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Bakı Slavyan Universiteti,
Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan
ALMANĠYA-AZƏRBAYCAN DĠPLOMATĠK ƏLAQƏLƏRĠNĠN
20 ĠLLĠYĠ ƏRƏFƏSĠNDƏ
Almaniya Azərbaycan əlaqələrinin dərin kökləri təxminən XV əsrə təsadüf edir. XV-XVI
əsrlərdə Azərbaycan ərazisinə səfər etmiĢ səyyah, alim və diplomatlardan ġitilbergi, Tektanderi,
Olariusu və Kempferi xüsusi qeyd etmək istərdim. Əgər A. Olarius ġamaxıda yaĢadığı və çalıĢdığı
dövr haqda az da olsa yazmıĢdırsa, E. Kempferin Azərbaycana səyahəti haqqında Britaniya
muzeyində saxlanılan əlyazma və əl ilə çəkilmiĢ Ģəkilləri Azərbaycan tarixinə və mədəniyyətinə
maraqdan irəli gəlir. Latınca yazəlarında o dövrün tarixini, memarlığını, adət-ənənəsini, ticarət
əlaqələrini, ümumiyyətlə azərbaycanlıların həyat tərzini əks etdirmiĢdir. Bu baxımdan alman alimi
Dr. Lothar Vaisla (Dr. Lothar Weiss) azərbaycanlı alim Kamil Ġbrahimovun birgə apardıqları
araĢdırmalar yaxın zamanlarda çox maraqlı bir kitabın ərsəyə gəlməsi Azərbaycan tarixinə və
mədəniyyətinə verilən dəyərli qiymət olacaqdır.
Heç təsadüfi deyil ki, 1819-cu ildə əsasən də Baden-Wüttenberg torpağından beĢ minə yaxın
alman ailəsi yaĢamaq üçün Azərbaycana pənah gətirmiĢlər. Onlar qısa müddət ərzində
Azərbaycanın qərbində o dönəmki Gəncə quberniyası ərazilərində məskunlaĢmiĢlar. Almanların
əsasən yaĢadıqları Helenendorf (Göy-göl) və Ananfelddə (ġəmkir) ərazilərində məktəb, kilsə, Ģərab
fabriki, Siemenslərin Gədəbəydəki mis mədənləri Azərbaycanda cəkilən telefon xətti, dəmiryol və
körpülər XIX əsrdə ilk yadda qalan infrastruktur layihələrindən olmuĢdur.
XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda neft bumu ərəfəsində Bakıda alman texnologiyası
sənayenin müxtəlif sahələrində uğurla tətbiq olunmuĢdur. Buna misal olaraq bu gün də öz dəqiqliyi
ilə çalıĢan ―ġorlar‖ su kəməri Almaniyadan gəlmiĢ mühəndis V. Lindleyin (W.Lindlei) 1917-ci ildə
ərsəyə gətirdiyi yadda qalan tarixi layihələrdəndir
Məhz bu tarixləri yaĢatmaq üçün 2008-2010-cu illərdə Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin xətti
ilə ġtutqartın Xarici Əlaqələr Ġnstitutunda (ĠFA), Tbilisidə Höte Ġnstitunda, Bakı Slavyan
Universitetində və Moskvada Almanlarının mədəniyyət mərkəzində ―Almanlar Azərbaycanda‖
beynəlxalq konfrans və foto sərgiləri onların Azərbaycanda yaĢamalarının 190 illiyi münasibətilə
gerçəkləĢmiĢdir. Konfransda çıxıĢ edənlər tərəfindən vurğulanmıĢdır ki, Alman-Azərbaycan dostluq
və qonĢuluq ünsiyyətləri bu gün də o dövrü xatırlayanların yadından çıxmamıĢdır.
Almanların Azərbaycanda məskunlaĢmalarının 190 illiyi tədbiri ərəfəsində 2009-cu ilin
avqust ayında o dövr Baden-Württemberg torpağının baĢ naziri, hal-hazırda Avropa Ġttifaqının
enerji məsələləri üzrə komisarı Güntner Öttingerin (Güntner Öttinger) Azərbaycana rəsmi səfəri
maraqla qarĢılanmıĢdır. Almaniya və Azərbaycan futbol yığmalarının Bakıdakı görüĢündə iĢtirak
etmiĢ Günter Ottingerin Göy-Göldə yaĢamıĢ almanların tarixinə həsr olunmuĢ 190 illik yubileydə
çıxıĢ etməsi bir daha ölkələr arasında əlaqələrin müsbət axarda inkiĢafından xəbər verir. Xalqlar
arasındakı sərhədlərin uzaq olmasına baxmayaraq qəlbən yaxın olaraq mehriban qonĢu və dost kimi
yaĢamaları yubiley iĢtirakçıları tərəfindən vurğulanmıĢdır.
Heç təsadüfi deyil ki, ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası hakimiyyəti dövründə
Avropaya göndərilən 100 tələbədən 50-si Almaniyanın müxtəlif universiytetlərində təhsil
almıĢdırlar. Sevindirici haldır ki, müasir dövrümüzdə də AFR-nın müxtəlif universitetlərində təhsil
alan tələbələrlə yanaĢı azərbaycanlı alimlər də öz araĢdırmalarını, elmi tədqiqatlarını aparmaq üçün
alman alimlər ilə birgə əməkdaĢlıq etməkdədirlər. Əlbəttə bu sahədə AFR-in DAAD təĢkilatının
stipendiyaları da önəm daĢıyır.
2008-ci ildə Bakı Slavyan Universitetində açılan Humbold (Humboldt) adına Alman tədris və
mədəniyyət mərkəzi demək olar ki, alman alimlərinin və səfirliyin mütəmadi tələbələrlə görüĢlərin
keçirdikləri məkana çevrilmiĢdir.
Məhz Bakı Slavyan Universiteti Mainz Guttenberq Universiteti ilə birgə layihəsi olan ―Dədə
Qorqud‖ və ―Nibelunglar nəğməsi‖ eposlarının oxĢar cəhətlərinə həsr olunmuĢ iki konfrans
partnyor dost Ģəhərlər olan Bakıda və Mainzda gerçəkləĢmiĢdir. Bu layihənin ərsəyə gəlməsində

xidməti olmuĢ Prof. Kamal Abdullayevin, Prof. Hendrix Boeshotenin və Prof. Ziqlinda Hatrmanın
(Sieglinda Hartmann) əməklərinin xüsusi qeyd etmək yerinə düĢərdi.
Drezden Ģəhər kitabxanasında 99 nadir qədim kitabın saxlandığı əsərlərdən biri türk
dünyasının ―Dədə Qorğud‖ eposunun Fridrix von Ditsin (Fridrich von Ditz) tərəfindən tədqiqatının
195 illiyi münasibətilə çap olunan toplunun təqdimatında çıxıĢ edənlər arasında məĢhur futbol
mütəxəsisi Berti Foqtsda (Hubert Fogts) öz fikirlərini söyləmiĢdir. Tədbirdə çıxıĢ edənlər arasında
Humbold mükafatçısı Münxen Universitetinin Prof. Maqsud Efendiyev bu məcmuanın
əhəmiyyətindən danıĢmıĢdır. Əsasən Almaniyanın Leypsiq (Leipzig) dövlət kitabxanası, Halle
Ģəhər universitet kitabxanasında saxlanılan Azərbaycanla bağlı kitablarldan tədqiqatçı alim və
tələbələr istifadə etməkdədir.
Berlin Azad Universitetinin (Berlin Freie Universität) türkologiya fakultəsi, Manhaim Sosial
Tədqiqatlar Ġnstitutunda, digər tədris və elm ocaqları ilə yanaĢı, Berlin Humbold Universitetində
(Berli Humboldt Universität) 2010-cu ildə yaranan Azərbaycan tarixi bölümü isə iki ölkə arasında
aparılan tədqiqatlarda önəmli rol oynayır.
Berlin etnologiya muzeyində saxlanılan Azərbaycanın sədəfli musiqi alətləri, ĢüĢə Ģəbəkələr,
papaqlar, geyimlər və xalıları muzey ziyarətçilərinin marağına səbəb olmaqla yanaĢı Dr. Ġnqrid
ġindelbekin rəhbərliyi ilə tədqiqat üçün əlveriĢli bir guĢəyə çevrilmiĢdir. Heç təsadüfi deyil ki, 14
ay ġəkinin Ġncə kəndində ailədə yaĢamıĢ Dr. Ġnqrid ġindelberq tədqiqatların yekunu olaraq ―Ailə,
din və qohumluq‖ adlı kitabını yazmıĢdır.
Diplomatik əlaqələrin qurulduğu ərəfədə 1992-ci ilin aprel ayında Bakıda R. Behbudov
küçəsində Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin ofisinin önündə ilk dəfə Almaniya və Azərbaycan
bayraqları dalğalanmıĢdır. Bu bayraqların dalğalanmasının nəticəsi olaraq, Bakıda yaĢayan almanlar
bir-biri ilə sıx təmas quraraq sonralar Bakıdakı Alman kilsəsində və Kapelhaus mədəniyyət
mərkəzində müxtəlif tədbirlərin ərsəyə gəlməsində iĢtirak etmiĢlər. Məhz 1992-ci ildə xarici ölkələr
arasında qərbi Avropada ilk Azərbaycan səfirliyi Almaniyada fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Eyni ilə AFRin səfirliyinin də Azərbaycanda fəaliyyətinin təĢkili üçün ilk Almaniyanın Azərbaycanda müvəqqəti
iĢlər vəkili Tomas Terstegen də 1992-ci ildə fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Elə həmin ilin oktyabrında
sovetlər dönəmindən fəaliyyətsiz qalan Alman kirxasında ilk dostluq tədbiri gerçəkləĢmiĢdir.
1995-ci ilin dekabrında Almaniyanın xarici iĢlər naziri K. Kenkelin Bakıya səfəri yeni qurulan
əlaqələrin baĢlanğıcı kimi görünsə də, 1996-cı ilin yayında Almaniyaya rəsmi səfər etmiĢ
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev bu əlaqələrin təməlini qoymuĢdur. Bonn
Ģəhərində yerləĢən ―Petersberg‖ prezident sarayında keçirilən görüĢdə ictimai siyasi xadimlərlə
yanaĢı diaspora nümayəndələrinin də bir araya gələrək tövsiyələrə diqqətlə qulaq asmıĢlar.
Almaniya kansleri Helmut Kolla keçirdiyi görüĢ H.Əliyevin Alman-Azərbaycan əlaqələrinin
möhkəmlənməsi üçün zəmin yaratmıĢdır.
Bu səfərin davamı olaraq 2004-2012-ci illər arasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab Ġlham Əliyev bir neçə dəfə Almaniya Federatif Respublikasına səfər etmiĢdir. Səfər zamanı
dövlət xadimləri ilə yanaĢı Almaniya kansleri A.Merkellə görüĢü, K.Adenauer fondunun təĢəbbüsü
ilə Berlində təĢkil olunmuĢ ―Azərbaycan XXI əsrdə-inkĢaf və perspektivlər‖ konfransındakı siyasi
çıxıĢı, ertəsi gün isə iqtisadi forumda da məharətlə çıxıĢ edərək salonda əyləĢənləri valeh etmiĢdir.
Cənab Ġlham Əliyevin Almaniyaya rəsmi səfərləri ilə yanaĢı bu illər ərzində Azərbaycana
səfər etmiĢ Almaniyanın xarici iĢlər nazirlərini və digər rəsmi qonaqları da Bakıda qəbul etmiĢdir.
2012-ci ilin fevral ayında Münxen (München) Ģəhərində keçirilən Təhlükəsizlik Konfransında
çıxıĢ edərək salondakıları öz məzmunlu nitqi ilə valeh etmiĢ və yerdən savadsız sual verən tədqiqat
institutunun rəhbərinə layiqincə cavab vermiĢdir.
Münxen (München) konfransı ərəfəsində cənab Ġlham Əliyevin tanınmıĢ siyasi xadim
GenĢerlə (Genscher) görüĢü, aparılan dialoq Azərbaycana qərb ölkələrinin enerji marağına rəğmən,
Almaniyanın ölkəmizə stabil münasibəti dəyiĢməz olaraq qalmaqdadır.
H.Əliyev fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
2011-ci ildə Almaniyaya səfəri zamanı Berlində Azərbaycanın incəsənət ustalarının konserti və
rəsm əsərlərinin təqdimatı ölkələr arasında əlaqələrin dinamik inkiĢafına yönələn iĢlərdəndir.

Dünya çapında öz milli musiqisi ilə tanınan Azərbaycan muğamının mahir ifaçısı Alim
Qasımov UNESCO mükafatını məhz 1999-cu ildə Almaniyanın Axen Ģəhərində almıĢdır.
Heç təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə Almaniyada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Ġli
çərçivəsində sərgilənən müxtəlif səpkili tədbirlər böyük əks-səda yaratmıĢdır. Berlin Ģəhərində
açılıĢ münasibəti ilə təĢkil olunan tədbirdə çıxıĢ edənlər arasında Almaniyanın YaĢillar Partiyasının
həmsədri, Bundestaqın deputatı Cem Özdemir də iki ölkə arasındakı əlaqəyə mühüm yer vermiĢdir.
Sayca türklərin çox yaĢadığı Almaniyada son zamanlar Azəri soydaĢlarımızın məskunlaĢmaları da
gələcək nəslin inkiĢafında öz töhfəsini verəcək və ölkələrin daim mehribanlıqla yaĢamasın nümunə
kimi göstəriləcəkdir. Bu baxımdan Almaniya mətbuatlarında Azərbaycanla bağlı çap olunan
məqalələr alman və azərbaycan rejissorları tərəfindən çəkilən sənədli filmlər, yazılan kitablar iki
ölkə arasındakı əlaqələrin tarixinə bir iĢarədir.
Əlbəttə Almaniyanın tanınmıĢ siyasətçisi T. Saracinin yazdığı kitabda Almaniya islamlaĢır
tipli tezisləri orada yaĢayan mühacirlərə iĢarə olsa da azərbaycanlılar bu tezislərə uymayaraq öz
həyat tərzlərini davam etdirərək almanlarla dost qonĢuluq Ģəraitində yaĢamaqdadırlar.
2011-ci ildə Düsseldorf Ģəhərində keçirilən ―Avrovisiya‖ mahnı müsabiqəsində qalib gələn
Azərbaycan ifaçıları sayəsində musabiqənin açarı Düsseldorf Ģəhər merinin Bakı merinə təhvil
verməsi ―Avrovisiya 2012‖ mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsini gerçəkləĢdirdi.
Sevindirici haldır ki, Bakı Slavyan Universiteti və Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin
tədbirlərində ictimai həyat tərzini görmüĢ, zamanında Frankfurt am Main Ģəhərində gimnaziyada
oxumuĢ Eldar Qasımovun da müsabiqədə qalib gəlməsi zəruriyyətdən irəli gələn məqamdır.
Alman-Azərbaycan əlaqələrində istər Bavariya teatr ustalarının Bakıdakı qastrol səfərləri,
Azərbaycan simfonik orkestrinin Münxen və Berlin opera salonlarındakı konsertləri, Drezden
qalereyasında sərgilənən Azərbaycanın rəsm əsərləri, istərsədə 2009-cu ildə Azərbaycanda
Almaniya mədəniyyət günləri rəngarəng layihələrlə Bakı sakinlərinin marağına səbəb olmuĢdur.
1895-1897-ci illərdə Bakıda tikilmiĢ Alman kilsəsinin bərpası üçün imzalanan sərəncamı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Ġlham Əliyevin atdığı humanist addımlardandır.
2010-cu ildə bərpadan sonra istifadəyə verilən möhtəĢəm memarlıq incisi Orqan kamera musiqisi
zalı kimi də öz fəaliyyətini bərpa edərək burada azərbaycanlılarla yanaĢı, alman musuqiçilərin
ifasında konsert proqramları da təĢkil olunmuĢdur.
2009-cu ildə isə Alman və Azərbaycan futbol yığmalarının Hannover görüĢü öncəsi Payne
(Peine) Ģəhərində əlamətdar gün olaraq Fridrix von BodenĢtet (Fridrich von Bodenstedt) adına
gimnaziya önündə bronzadan hazırlanmıĢ, öz gözəlliyi ilə hamını valeh etmiĢ M.ġ.Vazeh və
F.V.BodenĢtet dostluğunu əks etdirən xatirə lövhəsi Azərbaycan höküməti və Alman-Azərbaycan
cəmiyyəti tərəfindən Ģəhərə təqdim olunmuĢ, bu münasibətlə gün ərzində müxtəlif səpkili tədbirlər
keçirilmiĢdir.
Bakı ilə partnyor olan Maynz (Meinz) Ģəhərində vaxtaĢırı keçirilən mədəniyyət günləri Ģəhər
sakinləri və qonaqlar tərəfindən maraqla izlənilir və media nümayəndələri tərəfindən iĢıqlandırılır.
Ġki ölkə arasında çəkilən filmlər, Berlin kino festivalinda Azərbaycanın kino ustalarının
filmlərinin təqdimatı tamaĢaçıların marağına səbəb olmuĢdur. Alman-Azərbaycan əlaqələrinə həsr
olunmuĢ sənədli filmin çəkiliĢ zamanı Sumqayıtla partnyor Ģəhər olan Lüdviqshafen
(Lüdwigshafen) Ģəhərində çəkiliĢ qrupunun rastlaĢdıqları Sumqayıt Alleye küçəsi (Sumgayit Allee)
və Sumqayıt Ģəhər simvol bayrağı onları heyran etmiĢdir.
Alman-Azərbaycan mədəni əlaqələrilə yanaĢı, siyasi əlaqələr də qəbul olunan sənədlərdə öz
əksini tapır. Belə ki, Almaniya Bundestaqında Xristian Demokratik Ġttifaqı (CDU), Xristian Sosial
Ġttifaqı (CSU) partiyalarının fraksiyası Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsı ilə bağlı ədalətli sənəd qəbul
etmiĢdir.
Bundan baĢqa Almaniya Bundestaqının Ġnsan Hüquqları Komitəsinin Solçular (Die Linke)
fraksiyasından olan deputatları Katrin Verner və Annette Qrot erməni hərbi birləĢmələri tərəfindən
Xocalının dinc azərbaycanlı əhalisinə qarĢı soyqırım aktının törədilməsinin 20-ci ildönümü ilə bağlı
bəyanatla çıxıĢ etmiĢlər.
Berlində Qotfrid Benn (Gottfried Benn) adına kitabxananın bağçasında Xocalı qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılmıĢ abidənin ziyarəti, bu ərəfədə almaniyalı ictimai xadim Rolf KünĢün (Rolf

Künsch) Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ kitabının təqdimatının keçirilməsi böyük əks-səda
yaratmıĢdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanın haqq sözü hələ 1990-ci ilin qanlı yanvar hadisələri zamanı
Bonnda Badqodorsberqdə keçmiĢ SSSR-i səfirliyi qarĢısında keçirilən etiraz aksiyasında oradakı
soydaĢlarımız tərəfindən qəbul olunan qətnamələr böyük dünya dövlətləri baĢçıları ilə yanaĢı BMTnin baĢ katibinə də ünvanlaĢmıĢdır. O dövrlərdən baĢlayaraq istər 20 yanvar qırğını, istərsədə 26
fevral Xocalı soyqırımına etiraz aksiyaları mütəmadi olaraq Almaniyanın müxtəlif Ģəhərlərində
keçirilməkdədir.
Zigen Universitetinin professoru Rudiger Kipkenin ― Ermənistan Azərbaycan münasibətləri və
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi‖ adlı kitabının təqdimatı məhz ―almaniyada Xocalı günləri‖ silsilə
tədbirləri çərçivəsində Berlində təqdim olunmuĢdur.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində yaralılara kömək məqsədi ilə Almaniyadan Azərbaycan
gətirilmiĢ tibbi yardım, təcili yardım maĢınları humanizmdən irəli gələn dəyərlərdir. Maraqlı haldır
ki, o dövr Xocalı yaralılarının sağalmasında Alman-Azərbaycan cəmiyyətinin xətti ilə Almaniyadan
gətirilmiĢ dərmanlar Respublika Mərkəzi Klinik xəstəxanasına çatdırılaraq onlara əlac olmuĢdur.
Almaniyada anılan qəmli günlərlə yanaĢı mütəmadi olaraq mədəniyyət tədbirləri, beynəlxalq
turizm və kənd təsərrüfatı sərgilərində Azərbaycan layiqincə təmsil olunur.
Qısa müddətdə beynəlxalq müstəvidə tanınan Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının
magistrlarına Almaniyanın aparıcı mütəxəsisləri tərəfindən tədris proqramının keçirilməsini də qeyd
etmək yerinə düĢər.
Azərbaycan Milli Kitabxanasında saxlanılan bir neçə min qədim alman kitabları isə
Almaniyanın SES təĢkilatının mütəxəsislərinin dəstəyi ilə öyrənilmiĢ və oxucuların bu kitablardan
rahat istifadə etmələrinə Ģərait yaratmıĢdır.
Məhz 2009-cu ildə Milli Kitabxanada Höte Ġnstitutu nun dəstəyi və Alman səfirliyinin iĢtirakı
ilə düzənlənən dünyaca məĢhur olan və alman dilində yazılan ―Əli və Nino‖ əsərinin müəllifi
kimdir mövzusunda‖ elmi-praktiki konfrans və foto sərgi böyük maraqla qarĢılanmıĢdır.
1920-ci il sosialist inqilabının təsirindən mühacir həyatı yaĢamıĢ bir çox azərbaycanlı
ziyalıları yaĢamaq üçün Almaniyaya köçmüĢlər.
Elə inqilabın təsirindən Almaniyaya köçmüĢ Mikayl Allahverdinin ailəsində göz açmıĢ,
Frankfurt am Main Ģəhərinin Höte Universitetində çalıĢan əslən azərbaycanlı olan professor Tilman
Allertin sosiologiya sahəsində yazılan kitab və məqalələri beynəlxalq səviyyədə maraq kəsb
etməkdədir.
Bakı Slavyan Universitetinin dəvəti ilə Azərbaycana səfər etmiĢ Manhaim Univesitetinin
rektoru Prof. Arndtin Kapelhausda tarixçi alim Həcər Verdiyevanın ―Almanlar Ģimali
Azərbaycanda‖ kitabının təqdimatında və Azərbaycan milli kitabxanasında 1945-ci ildən sonra
alman dilli Nobel mükafatçıları haqqında bəhs edən maraqlı təqdimatda da çıxıĢları ilə ölkələr
arasında elm və təhsilin inkiĢafını vurğulamıĢdır.
Almaniya universitetlərinin Türkologiya qismində təhsil alan tələbələr Azərbaycanda yay
məktəblərinə gəlmələri azəri tələbə və Ģagirdlərinin alman dilini mükəmməl öyrənmələri üçün
Almaniyaya səfər etmələridə əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm istiqamətlərdəndir.
Əgər XX-ci əsrin sonlarında Bakıda neft bumu ərəfəsində dah çox ingilis dili öyrənilirdisə,
son zamanlar alman dilinə olan maraq və alman universitetlərində azərbaycanlı tələbələrin say
çoxluğu bir daha azərbaycanlı gənclərin Avropanın mərkəzində yerləĢən Almaniyaya üstünlük
vermələri bu ölkəyə olan sevgilərindən irəli gəlir.
Müasir dövrümüzdə əsasən alman texnologiyaları ilə qurulan fabrik və zavodlarla yanaĢı,
sosial sferada elm, təhsil, idman ocaqları həmçinin baĢqa əsasən müasir tibb mərkəzləri ən son
avadanlıqlarla təchiz olunmuĢdur. Əgər Qarabağ müharibəsi dovründə yaralıları məcburiyyətdən
Almaniya klinikalarına yollayırdılarsa indi isə Azərbaycanda çalıĢan alman həkimlərin sayı
günbəgün artmaqdadır.Əlbəttə beynəlxalq təcrübəyə əsasən gənc mütəxəsislərin alman
klinikalarında hazırlıq keçmələri də iki ölkə arasında qurulan əlaqələrin əsas istiqamətlərindəndir.
Bu baxımdan müasir avadanlıqlarla sənayedə infrastruktur layihələrinin istismarında çalıĢacaq
mütəxəsislərin də təcrübə-seminar keçmələri zaman-zaman Almaniyanın Berlin, Kiel, Celle,
Frankfurt am Main Ģəhərlərində yerləĢən tədris ocaqlarında həyata keçirilsə də, paralel olaraq bu

layihələr geniĢ və uzun müddətli olaraq Avropa birliyi tərəfindən maliyyələĢən və Köln tətbiqi
elmlər tədris ocağı tərəfindən koordinasiya olunan ―Tempus‖ proqramı Bakıda və regionlarda
yerləĢən universitetlərlə sıx əlaqədə birgə həyata keçirilir. Əlbəttə Azərbaycanda Alman iqtisadi
cəmiyyəti (DAF) tərəfindən vaxtaĢırı təĢkil olunan iĢ adamlarının forumu iqtisadi əlaqələrin
inkiĢafında mühüm rol oynayır. Almaniyanın KFW ENTWICKLUNGSBANK tərəfindən həyata
keçirilən sosial layihələrdə cəmiyyətdə maraqla qarĢılanır. Almaniyan hökumətinin GTZ
təĢkilatının müxtəlif sahələrini əhatə edən layihələri Azərbaycan hökuməti ilə birgə iĢlənilir ki, bu
da qanunvericilik bazasının islahatlarında önəmli rol oynayır.
XXI əsr dünyada qloballaĢma prosesi, xalqların inteqrasiyası, elmi texniki potensial,
informasiya texnologiyaları, siyasi iqtisadi və mədəni əlaqələr ölkələr arasında yaranmıĢ
münasibətləri əks etdirir. Bu baxımdan son zamanlar seyr edilən inteqrasiya münasibətləri daha çox
beynəlmiləlçilik xarakteri daĢıyır.
Avropa ġurasına üzv olan ölkələr arasında Azərbaycan Respublikası Avropa məkanında qəbul
olunmuĢ qanunlara uyğun olaraq vətəndaĢlarının firavan həyat tərzi üçün öz iqtisadi potensialından
səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə müxtəlif beynəlxalq layihələrlə yanaĢı sosial inkiçaf
konsepsiyası ilə digər MDB məkanında olan ölkələrdən fərqlənir.
Avropanın Ģərqində yerləĢən Azərbaycan Respublikası qərblə Ģərq arasında körpü rolu
oynamaqla torpağının sərvəti olan karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadə edərək üç böyük
layihənin gerçəkləĢməsində əməli iĢi ilə yadda qalmıĢdır. Əsrin nəhəng layihələrindən Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri istismara verilmiĢsə, Bakı-Tbilisi-Kars
dəmir yolu layihəsi Ģərqlə qərb arasında nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətə baĢlanması yaxın
zamanlarda gerçəkləĢəcəkdir.
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatına qeyri-daimi üzvluyə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının
Xarici ĠĢlər Naziri Meksikada keçirilən ―Böyük 20‖-lik ölkələrinin toplantısında çıxıĢ etmiĢ, MDB
məkanından dəvət olunmuĢ yeganə dövlət olaraq Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu olan
potensiallı ölkə imicini qazanmıĢdır.
Beləki, Azərbaycan Almaniya diplomatik əlaqələrinin 20 ili ərzində münasibətin inkiĢaf
dinamikası yüksələn xətt üzrə artmaqdadır.
Əlbəttə bu əlaqələrin artmasında zamanında Bakıda çalıĢmıĢ alman səfirlərdən Mixail
ġmunkun (Michael Schmunk), Detlef Lingemanın (Detlef Lingemann) və Peer. K. Stankinanın
(Peer. K. Stanchina) xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək istərdim.
Hal-hazırda misiyalarını davam edən səfirlər Pərviz ġahbazov və Herbert Kvellenin (H.
Kvelle) iki ölkə arasında əlaqələrin inkiçaf dinamikasında məhsuldarlıqla çalıĢmaları cəmiyyət
tərəfindən rəğbətlə qarĢılanir desək yanılmarıq. Azərbaycanın paytaxtını seyr etmək üçün Dağüstü
Parka gedən hər bir qonaq orada Alman-Azərbaycan dostluğunu əks etdirən bağla rastlaĢır. Məhz
orada əkilən ağaclar Alman və Azərbaycanın ictimai xadimləri, alimləri və tələbələri tərəfindən
ərsəyə gəlmiĢdir. Bu ağaclar Azərbaycan Almaniya əlaqələrinin möhkəm bünövrəsi kimi daim
yaĢayacaqdır. DüĢünürəm ki, Almaniyanın xarici iĢlər naziri cənab Q. Vestervelllenin Azərbaycana
səfəri proqramında, uzun illər iki ölkə arasında xeyli iĢ görmüĢ Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin
saldığı bağda daha bir ağacın əkilməsi dostluq əlaqələrinin növbəti simvoluna çevrilmiĢ olardı.
Abdullayeva S., filologiya elmləri doktoru, professor,
Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, Azərbaycan
MODAL SÖZLƏR HAQQINDA BƏZĠ QEYDLƏR
Köməkçi nitq hissələrinin daxilində modal sözlər xüsusi mövqeyə malikdir. Dildə modal
sözlər modallığın ifadə vasitələrindən biri kimi özünü göstərir.
Modallıq fəlsəfi-məntiqi kateqoriya olub hələ qədim zamanlarda Aristotel tərəfindən tədqiq
edilmiĢ, indi də müasir məntiq elminin ən çox tədqiq edilən və inkiĢaf etməkdə olan sahələrindən

biridir [1; 2]. Modallıq latınca modalis sözündən əmələ gəlmiĢdir. O.S.Axmanova modallığı
danıĢanın dediklərinə və onun məzmununun reallığa münasibəti zəminində izah edir [3, 237].
Modallıq «müəyyən mühakimənin, hökmün, gerçəkliyin doğruluğunu, həqiqiliyini, əĢya və
hadisənin mövcudluğunu, danıĢığın həqiqətə olan münasibətini göstərən kateqoriyadır» [4, 171].
Dilçilikdə modallıq kateqoriyasının mahiyyəti müxtəlif cür izah edilir. Bəzən modallıq
predikativliklə eyniləĢdirilir, bəzən isə felin Ģəkilləri kimi qəbul edilir. Modallığın ifadə etdiyi məna
xüsusiyyətlərinə münasibət də birtərəfli deyil. Modallıq kateqoriyasında modal mənalar bəzən
həddindən artıq daraldılır. Bəzən də gerçəkliyə heç bir münasibət bildirməyən bir sıra mənalar da
modallıq kimi qəbul edilir. Bura emosional-ekspressivlik ifadə edən hiddət, qorxu, sevinc və s. kimi
sözlər daxildir. Bundan əlavə, heç bir modallıq məzmunu ifadə etməyən dəqiqləĢmə, ümumiləĢmə
və s. bu kimi mənalar ifadə edən (qısa desək, açıq deyilsə, düzünü deyim ki, necə deyərlər, deyilənə
görə və s.) söz birləĢmələri də modal söz qrupuna daxil edilir. Bununla da qrammatik modallığın
əsasını təĢkil edən məntiqi modallıqla münasiblik pozulur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həqiqi,
zəruri, ehtimali modallıq bütün dilçilər tərəfindən qəbul edilir [5; 6, 55; 7, 95]. Bunlar dilçilikdə
assertorik, apodikatik, problematik terminləri ilə ifadə olunur.
DanıĢan dinləyənin dünyagörüĢü və bilik səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən bir əĢya və
hadisə haqqında məlumat verir. Banan ağacda bitir fikrinə qarĢı müxtəlif münasibət ola bilər.
Afrika ölkələrində olan və yaxud kinofilmdə banan ağacını görən adam bu fikri tam həqiqət
Ģəklində deyər. Bunu görməyən adam isə bu fikrə Ģübhə ilə yanaĢar, yəni bəlkə də banan ağacda
bitir (yəni bilmək olmaz, bəlkə də, kolda bitir). Üçüncü isə mümkün, real bir hal kimi bunu sadəcə
qəbul edir. Beləliklə, bananın ağacda bitməsi birinci halda zərurət, ikinci halda ehtimal, üçüncü
halda isə həqiqi kimi qəbul edilir. Obyektiv həqiqətə münasibət ehtimal, həqiqi və mütləq zəruri
kimi dərk edilir. Bu mənalara baĢqa misallar da göstərmək olar: Amerika, Yaponiya və baĢqa
ölkələrlə telekörpülər vaxtilə ehtimal olsa da, indi həqiqi bir haldır. Bir qədər sonra isə bu, zərurətə
də çevrilə bilər. Odur ki, buna uyğun hökmlər də həqiqi, doğru, gerçək olmalıdır. Ehtimal ifadə
edən hökm buna uyğun olaraq cümlədə həqiqi, gerçək olmur, ehtimal olur.
Modallıq münasibətləri obyektiv və subyektiv kimi iki yerə bölünür. Obyektiv modallıq
obyektiv münasibətləri bildirir, obyektiv reallığı əks edir. Subyektiv modallıq həqiqəti əks etdirən
biliklərin dərəcəsi kimi qəbul edilir, danıĢanın söylənilən fikrə münasibəti bildirilir. Bunlar da
zəruri (tam həqiqi), müəyyən mənada həqiqi və ehtimali kimi bölgülərə bölünür.
Hər hansı bir gerçəkliyə münasibət adamların həmin gerçəklik haqqında biliklərinin dərəcəsi
ilə ölçülür [4]. Bu məsələni F.Zeynalov çox gözəl izah edir:
Cümlə xarici aləm haqqında müəyyən məlumat verməklə bərabər, danıĢanın bu məlumata öz
subyektiv münasibətini bildirməsinə də xidmət edir. BaĢqa sözlə desək, cümlə iki anı – obyektiv və
subyektiv anı özündə birləĢdirir. Modallıq kateqoriyası obyektiv və subyektiv anları birləĢdirən hər
hansı bir dil kateqoriyası kimi özü də obyektiv mövcud olan qrammatik bir kateqoriyadır [8, 229].
Beləliklə, modallıq gerçəkliyin əks olunduğu obyektiv əlaqələri göstərən və həmin cümlənin
dəqiqliyi barədə danıĢanın fikrini ifadə edən dil kateqoriyasıdır. Modallıq obyektivdir, ona görə ki,
xarici aləmin hadisələri haqqında müəyyən məlumat verir: Mən bu kitabı oxuyaram (ehtimal); Mən
bu kitabı oxuyuram (həqiqi); Mən bu kitabı oxumalıyam (zəruri). Subyektivdir, çünki danıĢanın bu
məlumatın nə dərəcədə doğruluğuna, düzgünlüyünə münasibətini bildirilir. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, obyektiv və subyektiv modallıq bir-birini inkar etmir, əksinə, bir-birini tamamlayır,
cümlənin modallığını əks etdirən iki komponent kimi çıxıĢ edir.
Məntiqlə qrammatikanın sıx surətdə əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, məntiqin bir xüsusiyyəti
də modallıqda öz əksini tapır. Bu, «hökmlərdə irəli sürülən fikrin xüsusiyyətlərinə, orada iĢtirak
edən əĢyanın sayına, bu əĢyalar arasındakı münasibətə görə hökmlər dörd yerə bölünür» [10, 166]:
1. Hökmlərin keyfiyyətə görə bölgüsü: iqrari, inkarı hökmlər;
2. Hökmdə iĢtirak edən əĢyanın kəmiyyətə görə bölgüsü: xüsusi, fərdi, ümumi hökmlər.
3. Hökmlərin əĢyalar arasındakı münasibətə görə bölgüsü: Ģərti, təqsimi və qəti hökmlər.
4. Hökmlərin modallığa görə bölgüsü: həqiqi, zəruri və ehtimalı hökmlər.
Bu bölgü ilk dəfə Ə.Cavadov tərəfindən modallığın tədqiqinə daxil edilmiĢdir [11]. Doğrudan
da, hər bir cümlə modallıq ifadə edir, çünki modallıq cümlənin yaranmasında əsas əlamətlərdən

biridir. Bu bölgülərin heç biri diğərini inkar etmir. Hökmün kəmiyyət, keyfiyyətə görə bölgüsü eyni
hökmə müxtəlif cəhətdən yanaĢmadır. Mən kitab oxuyuram dedikdə, bu cümlə təsdiq, fərdi, qəti,
həqiqi modallığa malikdir.
Dərketmə prosesi bir-birinin ardınca gələn bir sıra pillələrdən ibarətdir ki, bu pillələrdən
keçdikcə insanın biliyi artır. Bu prosesin ilkin pilləsində müəyyən əĢya və hadisə haqqında
biliklərimiz o qədər az olur ki, onun barəsində biz ehtimal Ģəklində danıĢırıq və bu ehtimallıq özü
də müxtəlif səviyyədə ola bilər. Yəni ehtimallıq Ģübhə altında olar və yaxud Ģübhənin özünə də biz
tam Ģübhə ilə yanaĢa bilərik. Bu əĢya və yaxud obyekt haqqında olan biliklərimiz o qədər arta bilər
ki, artıq bizim bildiklərimiz həqiqi, doğruluq dərəcəsinə çatar. Yenə də bu doğruluq və həqiqilik
müxtəlif dərəcədə olur. Yəni əĢya və ya hadisənin mövcudluğu haqqında fikirlərimiz ya sadəcə
həqiqi ola bilər, ya da bildiklərimizə o qədər inanmıĢ oluruq ki, onun haqqında qəti gerçəklik,
həqiqət kimi danıĢırıq. Obyektiv aləmin dərk edilməsi öz əksini dildə tapır. Dil və təfəkkür dialektik
vəhdətdə olduğu üçün təfəkkür vahidi olan hökm, nitq vahidi olan cümlə Ģəklində meydana çıxır.
Beləliklə, dildə gerçəkliyin dərk edilməsinin dərəcəsi müxtəlifdir. Buna uyğun olaraq
modallığın dərəcəsi də müxtəlifdir. O cümlədən modallığı ifadə edən vasitələr də onun müxtəlifliyini əks etdirmək üçün rəngarəng olmalıdır. DanıĢan obyektiv aləmi dərk etməsindən asılı olaraq
modallığın ifadə vasitələrindən istifadə edir. Modallığı ifadə edən vasitələr isə tam Ģübhə
bildirmədən qəti həqiqiliyə qədər bütün modal mənaları əks etdirməlidir. Azərbaycan dilində
modallığın ifadə vasitələrinə modal sözlər, modal ədatlar, felin Ģəkilləri və intonasiya daxildir.
Modal sözlər modallığın leksik-qrammatik ifadə vasitəsidir.
Modal sözlər və onun məna növləri Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə Ə.Cavadov tərəfindən
tədqiq edilmiĢdir [11, 84]. Bu, Azərbaycan dilçiliyində ilk tədqiqatlardan biri olsa da, məsələnin
qoyuluĢu və həlli cəhətdən öz düzgünlüyü ilə diqqəti cəlb edir. Sonralar o, «Müasir Azərbaycan
dili» kitabında «Modal sözlər» bəhsini iĢləmiĢ və ilk məqaləsində qoyduğu məsələləri daha da
inkiĢaf etdirmiĢdir [14, 461]. Ə.Cavadovun fikirlərinin davamçısı kimi, F.Zeynalovun tədqiqatlarını
göstərmək olar. F.Zeynalov məntiqlə qrammatikanı sıx əlaqədə olduğunu göstərmiĢ, məntiqi
kateqoriyalarla modal sözlərin əlaqəsi, modal sözlərin məna xüsusiyyətlərini tədqiq etmiĢdir [8, 54].
Modal sözlər dildə son dövrlərdə yaranmıĢ bir kateqoriya olduğu üçün hələ tam
formalaĢmamıĢdır. Modallığın leksik ifadə vasitəsi olan modal sözlər isim, sifət, zərf və fellərdən
mənanın zəifləməsi və sintaktik vəzifənin dəyiĢməsi nəticəsində meydana gəlmiĢdir. Alimlərin bir
qrupu sintaktik vəzifənin dəyiĢməsini arxa plana çəkir və sonrakı proses kimi qəbul edir. Halbuki
mənanın zəifləməsi ilə sintaktik vəzifənin dəyiĢməsi bir-biri ilə vəhdətdə götürülməlidir. Bunların
biri digərisiz mövcud ola bilməz. Müstəqil mənalı sözlərdən modal sözlərin yaranması uzun sürən
tarixi prosesidir. Dilin qənaətə meyil etməsi və tabeli mürəkkəb cümlənin baĢ cümləsinin
transformasiyaya uğraması prosesi də modal sözlərin əmələ gəlmə yollarındandır.
Modal sözlərin əksəriyyəti leksik mənasına və qrammatik quruluĢuna görə təcrid olunduğu
sözlərlə uyğun gəlir və onlarla qrammatik omonim təĢkil edir. Modal sözlərin çox az hissəsi öz ilkin
nominativ mənası ilə əlaqəli deyil. Amma bütövlükdə götürsək, qoĢma, ədat və bağlayıcılara
nisbətən modal sözlər öz ilkin köklərinə daha çox yaxındır. Modal sözlər leksik mənaya malik
olduğu üçün cümlənin ümumi məzmununa təsir edir. Cümlədə modal sözlərin birini o birisi ilə
dəyiĢdikdə cümlənin ümumi məzmunu da dəyiĢir:
1. Deyəsən, sən bizim universitetin tələbəsisən.
2. ġübhəsiz, sən bizim institutun tələbəsisən.
Ehtimal bildirən modal sözlə həqiqilik ifadə edən modal sözü dəyiĢməklə yeni modal məzmun
yaranır. Deməli, modal sözlərdə, az da olsa, leksik məna var.
ƏĢyanın, hadisənin adını bildirməsə də, bu sözlərin mənasında həqiqilik və zərurət bildirmə
xüsusiyyəti mövcuddur.
Morfoloji cəhətdən modal sözlər dəyiĢməzdir, sözdüzəldici və sözdəyiĢdirici Ģəkilçilər qəbul
etmir. Yeri gəlmiĢkən bir məsələyə də toxunmaq istərdik. Bəzən modal sözlərin quruluĢca üç növü
(sadə, düzəltmə, mürəkkəb) olduğu qeyd edilir. Modal sözlərin düzəltmə quruluĢda olması fikri,
bizə belə gəlir ki, doğru deyil. Çünki bu sözlər quruluĢca semantik cəhətdən əvvəlki
kateqoriyalarından ayrılmıĢ modal söz kimi sabitləĢmiĢ və ayrıca söz qrupuna daxil olmuĢdur.

Tərkibindəki Ģəkilçilər isə heç bir morfoloji xüsusiyyətə malik deyil. Deməli, modal sözlər
sözdüzəldici Ģəkilçilərlə yaranmır, təbii ki, düzəltmə modal sözlər də yoxdur.
Sintaktik cəhətdən modal sözlərin aĢağıdakı xüsusiyyətləri vardır:
1. Modal sözlər heç bir cümlə üzvü ilə əlaqəyə girmir.
2. Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq, modal sözlər cümlədə ara söz kimi çıxıĢ
edir.
3. Modal sözlərin bir qismi söz-cümlə olur.
Modal sözlər heç bir cümlə üzvü ilə əlaqəyə girə bilmir. Çünki o, adətən, cümlənin bir üzvünə
yox, cümlənin ümumi məzmununa aid olur. Modal sözlərin iĢlənmə yerindən asılı olmayaraq,
cümlədə ifadə olunan hökmə münasibət bildirir, sintaktik cəhətdən ara söz olur.
Sintaktik cəhətdən modal sözlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun söz-cümlə vəzifəsində
iĢlənməsidir. Modal sözlərin söz-cümlə kimi iĢlənməsi ancaq dialoji nitqdə təsadüf edilir.
1). – Tahir, xəbərin varmı ki, bir dəfə C.Cabbarlı az qala ġeyx Sənanı oynayacaqmıĢ?
– Doğrudan? (R.Hüseynov).
2) Ġndiyə qədər ləngiməyinizin səbəbi nədir?
– Səbəbi sizsiniz.
– Bizik? – deyə Ümid məəttəl qaldı.
– Əlbəttə. (B.Bayramov)
Söz-cümlə yerində iĢlənən modal sözlər baĢqasının fikrinə danıĢanın münasibətini bildirir.
Adətən mətnlə yanaĢı məntiqi intonasiya da söz-cümlənin yaranmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Birinci cümlədə doğrudan modal sözü söz-cümlə kimi iĢlənmiĢdir. Doğrudan sözü həqiqilik,
gerçəklik əks etdirən modal sözdür, amma söz-cümlə kimi iĢləndikdə ehtimallıq məzmununu da
daĢıyır. BaĢqa bir misal:
– Ana, babanı yuxuda görmüĢəm.
– Doğrudan? (R.Hüseynov)
Amma, göründüyü kimi, ehtimallıq gerçəkliyi sübut etmək üçün yaranmıĢ bir üslubi
priyomdur. Belə vəziyyətə söz-cümlələrdə tez-tez təsadüf edilir.
– Deyəsən, yağıĢ yağacaq, axı.
– Deyəsən.
Ehtimallıq əks etdirən deyəsən modal sözü söz-cümlə kimi iĢlənib həqiqəti sanki təsdiq edir.
Söz-cümlə mövqeyində çox vaxt zərurilik əks etdirən əlbəttə, şübhəsiz, şəksiz, mütləq, sözsüz,
yəqin kimi modal sözlər iĢlənir. Bu sözlər mətndə verilmiĢ hökmü daha da qüvvətləndirir və təsdiq
edir.
1. – AxĢam bizə gələcəksən?
– Əlbəttə.
2. – Dərslərindən beĢ almalısan.
– Şübhəsiz.
3. – Bilet göndərəcəyəm sizə, oğlunu da gətir.
– Mütləq, mütləq (R.Hüseynov).
4. – Yəqin qohumlarınız da olacaq?
– Yəqin.
Yuxarıdakı cümlələrdən aydın olur ki, modal sözlər söz-cümlə kimi iĢləndikdə təkcə sualcavab dialoqlarında deyil, həcminin bir hökmün təsdiqi məqamlarında da iĢlədilir.
Modal sözlər modallığın ifadə vasitələrindən biri olduğu üçün modallıq kateqoriyasının məna
növləri modal sözlərə də aiddir. Odur ki, modal sözlər də üç yerə bölünür:
1. Həqiqilik bildirən modal sözlər.
2. Zərurilik bildirən modal sözlər.
3. Ehtimallıq bildirən modal sözlər.
Bu təsnifatda Ə.Cavadov və F.Zeynalovun bölgüsünü əsas götürmüĢük. Modal sözlərin
mənaları bəzən bu üç formadan artıq götürülür. Halbuki süni surətdə artırılan modal mənalar da bu
üç mənanın məna çalarına daxildir. Təəssüf, demə kimi modal sözlər cümlədə ifadə olunan fikrə
qarĢı emosional münasibət bildirən qrupa daxil edilsə də, bu, həqiqilik ifadə edən modal sözlərdir.

Bu əlavə qruplara daxil olan sözlərin əksəriyyəti subyektiv məna ifadə edən modal sözləridir.
Subyektiv modallıqla obyektiv modallığı bir-birindən ayıran dilçilər məncə, sizcə və s. bu kimi
modal sözləri ayrıca bir qrupa daxil edib, adını müəyyən mənbəyə istinad edən sözlər adlandırırlar.
Halbuki sözlərin mənasında lazımi dəqiqlik yoxdur və bizə elə gəlir ki, bunlar ehtimallıq mənasının
məna çaları olub, ehtimal bildirən modal sözlərinə daxildir. Bu ehtimallıq, mümkünlük, zərurət
mənalarının hər birinin daxilində müxtəlif məna çalarları ayırmaq olar. Beləliklə, modal sözlər
modallığın üç növünü - həqiqi, ehtimali və zərurət növünü əhatə edir.
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SUMMARY
It is necessary to notice, that modal words were not generated in a separate category. Being
lexical expression of a modality, these words have appeared as a result of easing of value and
change of syntactic function of Nouns, Adjectives, Adverbs and Verbs. Modal words are formed
also due to the language tendency to economy of means and in the course of transformation of a
main clause as a part of the compound. Only small part of modal words keeps communication with
the initial mean. However as a whole, modal words are closer to their roots in comparison with
Prepositions, Particles and the Conjunction.

Abdullayeva N., magistr,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCANġÜNASLIĞIN BĠR ELM KĠMĠ TƏġƏKKÜLÜ VƏ ĠNKĠġAFI
Azərbaycan haqqında müxtəlif mənĢəli, müxtəlif xarakterli mənbələrin verdiyi bu və ya digər
dərəcədə elmi məlumatlar qədim dövrlərdən baĢlasa da, azərbaycanĢünaslıq kifayət qədər
mükəmməl bir elm olaraq XX əsrin 30-cu illərində formalaĢmıĢdır. AzərbaycanĢünaslığın meydana
çıxması Azərbaycanda elmi təfəkkürün inkiĢafı ilə yanaĢı (bəlkə də, daha çox) azərbaycançılıq
dünyagörüĢünün təĢəkkülü ilə bağlı olmuĢdur ki, bu da özünü milli-ictimai təfəkkürün müxtəlif
sahələrində göstərmiĢdir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən etibarən azərbaycanlı
mütəfəkkirlər türklük, müsəlmanlıq və müasirlikdən ibarət bir məmləkət barəsində düĢünməyə
(hətta döyüĢməyə) baĢlamıĢ, təsəvvürlərində yaratdıqları həmin məmləkəti - Azərbaycanı ilk dəfə
1918-1920-ci illərdə bütün reallığı ilə gördükdən sonra onların düĢüncələri (və döyüĢləri,
mücadilələri) daha konkret, daha məqsədyönlü, daha elmi xarakter almıĢdır. Bununla belə, qeyd
etmək lazımdır ki, haqqında söhbət gedən dövrdə azərbaycançılıq dünyagörüĢü Azərbaycanda geniĢ
yayılmıĢ müxtəlif ideologiyaların ardıcıl təzyiqinə məruz qaldığı, olduqca gərgin ideya
münaqiĢələri gediĢində formalaĢdığı üçün daxili ziddiyyətlərdən, yaxud metodoloji eklektikadan

xilas ola bilməmiĢdir. XX əsrin 20-ci, 30-cu illərində, yəni azərbaycanĢünaslığın bir elm olaraq
konturlarının sürətlə müəyyənləĢdiyi dövrdə ideoloji münaqiĢələr bu və ya digər dərəcədə aradan
qalxsa da, vulqar sosiologizm, sovet "beynəlmiləlçiliyi" həmin elmin bir sıra əsas problemlərinin
(xüsusilə etnogenez probleminin) düzgün həllinə imkan vermədiyi kimi, azərbaycançılıq
dünyagörüĢünün təĢəkkülü prosesinə də mane olmağa baĢladı. Beləliklə, bir tərəfdən, milli-ictimai
(intellektual) təfəkkür azərbaycanĢünaslığın elmi əsaslar üzərində yüksəlməsini tələb edir, digər
tərəfdən, siyasi-ideoloji Ģərait obyektiv araĢdırmalara mane olur, elmi həqiqətləri müxtəlif
"konsepsiyalar" arxasında gizlətməyə çalıĢırdı. XX əsrin 20-ci, xüsusilə 30-cu illərində azərbaycançılıq dünyagörüĢünə özünəməxsus bir emosionallıq, romantik vüsət gəldi ki, bu, bizim fikrimizcə, həmin dünyagörüĢün sosial-siyasi perspektivliliyini göstərirdi - azərbaycançılıq ideologiyasının
banilərindən olan böyük Səməd Vurğunun yaradıcılığı, xüsusilə, məĢhur "Azərbaycan" Ģeiri bunu
təsdiq edir:
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən...
Həm azərbaycançılıq dünyagörüĢünün, həm də azərbaycanĢünaslıq elminin XX əsrin 30-cu
illərində müəyyənləĢmiĢ əsas prinsipləri sonrakı onilliklərdə, demək olar ki, dəyiĢmədi, yalnız 70-ci
illərdən müəyyən "etirazlar" doğurmağa baĢladı ki, bu "etirazlar" da müxtəlif formalarda təzahür
edirdi. Ümumiyyətlə, keçən əsrin (və minilliyin) sonlarına qədər həm azərbaycançılıqda, həm də
xüsusilə azərbaycanĢünaslıqda mübahisəli məsələlər mübahisəsiz məsələlərdən müqayisə
edilməyəcək qədər çox olmuĢdur. Odur ki, bu barədə bəhs edərkən əksəriyyətin ilk cəhddən qəbul
edəcəyi fikirləri söyləmək nəinki çətin, hətta qeyri-mümkündür - olduqca müxtəlif mülahizələrlə,
eyni fakt üzərində qurulmuĢ bir-birinə əks nəzəriyyələrlə qarĢılaĢmaq, həqiqəti məhz
mübahisələrdən çıxarmaq lazım gəlir ki, bu da azərbaycanĢünaslığın polemik xarakterli, əsasən
problemlərdən ibarət bir elm olmasını Ģərtləndirir.[1]
...AzərbaycanĢünaslığın formalaĢmasında türkoloqlar, iranĢünaslar, qafqazĢünaslar,
semitoloqlar, demək olar ki, eyni dərəcədə iĢtirak etmiĢlər, ona görə də həmin elm sahələri üzrə
mütəxəssislərin çox zaman biri digərini tamamilə inkar edən mülahizələri azərbaycanĢünaslıqda
sinkretik (və "beynəlmiləl") bir "sistem" təĢkil edir. AzərbaycanĢünaslığın ən mühüm problemi, heç
Ģübhəsiz, Azərbaycan xalqının mənĢəyi (etnogenezi) problemidir ki, 30-cu illərdən baĢlayaraq o,
müxtəlif Ģəkillərdə "həll edilmiĢdir" - türkoloqlar türk, iranĢünaslar Ġran, qafqazĢünaslar, bu və ya
digər qeyd-Ģərtlə də olsa, Qafqaz (Alban) baĢlanğıcını əsas götürmüĢ, nəticə etibarilə mürəkkəb bir
"metodoloji mənzərə" yaranmıĢdır. Odur ki, bu gün Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin təĢəkkül tarixi barədə əsaslı bir fikir söyləmək olduqca çətindir. Azərbaycançılıq
azərbaycanĢünaslığın, Azərbaycan dövlətçiliyi isə azərbaycançılığın tərkib hissəsidir. Azərbaycançılıq üç təməl üzərində bərqərar olur: türkçülük, islamçılıq və vətənçilik. Bizim Ģüarımız belədir:
Türk millətindənəm, islam ümmətindənəm, Azərbaycan məmləkətindənəm! Ərazi bütövlüyü və
xalqın bütövlüyünü qorumaq! - Azərbaycançılığın tarixi qayəsi məhz budur. Vətəni zaman-zaman
iĢğal olunmuĢ xalq üçün vətənçilikdən böyük ideal ola bilməz. Azərbaycançılıq türkəsilli
Azərbaycan xalqının milli ideologiyası, türkçülüyün milli ideya və siyasi məslək kimi vətən əxlaqı
müstəvisində dərkidir. Milyon il əvvəl ölkəmizin ərazisində hansı tayfanın, hansı qövmün, hansı
xalqın yaĢaması Adəmin və Həvvanın hansı millətdən olması kimi əbədi bir mübahisədir. Amma
mübahisəsizi budur ki, o zaman da, indi də yaĢadığımız vətən Azərbaycan olub. Bu mənada
azərbaycançılıq türkçülükdən, Ģamançılıqdan da, Ģumerçilikdən də qədim və əzəli fikir formasıdır.
Azərbaycançılığın bir ideologiya olaraq məqsədi bir sıra elmlərin nəticələrindən istifadə etməklə
Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında elmi təsəvvür yaratmaq və onun dünyadakı universal
mövqeyini müəyyənləĢdirməkdir. Bir ideologiya forması, milli və dövlətçilik təlimi kimi
azərbaycançılıq mədəniyyətlə də sıx bağlıdır. Tarixi baxımdan ideologiya ilə mədəniyyətin
vəzifələri eyni məqsəddə birləĢir: gələcəyi formalaĢdırmaq! [2]
Bu istiqamətdə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü, uzaqgörən siyasəti
tariximizin silinməz Ģanlı səhifələrinə və dövlətçilik ideologiyasının əsas bazasına çevrilmiĢdir.

Azərbaycançılığın Ģah damarı - Azərbaycan dilidir. Türk dilləri qrupuna mənsub olmaqla
bərabər, müəyyən özünəməxsusluqları olan, ərəb və fars kəlimələri ilə, habelə beynəlxalq
istilahlarla zənginləĢdirilmiĢ bir dil, artiq adi ünsiyyət vasitəsindən elm və siyasət dilinə, dövlət
dilinə çevrilmiĢ kamil bir dil.. Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dilini milli
varlığımızın əsas inteqrativ amili və eyni zamanda, tariximiz üçün açar hesab edir. Azərbaycan dili
– dünyanın müxtəlif ölkələrində yaĢayan azərbaycanlıların sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, Azərbaycan xalqının elminin, mədəniyyətinin dilidir. Hər bir azərbaycanlının, harada yaĢamasından,
həyatda hansı mövqe tutmasından asılı olmayaraq, ən böyük vəzifəsi ana dilini – Azərbaycan dilini
bilməkdən, onunla fəxr etməkdən ibarətdir. [3]
Azərbaycanda vətəndaĢ sülhünü, ümumxalq vəhdətini, milli və dini tolerantlığı təmin edən
ideologiya olaraq azərbaycançılığın digər tarixi missiyası dünya azərbaycanlılarının, müxtəlif
ölkələrdə yaĢayan soydaĢlarımızın birlik və həmrəyliyinin təmin olunmasından ibarətdir. Heydər
Əliyev hələ sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi zaman dövrün mövcud reallıqları çərçivəsində
xaricdəki (təbii ki, ilk növbədə, SSRĠ məkanında) azərbaycanlı diasporunun təĢəkkül tapmasına
mümkün dəstəyi göstərirdi. Ulu öndər müstəqil Azərbaycanın prezidenti olduqdan sonra bu fəaliyyəti
dövlətimizin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi.
Heydər Əliyev xarici dövlətlərə ilk səfərlərindən baĢlayaraq getdiyi hər bir ölkədə yaĢayan
həmvətənlərimizlə - oradakı azərbaycanlı icmasının böyük və ya kiçikliyindən asılı olamayaraq görüĢlər keçirir, onların problemləri, qayğıları ilə maraqlanır, tövsiyələrini verirdi. Azərbaycan
diasporunun yeni mərhələdə inkiĢaf tezislərini də məhz böyük öndərin həmin görüĢ və çıxıĢlarda
söylədiyi fikirlər, müddəalar təĢkil etmiĢdir. Özü də bu hər zaman Ģüarçılıqdan uzaq, reallığı əks etdirən,
zərurətdən doğan fikir və müddəalar olub.
Bu baxımdan Heydər Əliyevin 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya azərbaycanlılarının I
qurultayında bəyan etdiyi tezislər əslində azərbaycançılığın, Azərbaycan təəssübkeĢliyinin ən lakonik
ifadəsi idi:
«Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaĢı kimi,
istədikləri kimi yaĢasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim
hamımızı birləĢdirən bu amillərdir. Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır.
Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda,
onların ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir. Hər bir insan
üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. HəmiĢə fəxr etmiĢəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azərbaycançılığı yaĢatmalıyıq».
Ərazi bütövlüyü və xalqın bütövlüyünü qorumaq! – Azərbaycançılığın tarixi qayəsi məhz budur.
Vətəni zaman-zaman iĢğal olunmuĢ xalq üçün vətənçilikdən böyük ideal ola bilməz. Azərbaycançılıq
türkəsilli Azərbaycan xalqının milli ideologiyası, türkçülüyün milli ideya və siyasi məslək kimi vətən
əxlaqı müstəvisində dərkidir. [3]
H. Əliyev özü azərbaycançılığın simvolu idi. Onun nitqlərində bütövlükdə Azərbaycan danıĢırdı.
Bu gün də dövlətçiliyimizdə həmin tarixi-nəzəri ənənələr, iĢ üsulları ləyaqətlə qorunub saxlanılır.
Fikrimizcə, Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı azərbaycançılıq ideologiyasının təsdiqi və təntənəsi,
onun yeni tarixi mərhələsinin baĢlanğıcı idi. Bu forum bütün dünyaya səpələnmiĢ 50 milyon
azərbaycanlının bir araya gəlməsində azərbaycançılığın nəzəri-tarixi imkanlarını kifayət qədər əsaslı
Ģəkildə nümayiĢ etdirdi. [5]
Bəzi nəticələrə gələk: Azərbaycançılıq Azərbaycanda baĢ vermiĢ milli azadlıq hərəkatlarının tarixi
təcrübələrinin nəzəri yekunudur. O, dünyada və ölkəmizdə gedən ictimai proseslərin tarixi mənasını
Azərbaycan xalqının mənafeyi baxımından izah edir.
Azərbaycançılıq müstəqil, suveren Azərbaycanın tam tarixi istiqlalı uğrunda, bu ölkədə dünyəvi
prinsiplərə malik sivil demokratik dövlət uğrunda mübarizəni strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının
ideologiyasıdır. Onun əsasında Azərbaycanı özünə vətən sayan bütün xalqların milli, etnik, dini və sosial
hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır. O, diktaturadan, avtoritarizmdən demokratiyaya keçid dövrünün
nəzəriyyəsi, milli özgürlüyümüz haqqında təlimdir. azərbaycançılıq Azərbaycan dövlətinin tarixi,
mədəniyyəti ilə bugünkü müasir təfəkkürün, inkiĢaf ideyalarının birləĢməsi deməkdir. [3]

AzərbaycanĢünaslıq nə dilçilik, nə ədəbiyyatĢünaslıq, nə mədəniyyətĢünaslıq, nə də tarixĢünaslıqdır. Onun (azərbaycanĢünaslığın) iĢi həmin elmlərin hər birinin, eləcə də bir sıra digər elmlərin
faktlarından, nəticələrindən, ümumi müddəalarından istifadə etməklə Azərbaycan (və Azərbaycan xalqı)
haqqında ümumi elmi təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycanın (və Azərbaycan xalqının) dünyadakı
universal mövqeyini müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. Elə etnososial, etnokulturoloji əlamətləri
müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir ki, onların məhz Azərbaycana (və Azərbaycan xalqına) mənsubluğu bir
kompleks olaraq Ģübhə doğurmasın... Lakin bir məsələ də var ki, bütün bunlar Azərbaycanın (və
Azərbaycan xalqının) mədəni-mənəvi, siyasi-ideoloji mənafeyinə xidmət etməlidir. [4]
Azərbaycan xalqının tarixi dərindən öyrəndikcə türkologiya azərbaycanĢünaslığın nəinki
metodoloji "qida mənbəyi"nə, bütövlükdə kontekstinə çevrilir. Və bizim fikrimizcə, azərbaycanĢünaslıq getdikcə daha çox türkologiyanın üzvi tərkib hissəsi olacaqdır. Bununla belə, nə
iranĢünaslığı, nə semitologiyanı, nə qafqazĢünaslığı azərbaycanĢünaslıqdan ayrı təsəvvür etmək
mümkün deyil. AzərbaycanĢünaslığın elə problemləri vardır ki, həmin elm sahələrinin bilavasitə
iĢtirakı olmadan keçinmək olmaz.
AzərbaycanĢünaslıq yalnız elmi-nəzəri, yaxud akademik bir sistem deyil, həm də get-gedə
daha geniĢ yayılmaqda, Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinə, dünyanın müxtəlif
ölkələrində, təxminən 500 min kvadratmetrlik ərazisi olan tarixi Azərbaycanda məskunlaĢmıĢ
azərbaycanlıların dünyagörüĢünə çevrilməkdə olan azərbaycançılıq ideologiyasının elmi- metodoloji əsasıdır.
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ƏLAĞA VAHĠDĠN YARADICILIĞINDA BĠLĠNQVĠZM
Bədii yaradıcılıq təfəkkürlə təxəyyülün sintezində meydana çıxan bir fəaliyyətdir. Ġncəsənətin
digər sahələrindən fərqli olaraq, bu fəaliyyətdə insan daha çox duyğularına bağlanaraq təbiət və
insan gözəlliyi, gerçəklik və xülyalar haqqında sözün gücü ilə obrazlı söhbət açır. Növ və janr
etibarı ilə zəngin və müxtəlif formalı yaradıcılıq nümunələri göstərir ki, bu sahə ilə bağlı olanların
böyük əksəriyyəti sənət aləminə Ģeir yazmaqla gəlmiĢlər. ġeir ―fikri sözlə, obrazlı, qafiyələnmiĢ və
ahəngdar bir Ģəkildə ifadə etmək sənəti, müəyyən məzmuna malik olub ahəngdar Ģəkildə olan
vəznli sözdür‖ [1,s.193]. ġeir insanın hiss və duyğularını oxĢamalı, onun mənəvi dünyasına daha
güclü, emosional-estetik təsir göstərməlidir. Epik və dramatik janrlara nisbətən daha çətin ərsəyə
gələn Ģeirdə müxtəlifdilli xalqların söz sərrafları birləĢmiĢ, söz fikrin ifadəsinə xidmətlə yanaĢı,
dillərarası körpünü də aradan götürmüĢ, ictimai-mədəni münasibətləri möhkəmlətmiĢdir.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ilk poetik nümunələri öncə fars, bir qədər sonra ərəb
dilində köklənib. Qədim dövrlərdən mədəni sahələrə hakim kəsilən fars dili Kiçik Asiyadan tutmuĢ
Hindistana kimi geniĢ bir coğrafi məkanda ədəbi dil kimi tanınmıĢdır.
VII əsrdən ərəb dili hakim mövqe tutur. Türkdilli nümunələr doğma dillə yanaĢı, fars, ərəb
dillərində də yaranır. ―Dillərin qovĢağı bir çox xalqların mədəniyyətini özündə birləĢdirən
ümummüsəlman mədəniyyəti yaradır, islam bayrağı altında birləĢən xalqlar üçün müĢtərək
dünyagörüĢünə əsaslanan müĢtərək ədəbi mövzular, janr formaları və növləri‖ [2,s.4] təĢəkkül edir.
Milli söz-sənət nümunələrində ġərq poetikasının qanunları izlənilir, klassik Ģeirdə müxtəlif janrlar
və poetik biçimlər yaranır. Ġki-üç dildə yazmaq ənənəsi get-gedə zənginləĢərək fars-ərəbdilli
misraların xüsusi məharətlə birbaĢa türkdilli Ģeirə daxil olmasına gətirib çıxarır. Filologiyada bu,
bilinqvizm (ikidillilik) adlanır.
Bilinqvizmə həm ġərq, həm də Qərb ədəbiyyatında təsadüf edilir. Qərb ədəbiyyatında
bilinqvizm fransız, ingilis, rus, Sərqdə isə ərəb, fars, türk dillərinin qovĢağında ozünü göstərir. Bu,
bir tərəfdən dillərin ictimai-siyasi Ģəraitlə bağlı qaynayıb-qarıĢması ilə əlaqədar idisə, digər tərəfdən
söz ustalarının əcnəbi dilə və ondan istifadə qaydalarına mükəmməl bələdliyindən irəli gəlirdi. Fars
dilinin Ģeir-sənət dili, ərəb dilinin Quran dili olması, üstəgəl, mədrəsə təhsili orta əsr ədiblərinə bu
dillərin qarıĢığından yaratdıqları nümunələrlə Azərbaycan Ģeirini və üslubunu zənginləĢdirmək imkanı
verirdi. Klassik poeziyada fikrin daha poetik, obrazlı ifadəsi üçün ana dilində olan əsərdə baĢqa dilə bilinqvemlərə müraciət yeni bir ġərq poetik fiquru- müləmmə janrını formalaĢdırır.
Müləmmə - beytdə misraların, yaxud Ģeirdə beytlərin müxtəlif dillərdə bir-birini izlədiyi janrdır.
Azərbaycan-ərəb, ərəb-fars dillərində iĢlənən söz və ifadələrin birgə iĢtirakı ilə yazılan örnəklər
müləmməyə nümunə ola bilər [3,s.5]. Türkdilli Ģairlərin yaradıcılığında müləmmə janrına kifayət qədər
təsadüf edilir. Azərbaycan klassik Ģeiri bu baxımdan daha zəngindir. Q.Təbrizi, Xaqani, Nizami
tərəfindən iki dildə yaradılan müləmmə ənənəsini orta əsrlərdə Nəsimi, Füzuli daha da zənginləĢdirmiĢ, üç dıldə - ərəb, fars, türk dillərinin qarıĢığından ibarət nümunələr yaratmıĢlar. Klassik ənənə
XIX əsrdə Nəbati, Zakir, Seyid Əzim ġirvani yaradıcılığında da davam etdirilmiĢ, XX əsrdə Əlağa
Vahid sələflərinin saldığı bu cığıra öz izini qoymuĢdur. Təbii ki, müləmmə yaradanlar öncə bu dilləri
mükəmməl bilmə və bu dildə Ģeiryaratma qabiliyyətinə malik idilər. Klassik ġərq Ģeirinin müxtəlif
biçimli Ģəkillərində əvəzsiz nümunələr yaradan bu sənətkarların ustalığı da doğma dilləri ilə yanaĢı, farsərəb dillərinin də qrammatik quruluĢunu, üslubi xüsusiyyətlərini, poetik qanunlarını yüksək səviyyədə
bilmələrində idi.
Hələ gəncliyində Ģeir məclislərində yaxından iĢtirak edən Əlağa Vahid dövrünün görkəmli
Ģairlərinin müaĢirələrini dinlər, həvəslə bu deyiĢmələrə qoĢulardı. Mollaxana təhsilli Vahid mükəmməl
savada malik olmasa da, fars-ərəb dillərini fitri istedadı müqabilində mənimsəyə bilmiĢdi. Vahidin ən
böyük istedadı və özəlliyi isə ilk növbədə yazdıqlarının xalq ruhuna yaxın, sadə üslubda, klassik
poeziyanın Ģablon qəliblərindən uzaq, özünəxas - vahidanə bir deyim tərzində idi. Poetikanın bütün
məsələlərinə, həmçinin yaradıcılığında poetik imkanlara, məzmun və formanın əlaqəsi ilə yanaĢı, Ģairin
obrazlı təfəkkürü prizmasından baxmaq lazımdır. ―Hər bir Ģairin Ģeirində onun poetik sənətkarlıgı,
yaratdığı poetik formalar, həyatın bu və ya digər Ģəkildə bədii təzahürü ilə yanaĢı, onun Ģəxsiyyəti,
səciyyəsi, insanlığa və təbiətə olan fərdi münasibətləri də parlaq Ģəkildə əks olunmalıdır‖ [4,s.20].
Vahidin yaĢadığı dövr siyasi çarpıĢmalar, qovğalar, təbəddülatlarla dolu idi. Bu dövrdə salamat baĢ
saxlamağın da öz ―üsuli-qaydaları‖ var idi. Sözünə ―meydən-məzədən‖ qatıb ictimai eyibləri qamçılayan Ə.Vahidin yaradıcılığında dil sintezi - bilinqvizm hadisəsi bu baxımdan səciyyəvidir. Fars-türk,
ərəb-türk dilləri ilə yanaĢı, rus-türk dil elementlərinin də yeri gəldikcə izlənməsi oxucuya Vahid
dövrünün ictimai-siyasi mənzərəsi haqqında dolğun təsəvvür yaratmağa imkan verir. Füzuli bədii
üslubundan, onun iĢlətdiyi bəhrlərdən, qafiyə və rədiflərdən yeri gəldikcə bəhrələnən Vahid qəzəli ana
dilimizə nə qədər uyğunlaĢdırıb izafətlərdən, tərkiblərdən azad etsə də, fars dilini və Quranı gözəl
bilməsi ona bu dilin qəliblərindən ustalıqla bəhrələnməyə mane olmur və Vahid bu izləmədən məhz
satira yaradıcılığında istifadə edir. Bu Ģeirlər ahəng, vəzn və qafiyəcə o qədər uyğun səslənir ki, dilin
dəyiĢməsi belə hiss olunmur.
MəĢhur fars aforizmini daxil etdiyi ―Nədarəm‖ rədifli satirik Ģeiri bu baxımdan səciyyəvidir.
1916-cı ildə ―Babayi-Əmir‖ jurnalında ―Qahir əyyar‖ imzası ilə dərc olunan bu Ģeirin hər bəndinin

sonunda farsca beyt təkrarlanır. ġeirdə insan xislətinə yaraĢmayan, ən qorxulu hal olan laqeydlik,
biganəlik tənqid olunur. ―Asudə mənəm ki, xər nədarəm, Əz abü ələf xəbər nədarəm‖ deyən lirik
―qəhrəman‖ın dünya-aləm dağılsa belə vecinə deyil, millətin halına acımır, göyə ucalan ah-nalələr,
fəğanlar onun tükünü də tərpətmir:
Dünya dəyə bir-birə sərapa,
Min həĢr ola suriĢ ilə bərpa.
Sərtasər əgər dağılsa dünya,
Təsir eləməz mənə heĢ əsla.
Asudə mənəm ki, xər nədarəm,
Əz abü ələf xəbər nədarəm [5,s.43].
Öz həyat məramnaməsini farsca bəyan edən tipin sözləri elə ustalıqla seçilmiĢdir ki, Ģeirin
ümumi məzmun və ahəngini tamamlamağa xidmət edir. Biqəm ―qəhrəmanın‖ millət qəmi tükünu
belə tərpətmir, bütün camaat acından ölsə, naləsi göyə ucalca da, ―məlamət eləməz‖, onu qınayan
yoxdur. O qədər rahat, asudədir ki, kimsənin yadına düĢmür. Ortada yeyib qıraqda gəzən bu tipin
həyatında dünyanın ən sakit, qayğısız heyvanı belə narahatlıq törədir, çünki ona su, ot vermək
lazımdır. Dünyanın ən sakit, iĢgüzar heyvanı olan eĢĢəyin varlığını özünə dərd bilən kəs bu
yoxluqdan olduqca məmnundur. ġeirin əsas ideyasını ifadə edən misraların farsca verilməsi də
təsadüfi, poetik fiqur xatirinə deyil, Ģairə görə millətin taleyinə biganələr, dilanlamazlar xərtəbiətlidir, elmdən bixəbər cahil və naqisdir:
Nə əhli-diləm ki, anlayam dil.
Nə arifəm, elm edəm də təhsil.
Nə eyləcə naqisəm, nə təkmil,
Nə xahiĢ edərsəm, olar hasil,
Asudə mənəm ki, xər nədarəm,
Əz abü ələf xəbər nədarəm [5,s.43].
Poeziyası qəm və meylə yoğrulan Vahid mollaxana təhsili görmüĢdü və hər bir müsəlman
ziyalısı kimi ―Qurani- Kərim‖i gözəl bilirdi. ―Quran‖ ayələrindən iqtibas kimi istifadə edərək o,
islamın müqəddəs kitabının ruhunu öz bədii təxəyyülünə hopdururdu. ―Köhnə müsəlmanlara‖ adlı
Ģeirdə Vahid mövhumatçı dindarlara- ―dildadeyi- malü münal‖ mollalar, ―mənbeyi - cəngü cidal‖
hacılar, bunların övrətləri, islahı çətin köhnə adətlərə qarĢı etirazını ―lənətullahi əleyhun əcməin‖
ayəsi ilə bildirir:
Bəzi seyid, bəzi rəmmal, hoqqabaz,
Bəzisi quĢbaz, xoruzbaz, anlamaz.
Həpsibnin ağlı gödək, ağlı diraz,
ĠĢtə bunlar bir-birindən də ləin,
Lənətullahi əleyhun əcməin [5,s.66].
―Molla Rəmazan‖ satirasında isə hər bəndin sonuncu misrası Azərbaycan-ərəb dillərinin
qarıĢığından ibarətdir. Vahid ―Quran‖ın ―Ġxlas‖ surəsindəki ―qul huvəllahü əhəd‖ ayəsi ilə orucluq
ayında mollaların firavanlığını, qaz vurub qazan doldurmaqlarını, müqəddəs ayəni hiylə-fırıldaqla
zikr qıldıqlarını təsvir edir:
Kamiyab etsin Buzovna məscidin bir ay məqam,
Mir Kərim də MaĢtağa kəndin edə darülsəlam.
―Haf-haf‖ etsin Xurdalanda dəmbədəm Mirzə Qəvam,
Ağlamaqdan qoymasın kənd içrə salim bir əhəd,
Hiylə ilə zikr qılsın: ―qul huvəllahü əhəd‖ [5,s.99].

Adətən klassik Ģeirin poetik fiquru kimi müləmmədə özünü göstərən bilinqvizmdən Vahid
satirik Ģeirdə tipin özünütəqdimində istifadə edir. Əcnəbi dildən ustalıqla seçilən dil faktları ilə Ģair
tipin iç üzünü açmağa, dolğun xarakter yaratmağa müvəffəq olur. Xüsusilə də Vahidin müraciət
etdiyyi dilə yüksək səviyyədə bələdliyi özəl bir ahəngdarlığa səbəb olur. Bu Ģeirlər o qədər
ahəngdar, vəzn və qafiyəcə elə uyğun səslənir ki, fərq dəyiĢməsi qəti hiss olunmur.
Vahidin lirikasında özünü göstərən ikidillilik istər bədii mahiyyəti, istərsə də linqvistik hadisə
kimi Ģairin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
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SUMMARY
One of the important parts of the philology the bilingvizm has been spread in Azerbaijan literature widely. Creation of the art examples of the two or three languages in the middle ages have
been continued till 20th century. Watching the Persian-arabic-Azerbaijan sentences one by one is
observed in the activity of A.Vahid. The quotations have been given in the poems of the poet do
not influence harmony, weight and changing of the language. He creates the full impression about
the panorama of the social and public life using the bilingvizm.
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XIX ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISINDA
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATINDA ĠSLAM MÖVZUSU
XIX əsrin ortalarından baĢlayaraq Azərbaycanda yeniliyə meyl güclənir, zamanın qarĢıya
qoyduğu tələblərə cavab verməyə çalıĢan gənclər meydana çıxırdı. Onlar köhnəliyə qarĢı mübarizə
aparır, yaĢayıĢ tərzini yenidən qurmağa, xalqın güzaranının yaxĢılaĢdırılmasına çalıĢır,
mədəniləĢməni və avropalaĢmanı təbliğ edirdilər.
Xalqın inkiĢaf və tərəqqisini maariflənmədə görən M.F. Axundzadə, N.B.Vəzirov,
Ə.Haqverdiyev, M. Ə.Sabir, Ə.Hüseynzadə, C.Məmmədquluzadə və b. öz əsərlərində bu mövzuya
geniĢ yer vermiĢ, ‖milləti-islam‖ın problemlərini ön plana çəkmiĢlər. Onlar bir tərəfdən, cəmiyyətin
tərəqqisinə, xalqın maariflənməsinə maneçilik törədən köhnə adət və ənənələri, dini fanatizmi
tənqid edir, digər tərəfdən isə, qabaqcıl Avropa dövlətlərinin elm, təhsil sahəsində əldə etdikləri
nailiyyətlərə yiyələnməyi əsas məsələ kimi Azərbaycan xalqının qarĢısında qoyurdular. Onlar XIX
əsr Azərbaycan ictimai-bədii fikir tarixinin qabaqcıl nümayəndələri kimi öz əsərlərində ilk növbədə
yaĢadığı dövrün mürəkkəb, ziddiyyətli ictimai- siyasi hadisələrini, doğma xalqının sosial- iqtisadi
problemlərini, istəklərini və tələblərini əks etdirmiĢlər. Bu səbəbdən onların yaradıcılığında ictimaisiyasi, sosial- mədəni ideyalar mühüm yer tuturdu. Qeyd olunan ideyaların sırasında isə islam
mövzusu ön planda dururdu. Bunun əsas səbəbi onunla izah olunurdu ki, bir müsəlman regionu olan
Azərbaycanda cəmiyyətdə mövcud olan bütün problemlər bilavasitə və ya dolayısıyla islamla bağlı
idi. Buna görə həmin dövrün görkəmli mütəfəkkirləri, yazıçıları, Ģairləri, ümumiyyətlə bütün
ziyalıları öz yaradıcılıqlarında islam mövzusuna xüsusi fikir verirdilər.

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında yazıçıların islamla bağlı məsələlərə
münasibətlərində oxĢarlıqla bərabər müəyyən fərqlilik də var idi. Bu dövrün yazıçılarının islamla
bağlı məsələlərə münasibətlərində oxĢarlılıq əhali arasında cəhaləti, mövhumatı yayan nadan
mollaların tənqidində əks olunurdu. Onların fikrincə, mollaların əksəriyyəti islam dini haqqında
yanlıĢ təsəvvür yaradırdılar. Məhz belə mollaların üzdən iraq fəaliyyətləri nəticəsində islam
haqqında həqiqətə uyğun olmayan təsəvvürlər yaranmıĢdır, daha konkret desək, islamın sosial
tərəqqiyə, elmə, ədalətə zidd olması kimi böhtan xarakterli fikirlər yayılmıĢdır. Misal üçün islam
dini haqqında belə fikirləri yayan XIX əsr fransız yazıçısı və tarixçisi Ernest Renanı göstərmək olar.
Ernest Renan öz əsərlərində yazırdı ki, islam dini elmə, fəlsəfəyə və ümumiyyətlə ictimai tərəqqiyə
ziddir. Bu cür fikirlərlə razılaĢmayan XIX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələri islam ilə elm arasında ziddiyyətin olmadığını qeyd edirdilər. Ġslam dininin dünyada
mühafizəkar bir din imici almasını avam mollaların fəaliyyəti ilə əlaqələndirən Əli bəy Hüseynzadə
onların islamın yaradıcı, mütərəqqi bir din kimi özünü göstərməsində böyük maneə olmalarını
göstərirdi.
Azərbaycan yazıçılarının islamla bağlı məsələlərə münasibətlərində fərqliliyə gəldikdə onların
sırasında islam dini haqqında öz radikal, bəzən sərt baxıĢları ilə seçilən görkəmli yazıçı, filosof
Mirzə Fətəli Axundzadəni göstərmək olar. Onun bu baxıĢları digər yazıçıların fikirlərindən çox
fərqlənirdi.
Mirzə Fətəli Axundzadə öz əsərlərində birinci növbədə yaĢadığı dövrün mürəkkəb, ziddiyyətli
hadisələrini, Azərbaycan xalqının qarĢısında duran ən mühüm arzu və istəklərini, sosial-siyasi və
mənəvi tələblərini əks etdirmiĢdir. O, xalqının milli oyanma hərəkatını düzgün istiqamətləndirmiĢdir. Belə ki, M.F. Axundzadə Azərbaycan xalqının milli oyanma prosesində elmə, təhsilə
yüksək önəm verirdi. M.F. Axundzadə Azərbaycan xalqının azadlığı və səadəti uğrunda feodal
dünyasına, istibdad üsul-idarəsinə qarĢı mübarizəni həyatının əsil mənası hesab edirdi. Onun
dünyagörüĢündə sosial-siyasi məsələlər mühüm yer tutur. Onun bütün bədii, ictimai-siyasi, fəlsəfi
və ədəbi-tənqidi fəaliyyəti böyük bir məqsədə – xalqın azadlığı, tərəqqisi və səadəti uğrunda
mübarizəyə, öz sözləri ilə desək, həmvətənlərini "qaranlıqdan iĢığa", "tərəqqi və sivilizasiya
yoluna" çıxarmaq məqsədinə yönəlmiĢdi. O, fəlsəfi fəaliyyəti ilə ilk növbədə xalqının azadlıq
hərəkatını nəzəri cəhətdən əsaslandırmağa çalıĢmıĢ, milli maarifçiliyin proqramını hazırlamıĢdır.
M.F. Axundzadə 1850-1856-cı illərdə yazdığı altı komediyasında ("Hekayəti Molla Ġbrahimxəlil
kimyagər", "Müsyö Jordan və dərviĢ MəstəliĢah", "Vəziri-xani-Lənkəran", "Hekayəti xırsquldurbasan", "Hacı Qara", "Mürafiə vəkilləri") xalqın dini və mənəvi əsarətinə, ictimai, cismani
zülmə qarĢı çıxaraq belə qənaətə gəlmiĢdi ki, xalq özünü cəhalətdən, qaranlıqdan xilas etməli və öz
hakimiyyətini qurmalıdır [2]. "Zülmü aradan qaldırmaq üçün əsla zalıma müraciət etmək lazım
deyildir, bəlkə əksinə, məzluma demək lazımdır ki, ey nadan, sən ki qüdrət, say və bacarıq cəhətdən
zalımdan qat-qat artıqsan, bəs nə üçün zülmə qatlaĢırsan? Qəflət yuxusundan oyan və zalımın
atasının goruna od vur!" [1, s. 47].
M.F. Axundzadə xalqın gücünə inanır, istibdad zülmündən xilas olmaq üçün onu birliyə,
mövcud quruluĢu inqilabi yolla məhv etməyə çağırırdı. Onun sosial-siyasi görüĢlərində azadlıq,
humanizm, vətənpərvərlik və s. əhəmiyyətli yer tuturdu. Komediyalarının ümumi ruhu bundan
ibarətdir ki, feodal zorakılığının və cəhalətin hökm sürdüyü Ģəraitdə ədalətin təntənəsinə ümid
bağlamaq çətindir. M.F. Axundzadənin sosial-siyasi görüĢlərinin geniĢ əhatə dairəsi və dərinliyi
komediyalarından sonrakı dövrə təsadüf edir. Bu, tamamilə təbii və qanunauyğun hal kimi
qiymətləndirilməlidir. Çünki ikiqat zülmə – çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinin mənfur
nəticələrinə və yerli feodalların riyakarlığına, zülmünə məruz qalan Azərbaycan xalqının taleyi
yazıçıya dərin təsir göstərmiĢ və onun sosial-siyasi görüĢlərinin aydın və konkret istiqamət
almasında mühüm rol oynamıĢdır. M.F. Axundzadənin yaradıcılığında siyasi radikalizmin təzahürü
məhz XIX əsrin 50-ci illərinin axırlarında baĢlanır. "AldanmıĢ kəvakib" əsərinin yazılıb baĢa
çatması ilə, yəni 1857-ci ildən etibarən onun bədii yaradıcılığında siyasi realizm nəzərə çarpır.
Həmin əsər Azərbaycanın ictimai-siyasi və bədii-fəlsəfi fikir tarixində çox mühüm yer tutur.
Mütəfəkkir "AldanmıĢ kəvakib"də cəmiyyət-siyasət və dövlət-hüquq problemlərinə ciddi diqqət
yetirir, eləcə də cəmiyyətin siyasi və sosial strukturu məsələsini açıqlayır. Həcm etibarilə çox da

böyük olmayan "AldanmıĢ kəvakib" siyasi pamfletində istibdadın tənqidi, feodal cəmiyyətinin
dəyiĢdirilməsi ideyası, maarifçi monarxiyanın təbliği baĢlıca yer tutur.
M.F. Axundzadə qətiyyətlə bildirirdi ki, yuxarıdan hər hansı islahat yolu ilə xalqı yoxsul
vəziyyətdən, ağır iqtisadi Ģəraitdən xilas etmək mümkün deyildir. Xalq hər Ģeydən əvvəl inqilabın
zəruriliyini dərk etməli və onun ideyalarını mənimsəməlidir. Ġnqilabın aparıcı qüvvəsi məhz xalq
olmalıdır. Xalq, ictimai ünsürlər cəmiyyətin, mövcud dövlət quruluĢunun dəyiĢdirilməsi zərurətini
dərk etmək üçün bir sıra mütərəqqi islahatlara ehtiyac duyur. ġübhəsiz, M.F. Axundzadə mütərəqqi
islahatları yaxĢılığa doğru addım hesab edirdi. Bununla belə, o, xalqın maariflənməsini xalqın
özünün azad olunmasında əsas məsələ hesab edir və xalqın maariflənməsininin qarĢısında duran hər
bir maneəyə qarĢı çıxırdı. Belə maneələr sərasının önündə dini mövhumat, onu yayanlar dururdu.
Belə bir cəhəti qeyd etmək vacibdir ki, M.F. Axundzadə 50-ci illərdə maarifçi, ədalətli
hökmdara ümid bəsləyirdi. "AldanmıĢ kəvakib"də hətta sadə xalq içərisindən çıxan ağıllı hökmdar
surəti yaradır, onun cəsarətli, islahata istiqamətlənən fikirlərinə haqq qazandırırdı. Bununla yanaĢı,
mütəfəkkir belə qənaətə gəlmiĢdi ki, hökmdar nə qədər ağıllı, tədbirli olsa da, xalqın onu baĢa
düĢməyəcəyi təqdirdə onun cəhdləri fayda verə bilməz. Təsadüfi deyil ki, "qara camaat" xalq
içərisindən hakimiyyətə gəlmiĢ Yusif Sərracı 15 gündən sonra devirir. M.F. Axundzadə düzgün
olaraq belə nəticəyə gəlir ki, təsadüfən, fantastik Ģəraitdə meydana gələn dövlət 15 gündən artıq
yaĢaya bilməz.
M.F. Axundzadə 1865-ci ildə yazdığı "Hindistan Ģahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu Ġran
Ģahzadəsi Cəlalüddövləyə üç məktubu və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavab" adlı fəlsəfi-siyasi
traktatda baĢlıca düĢməni hesab etdiyi və həyatı boyu mübarizə apardığı mütləqiyyəti və orta əsr
qalıqlarını kəskin Ģəkildə ifĢa edir, xalq kütlələrinin məruz qaldığı ağır zülmü və istismarı lənətləyir.
"Kəmalüddövlə məktubları" əsərini sözün həqiqi mənasında Azərbaycan maarifçiliyinin
manifesti hesab etmək olar. Bu əsərdə M.F. Axundzadənin dərin fikri axtarıĢları, mərd, döyüĢkən,
yorulmaz siması, bütöv Ģəxsiyyəti ilə yanaĢı, Azərbaycan maarifçiliyinin səciyyəvi cəhətləri,
xüsusiyyətləri, xalqı kamilliyə, azadlığa, xoĢbəxtliyə atəĢin çağırıĢı aydın görünür [2, s. 176]. M.F.
Axundzadə feodalizmin məhvi zərurətini əsaslandıran demokratik ictimai-siyasi ideologiyanın
hazırlanmasında, maarifçilik ideyalarının yayılmasında ən fəal iĢtirak etmiĢ, bu iĢdə misilsiz hünər
göstərmiĢ və Azərbaycan maarifçiliyinin ideya rəhbəri olmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, böyük
mütəfəkkir öz fəlsəfəsinin əsas məqsədini insana xidmətdə görür, xalqın fikir, yaradıcılıq azadlığı,
hüquq və maddi bərabərliyi, cəmiyyətin zəkaya uyğun Ģəkildə dəyiĢdirilməsi və ədalət prinsipləri
əsasında yenidən qurulması məsələlərini ön plana çəkirdi. Ġnsanın ağlına, qüvvəsinə, gələcək azad
və xoĢbəxt həyatına dərin inam, insan ləyaqətinə hörmət onun humanizminin, bütün fəlsəfi
yaradıcılığının leytmotividir. Maarifçi mütəfəkkir sosial problemləri iĢləyib hazırlayarkən yalnız
elmi məqsəd deyil, eyni zamanda dövrün irəli sürdüyü mürəkkəb siyasi mübarizə məsələlərinin
həllinə, tarixin obyektiv inkiĢafına kömək etmək məqsədi güdürdü.
M.F. Axundzadə "Kəmalüddövlə məktubları" əsərində arzu etdiyi sosial tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün insan zəkasına daha çox ümid bəsləyir və hesab edirdi ki, elm, maarif tərəqqinin
baĢlıca amilidir, mütəfəkkirin öz sözləri ilə desək, "insan növünün tərəqqisi ağıl ilədir". Məhz buna
görə də "cəmiyyət öz fərdlərinə fikir azadlığı verməlidir". Mütəfəkkir elə cəmiyyət quruculuğuna
çağırırdı ki, orada sənaye, iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət tərəqqi etsin, həmin cəmiyyət xalqın
ümumi güzəranını yaxĢılaĢdırsın. M.F. Axundzadə maarifçilik ideyalarını inkiĢaf etdirərək,
müsəlmanları elmə yiyələnməyə, müasir Avropa mədəniyyətini mənimsəməyə çağirir, buna mane
olan dini fanatizmi tənqid edirdi. Yazıçının fikrincə , xalqın maariflənməsinə mane olan əsas amil
dindir.
Qeyd olunanlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, M.F. Axundzadə islam dininə münasibətdə bir qədər sərt mövqe tuturdu. Ondan fərqli olaraq, Əli bəy Hüseynzadə hesab edirdi ki,
müasirlik və islam bir-birini tamamlayır. O, Azərbaycan xalqının siyasi birliyi haqqında ideyanı
irəli sürərək 1905-ci ildə ―TürkləĢmək, ĠslamlaĢmaq, ModernləĢmək‖ Ģüarını irəli sürmüĢdür. Bu
Ģüardan göründüyü kimi, islamlaĢmaq və modernləĢmək türkləĢməklə bərabər ictimai inkiĢafın
tərkib hissəsidir[4; 5]. Daha konkret desək, islamlaĢmaq Əli bəy Hüseynzadənin irəli sürdüyü milli
dirçəliĢ konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, islam türk xalqlarının milli mədəniy-

yətlərinin tərkib hissəsidir, islamlaĢmaq milli inkiĢafın amili kimi həm də milli mədəniyyətin tərkib
hissəsidir. Bununla belə o, bir mütərəqqi müsəlman ziyalısı kimi, islam dünyasının Avropa ölkələri
ilə münasibətdə sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni sahələrdə geriliyindən narahat idi.
Qeyd edək ki, müsəlman dünyasının geriliyi problemi Əli bəy Hüseynzadəni hələ gənc
yaĢlarında narahat edirdi. 1890-cu ildə Ġstanbulda Hərbi-Tibbi Ġnstitutda oxuyarkən Əli bəy
Hüseynzadə belə bir qənaətə gəlmiĢdir ki, islam dünyasının geriliyinin səbəbi müsəlmanların
fəaliyyətsizliyinin nəticəsidir [3, s. 34-35]. O, müsəlmanların geriliyinin səbəblərini islamda görən
bəzi Avropa tədqiqatçılarını tənqid edirdi. Müsəlmanların Ģiə, sünnü və digər təriqətlərə
bölünməsinə qarĢı çıxan Əli bəy Hüseynzadə bunu islam dünyasının geriliyinə səbəb olan əsas
amillərdən biri kimi qələmə verirdi. Onun fikrincə, islam ilə elm arasında ziddiyyət yoxdur. Ġslam
dininin dünyada mühafizəkar bir din imici almasını avam mollaların fəaliyyəti ilə əlaqələndirən Əli
bəy Hüseynzadə onların islamım yaradıcı, mütərəqqi bir din kimi özünü göstərməsində böyük
maneə olmalarını göstərirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə Əli bəy Hüseynzadənin mövqeyi
Nəcəfbəy Vəzirovla üst-üstə düĢür. Ədib xalqın sadəlövhlüyündən faydalanan, din pərdəsi altında
hər cür rəzalət törədən tüfeylilərə-dərviĢlərə, cadugərlərə, falabaxanlara qarĢı mübarizə aparmağı
vacib iĢlərdən sayırdı. Bir çox baĢqa maarifçi-demokrat ziyalılar kimi (Həsənbəy Zərdabi, Firudin
Köçərli və b.) Vəzirov da xalqın baĢına gələn müsibətləri çox vaxt islam dininə düzgün əməl
edilməməsində görürdü.
Ġslamı milli mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi qələmə verən Əli bəy Hüseynzadə milli Ģüurun
dirçəliĢində islamın rolunu yüksək qiymətləndirirdi. Ġslam dinini bir milli din kimi xarakterizə
edərək Əli bəy Hüseynzadə türk xalqlarının tarixi inkiĢafında onun rolunu yüksək qiymətləndirir.
Beləliklə, XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında islamla bağlı məsələlərə
münasibətdə yazıçılar oxĢar və fərqli münasibət nümayiĢ etdirirdilər. Lakin bu qeyd olunan fərqlərə
baxmayaraq onlar islam dünyasının gələcəyinə optimist ruhda yanaĢırdılar. Onlar inanırdılar ki,
Azərbaycan xalqı sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni sahələrdə öz geriliklərini aradan
götürməyə müvəffəq olacaq və buna o, müasir Avropa ölkələrinin nailiyyətlərini qəbul edərək nail
olacaqdır.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of Islam in the Azerbaijani literature of the second half of
the XIX century. The author notes that the writers in their literary works analyzing political, social,
and cultural issues paid much attention also to Islam. The writers criticized old traditions, religious
fanaticism, which impedes enlightenment of people, on the one side, and noted the necessity to borrow progressive achievements in the field of science, technology, education of developed European
nations.
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCANIN
AVROPA ĠTTĠFAQI ĠLƏ ƏMƏKDAġLIQ SĠYASƏTĠ
Xarici siyasətdə milli maraqların təminatı beynəlxalq münasibətlərin hazırkı mərhələsində hər
bir ölkə üçün vacib məqsədlərdən biridir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində özünə layiqi
yer qazanmıĢ Azərbaycan da bu baxımdan istisna deyil.
Beynəlxalq sülh, əməkdaĢlıq, Ģəffaflıq və çoxĢaxəlilik prinsiplərinə sadiq olan Azərbaycan
sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə yaranan təhlükə və risklərə qarĢı beynəlxalq mübarizəyə qoĢulmaqla
yanaĢı, müxtəlif sahələrdə sabit və bərabər hüquqlu əlaqələrin geniĢlənməsi və dəstək siyasəti
yürüdür, beynəlxalq və regional birgə fəaliyyət prosesində səmərəli iĢtirak edir. Bu baxımdan təkcə,
Azərbaycanın 2012-2013-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik ġurasına qeyri-daimi üzv seçilməsini
göstərmək olar.
Xarici siyasət konsepsiyasının formalaĢması prosesi 1993-cü ilin yayında xalqın harayına səs
verərək hakimiyyətə gəlmiĢ ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilib. Məhz
Heydər Əliyev xarici siyasətin konseptual əsaslarını yaradıb, onun əsas prinsip və istiqamətlərini
müəyyənləĢdirib. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
Avropa istiqaməti seçilib. Bu istiqamətin tərkib hissəsi qismində, ən nüfuzlu beynəlxalq
təĢkilatlardan biri olan Avropa Ġttifaqı (AĠ) ilə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və inkiĢaf
etdirilməsi olub.
AĠ ilə ilk əlaqələr 1990-cı illərin əvvəlinə təsadüf edib. 1996-cı ildə Azərbaycan AĠ-də ―xüsusi
dəvətli‖ dövlət statusu alıb. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1996-cı il iyulun 8-də "Avropa
Ġttifaqı və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaĢlıq proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri
haqqında" Sərəncam imzalayıb. Elə həmin ildə Prezident Heydər Əliyev AĠ-nin hazırladığı
TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢini (TƏS) imzalayaraq, Azərbaycanın bu qurumla əlaqələrini
rəsmən qurub. 105 maddədən ibarət bu sənəd çərçivəsində Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının
inkiĢafı, özəlləĢdirmə proqramı və infrastruktur layihələrinin reallaĢdırılması üçün AĠ-nin maliyyə
və texniki dəstəyi nəzərdə tutulurdu.
Ümumilikdə, TƏS XXI əsrin əvvəllərində siyasət, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahəsində
dialoqun inkiĢafı üçün möhkəm əməkdaĢlığın əsasını qoyub. Azərbaycan və AĠ arasında
münasibətlər ―MDB ölkələrinə texniki yardım‖ (TACIS) proqramı, ―Yeni Ġpək Yolu‖ adlandırılan
―Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi‖ (TRACECA) təĢəbbüsü, ―Avropaya neft və qazın nəql
edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram‖ (INOGATE), ―humanitar yardım‖ (ECHO) və s. proqramlar
çərçivəsində inkiĢaf edir. 2007-ci il yanvarın 1-dən etibarən TACĠS proqramı Avropa qonĢuluq
siyasəti (AQS) proqramı ilə əvəz olunub.
Daha geniĢ mandata və əhatə dairəsinə malik olan AQS proqramı AĠ-nin planlarının həyata
keçirilməsində əsas maliyyə aləti olaraq qalır. AQS Azərbaycan da daxil olmaqla 17 ölkəyə maliyyə
yardımını nəzərədə tutur. Bu proqram özündə 3 əsas strateji məqsədi daĢıyır. Bura demokratiya və
insan hüquqlarına dəstək, bazar iqtisadiyyatına keçidin sadələĢdirilməsi və davamlı inkiĢafa yardım,
o cümlədən, qarĢılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaĢlığın inkiĢafı daxildir. Bütövlükdə, AĠ ilə
əlaqələrdə daha yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi inteqrasiya vəd edən AQS ona daxil olan ölkələr
üçün tərəfdaĢlığın gələcək inkiĢafı baxımından yeni bir mərhələdir.
AQS çərçivəsində Azərbaycan üzrə 2007-2013-cü illər üçün nəzərdə tutulmuĢ strategiya
sənədi AĠ-nin yardımlarının məqsədlərini və siyasi məsuliyyətini əks etdirməklə əməkdaĢlığın
prioritet sahələrini müəyyənləĢdirir. Bu prioritetlər bazar iqtisadiyyatının və Azərbaycanda
demokratik idarə üsulunun inkiĢafına yardımı, birgə fəaliyyət planı və təhlükəsizlik məsələlərinin
həyata keçirilməsini əhatə edir.
AĠ ilə münasibətlər müstəvisində Azərbaycan ―ġərq tərəfdaĢlığı‖ formatında fəal iĢtirakını
davam etdirir. ―ġərq tərəfdaĢlığı‖ proqramı 2008-ci ilin mayında AĠ üzvləri olan PolĢa və Ġsveç
tərəfindən irəli sürülüb. Proqramın əsas məqsədi iĢtirakçı dövlətlərin perspektivdə AĠ-yə

inteqrasiyasını gücləndirmək, demokratik-hüquqi və siyasi islahatları sürətləndirməkdir. ―ġərq
tərəfdaĢlığı‖ təĢəbbüsünü AQS proqramından fərqləndirən əsas cəhət də məhz budur. Bu proqram
AĠ-nin ġərq qonĢuları ilə əlaqələrinin daha da dərinləĢməsini nəzərdə tutur. Proqrama cəlb olunmuĢ
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus, Ukrayna ümumən Qərblə ġərq arasında
əlveriĢli tranzit yollarının, nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin keçdiyi ən əhəmiyyətli geosiyasi
region hesab olunur. Proqrama daxil edilən ölkələrin gələcəkdə AĠ-yə qəbuluna dair konkret vəd
olmasa da, onların avrostrukturlara inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsinin uzaq perspektiv üçün
strateji hədəfləri kifayət qədər aydındır. Yaxın perspektivdə isə proqramda iĢtirak edən ölkələrlə
ümumi daxili bazarın formalaĢdırılması məqsədilə tədbirlər planının hazırlanması, vahid və
hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması, vizasız gediĢ-gəliĢin təmini, enerji sahəsində əməkdaĢlığın dərinləĢdirilməsi nəzərdə tutulur. Proqramın məqsədi tərəfdaĢ ölkələrdə aparılan islahatları
və müasirləĢdirmə prosesini dəstəkləmək, onlarda demokratik islahatların sürətləndirilməsinə,
habelə iqtisadi inkiĢafa töhfə vermək üçün sərmayə qoymaqdır. 2008-ci ilin dekabrında təqdim
olunan kommunikeyə əsasən, 2010-2013-cü illərdə bu məqsədlə 350 milyon avro vəsait ayrılmalı,
2020-ci ilə qədər isə bu məbləğ 1,5 milyard avroya çatdırılmalıdır.
1992-2006-cı illərdə TACĠS və AĠ-nin digər proqramları çərçivəsində Azərbaycana 414
milyon avro məbləğində humanitar, texniki və ərzaq yardımı göstərilib. 1995-ci ildən etibarən AĠnin Tempus proqramında iĢtirak edən Azərbaycan təhsil sisteminin mükəmməlləĢdirilməsinə
yönəlmiĢ 50 layihəni həyata keçirib. 1998-ci ilin sentyabrın 8-də Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan
Prezidentlərinin təĢəbbüsü və AĠ-nin TRACECA proqramının dəstəyi ilə ―Tarixi Ġpək Yolunun
bərpası‖ adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. 32 ölkə və 12 beynəlxalq təĢkilatın nümayəndələrinin
qatıldığı konfransın yekunu olaraq, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Tacikistan, Özbəkistan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstanın imzaladığı
―Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkiĢafı üçün beynəlxalq nəqliyyat üzrə Əsas Çoxtərəfli SaziĢ‖
(Əsas SaziĢ) və onun Texniki Əlavələri imzalanıb. Bundan baĢqa, tədbir iĢtirakçıları adından
Avrasiya ölkələri arasında regional inteqrasiya və hərtərəfli əməkdaĢlığın prinsiplərini əks etdirən
Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub. Xəzər neftinin Avropa bazarlarına çıxıĢını təmin edən INOGATE
proqramı çərçivəsində həyata keçirilən texniki əməkdaĢlığa əlavə olaraq, AĠ zəngin təbii ehtiyatlara
və strateji coğrafi əraziyə malik olan ġərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji
təminatı və tranzit potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiĢ fəaliyyətində AQS-ə daxil olan
ölkələr daxil olmaqla bütün tərəfdaĢların dəstəyi ilə enerji əməkdaĢlığı prosesini geniĢləndirməkdədir. Bu əməkdaĢlıq ―Bakı prosesi‖ təĢəbbüsü ilə güclənmiĢdir. ―Bakı prosesi‖ (və ya Bakı
təĢəbbüsü) 2004-cü il noyabrın 13-də Bakıda enerji nazirliklərinin konfransında AĠ, Qara dəniz və
Xəzər dənizi hövzəsi ölkələri arasında enerji sahəsində əməkdaĢlığı gücləndirmək məqsədi daĢıyan
siyasi dialoq Ģəklində gerçəkləĢdirilir.
Hazırda AĠ ilə əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsində maraqlı olan Azərbaycan ümumavropa
məkanına inteqrasiya siyasətini davam etdirmək niyyətində olduğunu nümayiĢ etdirir. 2005-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev ―Azərbaycan Respublikasının Avropaya
inteqrasiyası üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında‖ Sərəncam imzalayıb. Bu qurumun
əsas məqsədi Azərbaycan və AĠ arasında əlaqələrin bundan sonra möhkəmləndirilməsi üçün
səmərəli və koordinasiyalaĢdırılmıĢ fəaiyyətin təmin edilməsindən ibarətdir. Belə bir qurumun
yaradılması, ölkənin Avropaya inteqrasiya olunmaq niyyətindən xəbər verir. Hazırda AĠAzərbaycan əməkdaĢlığının siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə prioritetləri 2 əsas sənəddə
əksini tapıb. Bura Ölkə üzrə strategiya sənədi (2007-2013) və Milli indikativ proqram (2011-2013)
daxildir.
Bundan baĢqa, Azərbaycanın əsas iqtisadi tərəfdaĢı olmağa çalıĢan Brüssellə rəsmi Bakının
siyasi yaxınlaĢmasını gözləmk olar. AQS çərçivəsində əməkdaĢlıq təkcə siyasi dialoq deyil,
həmçinin, iqisadi, sosial, daxili və hüquq məsələlərini də əhatə edir. Azərbaycan Respublikası-AĠ
Fəaliyyət Planı insan hüquqlarının müdafiəsi, demokratikləĢdirmə, qanunun aliliyinin təmin
edilməsi, səmərəli idarəçilik və möhkəm inkiĢaf məqsədi daĢıyan siyasi və institusional islahatlar,
eləcə də beynəlxalq terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına qarĢı mübarizə ilə bağlı
çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə beynəlxalq əməkdaĢlığa, münaqiĢələrin həllinə töhfə vermək və

beynəlxalq hüquqa riayət etmək kimi baĢlıca dəyər və prinsiplər əsasında qurulub. Bu plan
mütəmadi dialoq, o cümlədən sosial-iqtisadi inkiĢaf və ticarət sahəsində dialoqu nəzərdə tutur.
Rəsmi Bakı Avropa ölkələri ilə iqtisadi əməkdaĢlıq sahəsində nəzərəçarpacaq uğurlara nail
olub. AĠ Azərbaycan üçün perspektivli regional layihələr və investisiyalar mənbəyinə çevrilib.
Bununla belə, zəngin karbohidrogen ehtiyalarına malik olan ölkə öz tələbatını ödəmək iqtidarında
olduğunu nümayiĢ etdirib.
Azərbaycan ilə AĠ arasında münasibətlər yüksək səviyyəli qarĢılıqlı səfərlərlə də əlamətdar
olub. Bu səfərlər zamanı tərəflər arasında əməkdaĢlığın geniĢlənməsinə yönəlmiĢ bir sıra sənədlər
imzalanıb. Belə ki, 2006-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Brüsselə səfəri
zamanı imzalanmıĢ ―Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində
strateji tərəfdaĢlıq haqqında AnlaĢma Memorandumu‖ Azərbaycan və AĠ arasında enerji
dialoqunun geniĢləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar yaradıb.
Avropa Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozunun Azərbaycana səfəri çərçivəsində
2011-ci il yanvarın 13-də ―Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və Avropa
Komissiyasının sədri Xose Manuel Barrozu tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi haqqında Birgə
Bəyannamə‖, ―Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında Hərtərəfli Ġnstitusional
Quruculuq Proqramının Çərçivə Sənədi üzrə AnlaĢma Memorandumu‖ və ―Azərbaycan Respublikası və Avropa Komissiyası arasında 2011-2013-cü illər üzrə Milli Ġndikativ Proqrama dair AnlaĢma Memorandumu‖ imzalanıb.
AĠ ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaĢlıq təsisatlarının iclasları konstruktiv və səmərəli
olaraq Brüsseldə və Bakıda keçirilir. Ġclaslar zamanı tərəflər arasında tərəfdaĢlıq üzrə siyasi, iqtisadi
və humanitar istiqamətlərdə məsələlər müzakirə olunur.
Xatırladaq ki, AĠ ġurası 2011-ci il dekabrın 9-da Avropa Komissiyasına readmissiya və viza
rejiminin sadələĢdirilməsi üzrə rəsmi Bakı ilə danıĢıqlar aparmaq mandatı verib.
SUMMARY
The article is devoted to questions of collaboration of Azerbaijan with European Union. The
substantive positions of foreign policy of Azerbaijan which have been formulated by national leader
H.Aliev are considered. In the article the prospect of mutual development is analyzed.
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SEMANTĠKASINDA RƏNGBĠLDĠRMƏ ELEMENTĠ OLAN
ATALAR SÖZLƏRĠNĠN TĠPOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Məlumdur ki, xalq hikməti və ruhu onun atalar sözləri və zərb-məsəllərində təzahür edir. Bu
və ya digər xalqın atalar sözləri və zərb-məsəllərini öyrənmək isə təkcə həmin xalqın dilini yaxĢı
bilməyə deyil, həm də onun düĢüncə tərzini və xarakterini daha dərindən anlamağa gətirib çıxarır.
Atalar sözləri bə zərb-məsəllərdə xalqın zəngin tarıxı təcrübəsi, insanların əmək fəaliyyəti, məiĢəti
və mədəniyyəti ilə bağlı təsəvvürlər əks olunur. Atalar sözləri və zərb-məsəllərin düzgün və yerində
istifadə edilməsi sayəsində nitq özünəxas təkrarolunmazlıq və ifadəlilik kəsb edir. Konkret bir halda
bu və ya digər atalar sözünü iĢlədərkən danıĢan Ģəxs dediklərinin mahiyyətini təsdiqləməyə və
altından xətt çəkməyə calıĢır.
Atalar sözləri və zərbi-məsəllər frazeologizmlərin xüsusi növü olub, frazeoloji materialdır.
BaĢqa frazeoloji birləĢmələrdən atalar sözlərinin fərqi budur ki, bunlar cümləyə onun bir üzvü kimi
daxil olan birləĢmələr olmayıb, sadə və ya mürəkkəb ola bilən bütöv cümlələrdir.
Azərbaycan dilçiliyində atalar sözləri daha çox Azərbaycan dilinin frazeologiyasına, sabit söz
birləĢmələrinə münasibətdə tədqiq edildiyini görə bilərik. Musa Adilov və Gəray Yusifovun ―Sabit
söz birləĢmələri‖ adlı kitabında atalar sözlərinə münasibət bu cür ifadə olunmuĢdur: ―Atalar

sözlərinin dil sistemində yeri hələ də dəqiq müəyyənləĢdirilməmiĢdir. Gördüyümüz kimi, bəzi
tədqiqatçılar atalar sözlərini də frazeologiyaya daxil edib bunlardan bir dil vahidi kimi bəhs edirlər.
Bəziləri isə atalar sözlərini ―dil sistemindən xaricdə‖ öyrənməyi tələb edir... Bizim fikrimizcə, atalar
sözü frazeologiyaya daxil edilməklə yanaĢı, bu frazeologiyanın daxilində çox səciyyəvi və xüsusi
mövqe tutur. Eyni zamanda atalar sözlərinin daxilində bir sıra səciyyəvi frazeoloji birləĢmələrin ola
bilməsi mümkündür‖ [ 1; 40].
Frazeologizmlərə aid edilən atalar sözləri özlərinin səciyyəvi sabitliyi ilə fərqlənir. Uzaq
keçmiĢdə yaranmıĢ atalar sözləri əksər hallarda qədim dövrdən daĢıdıqları mənada iĢlənirlər.
Dildən-dilə, nəsildən-nəslə keçərkən onları təĢkil edən sözlər arasındakı sərbəst əlaqə itmiĢ, bu
konstruksiyalar qeyri-sərbəst, bölünməz olmuĢ, uzun müddət dildə özlərinin semantik, leksik və
qrammatik xüsusiyyətlərini saxlayaraq qalmıĢlar.
Müxtəlif xalqların atalar sözləri və zərb-məsəllərinin müqayisəsi bu xalqların nə qədər ümumi
cəhətlərə malik olduğunu göstərir ki, bu da öz növbəsində onların daha rahat qarĢılıqlı anlaĢmasına
və yaxınlaĢmasına səbəb olur. Müqayisəli təhlilə obyekt kimi müxtəlif strukturlu və fərqli tipologiyalı dillərin frazeoloji materialının, o cümlədən atalar sözləri və zərb-məsəllərinin cəlb edilməsi
çox vacibdir. Umumi cizgilərin və diferensial əlamətlərin müəyyənləĢdirilməsi tədqiq edilən dilə
praktik olaraq yiyələnməyə dair tövsiyələrin hazırlanmasına gətirib çıxarır.
Rəngbildirmə komponentli frazeoloji ifadələrin müqayisəli-tutuĢdurmalı öyrənilməsi göstərir
ki, rəngbildirmələrin rolunu təkcə linqvistik amillər təyin etmir. Rəng adlarının mənası xalqın
mədəni ənənələri, həyat tərzi, əxlaqı və adətləri, milli psixologiya və Ģüurun özünəməxsusluğu,
həmçinin obyektiv gerçəkliyin müxtəlif hadisələri və faktları kimi bir sıra ekstralinqvistik amillərdən də asılıdır. Bu səbəbdən rəngbildirmələrin atalar sözləri və zərb-məsəllərdə iĢtirakını ixtiyari
(sərbəst) hesab etmək olmaz. Onlardakı gerçəkliklə əlaqə ziddiyyətli və mürəkkəb ola bilər. Lakin
bu əlaqə həmiĢə göz qabağındadır.
Müxtəlif sistemli dillərdə müəyyən fərqliliklərlə yanaĢı, bu dillərin daĢıyıcılarının eyni
təfəkkür tərzinə malik olmalarından, daha dəqiq desək, kommunikasiyanın vəzifələrinin ümumiliyindən irəli gələn oxĢarlıqlar da mövcud olur ki, bu da dil vahidlərinin funksiyalarının ümumi qanunauyğunluqlarını doğurur.
Böyük sayda frazeologizmlərin formalaĢmasında iĢtirak edən rəngbildirmə-sifətlər - hissiyyat
orqanları ilə qavranılan keyfiyyət, yəni ―empirik‖ sifətlərdir [2; 27]:
Every dark cloud has a silver lining; Between the devil and the deep (blue) sea; You cannot
wash charcoal white (ing.); Не нужна соловью золотая клетка, а нужна зеленая ветка;
Черного кобеля не отмоешь добела; Не все ненастье, проглянет и красное солнышко;
Горшок над котлом смеется, а оба черны (rus.); Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdir;
Hamıya gələr gözü qara, qələm qaş, bizə də gələr sallaq burun, keçəl baş; Sarı yağnan yağlayır,
sarımsağnan dağlayır; Dişi düşmüş boz öküz qoşulub cöngələrə; Dağ ola, duman ola, qırmızı
tuman ola, mən olmayım, sən olasan;
Bu sifətlərin mərkəzi, aparıcı mənası rəngdir. Həmin məna ―məfhumun yeganə neytral ifadə
vasitəsi‖ kimi çıxıĢ edir.
Mütəxəssislər bu və ya digər aspektləri nəzərdən keçirərkən əksər hallarda əhatə olunduğu
əĢya və hadisələri daim adlandırmağa can atan insanın dərin tarixi və mədəni təcrübəsinə etinasızlıq
göstərirlər. Dünyanın Rəng Mənzərəsi də bu baxımdan istisna deyil. Bu səbəbdən dilçilərə görə,
rəng adlandırmaları ən populyar leksik qruplardan biridir. Dilçilər, tipoloqlar və etimoloqlar onlarla
dilləri tədqiq etmiĢ və bu nəticəyə gəlmiĢlər ki, rəngbildirmə sistemində bir sıra universal cizgilər
mövcuddur. Bundan baĢqa, dildə mövcud olan obrazlı ifadələrdə, idiomlar və məsəllərdə bu və ya
digər rəng çalarına müxtəlif münasibətlər əks olunur. Belə ki, onlar konkret milli xarakterin sosialtarixi, intellektual, emosional informasiyasını özlərində cəmləĢdirirlər [3; 320 с.].
Rəng müasir insanın həyatında olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Çox vaxt insanların
əhvali-ruhiyyəsi, emosiyaları və hətta fiziki durumları bilavasitə rəngdən asılı olur. Təsadüfi deyil
ki, rənglərlə bağlı tədqiqatlar psixoloqlar arasında olduqca populyardır.
Psixoloqlar duyğular və qavrayıĢlar deyərkən obrazların tam müəyyən görüntülərini, yəni
olduqca subyektiv halları nəzərdə tuturlar. Bu onu bildirir ki, ―rəng‖ anlayıĢı bizim qavrayıĢımızdan

kənarda mövcud deyil. Həmçinin unutmaq lazım deyil ki, rəngi görmək qabiliyyəti müxtəlif hava
Ģəraitində və müxtəlif həyat tərzində formalaĢır. Buna görə də hətta qədim insan da anlayırdı ki,
eyni bir obyekt gün və ya gecə iĢığından asılı olaraq müxtəlif rənglərdə görünür. Rəng qavrayıĢının
bu fərqi neyrofiziologiya səviyyəsində Ģərtlənir. Çox zəif iĢıqlandirma Ģəraitində insan yalnız böyük
formaları fərqləndirə bilir. Bu fakt onunla izah edilir ki, qeyd olunan Ģəraitdə çubuqĢəkilli görmə
iĢləyir. Çünki çubuqlar iĢığa qarĢı olduqca həssasdır, kolbacıqlar isə yalnız yüksək səviyyəli
iĢıqlandırmada iĢləməyə baĢlayır. ÇubuqĢəkilli sistem rəngli görmənin formalaĢmasında iĢtirak
etmir. Deməli, alatoranda insan rəngləri zəif ayırd edir. Bir çox dillərdə buna uyğun məsəllər var:
ночью все кошки серы; ночью все кони вороные (rus.) — all cats are grey in the dark (in the
night) (ing.). Azərbaycan dilində: Gecə qara, cücə qara; Qaranlıq qaranı udar; Qurd qaranlıq
sevər; Qaranlıq gecənin qaraüzlü müştərisi olur; Qaranlıqda halva yeyənin sirrini Allah bilər.
Hər bir dildə müəyyən fraza və ifadələr vardır ki, hər bir komponentinin mənası və qrammatik
konstruksiyası aydın olsa belə, bunları hərfi mənada baĢa düĢmək olmaz. Bu cür frazanın mənası
anlaĢılmır və qəribə təsir bağıĢlayır. Atalar sözləri və zərb-məsəllərin hərfi tərcüməsi cəhdləri
gözlənilməz və çox vaxt kobud nəticəyə gətirib çıxarır: Every white has its black, and every sweet
its sour; The devil is not so black as he is painted; True blue will never stain; To make (to turn)
the air blue (ing.); Кабы сивому коню черную гриву, был бы буланый; На миру и смерть
красна; Полюби нас черненькими, а беленькими (красненькими) всякий полюбит (rus.);
Torpağın qarası üz ağardar; Qara dolaşaya qırmızı papuş yaraşmaz; Qara məni basınca, mən
qaranı basım; Eşşəyim bozdur, dəyirmana getməyir və s.
―Rəngadlandırma‖ leksik qrupu tez-tez linqvistlərin tədqiqat obyekti olur. Dünyanın onlarla
dilini tədqiq edərək dilçilər və etimoloqlar rəngbildirmələr sisteminin inkiĢafındakı bir sıra
universal cizgiləri müəyyənləĢdirmiĢlər. Praktik olaraq hal-hazırda mövcud olan bütün dillərin öz
inkiĢafının ilkin mərhələsində cəmi iki rəng bildirən sözə – ağ və qara sözlərinə malik olduğu ortaya
çıxarılmıĢdır. Bu iki rəng spektr rənglərinin bütün müxtəlifliyini əks etdirirdi. Bunlardan biri ilə
bütün tünd rənglər, digəri ilə bütün açıq rənglər bildirilirdi.
―Ġbtidai insanın yaĢadığı dövrdə əksliklər mövcud olmuĢdur. Xeyir – Ģər, həyat – ölüm, güclü
– zəif, iĢıq – zülmət və s. ilk qarĢıdurmalar kimi onun hafizəsində yaĢamıĢdır‖ [4; 16]. Bu
qarĢıdurmalar istər Ģifahi, istərsə də yazılı təfəkkürdə öz əksini tapmıĢdır. ―Folklor mətnlərində rəng
adları, əsasında iki əksqütblü baĢlanğıcın qarĢılaĢdırılması duran əĢya və əlamətləri bildirərkən bu
və ya digər dünyaya mənsubluğu qeyd edən özlərinə xas marker rolunun oynayırlar. Rəngin
iĢarəviliyinin yüksək gərginlik dərəcəsini təkcə dünyanın təsvirindəki rəng adlarının tezliyi deyil,
həm də ağ / qara əlamətlərinin qarĢılaĢdırılmasının mövcudluğu yaradır. Nəticədə rəng bu və ya
digər dünyanın özünəməxsus emblemi kimi dərk olunur‖ [5; 13].
―Həqiqi mənada antonim olan ağ və qara sözləri metaforik mənada da həmin antonimliyini
saxlayır... Ağ və qara sözləri metaforik epitet kimi iĢlənir və bəzən bu mənada qarĢılaĢdırılır:
Every white has its black, and every sweet its sour (ing.);
У всякого белого есть свое черное, а у всякого сладкого – своя горечь. Рубашка бела,
да душа черна; Полюби нас черненькими, а беленькими всякий полюбит; Черного кобеля
не отмоеш добела; Белая деньга про черный день; Рыло черно, да совесть бела; Свет бел,
да люди черны; Работа черна, да денежка бела (rus.)
Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar; Torpağın qarası üz ağardar; Qarının saçı ağ olar,
ürəyi qara; Qaranı ağa, ağı qaraya qatmazlar; Qara eşşək, ağ palan; Könül sevənin gözəlin nə
ağı, nə qarası; İlanın ağına da lənət, qarasına da; Əlini ağdan qaraya vurmur; Başı ağ, ürəyi
qara; Sabun qara paltarı ağartmaz; Ağın adı, qaranın dadı; Ağı gördün, qaranı unutdun?; Ağa
ağ deyiblər, qaraya qara; Ağ qoyunun qara quzusu da olur; Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında
bəlli olar; Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma; Ağ axça qara gün üçündür və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis, rus və Azərbaycan dilləridə əksər atalar sözləri və zərbməsəllərinin Ģərhini və tərcüməsini çətinləĢdirən baĢlıca amil onların çoxmənalı olmasıdır. Ġngilis
və rus dillərində rəngbildirmə komponentli atalar sözlərinin Azərbaycan dilində qarĢılığının seçilməsi iĢində əsas kriteri kimi məhz bu mənalardan birinə (bir qayda olaraq əsas mənaya) müvafiqlik
götürülmüĢdür. Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, eyni bir və ya oxĢar bir mənanın ifadə

olunması üçün müxtəlif tarixi Ģəraitlərdə formalaĢan ingilis, rus və Azərbaycan atalar sözləri və
zərb-məsəllərdə çox vaxt müxtəlif obrazlardan istifadə olunur ki, bunlar da öz növbəsində həmin
xalqların fərqli sosial quruluĢunu və məiĢətini əks etdirir və əksər hallarda mütləq ekvivalent
olmurlar.
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SUMMARY
Comparison of proverbs and saying of different peoples show how much they have in
common, and in their turn, they serve to better understanding. It is necessary to mention that many
English, Russian and Azeri proverbs and sayings have different meaning and therefore it makes to
understand and compare them difficult. While choosing Azeri proverbs the main criteria was to suit
the English or Russian variant. But still, it is important to mention that English, Russian and Azeri
proverbs and saying with colour-denoting elements historically reflected different social style and
everyday life of those peoples and they are often not absolute equivalents.
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА И БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
На современном этапе исторического развития особенно сильно стремление людей к единению и консолидации. Борьба за мир, сохранение жизни на земле объединяет все прогрессивное человечество. Происходит процесс взаимовлияния культур. Культурные связи занимают
важное место в общем комплексе международных отношений, оказывающих самое непосредственное влияние на духовный мир людей. « Диалог культур – это потребность во взаимодействии, взаимопомощи, взаимообогащении. Диалог культур выступает как объективная необходимость и условие развития культур». В этой связи освещение дружеских связей Азербайджанской Республики со странами Балканского региона является задачей исключительной важности. В свете вышеотмеченного изучение различных аспектов азербайджанско-боснийских
культурных взаимосвязей приобретает особый интерес и актуальность, так как содействует
укреплению дружбы между нашими народами, что отвечает программным положениям ведения
международной политики Азербайджанского правительства и правительства Боснии и Герцеговины.
Между тем, дружеские культурные связи Азербайджана и Боснии и Герцеговины имеют
богатую историю. Достаточно отметить тот факт, что в самом крупном хранилище восточных
рукописей на Балканах, каковой является библиотека Гази Хусрев-бега ( к сожалению, значительно пострадавшей в ходе прошедших там военных событий), хранятся рукописи крупнейших

азербайджанских авторов, пользовавшихся большой популярностью на всем Ближнем и Среднем Востоке, в том числе рукописи Низами, Физули.
Баку и Сараево – города давних и прочных самобытных традиций. Вторая мировая война
сплотила представителей наших народов. В военные анналы этой страны вошли имена многих
азербайджанцев. Особенной активностью выделяются 60-80-е годы ХХ века. Именно в эти годы
взаимосвязи между нашими городами достигли такого уровня, что затронули все сферы жизни,
включая экономику, культуру, искусство. Надо отметить, что в период правления Общенационального лидера Гейдара Алиева, в 1972 году были созданы все условия для породнениядвух
прекрасных городов, Баку и Сараево. Подписанием договора о дружбе и сотрудничестве между
этими городами была заложена основа для создания своеобразного ,по определению корреспондента газеты «Освобождение» З.Кокотовича «моста дружбы протяженностью в 5 000 километров».
Надо отметить, что Баку во все времена играл важную роль во внешнеполитической, экономической и культурной деятельности нашего государства. Один из ведущих специалистов в
области внешних сношений нашей страны,на протяжении многих лет управлявший отделом
внешних сношений Бакгорисполкома, Т.Мелик-Аббасов в своих многочисленных выступлениях
не раз подчеркивал, что «такая активность Баку нашла свое отражение в оценке Всемирной Федерации породненных городов и наш город был внесен в реестр ВФПГ (Золотая книга) как один
из активных городов мира, среди почти четырех тысяч членов ВФПГ». И это не удивительно,
ведь движение городов-побратимов – это,прежде всего, установление постоянных дружественных связей между народами, стремление к взаимному ознакомлению с жизнью, историей и
культурой другой страны с целью достижения лучшего взаимопонимания. А наш народ всегда
стремился к такому общению. И с этой точки зрения выбор города-побратима представляется
нам глубоко продуманным, ибо изучение исторической судьбы народов Азербайджана и Боснии
и Герцеговины обнаруживает немало общего и интересного.
Баку и Сараево – древнейшие города мира. Оба города находились на перекрестке культурных и торговых путей Запада и Востока. Близость исторической судьбы можно пронаблюдать на протяжении всей их истории. В разные исторические периоды они попадали в зону
интересов всех крупных империй. Каждая эпоха оставила свой неповторимый отпечаток на архитектуре этих городов, в результате чего сегодня эти города отличаются присущим только им
своеобразным колоритом, созданным причудливым сплетением восточного и западного, современности и сказки из «Тысячи и одной ночи». Как писал поэт, прозаик, драматург, председатель
Союза писателей Боснии и Герцеговины, В.Черкез, побывавший в Баку в 1976 году: «Баку- это
город, в котором воедино переплетаются древнее и современное, традиционное и авангардное,специфически-национальное и интернациональное, привнесенное людьми разных национальностей…», что в равной степени характеризует и Сараево.
Если проследить развитие наших взаимосвязей в хронологической последовательности, то
можно с уверенностью констатировать, что эти контакты происходили с четкой последовательносью, причем на всех уровнях. Получили развитие непосредственные контакты между
партийными, общественными и творческими организациями. Программа культурного обмена
позволяла общественности наших стран знакомиться с лучшими достижениями искусства, выдающимися представителями наших культур. Невозможно в рамках данного формата перечислить весь спектр осуществленных мероприятий. Достаточно хотя бы перечислить имена наших
литераторов НабиХазри, Н.Гасанзаде, Г.Гусейнзаде, М.Ибрагимбекова, Ф.Годжа и таких «братьев по перу» Боснии и Герцеговины, как В.Черкез, И.Сарайлич, Д.Алич, Д.Секулич и многих
других, чтобы представить, какие яркие страницы вписаны в летопись наших культурных взаимосвязей. А ставшие традиционными праздники проведения Дней культуры Сараево в Баку и
Дней Баку в Сараево, в ходе которых состоялось торжественное открытие улиц Сараевская в Баку и Бакинская в Сараево…. Все эти события широко освещались в прессе обеих стран… И в
каждом выступлении , на всех встречах подчеркивалась необходимость такого взаимообщения.
Проиллюстрируем это всего лишь на примере одного письма от сотрудников крупнейшего в Сараево издательского центра «Oslobodenje» («Освобождение»), адресованного муниципалитету

города Баку (прим.- материалы были любезно предоставлены отделом внешних связей Бакинского муниципалитета),где,в частности, предлагалось: «В целях лучшего ознакомления и сближения жителей Сараево и Баку пресс-центр «Освобождение» и родственные организации в
Азербайджане могут и должны внести свой вклад. Формы такого сотрудничества разнообразны:
это отражение жизни Баку и Азербайджана в наших газетах и, наоборот, Сараево и Боснии и
Герцеговины – в азербайджанских, а также обмен и заказ газетных материалов и размещение их
в наших газетах и обозрениях». И таких примеров обоюдного желания общаться и сотрудничать очень много. И это закономерно, так как жители всех городов стремятся к одним и тем же
ценностям, а их городским властям приходится решать схожие проблемы. А прошедшие годы
стали яркой демонстрацией деятельности народной дипломатии и заслуга в этом – обеих сторон.
К сожалению, сложные политические события 90-х лет, происшедшие как в Азербайджане, так
и в Боснии и Герцеговине, приостановили активный процесс осуществления долгосрочной программы сотрудничества, и многие интересные проекты остались тогда невоплощенными в
жизнь.
Однако, сегодня независимый Азербайджан, выстраивая новую систему взаимоотношений
со всеми странами, возрождает прерванные связи, восстанавливает добрые традиции дружбы и
взаимопомощи. Появляются новые формы делового сотрудничества, соответствующие нынешним экономическим и политическим условиям. Подтверждением сказанного является событие
политической важности - открытие реконструированного по инициативе Фонда Гейдара Алиева
«Парка дружбы» и мемориала памяти жертв Ходжалинскогогеноцида в Сараево.Этот проект,
реализованный в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы» по инициативе Лейлы Алиевой, при финансовой поддержке Азербайджана, содействии Нови Градского муниципалитета
Сараево и дипломатического представительства Азербайджана в Боснии и Герцеговине, стал
важным событием в преддверии 20-й годовщины Ходжалинского геноцида. Он служит пропаганде правды об истинной сути трагедиижертв войны 1992-95 годов в Боснии и Герцеговине и
геноцида, учиненного в 1992 году в городе Ходжалы Азербайджана. Кроме этого, одним из важных элементов "Парка дружбы" является возведение на его территории и моста с аналогичным
названием, который также сооружается по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при финансовой поддержке азербайджанского правительства. В дизайне моста будут использованы элементы
национальных орнаментов Азербайджана и Боснии и Герцеговины.
Выступавшие на церемонии открытия памятника официальные лица Боснии и Герцеговины, общественно-политические деятеливыражали благодарность правительству Азербайджана за осуществленный в Сараево проект и уверенность в дальнейшем упрочении дружественных связей двух народов. Все это свидетельствует о начале нового этапа в истории межгосударственных взаимосвязей Азербайджана и Боснии и Герцеговины, которые послужат дальнейшему воплощению в жизнь культурных связей наших народов.
SUMMARY
The wide spectrum of international multilateral intercommunications in the XXI century is the real
reflection of the foreign politics of the Azerbaijan government. The article is devoted to the cultural
relations between Azerbaijan Republic and Bosnia and Herzegovina, which have been developing for
centuries.Interest to the history, culture and literature of this Balkan country shows that a new stage of
the process has started in our society.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ И ГЕНОЦИДЫ КАК ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВЕДЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ ВОЙН:
CASE STUDY – КОНФЛИКТЫ В БОСНИИ И КАРАБАХ
Азербайджан в начале 90-х гг. прошедшего века, также как Босния и Герцеговина
(БиГ), подвергся вооруженной агрессии. Ведущими инструментариями этой агрессии были
апробированные армянскими этнофундаменталистами крупномасштабные этнические чистки и акты геноцида мирного азербайджанского населения. Акция по физическому истреблению мирного азербайджанского населения в г. Ходжалы 26 февраля 1992 года, организованное армянскими военными и паравоенными формированиями однозначно подпадает под резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 260А (III) от 9 декабря 1948 года «Утверждение
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него» (Конвенция
вступила в силу 12 января 1961 года). [1]
О том, что в Ходжалы был совершен именно акт геноцида хорошо осознавали все, кто
имел возможность пронаблюдать цепочку событий, последовавших вслед за Ходжалинской
трагедией. Армянские вооруженные формирования, следуя своей стратегии этнических чисток «зачистили», невзирая на резолюции Совета Безопасности ООН еще семь азербайджанских районов, на многие годы оккупировав чужие земли. На глазах международного сообщества была создана армия беженцев и перемещенных лиц, исчислявшихся сотнями тысяч
человек.
Игнорирование резолюций Совета Безопасности ООН высшим политическим руководством Армении и армянскими вооруженными формированиями свидетельствуют о том, что
геноцид в г. Ходжалы и широкомасштабные этнические чистки не были простым результатом вооруженного армянской военной агрессии, а были спланированы и ставились как цель
армянским политическими военным руководством, определенного на весь период военного
противоборства.
Следует отметить, что политика и практика этнических чисток не было спонтанной импровизацией радикальных националистов, идущих по пути «воссоздания» своих мифических
великих держав. Создание «великих государств» - это программная задача националистов
ряда поколений. В регионе Южный Кавказ созданию Великой Армении – отдали силы и
жизни целые поколения армянских этнофундаменталистов. На Балканах это картина в сильной мере усложняется. Здесь значительно больше стран, стремящихся создать большие государства за счет земель своих соседей. Но среди них, до установления демократического режима в Белграде, всегда выделялся правящий класс Сербии, стремящейся к созданию своего
государства с приставкой «Великий». Великосербский национализм, политическим олицетворением которого был С.Милошевич (умер в камере Международного Трибунала 11 марта
2006 года) по общему мнению политиков, положил конец существованию югославской федерации. Милошевич, стремясь создать «Великую Сербию» разжег в Югославии огонь продолжительных и кровопролитных этнических конфликтов, унесших жизни сотен тысяч людей. В этих войнах С.Милошевич широко использовал старое сербо-балканское оружие – этнические чистки [2,38 ].
Известный американский исследователь проблемы этнических чисток на Балканах Дж.
Мак-Картси, один из немногих западных ученых, добросовестно, на основе широких документированных материалов, изучил проблему этнических чисток нехристианского населения
на Балканах в XIX-XX веках [3]. Отсюда, по его мнению, импульсы этнических чисток дошли и до других субрегионов Европы. Кульминационным моментом Второй мировой войны
стало принудительное переселение народов, произведенное на этнической основе.
В начале ХХ века заявил о себе агрессивный армянский национализм, который параллельно балканской драматической ситуации с этническими чистками нехристиан приступил

к широкомасштабной этнической чистке азербайджанцев Южного Кавказа. Речь идет о зачистке армянскими военизированными подразделениями с помощью военных частей вначале царской России, а затем Советской России, значительных по площади районов нынешней
Армении, заселенной тогда мусульманским населением – азербайджанцами. Эта фаза широкомасштабной этнической чистки мусульманского населения привела к физическому уничтожению или изгнанию коренного населения – азербайджанцев - с территорий Зангезурского уезда, обширной зоны вокруг озера Гѐкча (нынешний Севан), из большинства других районов, которые после тщательных «зачисток» стали частями Армянской Советской Социалистической Республики.
Физическое уничтожение, изгнание с исторических мест проживания коренного мусульманского населения было распространенным методом решения национальных вопросов
в Советском Союзе в период правления тоталитарного лидера, «вождя всех времен и народов» Иосифа Сталина. Депортация оставшейся в Армении части азербайджанцев (вторая
массовая фаза их изгнания), народов Северного Кавказа, крымских татар была активной и
составной частью «решения национального вопроса» И.Сталиным в 40-х-начале 50-х годов
ХХ века.
С окончанием «холодной войны» в истории Европы, связанной с этническими чистками, открылась новая драматическая глава, показавшая всему миру способность к реанимации, казалось бы, захороненного явления. В этой поистине черной главе человеческой истории неожиданное «воскрешение» политики этнических чисток ошеломило авторов гуманистической версии становления человечества в эпоху глобализации и развития интеграционных процессов, перманентного расширения зоны демократии и прав человека, ослабления
роли национального государства. Цивилизованный мир, международное сообщество, региональные европейские организации, призванные содействовать решению задач безопасности,
и развития демократии не смогли почему-то своевременно увидеть реанимацию политики
этнических чисток, своеобразным сигналом для действия которых явился новый этап изгнания
остатков азербайджанцев из своих исторических мест проживания в Советской Армении.
В трагической главе этнических чисток как в бывшей Югославии, так и в бывшем
СССР, отмеченное явление, по мнению исследователей, укладывалось в рамки сознательной,
спланированной политики этнофундаменталистов. Вместе с тем, если рассматривать этнические чистки в бывшей Югославии и на территории Южного Кавказа, как повторяющиеся явления, то придется согласиться с мнением тех исследователей, которые считают, что они (т.е.
чистки) есть логические последствия национализма и политической культуры, взращиваемых в регионе на протяжении 100-200 лет.
Особо беспощадной агрессии, как известно, на почве этнической ненависти сербских
этнофундаменталистов ко всему мусульманскому, подверглась БиГ в 1991-1995 гг. Вооруженная агрессия сербов на БиГ ставила своей целью захват земель, на которых испокон веков жили
боснийцы-мусульмане и хорваты, присоединение их к Сербии и создание на постюгославском
пространстве так называемой "Большой или Великой Сербии".
Никогда не было секретом, что сербские националистические лидеры проводили целенаправленную этнополитику в Боснии и Герцеговине и в самой Сербии, руководствуясь планом
"РАМА", в соответствии с которым несербское население двух республик (боснийцы, хорваты,
албанцы-косовары) должны были "освободить" территории для осуществления проекта создания "Гомогенной Сербии". Но как эти планы сербских этнофундаменталистов на практике
должны были реализоваться?
В обвинительном заключении, предъявленном бывшему политическому лидеру боснийских сербов Р.Караджичу со стороны Гаагского суда, отмечается: "В период между 1
июля 1992 года и 30 ноября 1995 года Радован Караджич, действуя индивидуально и во взаимодействии с другими, включая Момчило Краишника и Биляну Плавшич, участвовал в совершении преступлений с целью добиться контроля над районами Боснии и Герцеговины,
которые были провозглашены частью Республики Сербской. Для достижения этой цели руководство боснийских сербов инициировало и осуществляло действия, включающие созда-

ние невыносимых условий жизни, преследования и террористическую тактику, которая
должна была заставить несербов покинуть эти районы; депортацию тех, кто не хотел этого
делать; ликвидацию остальных" [4].
Сербская армия, глубоко вклинившись в районы проживания мусульман, рассекла во
многих местах линию противостояния, угрожала подавить неорганизованное сопротивление
мусульман. Следует отметить, что в первые месяцы сербской агрессии мусульмане, главным
образом мирное население, понесли тяжелые человеческие потери, став жертвами проводимых Р.Караджичем и генералом Р.Младичем этнических чисток и актов геноцида.
В ответ на эти преступления СБ ООН издал десятки резолюций, которые порой обязывали сербов прекратить этнические чистки, но они никогда не выполнялись сербской стороной. Наоборот, чем больше выносилось резолюций СБ, тем агрессивнее становились
Р.Караджич и генерал Р.Младич. Дело дошло до того, что генерал Р.Младич стал брать в заложники военных миротворцев ООН.
Для того, чтобы оправдать и узаконить свое преступное невмешательство в кровавую
бойню в Боснии и Герцеговине, ООН и региональные европейские организации - ЕС, ОБСЕ,
Совет Европы изменили первоначальную оценку характера конфликта в этой республике.
Если в начале 1992 г. конфликт был сформулирован как "сербская агрессия на Боснию и
Герцеговину", то очень скоро формулировка изменилась и приобрела с новым названием
"гражданская война" новое содержание. Новая формулировка конфликта не требовала от
международного сообщества использования военных мер по пресечению сербской агрессии
на Боснию и Герцеговину как суверенное государство-член ООН, а обязывала лишь участвовать в управлении конфликтом в качестве нейтрального посредника. Последствия такой политической профанации для мусульманской стороны конфликта были крайне тяжелыми.
Главный посредник на Балканах американец Ричард Холбрук назвал боснийскую войну
"крупнейшим провалом Запада в области безопасности с 1930-х годов"[6]. Холбрук объясняет этот провал действием следующих факторов: неверное истолкование балканской истории
на основе убеждения, что межэтническая борьба началась слишком давно и слишком укоренилась, чтобы ее продолжение можно было предотвратить со стороны; потеря Югославией
стратегического значения по окончании "холодной войны"; победа национализма над демократией в посткоммунистический период; нежелание администрации Джорджа Бушастаршего брать на себя новые военные обязательства после войны в Персидском заливе 1991
года; решение США предоставить урегулирование боснийской проблемы европейским странам, проявившим пассивность, а не НАТО.
К этому списку следовало бы добавить и неспособность быстрого и эффективного реагирования международных институтов, прежде всего ООН, на межэтнические конфликты в
условиях возникновения новых границ; неготовность (несогласие) целого ряда игроков
иметь в центральной части Европы мусульманское государство.
А.Изетбегович, разгадав опасные последствия политики международного сообщества,
неимоверными усилиями, как говорится, в полевых условиях сумел создать сильную мусульманскую армию, которая с 1994 г. стала отвоевывать у армии генерала Р.Младича потерянные в начале сербской агрессии территории.
Но, к сожалению, к этому времени сербские этнофундаменталисты успели сотворить
множество гнусных преступлений - этнические чистки и акты геноцида по меньшей мере в
13-14 населенных мусульманами поселениях и городах Боснии. Последний акт геноцида
против мирных жителей-мусульман генерал Р.Младич и идеолог этнических чисток
Р.Караджич организовали 11-15 июля 1995 г. в городе Сребреница в Восточной Боснии, которую ООН объявила "зоной безопасности", находящейся под эгидой ООН [8,42].
По различным оценкам, число убитых в Боснии и Герцеговине варьирует от 150 до 250
тысяч. Из этой поистине убийственной статистики не менее 65-70 процентов убитых приходится на боснийцев-мусульман [7,4]. Этническим чисткам полностью подверглись 70 процентов территории Боснии.

Несомненно, что все агрессивные войны имеют как общие, так и особенные характеристики. В этом контексте сравнительный анализ боснийской и карабахской войн дает ясную картину первоначальных мотивов и конечных целей, поскольку оба конфликта являются
производными агрессий одной стороны на этнотерриториальной основе и сопровождались
широким использованием против противника криминального инструментария – этнических
чисток, геноцида и массовых убийств гражданского населения (мусульман в Боснии и азербайджанцев в Карабахе). Обе агрессии велись главным образом против мирного населения,
когда избранными мишенями являются не армии, а этнические группы (общины) и места их
исторического проживания.
Проводя параллели, следует отметить, что на разрешение боснийского, в отличие от карабахского конфликта, были привлечены все дееспособные региональные организации и даже в экстренном порядке создавались новые международные структуры, призванные заниматься урегулированием конфликта. Но боснийская война даже в начале 1995 г. была далека
от окончания. Поэтому для политических аналитиков важным представлялось осмысления
различных аспектов управления боснийским конфликтом: это формат поведенческой линии
международных организаций – СБ ООН, СЕ, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Контактной группы, международных конференций, института международных посредников, Управления Верховного
Комиссариата по делам беженцев, Международного Комитета Красного Креста и др.
Принципы и способы урегулирования конфликтов как в боснийском, так и в карабахском случаях поражают своим параллелизмом. И там, и здесь суть характера посреднических
услуг сводится к признанию за агрессором преимуществ, связанных с территориальными захватами, и по существу легализуется в международном праве разбойничий принцип "свершившегося факта". Проигравшим сторонам конфликта предлагается "во имя мира" идти на
так называемые политические компромиссы, что однозначно означает лишь одно - признание себя стороной, потерпевшей поражение, и принятие предложений агрессора, которые
после этого будут узаконены своей необратимостью и гарантированностью и со стороны
международного сообщества.
При этом надо иметь в виду, что ситуация, определяющая момент "свершившегося факта", полностью контролируется международным сообществом. Чтобы не быть голословным,
приведу в качестве примера "эндшпиль" боснийской войны.
Следует отметить, что с осени 1994 года президент Боснии и Герцеговины А.Изетбегович и его генералы, ведя военные действия против сербских войск, активно занимались
укреплением армии (по многим вопросам - совместно с хорватами).
Мусульманская армия перешла в широкомасштабное наступление в октябре 1995 года.
12 октября 1995 года, то есть в самом начале победоносного наступления мусульманской армии, международное сообщество принудило воюющие стороны остановить военные действия и сесть за стол переговоров. В противном случае - международные санкции, вплоть до
военных, изоляция и наказание. Таким образом закончилась военная фаза боснийского конфликта.
Очень похожей на приведенную выше была ситуация с пресечением армянской агрессии и освобождением азербайджанских земель от армянских оккупантов. В середине ноября
1993 года нашествие армянских вооруженных сил в направлении Бейлягана было остановлено частями Национальной армии Азербайджана. Затем началось контрнаступление и освобождение от оккупантов ранее захваченных ими земель. 5 января Национальная армия
нанесла мощный удар по армянским военным формированиям у важного транспортнокоммуникационного узла Горадиз, после взятия которого открывались возможности для
освобождения азербайджанских территорий в направлении Джебраильского, Физулинского и
Кяльбаджарского районов.
Наметившийся перелом в армяно-азербайджанской войне не остался незамеченным у
покровителей Армении. Начались переброска из России в Армению современного оружия,
усиление российского военного присутствия в этой стране, приобщение армянских милитаристов к неограниченным ресурсам военно-промышленного комплекса крупнейшей военной

державы мира - Российской Федерации. Армения была наделена статусом стратегического
союзника России, обозначена в военных документах РФ как "форпост России на Южном
Кавказе", с нею были заключены двусторонние военно-политические договоры (1995, 1997,
2003), автоматически вовлекающие Россию в войну с любой страной, вступившей на путь
военного конфликта с Арменией. Все это делалось с единственной целью - помочь Армении
сохранить территориальные приобретения, добытые ею в ходе агрессии против Азербайджана. Уместно отметить, что даже Израиль не пользуется такими военно-политическими преференциями у Соединенных Штатов, которые нечасто, но все же иногда поправляют жесткую ближневосточную политику своего фаворита в сторону ее гуманизации и смягчения.
Известно, что президент Азербайджана Гейдар Алиев, народ которого пережил в начале
90-х гг. армянскую агрессию внимательно относился к политическим и международным
процессам на Балканах, где полыхал огонь этнических войн. Г.Алиев, будучи опытным политиком международного масштаба хорошо знал специфику антикризисного управления,
характер политики международного сообщества по установлению мира на постюгославском
пространстве, последствия создания сепаратистских сербских образований на территории
БиГ и Хорватии (соответственно Республика Сербская и Республика Сербская Краина).
Участие президента Г.Алиева в саммитах различных европейских организаций, где вырабатывались решения по урегулированию боснийского и карабахского конфликтов, давали
ему ясную картину миротворческого потенциала международного сообщества и общеевропейских организаций. Глубокие знания международный и политической специфики помноженные на его многолетний политический и дипломатический опыт позволили Г.Алиеву на
Лиссабонском саммите ОБСЕ (декабрь 1996 г.) выдвинуть известные принципы разрешения
армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и вопреки деструктивной позиции армянской делегации, получить по ним поддержку участников форума [9]. Высокий политический авторитет президента Г.Алиева привлѐк к нему внимание многих европейских
политиков, с которыми он встречался на саммите в Лиссабоне. Особо теплой, дружественной
и конструктивной была встреча с президентом БиГ А.Изетбеговичем.
Азербайджан, в 90-х гг. также переживал сложное историческое время. Президент
Г.Алиев занятый урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и параллельно этому вел напряженную ответственную работу по укреплению государственности страны, развитию экономического потенциала и политического веса Азербайджана на международной арене.
Г.Алиев хорошо, на практическом уровне, имел четкие представления о возможностях
использования потенциала международных и региональных организаций в целях мирного
разрешения карабахской проблемы, установления справедливого мира на основе принципа
территориальной целостности и обеспечения прочной безопасности на Южном Кавказе.
Несомненно, то, что Г.Алиев, как было отмечено выше, хорошо знал ситуацию в БиГ, и
международную активность по формированию на территории бывшей Югославии зоны безопасности. Отметим, что Г.Алиев в своих выступлениях на родине и зарубежом на различных международных форумах, саммитах и т.д. нередко обращался к теме бесчеловечности
политики этнических чисток и геноцида, осуществлѐнных армянскими агрессорами на части
территории суверенного Азербайджана. Данная тема была не только жестким призывом рассматривать армянскую оккупацию территории Азербайджана как противоречащую международным нормам, но она также обращала внимание мировой общественности и на нарушения международного гуманитарного права, основных прав человека, Конвенции ―О преступлении геноцида и наказании за него‖. Выступления Г. Алиева на форумах в таком ключе
несомненно напоминало политикам о самых мрачных страницах после военной Европы этнических чистках и геноциде в Карабахе и Боснии.
Президент Азербайджана самым активным образом интересовался после военным развитием, особенностями постконфликного восстановления и миростроительства в БиГ, ибо
эта республика была также европейским центром по урегулированию осложненных войной
межнациональных проблем. Об интересе к этой балканской респуюлике свидетельствует

встреча президента Гейдара Алиева с представителем президента БиГ Хайреддином Сомоном в Баку 1 марта 1997 г [10].
Следует сказать, что отмеченная встреча завершилась тем, что Гейдар Алиев дал указание соответствующим структурам разработать и приступить к реализации плана развития
связей между двумя республиками в сфере культуры.
Однако, сложная внутриполитическая ситуация в 90-х годах в самой Боснии и Герцеговине крайне усложнили развитие любых связей, с этой республикой включая культурные.
Показательно, что Азербайджан с 2003 года проводит линию преемственности во
внешней политике. Интерес к новым, суверенным государствам на постюгославском пространстве в политике президента Ильхама Алиева получил реальное воплощение: на Балканах расширяется география дружественных Азербайджану стран, на взаимовыгодной основе
укрепляются двусторонние отношения Азербайджана со Словенией, Хорватией, Сербией и
др. БиГ – особо дружественная с Азербайджаном республика. Не случайно, что в столице
БиГ – Сараево 24 февраля 2012 г. состоялось открытие ―Парка Дружбы‖ и мемориала памяти
жертвам Ходжалинского геноцида. В церемонии открытия приняла участие вице-президент
Фонда Гейдара Алиева-Лейла Алиева. С боснийской стороны в этой церемонии принял участие член Президиума БиГ – Бакир Изетбегович [11].
В заключение следует отметить, что справедливость для боснийцев в 2008 г. частично
восторжевала: международный суд подвел итоги многолетней борьбы боснийской общественности за признание международным сообществом геноцида, совершенного сербами во
главе с Р.Караджичем в Сребренице. Борьба же азербайджанской общественности за признание международным сообществом геноцида в Ходжалы расширяется и вошла в стадию, когда многие парламентские, общественные и правозащитные организации и структуры мира
поддержали призыв ―Справедливость для Ходжалы‖. Повсеместно усиливается волна протестного осуждения геноцида азербайджанцев, совершенного армянами в Ходжалы. Все
больше понимания у мировой общественности получает императив необходимости покончить с таким позорными и криминальными инструментами ведения агрессивных войн, какими являются этнические чистки и геноциды мирного населения. Но для этого на скамью подсудимых в Гааге должны сесть все лица, которые несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе армянской агрессии в начале 90-х гг. прошедшего века.
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SUMMARY
Modern regional conflicts are conducted with serious violations of international humanitarian
law, the laws and customs of war.
In the armed conflicts in Bosnia, and Karabakh aggressor widely used ethnic cleansing of civilians andacts of genocide for the physical extermination of alien ethnic groups in order to capture territory.
The article notes the ineffective of policies of the international community to halt ethnic
cleansing during the armed conflicts in Bosnia and Herzegovina (1991-1995), and in Nagorno
Karabakh (1989-1993).
The article highlights the international activities of Azerbaijani President Heydar Aliyev to
condemn the Armenian side which is widely used ethnic cleansing of Azerbaijani civilians in the
period when carried outmilitary aggression against Azerbaijan.
Алиева С., кандидат исторических наук,
Азербайджанский университет языков, Азербайджан
ИСЛАМ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
После восстановления Азербайджаном своей независимости международные культурные
связи стали одним из главных инструментов новой культурной политики. Основные цели культурной политики Азербайджана заключались в укреплении отношений, взаимопонимания, доверия с зарубежными странами, в развитии равноправного и взаимовыгодного партнерства, в
обеспечении объективного восприятия Азербайджанской Республики в мире. Культурная политика направлена на укрепление государственной независимости Азербайджанской Республики [12]. За короткое время Азербайджанская Республика установила контакты в культурной
сфере с такими международными организациями как ЮНЕСКО, Совет Европы (СЕ), ИСЕСКО,
ТЮКСОЙ, Организация Исламской Конференции (ОИК), Совет по культурному сотрудничеству СНГ, ГУУАМ и др.
АР является светским государством. Большинство населения республики проповедуют
ислам. По конституции Республики, религия отделена от государства и все вероисповедания
равны перед законом. Запрещается распространение и пропаганда религий (религиозных течений), унижающих достоинство личности, или противоречащих принципам человечности. Государственная система образования также носит светский характер [7,с.18]. При всем этом в
Азербайджане находятся: Управление Кавказских мусульман, существует Государственный
Комитет по работе с Религиозными Образованиями, Исламский Университет, факультет теологии в БГУ и сотни мечетей. Эти условия формировались не сразу, дальновидная политика общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, позволила выбрать свой
путь для дальнейшего развития, жить сообща всем цивилизованным миром.
Азербайджан расположен на стыке Севера и Юга, Востока и Запада. Как член Совета
Европы и ИСЕСКО у Азербайджана сложились дружеские отношения и сотрудничество
как с западными, так и восточными странами. Азербайджан является толерантной страной,
где исторически в условиях дружбы и братства проживают различные этносы и нации, люди,
исповедующие различные религии .Сохраняя в своей генетической памяти этапы прой-

денных трех религий – зороастризма, христианство и ислама позволяли вести сбалансированную культурную политику. В Азербайджане представители всех народов являются равноправными гражданами, охраняются все исторические и религиозные памятники.
С точки зрения экономического развития, сегодня Азербайджан стал самой стремительно развивающейся страной в мировом масштабе. За последние 7 лет экономика страны
выросла почти в три раза. Успешно реализуются все социальные программы. Растет уровень жизни людей. Это, позволяет уделят достаточное внимание и средства на социальные
и культурные сферы [3]. Религия, будучи важным элементом национальной и исторической
традиций азербайджанского народа не может не отражаться на его культурной политике.
В период независимости и в рамках проекта «Адрес толерантности- Азербайджан»
государством и фондом Гейдара Алиева были построены и отремонтированы сотни религиозных памятников – мечети, церкви, совместно с фондом «Ор-Анвер» в Баку построен
еврейский образовательный центр, восстановлены синагоги.
Внутри страны основные вопросы культурной политики и межрелигиозных отношений
в основном разрешены и на современном этапе Азербайджанская Республика старается
распространить свой опыт. Президент АР Ильхам Алиев на Бакинском форуме в апреле
2011 года отметил, что национальная и религиозная терпимость в Азербайджане уже факт,
независимо от религиозного и национального фактора в любом обществе можно построить
нормальные отношения, для этого нужны традиции и государственная политика. В Азербайджане существуют оба эти факторы. Наше историческое прошлое создает нам сегодняшние
условия, а государственная политика в этой сфере однозначна. «Мы хотим, чтобы этот накопленный в нашей стране уникальный опыт изучался...» [3].
Отношение к исламской культуре всегда было в центре внимания в Азербайджане, но за
последние годы все больше и больше приходит в повестку дня. В декабре 2008 года в Баку состоялась конференция министров культуры стран СЕ по теме « Межкультурный диалог как основа мира и устойчивого развития в Европе и соседних регионах». В работе конференции участвовали 42 страны члены СЕ и 10 страны соседи - впервые министры культуры исламских государств. В итоге конференции была принята «Бакинская декларация». «Выступаем за межкультурный диалог, включая его межрелигиозное измерение. Готовы содействовать межкультурному диалогу в качестве эффективной практики путем обмена политическими взглядами», - говорится в декларации. Этой декларацией и начался «Бакинский процесс» межкультурного диалога глобального уровня выходя за рамки европейского пространства и соседних с
ним регионов [5].
В 2007 году в столице Ливии Триполи на V конференции министров культуры исламских стран Баку был утвержден следующей столицей исламской культуры -2009 года.
Как известно в 2001 году в столице Катара Дохе, на III конференции министров культуры
исламских стран по предложению ИСЕСКО принята программа «Столицы исламской
культуры». Впервые этой чести был удостоен город Мекке [8,7].
Азербайджан принял эстафету у Ташкента которая была столицей исламской культуры 2007 году. Как правила города претендующие на столицу исламской культуры должны
обладать древней и богатой историей, культурой, развитой наукой, вносивший особый вклад
в мировую цивилизацию в области литературы и искусства. Так же города кандидаты
должны обладать культурными центрами, фондами рукописей, богатыми библиотеками, институтами умеющими организовать индивидуальные и массовые культурные мероприятия.
Столица Азербайджана Баку древний город и удостоена этому высокому званию за заслуги
в области исламской культуры и науки, за охрану и заботу памятников исламской культуры,
за обогащение исламского наследия [8,8].
В феврале 2009 года было официальное открытие года «Баку столица исламской культуры», в котором участвовали Генеральный Директор ИСЕСКО и Генеральный секретарь
ОИК, министры культуры исламских стран, представители международных организаций. На
открытии было отмечено, что объединение исламских стран играет значительную роль в
решении глобальных проблем. Несмотря на то, что Азербайджан является молодым, неза-

висимым государством, страна продолжает вносить вклад в укрепление солидарности и объединения исламских стран. За 2009 год в Азербайджане было проведено более 100 мероприятий, в том числе дни культуры 9 мусульманских стран, во многих государствах мира
были проведены проекты по пропаганде культуры и искусства Азербайджана, первый международный фестиваль мугама в дни празднования Новруз байрамы, международный фестиваль танца «Восток-Запад», Первый международный фестиваль исламской кухни и др..
Проводимые мероприятия вносят свой достойный вклад в развитие культурных связей в
рамках ОИК и еще раз обостряют внимание к позиции Азербайджана в формировании великой исламской культуры [8].
Проведя мероприятия «Баку столица исламской культуры-2009» благополучно Азербайджан передал эстафету в Алжир, 2011 году столицей исламской культуры будет город
Тлемсен. Однако, о возвращении эстафеты культурных столиц в Азербайджан уже договорено, 2018 году, город Нахчеван будет принимать гостей из всего исламского мира.
В развитии религиозных отношений активную роль играет первая леди Азербайджана
Мехрибан ханум Алиева, она «наилучший пример женщинам всего мусульманского мира».
Как пишет Вашингтон Таймс она заслужила авторитет не только в Азербайджане, также в
Европе и на Востоке. Мехрибан ханум прославилась гуманитарной деятельностью. Как Президент Фонда Гейдара Алиева, и Президент фонда Друзей Азербайджанской культуры
она сделала все для признания и агитации Азербайджанской культуры во всем мире, за что и
была удостоена звания посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, получила множество
наград. Мехрибан ханум выдвинула платформу о необходимости увеличения роли женщин
в международном диалоге ради будущего мира [11].
26-27 апреля 2010 года в Баку состоялся Всемирный саммит религиозных лидеров, где
в основном обсуждались вопросы влияния глобализации на религию и традиционные ценности. Саммит в своем итоговом документе призывает развивать межрелигиозное сотрудничество на всех уровнях и во всех форматах – в частности создание в странах и регионах
межрелигиозных советов. Альтернативы межрелигиозному диалогу не было в ХХ веке, нет и
сейчас. Религиозные лидеры должны делать все, для поддержания мира между странами и
народами [6].
Как продолжение «Бакинского процесса по межкультурному диалогу» Азербайджан
выдвинул инициативу проведения с 7 по 9 апреля 2011 года в Баку Всемирного Форума по
межкультурному диалогу, и эта благородная идея была поддержана ЮНЕСКО, Советом Европы, Альянсом цивилизаций ООН, Северо-Южным центром СЕ, а также ИСЕСКО. В форуме были сессии «К миру без границ», «Женщины как важные участники межкультурного
диалога», «Международный диалог между мировыми религиями», «Межкультурные города» и др.
В своем выступлении во Всемирном Форуме глава государства Азербайджана Ильхам
Алиев отметил, что Азербайджан является составной частью исламского мира, Ислам - это
наша религия, исламские ценности как и национальные ценности очень дороги для нас. В
период независимости Азербайджан прошел большой успешный путь. До независимости
наша история, культура, язык, религия сыграли исключительную роль в защите и сохранении
нашей национальной принадлежности, национального характера [3].
Таким образом организация в Азербайджане крупных международных и религиозных
мероприятий служат пропаганде на международном уровне нашего духовного наследия, вобравшего в себя восточную и западную культуры, повышению авторитета и имиджа нашей
страны, ее значения в международных процессах, а также признанию Азербайджана в качестве важного государства в вопросах сотрудничества между религиями, континентами и
цивилизациями. В ближайшем будущем Баку станет «Столицей диалог»
Известная истории древний, интернациональный город Баку на глазах превращается
в столицу гуманитарных и межкультурных диалогов.
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SUMMARY
After obtaining the independence of Azərbaycan the place of Ġslam in the internal and
external policy is determined in the article of ―The Culture Policy of Ġslam and the Republic of
Azerbaijan‖. Although the Republic of Azerbaijan is a secure state but the islam culture has always
been in the focus of its activity. Azerbaijan is open in the dilogue of inter-religions and intercultures. Recently, there have been hold a lot of international conferences, forums and ministers‘
meetings in Azerbaijan. The world religion leaders‘ summit and Islam countries culture ministers‘
meetings are among these cultural events.
Алиев Р., докторант
Бакинский славянский университет, Азербайджан
РОЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ В ДИПЛОМАТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
После получения независимости, особенно начиная с 1993 года, независимое азербайджанское государство активно начало строить новый дипломатический аппарат. Азербайджанская дипломатия начала опираться на национальный и международный опыт осуществления дипломатии, используя весь арсенал дипломатических средств. Главной целью дипломатии Азербайджана является создание политико-дипломатических условий для мирного
урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта [2, s.6-8]. Дипломатическая деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева являются ярким примером эффективности и
успешности дипломатии Азербайджана. Умение конкретно ставить задачи, вести переговоры, определить уровень компромиосновных вариантов, определить слабые и сильные качества другой стороны переговоров присущи дипломатии общенационального лидера Гейдара
Алиева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, общепризнанных лиц в
мировой дипломатии [1, s. 28-29]. Эти государственные деятели являются примерами ведения дипломатических переговоров.
Азербайджанская дипломатия в своем арсенале имеет различные способы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта [5, s. 26]. Можно назвать

четыре способа урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, определяемый дипломатией Азербайджана: 1) переговоры; 2) использование международно-правовых методов; 3) изоляция конфликта; 4) силовые методы.
Но, если первые два способа активно используется Азербайджанской дипломатией, то
последние два способа не применяется. Дело в том, что способ изоляции армяноазербайджанского, нагорно-карабахского конфликта не отвечает интересам Азербайджана.
Изоляция, или как принята называть «консервирования», армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта скорее всего отвечает интересам Армении и государствам, которые поддерживают оккупанта-государства.
Силовые методы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского
конфликта в последнее время становится важным, хотя и не ярко выраженным, инструментом в дипломатии Азербайджана. В своих дипломатических выступлениях общенациональный лидер Гейдар Алиев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
неоднократно заявляли, что если Армения и дальше будет срывать мирные переговоры, то
Азербайджан оставляет за собой право использовать силовые, жесткие методы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта [10].
Таким образом, переговоры являются наиболее эффективным способом решения международных задач в дипломатии Азербайджана. Будучи естественным дипломатическим механизмом, основанным на обмене и согласовании различных точек зрения, переговоры в дипломатии Азербайджана выступают в качестве наиболее обычного и распространенного способа рассмотрения и урегулирования международных проблем. Предметом переговоров
априори может быть любое разногласие и любая проблема – двусторонний или многосторонний, серьезный или второстепенный [7, с. 51]. Азербайджан придерживается принципам Манильской декларации о мирном урегулировании международных разногласий 1982
года, где подчеркивается: «Государства не должны упустить из вида, что прямые переговоры
представляют собой гибкое и эффективное средство мирного урегулирования разногласий»
(п.10 ст.1) [6, с. 83-84].
Для успешного урегулирования межгосударственных споров Азербайджан допускает,
что в переговорах могут принимать участие третьи стороны и, в частности, третьи государства. Азербайджанская дипломатия готова взять на себя статус посредника – третьей стороны. При урегулировании грузино-российского конфликта 2008 года Азербайджан выдвинул
ряд мирных иницатив [10]. Этот статус является новым для азербайджанской дипломатии,
поэтому очень важно изучать роль третьей стороны в урегулировании международных разногласий. Анализируя эту проблему, следует остановиться на традиционных процедурах посредничества третьих сторон, на более современных способах третейского вмешательства, а также
рассмотреть политические последствия участия в переговорах третьих государств [8, с. 49-51].
В историческом плане процедуры добрых услуг и посредничества иногда оказывались
стихийно, в других случаях страны-соперницы обращались к ним намеренно [8, с. 52]. В зависимости от числа третьих государств эти процедуры могли иметь индивидуальный или
коллективный характер. Различные вопросы, относящиеся к этим видам Третейского участия, были тщательно кодифицированы и закреплены конвенцией по мирному урегулированию международных конфликтов, принятой Гаагской конвенцией 1907 года [4, s. 39]. Азербайджанская дипломатия также придерживается пунктам этого документа, согласно которому право оказания добрых услуг или посредничества принадлежит государствам, не имеющим отношения к конфликту, даже в период ведения военных действий (ст. 3). Добрые услуги и посредничество предоставляются исключительно в качестве советов и никогда не имеют
обязательной силы (ст. 6) [4, s. 332]. В наше время подобные функции нередко выполняются
должностными лицами международного уровня типа генерального секретаря ООН, председателя Совета Безопасности, самим Советом Безопасности в целом, а то и группой стран –
либо назначаемой Советом Безопасности, либо образующейся стихийно.
Азербайджанская дипломатия исходит из того, что существует различие между процедурами добрых услуг и посредничества. Добрые услуги, по определению, носят весьма огра-

ниченный характер. Здесь речь идет о восстановлении между конфликтующими государствами настоящих, искренних контактов в условиях, когда отношения между ними либо
слишком натянуты, либо прерваны вовсе. Оказание добрых услуг может способствовать
началу настоящих переговоров, участие в которых самой третьей стороны при этом вовсе не
обязательно. В истории дипломатии были удачные и не удачные попытки оказания добрых
услуг.
Посредничество в азербайджанской дипломатии, в отличие от добрых услуг, ставит перед собой гораздо более далеко идущие цели [3, s. 727-735]. Оно носит более открытый характер, и роль Азербайджана-посредника не ограничивается налаживанием контактов между
спорящими сторонами. Азербайджана-посредник предлагает им свой способ решения конфликта, который, естественно, не является для них обязательным. В статье 4 Гаагской конвенции 1907 года говорится: «Роль посредника заключается в улаживании взаимных претензий и ослаблении враждебности, которая могла возникнуть между конфликтующими государствами». Причем имеется в виду, что разногласия между государствами приняли достаточно серьезный характер. В истории дипломатии можно встретить как удачные и не
удачные посредничества. Азербайджанская дипломатия не довольна посредничеством
ОБСЕ (Минской группы) в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта [3, s. 735].
На практике между добрыми услугами и посредничеством различие не всегда удается
провести. Третье государство зачастую предлагает свое участие в урегулировании конфликта, не уточняя, намерено ли оно ограничиться оказанием добрых услуг или же готово к более
широким действиям в виде посредничества. Предложение об оказании добрых услуг, если
оно встречает благосклонный прием, легко превращается в посредничество. И напротив, посредничество, наталкивающееся на непредвиденные препятствия, может быть свернуто до
оказания добрых услуг. Манильская декларация 1982 года о мирном урегулировании международных разногласий, говоря о необходимости сотрудничества и доверия между государствами, упоминая добрые услуги и посредничество (п.5 ст.1), не отделяет их от других способов «быстрого и справедливого» разрешения межгосударственных конфликтов.
Азербайджанская дипломатия опирается на принципы свободного посредничества. Хотя на практике существует и силовое посредничество, но Азербайджан, в отличие великих
держав, его не применяет. При свободном посредничестве Азербайджан как третье государство лишь предлагают свои рекомендации, не стремясь навязать их конфликтующим сторонам.
Общая идея азербайджанской дипломатии о современных попыток совершенствования
традиционных процедур и их адаптации к новым реалиям заключается в том, чтобы участие
государств в качестве третьих сторон заменить участием наиболее подходящих для этой роли, пользующихся международной известностью деятелей, способных обеспечить дипломатическое разрешение того или иного конфликта. Оказание добрых услуг и посредничества
может быть поручено либо независимым авторитетным лицам, либо представителям неправительственных организаций типа Международного Красного Креста, либо генеральному
секретарю ООН, либо общепризнанных политических деятелей (например, Ильхам Алиев)
— в рамках его третейских дипломатических функций. На этой основе на приактике азербайджанской дипломатии нашли свое развитие и утверждение две новых процедуры: расследование и примирение.
Расследование призвано облегчить урегулирование международного разногласия посредством объективного и беспристрастного выяснения и освещения фактов особым органом, независимость которого конфликтующим сторонам представляется гарантированной
(Миссия расследования фактов ОБСЕ). Международное расследование имеет гораздо более
шансов на успех, тем более, что сбором и анализом фактов занимается комиссия, включающая по одному комиссару, назначенному сторонами, и третьего комиссара, кандидатура которого подбирается либо сторонами по обоюдному согласию, либо уже назначенными ко-

миссарами. Отсюда, кстати, и нечетное число членов комиссии, необходимое в подобных
случаях [4, s. 336].
Правовая регламентация процедуры международного расследования предусмотрена III
разделом Гаагской конвенции 1907 года. Процедура расследования, предусмотренная также
Генеральным актом об арбитраже 1928 года, или, например, Европейской конвенцией о мирном урегулировании разногласий 1957 года, вошла, естественно, и в Хартию Сан-Франциско
1945 года (Устав ООН) [4, s. 337-338]. Инициатива создания комиссии по расследованию
должна принадлежать при этом соответствующей международной организации, в данном
случае ОБСЕ, хотя и оговаривается, что сформированная таким образом комиссия сможет
выполнять свою задачу лишь с согласия и в сотрудничестве с непосредственно затронутыми
конфликтом сторонами, то есть с Азербайджаном.
Сама процедура расследования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта регламентируется ОБСЕ, а не положениями соглашения между сторонами [2, s. 19].
Азербайджанская дипломатия исходит из того, что не всегда, впрочем, обстоятельства позволяют прибегнуть к расследованию. Наконец, случается, что комиссия ОБСЕ по расследованию заявляет о невозможности представить доклад о фактической стороне дела по вине
Армении.
Таким образом, можно констатировать, что дипломатические переговоры при реализации мирных дипломатических средств направлены на осуществление национальных интересов Азербайджана. Они определены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и успешно осуществляютя Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
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SUMMARY
The central purpose of diplomatic negotiations is creation of political conditions for a peaceful
settlement of the Armenian-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict. Diplomatic activity of the national leader Geydar Aliyev and the President of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev are a vivid
example of efficiency and success of the Diplomacy of Azerbaijan.
Алхасов Я., доктор философии по педагогике, доцент,
Полтавский университет экономики и торговли, Украина

ТЕКСТЫ О ГЕЙДАРЕ АЛИЕВЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В современных условиях конечной целью обучения русскому языку как иностранному
(РКИ) является не только формирование у учащихся навыков и умений общения на этом
языке, но и познание реальностей другой уже для них национальной культуры. Поэтому при
определении содержания обучения РКИ встает вопрос о этнокультурном компоненте, т.е.
информации о об истории, материальной и духовной культуре народа, представителями которого являются обучаемые.
Официальное включение этнокультурного компонента в содержание обучения влечет
за собой и пересмотр статуса учителя РКИ: он должен быть не только знатоком иноязычной
культуры в широком объѐме (политической, экономической, художественной, экологической, интеллектуально-этической, языковой и др.), но и своей национальной, поскольку процесс усвоения РКИ и дальнейшее его применение справедливо программируется как межкультурная коммуникация, как диалог культур [4]. Сопряженным оказывается ряд теоретико-практических проблем: определение различных терминов и понятий страноведческого
характера, в частности содержание единицы страноведческой информации и критериев еѐ
отбора; нахождение приемов и способов презентации страноведческого материала, его закрепления и применения; группировка аутентичных материалов и так далее. Многие из этих
проблем исследуются и пока не нашли своего полного отражения в методической литературе. В этом смысле уникальным этнокультурным компонентом содержания обучения РКИ в
условиях Азербайджана являются информация о выдающемся политическом и общественном деятеле современности, общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре
Алиеве, ибо его жизнь и деятельность тесно связана с современными реалиями не только
Азербайджана, но и России, а также других стран постсоветского пространства. Анализ действующих учебно-методических комплектов по РКИ для школ и вузов Азербайджана показал, что в этом направлении проделана определѐнная работа. Во всех учебниках по русскому
языку для школ и вузов республики имеется необходимая информация об общенациональном лидере. В то же время считаем необходимым включение в учебники и учебные пособия
по русскому языку, а также по другим славянским языкам информации о Гейдаре Алиеве в
виде текстов. Содержание одного из таких текстов может содержать примерно следующую
информацию.
«Бакинский славянский университет – живое воплощение идей Гейдара Алиева
В 2000 году произошло знаменательное событие в общественной жизни республики.
Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 13 июня 2000 года на
базе Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы им.
М.Ф.Ахундова был образован Бакинский славянский университет и ректором его назначен
известный писатель-драматург, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАН Азербайджана, лауреат Медали Пушкина, профессор Камал Мехди оглу Абдуллаев.
За короткое время под его руководством была подготовлена и осуществлена широкая
программа реформ, обновлена учебная, учебно-воспитательная и материально-техническая
база университета, БСУ превратился в один из ведущих учебных заведений страны. Постоянно расширяющиеся связи независимого Азербайджана со странами мирового сообщества,
в том числе с государствами Восточной Европы, обусловливают потребность в высококвалифицированных кадрах, глубоко знающих не только язык и литературу, но и экономику,
географию, общественно-политическую систему и культуру этих стран. Для реализации данной задачи возникла необходимость коренной реорганизации вуза. Фактически было создано
новое учебное заведение, обладающее более высоким статусом и способное обеспечить более широкую специализацию студентов. За короткий срок БСУ превратился в многопро-

фильное учебное заведение, обладающее высококвалифицированными кадрами, мощным
учебным и научным потенциалом, имеющее современную инфраструктуру.
Сегодня Бакинский славянский университет одно из ведущих государственных учебных заведений нашей страны, как уникальный образовательный и культурный центр, изучает
духовные ценности славянских народов. Здесь осуществляются серьезные исследования в
области русского и других славянских языков и литератур, реализуется подготовка высококвалифицированных кадров не только для нашей республики, но и для многих восточных
стран.
Произошедшие в университете структурные изменения охватили все сферы его деятельности. В БСУ функционируют семь факультетов, отделения магистратуры и заочного
обучения, гуманитарный лицей. Ныне в Бакинском славянском университете функционируют более 34 кафедр. В профессорско-преподавательский состав университета входят свыше 45 докторов наук, профессоров, 230 кандидатов наук, доцентов и более 200 старших преподавателей и преподавателей. В университете, кроме факультетов и кафедр, осуществляющих подготовку бакалавров и магистров, а также научно-исследовательских лабораторий,
исследующих актуальные проблемы общей и учебной лексикографии, проблемы перевода,
тюрко-славянских литературных и духовных связей, азербайджановедения, функционируют
отдел международных связей, служба социологических исследований, Центр развития русского языка, Украинская воскресная школа, Издательско-полиграфический центр «Китаб
алеми», студенческий театр, клуб «Посольский час», докторантура и диссертантура, магазин
«Дом русской книги». В университете издаются «Учѐные записки БСУ» (две серии), научнометодический и общественный журнал «Русский язык и литература в Азербайджане», сборники научных статей учѐных и преподавателей, аспирантов и магистрантов, выходит газета
«Телебе дунясы» («Студенческий мир»), литературный, научный и переводческий журнал
―Мутарджим‖. В БСУ функционирует Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Славянские языки», «Мировая литература»,
«Сравнительно-историческое и сравнительно-типологическое языкознание». Проводятся
традиционные международные научные конференции «Сравнительное литературоведение»,
«Проблемы современной лингвистики», «Тагиевские чтения» и т.д.
В 2000 году учреждено звание Почѐтного доктора Бакинского славянского университета. Решением Ученого Совета БСУ этого звания удостаиваются известные государственные, общественные и политические деятели, имеющие особые заслуги в деле укрепления дружбы и сотрудничества между странами и народами, развития науки, образования и
культуры.
Почѐтными докторами Бакинского славянского университета являются Президент Российской Федерации В.Путин, экс-президент Республики Болгария Ж.Желев, экс-президент
Греции К.Стефанопулос, Президент Республики Болгария Г.Пырванов, экс-президент Украины В.Ющенко, Патриарх Московский и Всея Руси ныне покойный Алексий II, экс-спикер
Верховной Рады Украины И.Плющ, бывший председатель Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации С.Миронов, экс-президент Польской Республики
Л.Качиньский, Президент Республики Беларусь А.Лукашенко.
Особо запомнилась церемония вручения диплома Почѐтного доктора Президенту Российской Федерации В.Путину в 2001 году. На этой встрече Президент Азербайджанской
Республики Гейдар Алиев, давая высокую оценку деятельности университета, назвал его
профессорско-преподавательский коллектив «цветом нашей нации».
БСУ поддерживает многосторонние связи с высшими учебными заведениями ряда зарубежных стран. Международные связи университета регулируются договорами и контрактами, заключѐнными с авторитетными вузами, научными и общественными организациями
России, Франции, Украины, Болгарии, Чехии, Польши, Греции и других государств.
Ныне вся деятельность Бакинского славянского университета органически вписывается
во внешнюю и внутреннюю политику нашего государства. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще в начале 90-х годов выдвинул идею азербайджано-

ведения, которая предусматривает изучение и пропаганду языка, культуры, истории Азербайджана. БСУ предпринял серьѐзные шаги для претворения в жизнь идей мудрого политика
Г.Алиева: вот уже около десяти лет в БСУ успешно реализуется проект «Азербайджановедение».
С 2006 года функционирует в университете первая в республике научно-исследовательская лаборатория «Азербайджановедение». Ярким примером успешной реализации указанного проекта является открытие центров азербайджанского языка и культуры в Московском государственном лингвистическом университете (2009), Белорусском государственном
педагогическом университете им. Максима Танка (2010) и Полтавском университете экономики и торговки (2011). Эти центры являются конкретным воплощением дальновидной
идеологической установки Гейдара Алиева, лежащей в основе нынешней политики нашего
государства, успешно проводимой Президентом Азербайджанской Республики господином
Ильхамом Алиевым. Деятельность центров осуществляется в образовательном и культурном
направлениях. Для студентов, обучающихся при центре, регулярно организовываются встречи с выдающимися представителями культуры и науки Азербайджана, общественными деятелями, проводятся вечера, посвящѐнные творчеству азербайджанских писателей, поэтов,
празднуются национальные праздники, отмечаются памятные даты истории Азербайджана.
Вся деятельность центров согласуется с научно-исследовательской лабораторией «Азербайджановедение» БСУ, координируещей работу всех центров азербайджановедения, открывающихся за рубежом. Стало доброй традицией участие студентов и магистрантов университета на научно-исследовательской практике, стажировке, обучение на курсах повышения квалификации в известных высших учебных заведениях России, Франции, Турции, Болгарии,
Украины, Чехии, Польши и других стран, обмен преподавателями и студентами с этими
учебными заведениями.
В университете активно функционируют Российский культурно- образовательный
центр («Московская аудитория»), Украинский культурно-образовательный центр, Центр турецких исследований, Центр современного греческого языка и культуры, Центр болгарского
языка и культуры, Польский культурно-образовательной центр, Немецкий культурнообразовательный центр им. В.ф.Гумбольдта и т.д.
По инициативе ректора профессора К.М.Абдуллаева БСУ осуществляет совместный с
немецким Университетом им. Йоханнеса Гутенберг-Майнц и Обществом «Освальд фон
Волькенштайн» исследовательский проект «Восток и Запад в средневековых героических
эпосах «Книга моего деда Горгуда» и «Песнь о Нибелунгах».
Всѐ сказанное – это малая толика того, что характеризует БСУ как, пожалуй, единственное высшее учебное заведение в республике, имеющее так много разнообразных культурно-образовательных и научных связей с зарубежными странами.
Ныне Бакинский славянский университет окружѐн заботой государства и лично Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, выделившего своим специальным распоряжением от 7 марта 2008 года один миллион манатов из Резервного фонда
президента вузу для улучшения материально-технической базы университета. Это распоряжение Президента является высокой оценкой скромного труда всего коллектива и важным
стимулом в деятельности университета по пропаганде и развитию русской и славянской
культуры в республике. Вот почему Бакинский славянский университет как живое воплощение идей незабвенного лидера нашего народа Гейдара Алиева по праву считается основной
кузницей кадров по русистике и славистике во всем кавказском регионе». При изучении данной темы по усмотрению преподавателя может быть рекомендована дополнительная литература
[1;2;3;5]. Естественно, тексты с азербайджановедческой информацией должны быть обеспечены
соответствующим методическим аппаратом: системой предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений, постатейным словарѐм, историко-этимологическим комментарием к
тексту и т.д.
Представляется, что подобный ракурс определения и презентации содержательно-текстового материала в школьных и вузовских учебниках по РКИ оправдан, ибо дальнейшее изу-

чение жизни и деятельности общенационального лидера Г.Алиева планируется и в старших
классах средней общеобразовательной школы, а также на практических занятиях по русскому языку на I-II курсах университета. Таким образом, при обучении РКИ главное не только
подбор оригинальных текстов с этнокультурным содержанием в учебных целях, но и правильная организация работы над развитием речи с использованием аутентичных текстов по
азербайджановедению.
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SUMMARY
Determination of teaching Russian as a foreign language as an important component of the
education system is among the urgent problems of modern didactics. Information about Heydar
Aliyev, reflecting the history, culture and life of the Azerbaijani and Russian people, is important
for students. This article describes the issues of ethnic and cultural material for training purposes.
Аббасова Дж., диссертант,
Бакинский государственный университет, Азербайджан
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ДЕТЕКТИВА
Очевидно, что детективная проза в современной азербайджанской литературе за последние 20 лет не только не потеряла свою актуальность, а существенно изменилась и интенсивно развивается.
Начиная с конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века жанр этот в Азербайджане пережил
новый этап в своем развитии, что было связано с общественно-политической обстановкой
как у нас в стране, так и в мире в целом. Преступность, международный терроризм, захватнические войны – все это наложило свой отпечаток на детективную литературу.
Несмотря на позднее рождение, детектив в отечественной литературе набрал темпы и
стал быстро развиваться: появились новые писатели-детективисты, внесшие существенный
вклад в литературу. За последние годы также резко увеличилась доля детективной литературы, издаваемая в стране, произошел пересмотр устоявшихся взглядов на литературный
процесс. Нам представляется важным, что на данном этапе необходимо рассматривать детектив не только лишь как элемент массовой литературы, но и как составную часть общего литературного процесса. Отечественный детектив представлен разнообразием видов, не
наблюдавшихся ранее, но известных в мировой литературе: политический, классический,
«крутой» триллер, криминально-психологический роман, документальная проза и др.
Это происходит, с одной стороны, под влиянием мировой детективной литературы, с
другой – под влиянием лучших образцов азербайджанского детектива. Детектив развивается
и, развиваясь, расширяет свои формы. Изменения происходят как в самом жанре, так и в тематике произведений. Становится разнообразной тематика, проблематика произведений, система образов. Появляется много стоящих внимания образцов жанра.

Особенно ярко этот процесс наблюдается в творчестве Чингиза Абдуллаева.
Только в результате серьезных поисков писателя азербайджанский детектив вышел на
мировую арену. Его произведения за последние годы переведены на десятки языков, опубликованы во многих странах мира, завоевали любовь и славу этих народов.
Необходимо отметить, что в настоящее время в мировой литературе приобрели популярность только те детективные произведения, в которых сочетаются художественность и
документальность.
Детективы Абдуллаева ценны тем, что искусно сочетают в себе, будь то классическая
его форма, боевик, шпионский, политический или психологический детектив, эти качества.
Именно под влиянием его творчества в азербайджанской литературе за последние годы
появляются один за другим авторы-детективисты, чьи произведения заслуживают внимания
и изучения.
Он является достойным продолжателем традиций шпионского и политического детектива в современной азербайджанской, а также мировой литературе.
Его политические романы и повести не просто сухое изложение фактов, в них он высказывает свою авторскую позицию. Одним из главных героев произведений писателя является суперагент Дронго – серийный персонаж, популярный во всем мире. Наряду с Дронго
автор создал интересные образы: женщины-разведчицы Марины Чернышевой, разведчиков
Тенгиза Абуладзе, Тимура Караева.
Многие политические и исторические события последних 20 лет нашли отражение в его
произведениях. Он является основоположником классического, политического и интеллектуального детектива в азербайджанской литературе, умело совмещает каноны классического
детектива и современную тематику.
До сих пор ни один из авторов многочисленных детективных произведений, после
А.Конан Дойла, А.Кристи, Ж.Сименона, не смог создать такой яркий образ героя-детектива,
достойного встать с именами великих героев: Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, Комиссара
Мегрэ. Это удалось только Ч. Абдуллаеву. Об этом писал и азербайджанский литературовед
Агиль Гаджиев: «...После отмены идеологических преград, в постсоветское время во всех
национальных литературах, ранее составляющих многонациональную советскую литературу, появились произведения детективного жанра... Однако только одному из современных
авторов удалось создать в своих произведениях образ литературного детектива, достойного
встать в один ряд с вышеназванной великолепной тройкой....» [3; ст. 90].
Им написано около 100 романов и повестей. «Зло в имени твоем женщина», «Пепел
надежды» и другие – шпионские романы и повести. Не один десяток произведений политического детектива: «Голубые ангелы», «Мое прекрасное алиби», «Три цвета крови» и множество других. В своих произведениях он затрагивает общечеловеческие темы и проблемы:
войны и ее последствий, торговли оружием, коррупции, наркомафии, наркомании, воспитания современной молодежи и др.
С.Мирбагирова, анализируя творчество Ч.Абдуллаева, в частности, его произведение
«Преступление в Монпелье» (1988), написанное в форме "классического детектива", отмечает: «Мастерство писателя можно уподобить мастерству А.Кристи в произведениях «Мышеловка», «Десять негритят» [4; ст. 70].
Ч. Абдуллаев обогатил детектив новыми приемами, открыл новые возможности перед
последователями этого популярного в наши дни жанра.
Появляются один за другим авторы, чьи произведения заслуживают пристального внимания.
В связи с этим необходимо отметить повесть Ильгара Фахми «Актриса», написанную в
2003 году в жанре психологического детектива.
Опираясь на жизненный материал, написанный ярким образным языком, отвечая на все
требования жанра, эта повесть привлекает к себе внимание так же из-за философскопсихологических моментов.

Произведение состоит из двух частей: Первая часть называется «Треугольник», вторая
– «Дневник». Главные образы произведения Лала – актриса и Руфат – талантливый писатель.
Очень интересно представлен образ современного сыщика, расследующего убийства.
Это следователь Эльдар Эфендиев. Автор коротко говорит о нем, но у читателя создается
положительное впечатление о герое, как об очень умном, честном, талантливом человеке,
профессионале.
В романе рассказывается об игре, которую устроила Лала, будучи талантливой актрисой. Она любила играть людьми, их чувствами. Жизнь для нее была театром. И ее игра в
конце заканчивается трагедией – смертью трех человек: смертью ее мужа – известного в городе человека – банкира Вагифа Фаталиева, ее собственной смертью и самоубийством Руфата, человека интеллигентного, умного, талантливого, человека семейного, имеющего жену и
двоих маленьких детей. Руфат был вовлечен в эту жестокую игру, придуманную бесчувственной женщиной, вследствие которой он оказывается, поддавшись чувству, убийцей. Как
отмечает исследователь творчества И. Фахми К. Ибрагим: « O, oyun tamaĢaçısı olmaqla
kifayətlənmir.Öz vicdanının səsinə qulaq asıb oyunun bir hissəsinə - iĢtirakçısına çevrilir…» («Он
не ограничивается ролью зрителя в этой игре. Прислушиваясь к голосу своей совести, становится частью этой игры, ее участником…») [1; ст. 271].
Все события в произведении даны в рамках требований психологического детектива,
проработаны логически, последовательно, отражают нашу реальность, с использованием художественных приемов.
Следующий автор, работающий в жанре детектива – известный современный писатель
Эльхан Элатлы. Он является автором многих детективных рассказов, повестей и романов,
написанных за последние 10 лет (романы «Qan ləkəsi» (2007), «Xəyanət» (2005), «Bakıdan
qələn xəfiyyə» (2008), «Pəncərədə görünən kölgə» (2006), «Arxalı canavar» (2010) и другие; рассказы «Yeddinci mərtəbə qətl» (2000), «ĠtmiĢ qızın axtarıĢı» (2000) и т. д.). Им созданы очень
интересные яркие образы, которые проходят через многие его произведения: детективасыщика, полковника в отставке Гамбая Гасымлы и Аламдара Меликова – спецагента по прозвищу «Леопард».
Г. Гасымлы – на первый взгляд очень странный человек, но знающий толк в деле сыска,
профессионал в своей области. Это классический образ детектива – бывшего полицейского,
восходящего к своим предкам - сыщикам Эркюлю Пуаро, комиссару Мегрэ.
Тема Карабахской войны, ее последствий, последствия азербайджано-армянского конфликта затронута во многих детективах писателя. Произведения Э. Элатлы интересны своими захватывающими сюжетами, проблемами, темы, которые поставлены в них, актуальны,
волнуют читателей: война, патриотизм, воспитание молодежи, возрождение обществом духовных ценностей и др.
Необходимо отметить еще одного современного азербайджанского автора, работающего в жанре детектива, Эльчина Эйюбова, и выделить его роман «Сорок пять дней в преисподней» (2008), где изображена работа спецслужб разных стран. Главным образом, это роман об одном из жесточайших зол, придуманном человеком, о терроризме. «Речь, конечно
же, идет о частном случае, то есть об отдельно взятой стране, где армянский террор и агрессия стоят отдельным особняком» [5; ст. 3]. Произведение это – своеобразное переплетение
шпионского, политического детектива, боевика и приключенческого жанра.
В этом произведении Э. Эйюбова больше приключенческих элементов, но также приводятся исторические факты, материалы, точное описание местного колорита, пейзажа, что
характерно для «шпионского романа».
Так как именно в «шпионском романе», как литературной форме «документальное и
художественное соединяются, дополняя друг друга. Здесь непременно присутствует приключенческий элемент. Реальность и вымысел составляют единое целое.
Именно поэтому столь популярен шпионский роман. Он находится на пересечении романа-загадки, черного романа, романа-ожидания и научной фантастики. Он использует все
возможные приемы, чтобы испугать, заинтриговать…» [2; ст. 220-221].

Э. Эйюбов дает нам яркие образы двух бесстрашных разведчиков Азербайджана: Азима Самедова и Рияда Исмайлова. Показана работа армянской террористической организации
АСАЛА. Ставятся интересующие современных читателей вопросы и затрагиваются проблемы современной как азербайджанской, так и мировой действительности.
Итак, вобрав в себя традиции национальной, а также опираясь на лучшие достижения
мировой литературы, развивается детектив в Азербайджане. Современная азербайджанская
детективная литература, лучшие ее образцы, отражают нашу реальную жизнь, нравы, умонастроения, политические, социальные и исторические события последних десятилетий. Следует также отметить, что азербайджанские писатели-детективисты обогатили жанр новыми
приемами. Современные азербайджанские авторы детективов затронули многие актуальные
проблемы, волнующие современное общество. Каждый из них внес свой вклад в развитие
современной литературы. Можно с уверенностью сказать, что азербайджанский детектив
внес свою лепту в мировую литературу.
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SUMMARY
In the article the process of development of detective genre in the modern Azerbaijan literature is investigated. The stages of the development of this genre are scientifically and theoretically
characterized. In the process of analysis the main attention is paid to the modern writers-the creators
of detective genre: C. Abbdullayev, I. Fahmie, E. Eyyubov, E.Elatly, and etc.
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AZƏRBAYCAN HƏQĠQƏTLƏRĠNĠN BMT-DƏ REALLAġDIRILMASI TARĠXĠNDƏN
Azərbaycanın əsas həqiqətləri, həll olunası problemləri ermənilər tərəfindən iĢğal olunmuĢ
torpaqlarımızın, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonun geri qaytarılması, torpaqlarından
didərgin düĢmüĢ məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qaytarılmasıdır.
Ən universal beynəlxalq hökumətlərarası təĢkilat 24 oktyabr 1945-ci ildə – Ġkinci Dünya
müharibəsinin baĢa çatması ilə yaradılmıĢ BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatıdır (BMT). Azərbaycanın
BMT üzvlüyünə daxil olduğu 1992-ci ilin mart ayından 1993-cü ilin ortalarına qədər olan dövrü
əhatə edən birinci mərhələsində qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması sahəsində ilk addımlar atılmıĢ,
Nyu-York və Bakıda nümayəndəliklər fəaliyyətə baĢlamıĢ, Azərbaycan üçün ağrılı məsələlər,
xüsusilə Ermənistanın təcavüzü və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı problemlər BMT-nin
müzakirəsinə çıxarılmıĢ, bu mötəbər tribunadan Azərbaycanda baĢ verən hadisələrə münasibət bildirilmiĢdir [1, s.445].
Respublikamızın haqq səsinin dünyaya çatdırılması və obyektiv beynəlxalq ictimai fikrin formalaĢdırılması və dünya dövlətləri ilə qarĢılıqlı münasibətlərin inkiĢafı baxımından 1992-ci il
mayın 6-da Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin yaranması mühüm rol oynadı [1,

s.446].
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən sonra Azərbaycan
həqiqətləri BMT-yə daha çox çatdırılmağa baĢladı.
Ermənistan - Azərbycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair BMT Təhlükəsizlik ġurası 1993cü il 30 aprel tarixli 822 saylı, 1993-cü il 29 iyul tarixli 853 saylı, 1993 il 14 oktyabr tarixli 874
saylı, 1993-cü il 11 noyabr tarixli 884 saylı qətnamələr verilmiĢdir. Həmin qətnamələrə görə Ermənistan iĢğal olunmuĢ Azərbaycan torpaqlarını qeyd-Ģərtsiz tərk etməlidir. Lakin bu qətnamələr
Ermənistan Respublikası tərəfindən indiyə qədər yerinə yetirilməmiĢdir [2, s.328].
1994-cü ildə BMT-nin 49-cu sessiyasında ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
həqiqətlərinin bu təĢkilata çatdırılmasında böyük iĢlər görmüĢdür. O, sentyabrın 29-da BMT BaĢ
Məclisində demiĢdir ki, sizin bir çoxunuza ―müharibə‖, ―silahlı münaqiĢə‖ məfhumları xoĢbəxtlikdən, tarixi və ya evinizdən uzaqda baĢ verən hadisələri xatırladırsa, mənim xalqım üçün bu amansız
reallıq, qanlı-qadalı adi günlərdir. Altı ildir ki, Azərbaycan torpağını müharibə alovu bürüyüb. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yaĢayan ermənilərin etnik hüquqları bəhanəsi
ilə dövlətimizin ərazisinin ilhaqı, onun dövlət sərhədlərinin zorakılıqla dəyiĢdirilməsi və azərbaycanlı əhalinin öz doğma ev-eĢiyindən qovulması planlarını açıq-aĢkar həyata keçirir [2, s.11].
Ümumilli lider əlavə etmiĢdir ki, regionumuzdakı hadisələr haqqında dünyanın kifayət qədər
məlumatı yoxdur və ya birtərəfli məlumatı var. Real vəziyyət isə belədir ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda güclü qoĢun yaradaraq respublikamıza qarĢı döyüĢ əməliyyatı
aparmıĢdır. ġuĢa və Laçının iĢğalından sonra Dağlıq Qarabağın ilhaqı baĢa çatmıĢ, orada yaĢayan
50 min azərbaycanlı qovulmuĢdur. Ermənilər Dağlıq Qarabağ plasdarmından istifadə edərək hücumun gediĢində Azərbaycanın digər altı rayonunu keçmiĢ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
hüdudlarından kənarda olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarını
iĢğal etmiĢlər.
Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxu Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢdir, 20 mindən çox azərbaycanlı həlak olmuĢdur, 100 minə
yaxın adam yaralanmıĢ və xəsarət almıĢdır, 6 min adam əsir düĢmüĢdür, bir milyondan çox
azərbaycanlı – ölkə əhalisinin təxminən 15 faizi qaçqın vəziyyətinə düĢmüĢdür. Azərbaycanın iĢğal
edilmiĢ ərazilərində 700 Ģəhər və kənd dağıdılmıĢdır.
Azərbaycanın BMT ilə əməkdaĢlığının dərinləĢməsində BMT-nin BaĢ Katibi B. ButrosQalinin 1994-cü ilin oktyabrında Bakıya səfəri mühüm rol oynamıĢdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi
və iqtisadi həyatı, Ermənistanın təcavüzünün ağır nəticələri ilə tanıĢ olan B. Butros-Qali mövcud
problemlərin həllində Azərbaycana dəstək üçün BMT-nin müxtəlif təĢkilatlarının səylərini
artıracağını bildirmiĢdir.
Ümummilli lider 1995-ci il oktyabrın 22-də BMT-nin 50 illik yubileyində BMT BaĢ Məclisində çıxıĢında da Azərbaycan həqiqətlərini BMT-yə çatdırmağa davam etmiĢdir. O, yenə çatdırmıĢdır ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü davam edir. BMT-nin iĢğal edilmiĢ Azərbaycan torpaqlarını qeyd-Ģərtsiz tərk etməsi barədə Ermənistana verdiyi qətnamələr təcavüzkar tərəfindən yerinə yetirilmir. Buna görə də ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqiĢənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün aparılan proses hələlik istənilən nəticəni vermir [2, s.23].
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT-nin Minilliyin Sammitində çıxıĢ edən Prezident Heydər
Əliyev regional münaqiĢələrin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konfliktinin
həllinə dair Azərbaycanın mövqeyini yenə bildirmiĢ, bəĢəriyyətin üzləĢdiyi problemlərin həllində
BMT-nin iĢini gücləndirmək üçün təĢkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini vurğulamıĢdır.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ sosial-iqtisadi strategiya 2003-cü
ilin 15 oktyabr prezident seçkilərindən sonra keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuĢdur.
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə BMT-nin rolunun artırılması və problemlərin həllində daha
təsirli tədbirlər görmək üçün əlavə addımların atılması zərurətini BMT BaĢ Assambleyasının 2004cü ilin sentyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında yenidən gündəliyə gətirdi. Sessiyada çıxıĢ edən
Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı
BMT Təhlükəsizlik ġurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ də həyata keçirilmədiyini bəyan
etmiĢ və onların həyata keçirilməsinin iĢlək mexanizminin yaradılmasını ümdə məsələ kimi irəli

sürmüĢdür.
2011-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycan 2012-2013-cü illərdə ġərqi Avropa bölgəsini BMT
Təhlükəsizlik ġurasında təmsil edəcək yeni üzv seçilmiĢdir [3, s.7].
BMT Təhlükəsizlik ġurasına üzv olmaq ölkə üçün böyük perspektivlər açır. Azərbaycan
Təhlükəsizlik ġurasına üzvlükdən istifadə edərək özünün pozulmuĢ ərazi bütövlüyü məsələsini
BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının gündəliyinə çıxarmaq imkanı qazanmıĢdır. Azərbaycan
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən iĢğal və Ermənistanın təcavüzü faktını nəzərə alaraq Azərbaycan
BMT tərəfindən qəbul edilmiĢ və bu günə qədər icra olunmamıĢ qətnamələrin yerinə yetirilməsi və
Ermənistana qarĢı məcburetmə vasitələrinin tətbiq edilməsi üçün əlavə imkanlar qazanır.
Məlumdur ki, vaxtı ilə BMT Təhlükəsizlik ġurasının qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilirdi. Lakin Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvləri olan böyük dövlətlər Ermənistanın
təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına razılıq vermədilər. Onun iĢğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən
çıxmasına deyil, münaqiĢənin danıĢıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük verdilər. Yəqin ki,
Təhlükəsizlik ġurasına üzvlüyü dövründə Azərbaycanın bu məsələləri gündəmə gətirmək imkanı
olacaqdır [4, s.3].
Politoloq Fikirət Sadıqov Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik ġurasına müvəqqəti üzv
seçilməklə ən böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli yolunda da müsbət mənada
irəliləyiĢlərə nail biləcəyini hesab edir [5, s.5].
Ermənistan parlamentinin deputatı Vardan Xaçaturyan, ―Armenia Today‖ saytına açıqlayıb ki,
Azərbaycan bu uğuru vasitəsilə Ermənistanın təcavüzkar olduğunu yenə də beynəlxalq aləmə
çatdıracaq. Ermənistanın iqtidarda olan Respublika partiyasının mətbuat və ictimaiyyətlə iĢ
Ģöbəsinin rəhbəri Eduard ġarmazanov da Azərbaycanın diplomatik qələbəsini etiraf edir və
vurğulayır ki, Azərbaycan bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsində daha intensiv hərəkətə
keçəcək [6, s.13].
BMT Təhlükəsizlik ġurasına daimi üzv seçilməmiz ölkəmizlə qurum arasındakı münasibətlərin inkiĢaf trayektoriyasında yeni mərhələnin baĢlanğıcıdır. Bu isə dünyada sülhün bərqərarına
çalıĢan dövlətlərdən sayılan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə yanaĢı, digər regionlarda
baĢ verən hadisələrə ədalətli yanaĢmasına öz töhfəsini verəcəyinə əsas yaradacaq [7, s.10].
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SUMMARY
So, in the article which we have written, we investigated paying attention of Azerbaijan realities to the most reliable organization of the world, which is established after Second World War in
1945, the UNO and its realization at there. After being independent in 1991 Azerbaijan Republic
accepted as a member to the UNO and its relations with the UNO became intensive.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ

В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАН
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как она связана с сегодняшними
потребностями экономической жизни страны. Обшеизвестно, что по многим параметрам
экономического развития Азербайджан занимает одно из первых мест среди стран СНГ. Это
лидерство особенно не оспоримо в сфере нефтяной промышленности, куда вкладываются
многомиллиардные иностранные и внутренние инвестиции. Сегодня для правительства
Республики одна из приоритетных является задача сохранение и дальнейшее развитие тех
положительных тенденций, которые характерны для экономики страны.Особый акцент
делается на развитие ненефтяных отраслей, и в особенности аграрного сектора, где кроется
огромный неиспользованный потенциал. А потенциал агропромышленного сектора Республики действительно огромен, в чем можно убедиться ознакомившись историей развития
виноградарства и виноделия в немецких колониях, существовавших в Азербайджане во
второй половине XIX - первой половине XX вв.
Пионерами виноградарства и виноделия в немецких колониях Азербайджана являлись
семьи Форер и Гуммель. История дома Форер восходит к 1847 г., когда Кристофер Форер
заложил в своем хозяйстве виноградник на площади примерно в один гектар [1]. Его
материальное положение было не легкое, постоянно недостовало наличных денег и К.Форер
был вынужден работать одновременно сапожником и почтальоном, пока с 1860 г, не занялся
только виноградством. В 1862 г. он основал акционерное общество, затем в 1868 г. построил
пивоварню в Елизаветопольской губернии, которая выполняла роль «вспомогательного
промысла». В 1870 г. К Форер вместе с четырьмя сыновями основали семейную фирму [2,
с.50], которая называлась «Кристофор Форер и сыновья». Название фирмы несколько раз
изменялось и с 1892 г. она называлась «Братья Форер», а позднее, как «Торговый дом
братьев Форер». Под последним названием фирма существовала вплоть до 1913 года.
Годовой оборот фирмы составлял в 1870-е гг. 1000 руб., в 1895 г. -около 300 тыс. руб, в 1911
г. это уже было 1.661.792 руб. или 13,4% оборота всех промышленных и торговых фирм
губернии [3, л.77] . При этом только чистая прибыль от торговли вином в 1916 г. составила
375.000 руб [3, л.59] .
В начале XX в фирма распалагала 6 винными погребами, вместимостью 100 тыс. ведер
(примерно 1,23 млн. литров). В 1910 г. число погребов достигло 30-ти, в которых вместилось
вина до 750 тыс. ведер, что составляло примерно 9 млн. 225 литров [4, с.272] . На первых
порах вино хранили по кавказскому способу- в емких бурдюках. Позднее его стали хранить
в больших деревянных бочках, а после налаживания стекольной фабрики бароном фон
Кученбахом в 1882 году, вино и спиртные напйтки могли быть разлиты в бутылки [5, с.10].
В 1896 году немецкие предприниматели построили новую фабрику коньяка, с помощью
которой удалось пережить кризис перепроизводства 1895/1896 гг. Об этом говорит тот факт,
что в 1896 году эта фирма экспортировала свою продукцию в 38 губернии России. Качество
вина и коньяка вполне соответствовало европейским стандартам, о чем свидетельствуют
полученные награды на международных ярмарках в Париже и Лондоне.
Другой знаменитой семей предпринимателей по производству и торговле вином и
спиртными напитками была семья Гуммель. Семья Гуммель традиционно относилась к
ведущим семьям колонии. Основателями виноградства являлись четыре брата (Якоб,
Альберт, Георг, Готтлиб Гуммель), которые в 1878 г. купили 10 десятин земли и заложили
допольнительные виноградники. В 1883 г. был построен винный погреб с соответствующим
сбытом выжатого вина вплоть до Баку и Тифлиса. Фирма братьев Гуммель в XIX веке еще не
достигла тех успехов, которые были достигнуты «Торговым домом братьев Форер». С начала
XX века в хозяйствах братьев Гуммель наступил настоящий экономический прорыв. В 1895
г. в немецкой колонии Еленендорф (ныне г.Гѐкгѐль) была построена коньячная фабрика.
Кроме того, по всей губернии были созданы закупочные пункты. Братья Гуммель, подобно
семье Форер, закупали виноград не только у немецких колонистов, но также все в большей
мере в азербайджанских поселениях уездов Геокчай и Шемахи, перерабатывая его, видимо, с

таким хорошим качеством, что кояьяки и вина «Братья Гуммель» были удостоены наград на
международных выставках 1899/1900 гг. В том же, 1900-ом году братья решили обьединить
все стадии производства (вырашивание - переработка - сбыт) в одном «Торговом доме
братьев Гуммел». Кроме кризисного 1911 года, товарооборот фирмы постоянно увеличивался. Если в 1900 году товарооборот фирмы составил 150 тыс. руб., то в 1908 г, это были
уже 750 тыс. руб., а в 1913 году ~ 1.157.912 руб. Это означало 83.461 руб. чистой прибыли [6,
с.65] . «Торговый дом братьев Гуммель» в 1908 году производил 220 тыс. ведер вина и 50
тыс. бутылок коньяка [7, с.575]. Как и фирма Форер, семейное предприятие Гуммель
реализовывало большую часть вина, винного и фруктового спирта, а также коньяка через
торговцев в 39 губерниях Российской империи.
Из выщеприведенных фактов о деятельности винодельческих фирм братьев Форер и
Гуммель можно сделать такой вывод, что эти две фирмы на рынке создали монополию,
которую почувствовали на себе малые виноградари не только в немецких колониях, но и в
окрестных азербайджанских селах. В целях противостояния диктату цен и, прежде всего,
чтобы соответствовать растущим технологическим требованиям был основан целый ряд
винодельческих кооперативов.
Первый кооператив возник в колонии Еленендорф, в 1903 году, который назывался
сельскохозяйственное товарищество «Помощь» [5, с.23]. Следом возникли кооперативы
«Согласие» (1905 год, колония Анненфельд) и «Надежда» (1906 год, колония Георгсфельд).
Все три вышеназванные кооперативы («Помощь», «Согласие», «Надежда») были созданы
для осуществления как снабженческих, так и сбытовых функций. В 1908 году в Еленендорфе
был организован кооператив «Конкордия» (слово в перев с лат. означает «Согласие») и в
1909 году в Грюнфельде – товарищество «Меркурий». Экономические успехи новых товариществ были внушительными. Например, обороты «Конкордии» в год составляли 159197
ведер вина в год [5, с.25].
Начавщаяся в 1914 году Первая мировая война нанесла непоправимый урон немецким
винодельческим предприятиям. В России развернулась широкая антинемецкая кампания. По
законам от 2 февраля и 13 декабря 1915 года в России началась ликвидация хозяйств немецких колонистов, а в 1916 году был создан Особый Комитет по борьбе с немецким засильем
[8, с.45-46].Экономика немецких колонистов Азербайджана пришла в упадок.
После распада Российской империи Азербайджанский народ добился провозглашения
Азербайджанской Демократической Республики. Молодое Азербайджанское правительство
восстановило все права немецкого населения, утраченные в годы антинемецкой кампании
1914-1917 гг. Немецким виноградарам оказывалась помощь в восстановлении былой славы.
В 1918-1920 гг. хозяйства немецких колонистов постопенно восстановливались, но в сфере
виноделия, а также в других сферах хозяйствования довоенного уровня достичь не удалось.
С советизацией Азербайджана все немецкие винодельческие кооперативы («Помошь»,
«Согласие», «Надежда», «Меркурий», «Конкордия») прекратили свое существование. Советскую власть немцы Азербайджана встретили без энтузиазма. В качестве эластичного инструмента защиты экономических и культурных интересов колонистов, было решено, использовать предыдущий опыт кооперативов. 16 июня 1920 года в г. Гяндже состоялось первое
учредительное собрание «Союза трудовых виноградарей и виноделов», ядро, которого составляли члены бывших пяти кооперативов и остатки известных, в сфере виноделия, семей
Форер и Гуммель. Было избрано временное правление «Союза» в лице Бека Г.Г., Коха Ф. и
Меликова Е. [5, с.26]. Чтобы использовать престиж старой торговой марки, 8 августа 1922 г.
«Союз трудовых виноградарей и виноделов» снова был переименован в «Конкордию».
Таким образом, новая «Конкордия» примерно с 6% всех азербайджанских виноградников
снова была на рынке. Кооператив охватывал максимальное большинство немецких вынодельческих хозяйств. Общая площадь виноградников в 1926 году была 1. 707. 54 гектаров
при 1. 587 членах общества [9, с.30]. В том же, 1926 году кооператив «Конкордия» собрал
42% от общего урожая винограда в Азербайджане.Уже в 1928 г. кооператив имел винные
погребы с емкостью для хранения 6,832 млн. литров вина, 3 фабриками коньяка, 6 спир-

товодочными заводами. По всей территории СССР кооператив имел 183 своих фирменных
магазина. Продукция «Конкордии» была известна также в зарубежных странах, и в первую
очередь в Германии.
Несмотря на заметные успехи, уже в 1925 году кооперативу был нанесен первый удар.
Были арестованы 16 членов правления, которые обвинялись в контрреволюционной и националистической деятельности. После судебного процесса все они были высланы из Азербайджана. Следующий удар последовал в 1929 г. с началом коллективизации. Постановлением
Совнаркома Аз. ССР от 18 сентября 1929 г. кооператив «Конкордия» был преобразован в
районное объединение местных виноградарских кооперативов. В результате активного
вмещательства советского государства в дела кооперативов, их деятельность пошла на спад,
активные члены кооперативов были арестованы. В декабре 1935 года кооператив «Конкордия» официально прекратил свое существование.
Таким образом, анализируя болье чем полувековую историю винодельческого
производства немецких колонистов в Азербайджане можно сделать некоторые выводы: во первых, немецкие колонисты благодаря умелой организации труда, да и жизни в целом, в
сфере виноградарства и виноделия достигли внушительных успехов; во -вторых, успехи
немцев объясняются не только их собственным трудолюбием, но и эффективностью и
полезностью обмена опытом между колонистами и местным азербайджанским населением; в
-третьих, экономическая деятельность немецких колонистов не могла быть успешной без
политических предпасылок. Анализ истории винодельческого производства в немецких
колониях Азербайджана показывает, что наибольшего успеха на этом поприше они достигли
в те исторические отрезки времени (со середины XIX в. до 1914 года и в период с 1920-1925
гг.), когда политическая атмосфера все больше этому благоприятствовала.
Не менее благопринятные условие для развития виноградарства и виноделия в
Азербайджане были созданы в 1970-1980-х годах. Лучшие урожайные годы Республика
собирала до 2 млн. тонн. винограда. Однако, после печальноизвестного майского указа ЦК
КПСС 1985-го года, под видом борьбы с пьянством и алкоголизмом, в Республике было
выкорчевано 130 тыс. га. плодоносящих виноградников технических сортов. В резулътате из
512 сортов винограда 75 утеряны, 55 находятся на грани исчезнования. Виноделию был
нанесен такой удар, что оно долгое время не оправилось от его негативных последствий.
Сегодня в Азербайджане политические условия для развития как государственного, так
и частного секторов благоприятны как никогда. Кроме политических предпасылок, Республика обладает колоссальным интеллектуалным и материально - техническим потенциалом для развития всех секторов экономики, в том числе агропромышленного, где одна из
приоритетной могла бы стать такая высокоприбыльная отрасль, как виноградарство и
виноделие.
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SUMMARY
The article is about the history of development of grape and wine-growing in German colonies
inhabited in western districts of Azerbaijan. German colonists created trading company. Colonists
sold wines and other spirits in Russia and the European countries. And it is indicated that restoration and development of this profitable field can increase the economic rise of Azerbaijan.
Akpınar Y., filologiya elmləri doktoru, professor, Ege Üniversitesi, Edebiyyat Fakültesi,
Çağdaş Türk Lehceleri ve Edebiyatları ABD Başkanı, Türkiyə
CELAL ÜNSĠZADE‘NĠN ―BĠ-ġÜBHE VE BĠ-ġEK‖
ADLI BĠLĠNMEYEN EL YAZMA ESERĠ
Ünsizade kardeĢlerin; Said, Celal ve Kemal‘in Azerbaycan matbuat tarihindeki faaliyetleri,
Sait ve Celal Ünsizade‘nin Çarlık yönetiminin baskıları sebebiyle Türkiye‘ye hicret etmek zorunda
kaldıkları bilinmektedir.
Ağarefi Zéynalov, sadece Celal Bey‘in Türkiye‘ye gidiĢi hakkında açıkça tarih verir: ―Tiflis
qubernator defterxanasına aid senedden öyrenirik ki, C. Ünsizade 1892-ci ilin oktyabr ayında Türkiye‘ye gétmiĢdir [2, s. 40].
Akif ġahvérdiyév, iki kardeĢin birlikte Ġstanbul‘a gittikleri belirtilir: ―19-ci esrin 90-cı illerinde ‗KeĢkül‘ bağlandıqdan sonra (1891) iĢsiz qalmıĢ her iki qardaĢ Türkiyeye mühaciret étmiĢler.
Ġstanbul‘da (Celal Ünsizade Y. A.) sultan kitabxanasının müdiri iĢlemiĢdir. Bezi menbelere göre
Tiflisde kadét mektebinin müellimi olan Celal efendi teqib édildiyi üçün mühaciret étmeye mecbur
olmuĢtur‖ [4, s. 234].
Abdullah ġaik‘in hatıralarında da Ahund Yusuf Talıbzade‘nin 1907‘de Ġstanbul‘da Celal
Bey‘le görüĢtüğü, hatta Celal Bey‘in Ahund Yusuf‘un sarayla iliĢkisini sağladığı anlatılır. Bununla
alakalı Molla Nesreddin dergisinde yazılanlar da bilinmektedir.
Azerbaycan kaynaklarındaki kısıtlı bilgileri Türkiye‘deki kaynaklarla çok fazla geniĢletemiyoruz. Said ve Celal Ünsizadelerin Türkiye‘de neler yaptıkları araĢtırılmamıĢtır. Onlar hakkında ilk
önemli bilgileri Yusuf Akçura, “Türk Yılı 1928”e ―Türkçülük‖ baĢlığıyla yazdığı, Türkçülüğün tarihi geliĢimini ele alan eserinde verir. Bu eserde ―Ünsizade Matbuatı‖ baĢlığı altındaki iki sayfalık
kısımda Said ve Celal beylerin faaliyetlerinden söz edilir. Burada verilen bilgilere göre Said Ünsizade, Abdülhamid döneminde Meclis-i Kebir-i Maarif ve Meclis-i Tedkikat üyeliğine tayin
edilmiĢ 1912‘de vefat etmiĢtir.1 Yusuf Akçura, Celal Bey‘i yakından tanımıĢ, onunla görüĢmüĢtür.
Celal Ünsizade‘nin ona söylediğine göre iki kardeĢ gazetecilik faaliyetleri sırasında ―Azerî Ģivesini
Garp, Ġstanbul Türkçesine yakınlaĢtırmak gayesini takip ettiklerinden‖ dolayı Çarlık yönetimi
tarafından takip edilip, sorguya çekildiklerini, devam eden baskılar sebebiyle de Türkiye‘ye
gelmeye mecbur olmuĢlardır .
Yusuf Akçura, ―Celal Bey matbuat ve hariciye memurluklarında bulunmuĢ ve gazetecilik
etmiĢtir. Son seneler Ankara Matbuat Ġdaresi‘nde, yaĢının ilerlemesine rağmen bir genç gibi intizam
ve Ģetaretle çalıĢtı. Ara sıra ciddî ve mizahî Ģiirler de yazardı. Bugün (1928‘de Y. A.) mütekaiddir‖
diye oldukça kısa ama, güvenilir bilgiler vermektedir [5, s. 353-354].
Ağarefi Zéynalof‘un KeĢkül kapatıldıktan sonra, sadece 1892 yılında Celal Ünsizade‘nin matbaasında 84 kere arama yapıldığını bildirmesi [3, s. 211] Yusuf Akçura‘nın verdiği bilgileri doğrulamaktadır.
Celal Ünsizade hakkında Zeki Velidi Toğan‘ın hatıratında da ―Celal Ünsî Bey‖ baĢlığı altında
kısa bilgilere rastlıyoruz. Zeki Velidi Bey, 16 Nisan 1926‘da Ankara‘da Celal Bey‘le tanıĢtığını
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Bu bilgi yanlıĢtır; Said Ünsizade‘nin 1905‘te Ġstanbul‘da, tahminen 80 yaĢında vefat ettiği 5 Ġyun 1905 tarihli Hayat
gazetesinin 21. sayısında (s. 49) haber verilmiĢtir.

edebiyat hakkında sohbet ettiklerini anlatır, onun vaktiyle KeĢkül‘ü çıkarttığından söz eder ama, o
sırada Ankara‘da ne yaptığı veya nerede çalıĢtığını hakkında bilgi vermez [6, s. 523-524].
Osmanlı Devlet ArĢivi‘nde Said Ünsizade hakkında bazı senetler olduğu tarafımızdan tespit
edilmiĢtir ama, bu arĢivde Celal Ünsizade‘ye ait evraka rastlamadık.
Hüseyinzade Ali Bey‘in kızı Feyzaver Alpser Hanımefendi tarafından bölümümüz arĢivine
bağıĢlanan belgeler arasında Celal Ünsizade‘nin bu bildirimizde sözünü ettiğimiz el yazma ―BiĢübhe ve Bi-Ģek‖ adlı eseriyle beraber 20 Eylül 1926‘da Ankara‘dan Hüseyinzade Ali Bey‘e yazdığı
bir mektup da bulunmaktadır. Bu mektup ―Matbuat Müdiriyyet-i Umumiyyesi‖, ―Matbuat ġubesi‖nin antetli kağıdına yazılıdır. Bu mektuptan Celal Ünsizade‘nin Türkiye‘de (tabii Ġstanbul‘da)
Hüseyinzade Ali Bey‘le, mektubunda ĢakalaĢacak kadar iliĢkilerinin olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca
Celal Bey‘in sözünü ettiğimiz bu eserinin Hüseyinzade‘nin belgeleri arasında bulunması da onların
yakın iliĢkileri olduğunu düĢündürüyor.
Bu mektuptan onun Ankara‘da Matbuat Genel Müdürlüğü‘nde çalıĢtığını kesin olarak öğreniyoruz. Ankara‘da bu genel müdürlüğün arĢivinde yapılacak bir araĢtırmayla Celal Bey‘in Ģahsî
dosyası bulunabilirse, onun hayatı ve faaliyetleri hakkında daha sağlıklı bilgiler elde edilecektir.
ġimdilik Celal Bey‘in hangi tarihte, nerede vefat ettiğini, ailesinden birilerini olup almadığını
bilemiyoruz.
Bu kısa bilgilerden sonra, asıl konumuzu olan Celal Ünsizade‘nin “Bi-şübhe ve Bi-şek” adlı
eserine geçmek istiyoruz.
Eser, temmuz 1334 [1918] tarihinde Gence‘de, bir deftere, mensuru kısımlar menekĢe renkli,
manzum kısımlar ise siyah renkli mürekkeple yazılmıĢtır. Üzerinde müellifin adı ―Celal Ünsi‖
Ģeklinde yazılıdır. Bu deftere ilave edilmiĢ iki tarafı yazılı bir varak daha vardır. Böylece ―Bi-Ģüphe
ve Bi-Ģekk‖in tamamı 12 sayfadır.
Eser, Ģöyle bir takdimle baĢlıyor: ―Ġslam Ordusu kumandanı Nuri PaĢa [Nuri Killigil] hazretlerine takdim ve nefs-i Gencelilere tefhîm için Ağaoğlu Ahmed Bey‘e‖.
Bu kayıttan Celal Bey‘in eserini Nuri PaĢa‘ya takdim etmesi için Ahmet Ağaoğlu‘na verdiğini
anlıyoruz.
―Bi-Ģübhe ve Bi-Ģek‖ bir ―önsöz‖, 21 bent ve hatime kısmından ibarettir. Her bent genelde 6
mısradan oluĢmaktadır. Her bendin baĢında, birkaç satırla o bendin kimler için yazıldığı
açıklanmıĢtır. Böylece eser manzum-mensur karıĢık orijinal bir kuruluĢa sahiptir. Mensur kısımlarda klasik nesir dilinden gelen cümle içi kafiyeler (Ģeci) görülür. Eserde Türkiye Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesinin karıĢık olarak kullanıldığı dikkati çeker.
Celal Ünsizade bu eserinde, halkı eline geçmiĢ tarihî fırsatı iyi değerlenmesi için uyarır. Azerbaycan Türkleri (Ģiirde Genceliler) Türk ordusu ile bütünleĢerek Bakû‘nun kurtarılması için
çalıĢmalı, gayret göstermelidir. Bunu yapmazlarsa Ermenilerin ve Rusların elinde servetleri, ırz ve
namusları heder olacak, vatanları teker esaret altında kalacaktır.
Manzumede Molla Nasreddin mektebini andıran satirik unsurlar, taĢlamalar, satirik tiplemeler
hemen dikkati çeker. Hatta yazar baĢ kısımda karikatür çizilmesi için defterde boĢ yerler de
bırakmıĢtır. Eserde Gence‘nin Azerbaycan‘ı temsil eden bir mekân olarak ele alındığı açıkça belirtilmiĢtir. Her bir bentte Gence‘nin sosyal hayatından alınmıĢ tipler (molla, Ģeyh, seyyit, bey,
memur, tacir, delikanlılar, kumarbazlar, genç kızlar, kadınlar vs) satirik gülüĢün hedefi olur. Ayrıca
Gence Ģehrine, Genceli Nizami, Mehemmed Hadi, Hüseyinzade Ali ve Ahmet Ağaoğlu‘na hasredilmiĢ bentler de vardır. Bu bentlerde ise eserin genel satirik karakteri göze çarpmaz; aksine bunlarda hayranlık, övgü dikkati çeker.
Manzum kısımlar aruz vezninin mef‘ûlü / mefâlilü / mefâilü / fe‘ûlün vezniyle yazılmıĢtır
ama, sık sık zihaf ve imalelere rastlanır. Dilin kullanımında da belirli ölçüde ahengin sağlandığı,
olgun bir anlatım dilinin yakalandığı görülür.
Manzumenin en önemli tarafı 1918‘de Gence‘de Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin ilan edilmesinden 3 ay kadar sonra yazılması, milletin kaderinde büyük bir dönüm noktası teĢkil eden bu tarihi
hadisenin, o zaman Azerbaycan cemiyetinde nasıl karĢılandığını, nasıl değerlendirildiğini gayet objektif bir Ģekilde yansıtmasıdır. ―Bi-Ģübhe ve Bi-Ģek‖ bu açıdan bakıldığında tarihî bir belge olarak
da değerlendirilebilir.

Burada hatırlatmamız gerekir ki Mehemmed Hadi ve Ehmed Cavad da bu tarihlerde Gence‘de
idiler ve onlar da bu tarihî hadiseyi tamam baĢka açıdan değerlendirmiĢlerdi. Hüseyinzade Ali
Bey‘in arĢivinde bulunan Hadi‘nin ―Kahraman Türk Askerlerine‖ adlı bir varaka basılmıĢ epik
karakter taĢıyan Ģiiri, tarafımızdan daha önce yayımlanmıĢtı.
Bildirimizin dar çerçevesi içinde Celal Ünsizade‘nin bu manzumesini gereği gibi tahlil etmek
imkânsızdır. Burada kısaca tanıtmak istedik. Manzumenin tamamını, gerekli açıklamalarla birlikte
yakında yayımlayacağımızı bildirerek bazı örnekler vermek istiyoruz.
Eserin küçük bir önsözü vardır. Burada Celal Bey‘in Kafkasya Ġslam Ordusu ile birlikte A.
Ağaoğlu ve Hüseyinzade Ali Beylerin ardınca Türkiye‘den Gence‘ye geldiği, manzumeyi
yazmadan önce, bir ay Ģehirde dolaĢarak olup biteni gözlemlediği anlaĢılmaktadır. Böylece onun
1918‘de ana vatanına döndüğü de anlaĢılıyor ve hayat hikâyesindeki önemli bir safha da aydınlığa
kavuĢuyor.
Ön söze bir göz atalım:
―1918 senesi, Rusların Kafkasya mukadderatını Kafkasyalıların yedlerine terk ve tevdi‘ etdikleri o tarihî günlerde ―Azerbaycan Cumhuriyeti‖ unvanıyla, bu namla yeni meydana çıkmıĢ olan
bir Ġslam hükûmeti, birçok vatan-perveranı ser-mest-i
meram, ser-kerem ü be-kâm ettiği devr-i sürur ve Ģâdmânide bir milletin te‘essüs-i mukadderatında resmen alakadâr bulunan hakir, Ģu hususta teĢmir-i sâk ederek
Gence‘ye kadar piĢ-revâne ‗âzim olan hamiyyetmendandan
Ağaoğlu Ahmed Bey ile Hüseyinzade Doktor Ali Beylere
peyrev olarak Ģehr-i mezkûre kadar gittim. Bir mâh bu Ģehri dil-niĢinde aram-yâb olarak ahvali yakından seyr ve
tedkıka hasr-ı dikkat eyledim. Eski vatanın, yeni hükûmetin
te‘âlisi münhasıran ahalisinin bi‘l-fiil silah be-dest müdafaa
olunmasına menût olan nefs-i Gence merkezindeki yerli
sunûf-ı ahalinin bilâ-istisna lâübâliyane gafletle izâ‘a-i vakt
ve zaman etdikleri âtideki manzume-i müteferrikayı Azeri
nazm üslubunda tanzime vesile-sâz olmuĢtur.‖
Bir örnek olmak üzere manzumenin ilk bendini de
sunmak istiyoruz:
Numero:1 Dıvaryan1, xanzade ve beyzadelere
Éy Gence dıvaryanları, xanlar ile beyler!
Gelmezseyidi, ölkeñize, Gence‘ye Türkler
Olmaz mıyidi BalĢavik‘iñ malı bu mülkler?!
Paslanmadadır sizde qılıçlar, tüfekler..
Din qéyreti[ni] beklemede gökte melekler,
ġahiddi; felekler, qalburlar, elekler!!
Éy ölkede beyler!!
EDEBĠYYAT
Orijinal metinden 2. varak örnek (jpg formatında)
1.Celal Ünsizade, ―Bi-Ģübhe ve Bi-Ģek‖ (el yazma), Gence, Temmuz 1334 [1918], Hüseyinzade Ali Turan ArĢivi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ArĢivi,
9+ 2 varak (Müellifin kendi el yazısı ile).
2.Zeynalov, Ağarefi, KeĢkülde Bedii Edebiyyat, Bakı, Élm NeĢriyatı, 1978
3.Zéynalzade, Ağarefi, Azerbaycan Metbuatı ve Çar Senzurası 1850-1905, Bakı, Élm NeĢriyatı, 2006
4.ġahvérdiyév, Akif, Azerbaycan Metbuatı Tarixi, Bakı, Tehsil NeĢriyyatı, 2006
1

[Yazarın sayfanın atına yazdığı açıklama] ―Dıvaryan; [Rusça: Дворянин]: Ba-berat Rus Çarı cânibinden asalet
imtiyazını ihraz édenler. Bunlara mexsus olmak üzere bir ―Selib-i Exmer‖ éhdas édilmiĢtir.
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SUMMARY
In Hüseyinzade Ali Turan‘s archive there is a 9 paged work called ―Bi-Ģübhe ve BiĢek‖ (Never without doubt) which was written in July 1918 in Gence by Celal Ünsizade‘s handwriting. In this work hich has a short preface, 21 ―bend‖s and an epilog it was mentioned of the Azerbaijan Turkish people‘s psychology in a political, social and cultural aspect taking the life in Gence
as an example in the time period after declaration of republic.
Rather than literal, this work has a larger historical and political value.
In this presentation this work will be introduced and new information will be given about
Celal Ünsizade‘s life in Turkey.
AtakiĢiyeva K., dissertant
Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN ĠNKĠġAFINDA
AġIQ VƏ XANƏNDƏLĠK SƏNƏTĠNĠN ROLU
Azərbaycan Ģifahi ənənəli professional musiqinin iki möhtəĢəm qolunu təĢkil edən aĢıq və
muğam sənəti əsrlər boyu bir-birilə qarĢılıqlı əlaqə və təsir Ģəraitində formalaĢmıĢdır. Həm aĢıq, həm də
muğam sənəti ġərq xalqlarının, xüsusilə də türk mənĢəli xalqların mədəni həyatında xüsusi yer tutur.
Lakin hər iki sənət ayrı-ayrı xalqlarda müxtəlif səviyyədə tarixi inkiĢaf prosesi keçmiĢ və müxtəlif
mövqe tutmuĢdur. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının musiqi həyatında aĢıq və muğam sənəti həm
kamillik səviyyəsinə görə, həm də xalqın sevdiyi və dinlədiyi musiqi olaraq eyni mövqedə durur. Yəni
həm aĢıq, həm də muğam sənəti xalqımız tərəfindən eyni dərəcədə sevilir, dinlənilir, öyrənilir, həmçinin
alimlərimiz tərəfindən eyni maraqla tədqiq olunur.
AĢıq və muğam sənətinin tarixi əlaqələrini araĢdırarkən onlar arasında praktik əlaqələrin, canlı
ünsiyyətin və s. mövcud olması, hansısa əlaqələrin müəyyən tarixi Ģəraitdən, sosial-siyasi mühitdən
asılılığının Ģahidi olduq. Bu asılılıqlar aĢıq və muğam sənətinin yarandığı, inkiĢaf etdiyi, fəaliyyət
göstərdiyi ortamlardan, dinləyici auditoriyasından, ifadə etdiyi məzmunun xarakterindən doğan
səbəblərdən irəli gəldiyi üçün aĢıq və muğam sənətinin daĢıyıcılarının, daha dəqiq desək sıraf aĢıq və
xanəndənin öz sənətlərini nümayiĢ etdirdikləri məkanları, onları sevən və dinləyən insanların sosial
statusunu, hər iki sənətdə əsas yer tutan poetik məzmunun ifadə etdiyi mövzu dairəsi və s. bu kimi
məsələlərə aydınlıq gətirilməsinin vacib olduğunu hesab edirik.
AĢıq və xanəndə sənətlərinin tarix boyu ayır-ayrı dinləyici auditoriyası olmasını həm tarixçi, həm
folklorĢünas, həm də musiqiçi alimlər dəfələrlə qeyd etmiĢlər. Hətta bu fərq o qədər qabarıq Ģəkildə
özünü göstərmiĢdir ki, aĢıq sənətinin cəmiyyətin kasıb təbəqəsinə aid sənət, muğam sənətinin isə kübar
cəmiyyətinin zövqünü oxĢayan sənət olduğu iddiaları da mövcuddur. Tarixi mənzərədə isə müəyyən
dövrlərdə aĢıqların da xanəndə və sazəndələr kimi Ģah saraylarında yaĢaması, dövlət səviyyəli bayram
və Ģənliklərdə çıxıĢlar etməsi faktları çoxdur. Bu barədə əvvəlki fəsildə ətraflı qeyd etmiĢdik. Sadəcə
son XVIII-XIX əsrlərdə aĢıq sənəti əsas etibarilə Ģəhər mühitindən kənarda, kəndlərdə inkiĢaf etməsi,
aĢıqların köçəri halda bir obadan baĢqa obaya gəzərək el Ģənliklərində iĢtirak etməsi, eləcə də əsas
etibarilə əzilən kasıb xalqın haqq səsini ucaldan fikirlərin aĢıq Ģeirlərində yer alması bu tip fikirlərin
yaranmasına səbəb olmuĢdur.
Ġlk növbədə aĢıq və xanəndə musiqi ifaçılarıdır. Hər ikisi Ģifahi ənənəli professional sənətlərin
daĢıyıcılarıdır. Hər iki sənət Ģifahi Ģəkildə ustad-Ģagird sistemi ilə nəsildən-nəslə ötürülür,
formalaĢır, inkiĢaf edir, zənginləĢir. Hər iki sənətdə poeziya və musiqi eyni dərəcədə əhəmiyyətə
malikdir. Lakin hər ikisi musiqi ifaçısı olsa da aĢığın dinləyici auditoriyası ilə xanəndənin dinləyici

auditoriyası arasında XIX əsrə qədər böyük fərq olmuĢdur. Bu fərq ilk növbədə dinləyicinin sosial
təbəqəsi ilə bağlı idi.
Hər iki sənətdə poeziya ilə musiqi eyni dərəcədə əhəmiyyət daĢısa da aĢıq sənətinin poeziyası
aĢığın özü tərəfindən yaradıldığı halda xanəndə klassik Ģairlərin yaradıcılığına müraciət edir.
AĢıq kimdir? – müğənni, Ģair, rəqqas, aktyor, aparıcı, rejissor və s.. Xanəndə kimdir? –
muğam ifaçısı. AĢıq çıxıĢ etdiyi səhnədən asılı olaraq bir çox vəzifələri icra edir. Məsələn, əgər bu
səhnə müəyyən bir el Ģənliyidirsə aĢıq həm də məclis aparıcısıdır. Xalq arasında belə aĢıqlara
meydangir aĢıq da deyirlər. AĢıq oxuduğu havanın da, söylədiyi Ģeirin də müəllifi özüdür. O halda
ki, xanəndə ifa etdiyi muğamın yaradıcısı deyil, sadəcə muğam ifaçılığının özünəməxsus
improvizasiya tipli üslub xüsusiyyətləri imkan verir ki, xanəndə öz istedad və ustalığını nümayiĢ
etdirsin və ifa etdiyi muğamı fərdi improvizasiya qabiliyyəti, dünyagörüĢü, musiqi duyumu və s.
faktorlarla daha da zənginləĢdirsin. Görkəmli alim Bülbül III aĢıq qurultayında öz çıxıĢında bu
barədə qeyd edir: «Xanəndələr muğamların, dəstgahların quruluĢundan, tərtibatından asılı olaraq
təsnif düzəldir, mahnı qoĢur, rəng seçir və qəzəllər ayırırlar. Öz səsinin, bacarığının daxilində bilik
səviyyəsindən asılı olaraq qəzəllər oxuyur, qaval vurur, guĢəxanlıq eləyir, gəziĢir, zəngulə vurur,
məclisi qızıĢdırırlar. AĢıqlar isə çoxlu nağıl bilməli, dastanlar əzbərləməlidirlər. Ustadnamələr,
qıfılbəndlər, deyiĢmələr, qoĢmalar, təcnis, müxəmməs, gəraylı, bayatı, dübeyti və buna bənzər bir çox
aĢıq havalarını öyrənməlidirlər». Sitatdan da gördüyümüz kimi görkəmli alim, xalq musiqisinin əsası
tədqiqatçılarından biri olan Bülbül üçüncü aĢıq qurultayındakı məruzəsində də aĢıqlarla xanəndələrin ifa
zamanı yerinə yetirdiyi funksiyaları müqayisə edərək onların bilik və bacarıq, istedad dairəsini, əhatəsini
aydınlaĢdırır.
AĢıq həm də musiqi alətinin ifaçısıdır. AĢıq öz vokal ifasının müĢayiətçisidir. Xanəndəni isə
xüsusi olaraq sazəndələr müĢayiət edir. Ustad xanəndələr gözəl qaval vurmaqla öz çıxıĢlarını daha da
mükəməlləĢdirə bilirlər. Lakin xanəndə qaval vurmazsa bu muğam dəstgahının ifası zamanı ümumi
kompozisiyasını pozmur. O halda ki, aĢıq saz ifa edə bilməzsə heç aĢıq sayıla bilməz. Yenə də Bülbülün
çıxıĢından sitat gətirək: «Xanəndələr özləri qaval vurur. Qaval vasitəsilə vəzn saxlayırlar. Onları isə tar,
kamança, nağara çalandan ibarət bir dəstə müĢayiət edir. Əgər xanəndə qaval vurmazsa, bir özgəsi də
qaval çala bilər. Halbuki, aĢıqlar mütləq özü çalmalı, özü oxumalı və özü də oynamalıdır». Əgər bu gün
ustad aĢıqların yaratdığı havaları, qoĢduğu Ģeirləri çalıb-oxumaqla aĢıq statusuna yiyələnirlərsə, XVIIIXIX əsrlərdə bu tamamilə mümkünsüz idi. Belə aĢıqlara xalq arasında da o qədər hörmət olunmazdı.
Orta əsrlərdə belə aĢıqlar yanĢaq adlanırdılar.
Ustad aĢıq isə öz Ģeirləri, havaları, dastanları olan aĢıq sayılırdı. O həm də müdrik el ağsaqqalı idi.
Onun sənəti insanları sadəcə əyləndirməyə deyil, mənəvi aləminin paklaĢmasına, təmizlənməsinə də
xidmət edirdi. Bu xarakterli Ģeirlər də aĢıq yaradıcılığında ustadnamələr adlandırılmıĢdır.
Yaradıcılıq funksiyası bir sıra ustad xanəndələrin də fəaliyyətinə xasdır. Məsələn, tarixdən
C.Qaryağdı oğlunun, H.Hüsünün, S.ġuĢinskinin, X.ġuĢinskinin və s. bu kimi xanəndələrin neçə-neçə
mahnıların müəllifi olduğu bizə məlumdur. O cümlədən müasirlərimiz sayılan Hacıbaba Hüseynov,
Əlibaba Məmmədov, Ġslam Rzayev, Arif Babayev və s. kimi xanəndələrimizin onlarla mahnı və
təsnifləri xanəndə və müğənnilərimizin repertuarlarını bəzəyir.
Onu da qeyd edək ki, mükəmməl xanəndə olmaq üçün yaradıcılıqla da məĢğul olmaq Ģərt
qoyulmadığı halda ustad aĢıq üçün bu ən mühüm qanunlardan biridir. Ümumi mənzərədən belə görünür
ki, aĢığın qarĢısında duran vəzifələr xanəndəyə nisbətən daha çoxdur. Tarixi dövrlərin araĢdırılmasından
gəldiyimiz nəticələrə görə bu hal yenə də aĢıq və muğam sənətinin yarandığı və formalaĢdığı ortamla
bağlı olmuĢdur. Xanəndənin ətrafında musiqi alətində ifa edənlər çox olduğu halda aĢıq öz sənətini ağır
həyatın çətinliklərinə qatlaĢan kasıb camaatın arasında yaradıb-yaĢatmıĢdır. Öz yaranma mənbəyinin
xarakter cizgilərini əks etdirən aĢıq sənətində musiqi aləti, onun qeyri-adi sehrli təsir qüvvəsi xüsusi rol
oynamıĢ və öz əhəmiyyətini heç bir zaman itirməmiĢdir.
Hər iki sənətdə musiqi alətlərinin rolundan danıĢmamaq mümkün deyildir. AĢıq sənətində əsas
etibarilə üstünlük təĢkil edən musiqi alətləri saz, balaban, nağara, qoĢa nağara, muğam sənətində isə tar,
kamança, qaval hesab olunur.
Sazın ifa məsuliyyəti birbaĢa aĢığın öz üzərinə düĢür. Deməli yaxĢı aĢıq olmaq üçün həm də yaxĢı
saz ifaçısı olmaq tələb olunur. Musiqi aləmində aĢığı sazsız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Burada

aĢığın xanəndə ilə ifa məsuliyyətlərinin yerinə yetirilməsində ortaya çıxan fərqi açıq görünür. AĢıqdan
fərqli olaraq xanəndəni tarzən və kamançaçı müĢayiət edir. Bu klassik üçlüyün tərkibidir. Digər musiqi
alətlərinin də müĢahidə qoĢulması muğam ifaçılığında tətbiq olunur. Bu baxımdan balabanı, qoĢa
nağaranı misal göstərmək olar. Mükəmməl ifa üçün xanəndə müĢayiətçinin nə ifa etdiyini və ya
edəcəyini, sazəndələr də xanəndənin musiqi materialını əzbərdən bilir. Əks halda dəstgahın hissələrinin
düzgün qaydada ardıcıllaĢması yarana bilməz. Yeni Ģöbənin istinad pərdəsini tarzən hazırlayır, ifa
olunmuĢ Ģöbədən sonra hansı rəngin və ya təsnifin səslənməli olduğunu həm xanəndə, həm
müĢayiətçilər bilməlidirlər. Belə məqamları çox sadalamaq olar.
Bütün bunlardan baĢqa peĢəkar xanəndə qaval vurmasını da bilməlidir. Deməli aĢıq kimi o da öz
ifasını zərb alətində müĢayiət edir. Qaval vurmaq qabiliyyəti xanəndəlik sənətində çox mühüm
Ģərtlərdən biridir. Qaval vurmaq qabiliyyəti xanəndəlik sənətində çox mühüm Ģərtlərdən biridir. Ġfa
zamanı gözəl qaval vurmaq heç də hər xanəndəyə nəsib olmur. Lakin xanəndə muğamı qaval vurmadan
da ifa edə bildiyi halda aĢıq öz ifasını sazsız təqdim edə bilməz. Qavalla sazın ifa zamanı iĢtirakı
mahiyyət etibarilə fərqlidir. AĢıq sazsız ifa edə bilməz, xanəndə isə qavalsız da muğamı mükəmməl ifa
edə bilər. Digər tərəfdən aĢıq sazı mütləq özü ifa etməlidir, bir çox hallarda xanəndələri müĢayiət edən
dəstədə zərb alətlərinin iĢtirakı qavalın funksiyasını müəyyən mənada yerinə yetirmiĢ olur.
Müasir dövrümüzdə həm aĢıq, həm də xanəndə böyük səhnələrdən ta el Ģənliklərinə qədər həm
vətənimizdə, həm də xarici ölkələrdə Azərbaycan xalq musiqisinin əsas təmsilçiləri funksiyasını daĢıyır.
Bu prosesin baĢlanğıcı isə XX əsrin əvvəllərindən aĢıq və xanəndələrin el Ģənliklərindən, mərasimlərdən
böyük səhnələrə cəlb olunması ilə baĢlamıĢdır. Əsrin əvvəllərində təĢkil olunan ġərq konsertləri bu
çıxıĢların ilk nümunələri kimi tarixə düĢmüĢdür. Daha sonra Ü.Hacıbəylinin, Bülbülün və baĢqa
görkəmli mədəniyyət xadimlərinin rəhbərliyi ilə keçirilən AĢıq qurultayları bu sənətin dövlət
səviyyəsində əhəmiyyətə malik olmasına, ən əsası isə alimlərin tədqiqat obyektinə çevrilməsinə səbəb
oldu.
Bu baxımdan muğam sənəti nisbətən irəlidə olmuĢdur. Muğam sənəti orta əsrlərdən tədqiqat
obyekti kimi ətraflı tədqiq olunmuĢdur. Lakin müasir dövrümüzdə muğam sənətinə də yeni yanaĢma
tərzi formalaĢmıĢdır. Muğam sənətinin musiqi məclislərinin fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə ifadə etdiyi
əhəmiyyəti yenidən özünə qayıtmıĢdır. Müasir dövrdə muğam sənəti ilə bağlı çoxsaylı proyektlər,
festivallar, müsabiqələr və s. təĢkil olunmuĢ və olunmaqdadır. Hər iki sənətə ilk növbədə dövlət qayğısı
göstərilməsi bu iki möhtəĢəm musiqi salnamələrinin gələcək nəsillərə də çatdırılmasına güclü zəmin
olacaqdır.
Müasir dövrdə muğam sənəti ilə bağlı çoxsaylı proyektlər, festivallar, müsabiqələr və s. təĢkil
olunmuĢ və olunmaqdadır. Hər iki sənətə ilk növbədə dövlət qayğısı göstərilməsi bu iki möhtəĢəm musiqi
salnamələrinin gələcək nəsillərə də çatdırılmasına güclü zəmin olacaqdır.
Tarix boyu həm aĢığın, həm də xanəndənin yerinə yetirdiyi əsas funksiya – Azərbaycan xalq
musiqisini təmsil və təbliğ etmək - bu gün də bu sənətkarların qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biridir və
bunun üçün daha münbit Ģərait yaranmıĢdır. Muğam sənəti bir əsrdən çoxdur ki, tədris müəssisələrində
yüksək elmi və professional Ģəkildə tədris olunur, ümid edirik ki, aĢıq sənəti üçün də bu proses tezliklə
reallaĢacaqdır.
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SUMMARY

Performers of professional music(al) with oral tradition tuning peg in the representing article
and features of creative work (activities) have been investigated of singer. Author has looked
through different historical times in the investigation process.
BabaĢova G.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN FRAZEOLOGĠYASININ
KOMBĠNATOR SEMANTĠKASI VƏ ġAQULĠ KONTEKST
Fraezeoloji semantika bütün dillərdə öz mürəkkəbliyi ilə seçilir. Ilk növbədə bu mürəkkəblik
siqnifikatın və denotatın özünəməxsusuluğunda büruzə olunur. Təbiidir ki, frazeoloji semantikanın
özünəməxsusluğu hansısa nisbətdə müəyyən olunmalıdır. Ən əlveriĢli müqayisə leksik semantika
ilə aparıla bilər. ĠĢ orasındadır ki, frazeoloji və leksik semantika əksər hallarda eyniləĢdirilir, lakin,
fikrimizcə, bu yanlıĢ yanaĢmadır.
Frazeoloji və leksik semantikanın eyniləĢdirilməsinin əsas səbəbi ekstralinqvistik amillərlə
bağlıdır. Ekstralinqvistik amil dedikdə, ilk növbədə mənanın denotat adlandırıldığı komponenti yada salınmalıdır.
Məlum olduğu kimi, denotat mənanın əĢya ilə bağlı hissəsidir. Söz kimi tanıdığımız səs toplumu ictimai Ģüurda ilk növbədə əĢyanın tipikləĢmiĢ obrazı ilə bağlıdır. Bu bağlantı iki tərəfli səciyyə
daĢıyır. Səs toplumu Ģüurda əĢyanın yaxud hadisənin obrazını canlandırır. Əksinə, əĢyanın yaxud
hadisənin obrazı Ģüurda həmin əĢyanın adı olan səs toplumunun akustik obrazını canlandırır. Düzdür,
milli dilin lüğətlərində, bir qayda olaraq, denotat yox, siqnifikat qeydə alınır. Bunun isə əsas səbəbi
ondadır ki, siqnifikat əĢyalar sinfinin fərqli əlamətlərinin toplusudur. Yəni siqnifikatı verərkən, lüğət
leksik mənanın əsasını təĢkil edən məfhumu təyin edir.
Mənanı lüğətdə təyin etmək elə həmin məfhumun tərifini vermək deməkdir. Aydın məsələdir ki,
bu tərifi heç də hər bir dil daĢıcısı verə bilməz. Daha dəqiq olsaq, dil daĢıcılarının yalnız çox az bir qismi
leksik mənanın siqnifikatı ilə tanıĢdır. Amma, buna baxmayaraq, dil kollektivinin üzvləri bir-birini
anlaya bilirlər. Özü də bu anlam əksər hallarda gerçəkliyə adekvat olur. Bu cür adekvatlıq ona görə
mümkün olur ki, dil kollektivinin üzvləri səs toplumunu bilavasitə mənanın denotatı ilə, yəni əĢyanın
tipik obrazı ilə bağlayırlar. Leksik səviyyənin özündə belə denotat sözdən sözə fərqlənir. Konkret
əĢyaların denotatı çox asanlıqla müəyyən olunur, və assosiasiya mexaniki səciyyə daĢıyır. Aydın
məsələdir ki, mücərrəd anlayıĢların denotatı daha çətin müəyyən olunur.
Frazeoloji semantika özü-özlüyündə leksik semantikadan daha mürəkkəbdir. Ilk növbədə bu
mürəkkəblik frazeoloji semantikanın kombinator səciyyəsi ilə bağlıdır. Yəni frazeoloji vahidin mənası
bir neçə leksik komponentin etimoloji mənasının kontaminasiyasından əmələ gəlir. Frazeoloji vahidin
siqnifikatı çətin müəyyən olunur. Bunun əsas səbəbi frazeoloji semantikanın ekspressiyasındadır.
Semantikanın ekspressiv tərkibi tərifdə əksər hallarda verilmir. ―Çox‖, ―həddən ziyada‖, ―lap çox‖ və bu
kimi sözlər ekspressiyanı əslində açıqlamır.
Frazeoloji semantikanın denotatı əsas etibarilə danıĢıq situasiyaları haqqında tipik təsəvvürlərlə
bağlıdır. Tipik situasiya dedikdə, kütləvi Ģüurda bərqərar olan və təhtəl-Ģüur səviyyədə özünü büruzə
verən dil mənzərələri nəzərdə tutulur. Dil kollektivinin və eləcə də onun ayrı-ayrı nümayəndələrinin
yaddaĢında frazeoloji vahidin iĢləndiyi situasiyalar qalır. Bu tipik təsəvvür frazeoloji vahidin yerli-yersiz
iĢlənməsi haqqında bizə hökm sürməyə imkan verir. Əslində elə ola bilər ki, bizim təsəvvürlər bizi
aldatsın. Məsələn, yanlıĢ istifadə nitqdə bərqərar olanda, məhz səhv məna üstünlük təĢkil edir. Lakin
səhv istifadə nə qədər iĢlək olsa da, düzgün sayıla bilməz.
Frazeoloji semantikanın kombinator səciyyəsi bütün komponentlərin iĢtirakı ilə yaranan mənanın
obraz əsasını aktuallaĢdırır. Bu cür yanaĢma frazeoloji vahidin daxili formasını aktuallaĢdırır. Daxili
forma dedikdə, dilçilər adətən frazeoloji vahidin etimoloji mənasını nəzərdə tuturlar. Daxili forma isə
mütləq frazeoloji mənanın denotatının aktuallaĢmasını tələb edir. Beləliklə, dilçiliyin digər bir mühüm
anlayıĢı olan – Ģaquli kontekst anlayıĢına gəlirik.

Bildiyimiz kimi, kontekst dil vahidinin mənasının realize olma Ģəraitidir. Məlumdur ki, kontekst
rəmzi olaraq xətt kimi təsəvvür olunur. ġaquli kontekst yaxud qlobal Ģaquli kontekst mədəni-tarixi
yaxud zaman-məkan kontekstidir. Frazeoloji vahidin mənasını dərk etmək üçün, onu adi cümlə
kontekstində nəzərdən keçirmək kifayət etmir. Tarixi-mədəni qlobal kontekst frazeoloji vahidin
semantik həcmini üzə çıxarır. Bu hal özünü ən adi frazeoloji vahidlərin iĢlənməsində göstərir. Məsələn,
elə bil fala baxmışdı frazeoloji vahidi müasir Azərbaycan dilində çox iĢlək ifadələrdəndir. Bu ifadənin
tərkibində əsas komponent fal sözüdür. Əlbəttə, frazeoloji vahidin iĢlənməsi onun yalnız mənasını
mexaniki olaraq nəzərdə tutmağı kifayət edir – ―əvvəldən bilmək‖. Lakin Ģaquli kontekst bərpa
olunduqda, ekspressiyanın səviyyəsi kifayət qədər artır. ―Fal‖ konsepti ―qeyri-adi‖ semantik əlamətini
aktuallaĢdırır. Yəni kiminsə nəyisə qabaqcadan bilməsində nəsə bir qeyri-adilik müĢahidə olunur.
Əslində ―fal‖ konsepti ilə bağlı bütöv mədəni-tarixi informasiya istənilən danıĢıq situasiyasında
bərpa olunur. Sadəcə nitq iĢtirakçıları həmin informasiyanı Ģüursuz Ģəkildə duyurlar. Dildən sərbəst
istifadə etmək elə bu cür Ģüursuz istifadəni nəzərdə tutur. Ġnsan ana dilində danıĢanda, adətən heç bir
vəziyyətdə daxili forma aktuallaĢmır və tarixi-mədəni informasiya bərpa olunmur. Ġnsanlar ana
dilinin frazeoloji vahidlərini adicə iĢarə kimi iĢlədirlər. Yalnız bizim üçün yeni olan frazeoloji
vahidi eĢidəndə, daxili forma aktuallaĢır və mədəni informasiya bərpa olunur. Eləcə də tariximədəni informasiyanı xarici dildə danıĢanlar bərpa edirlər və duyurlar.
Tarixi-mədəni informasiyanın Ģaquli kontekst səviyyəsində bərpası müasir koqnitiv dilçilik
üçün son dərəcə vacibdir. Koqnitiv təhlil frazeologizasiyanın əsasını təĢkil edən semantik prosesin
müəyyən olunmasını mümkün edir. Məsələn Azərbaycan dilindəki alnında yazılmaq frazeoloji
vahidinin obraz əsası mürəkkəb konsept üzərində qurulur. Bu konsept ―alın yazısıdır‖. Konseptin
mürəkkəbliyi onun iki konseptdən ibarət olmasındadır: ―alın‖ və ―yazı‖. Frazeoloji vahidin arxasında
islam dininin aktual görüĢləri dayanır. Müsəlmanlar inanırlar ki, insanın taleyi əvvəlcədən onun alnında
yazılır, və heç kəs bu yazılan taleyində heç bir Ģeyi dəyiĢə bilməz. Həmin konsept yazıya pozu yoxdur
ifadəsində də öz əksini tapır. Burada isə yazı və pozu anlayıĢlarının ziddiyyəti frazeoloji semantikanın
əsasını təĢkil edir.
Azərbaycan dilində mənĢə etibarilə müxtəlif dillərlə bağlı olan frazeoloji vahidlər də iĢlənir.
Məsələn, Ə.Ə.Orucovun ―Azərbaycanca-rusca frazeologiya lüğətində‖ axilles dabanı frazeoloji vahidi
qeydə alınıb (1, 58). Bu ifadə yunan mifologiyası ilə bağlıdır və Azərbaycan dilinə rus dilindən keçib.
Rus dilində bu cür yunan mifləri ilə bağlı bir çox frazeoloji vahidlər mövcuddur. Azərbaycan dilində
bunlar nə dərəcədə iĢləkdir, demək çətindir. Lakin bizi maraqlandıran baĢqa məsələdir. Sırf iĢarə kimi
iĢlənsə, bu ifadə ―yeganə zəif yer‖ mənasında iĢlənməlidir. Lakin əksər hallarda istər Azərbaycan
dilində, istərsə də rus dilində axilles dabanı ―yeganə zəif yer‖, ―zəif yer‖ mənasında iĢlənir, bu isə tamamilə yanlıĢ istifadədir.
Axilles dabanı frazeoloji vahidinin məna özünəməxsusluğunu məhz ―yeganə‖ əlaməti təĢkil edir.
Frazeoloji vahidin aid olduğu qlobal Ģaquli kontekst ―Axilles‖ konsepti ilə bağlıdır, həmin mədəni-tarixi
və mifoloji informasiyanı bərpa edir. Bildiyimiz kimi, Axilles ümumiyyətlə zəif cəhətə malik olmayan
qəhrəmandır. Deməli, əsas məqsəd bu adamın yeganə zəif cəhətini vurğulamaqdadır. Hər kim haqqında
biz bu frazeoloji vahidi iĢlədəndə, ―zəif cəhət‖ mənasını nəzərdə tuturuqsa, konseptual məna boĢa çıxır.
Adresat isə bunu düzgün baĢa düĢürsə, deməli, elə bilir ki, həmin adam çox güclüdür və onun
ümumiyyətlə zəif cəhəti yoxdur. Beləliklə də qlobal Ģaquli kontekst frazeoloji vahidin güzgün
iĢlənməsinin və dərk edilməsinin əsas Ģərtinə çevrilir.
Frazeoloji vahidlərin əsasını təĢkil edən motivlər müxtəlifdir. Onların etimologiyasını öyrənəndə,
ayrı-ayrı mədəniyyətlərin konseptual sistemləri ilə rastlaĢırıq. Əlbəttə, bu ifadələr Azərbaycan dilində
iĢlənirlərsə, deməli, müvafiq anlayıĢlar xalq tərəfindən mənimsənilib. Ġlk növbədə burada ərəb mənĢəli
frazeoloji vahidlər yada salınmalıdır. Bunlar islam dini və Qur‘anın dili ilə bağlı Azərbaycan dilinə
keçib. ĠĢarə səviyyəsində iĢlənən bir çox frazeoloji vahidlərin arxasında mühüm və çox geniĢ qlobal
Ģaquli kontekst dayanır. Əlbəttə, iĢarəyə çevrilmə Ģərtilik əlamətidir. ġərtilik isə qlobal konteksti
əhəmiyyətdən salır. Lakin bu yalnız ilk baxıĢla bağlı olan təsəvvürlərdir. Əslində isə qlobal kontekst
mütləq bərpa olunmalıdır. Bu halda dilin semantik sistemi bütövlükdə mənimsənilir və anlaĢıqlı olur.
Frazeoloji semantika isə məhz bu cür düĢünülmüĢ istifadəni nəzərdə tutur.

Azərbaycan dilçiliyi və lüğətçiliyi qarĢısında qlobal Ģaquli konteksti təsvir edən frazeoloji
lüğətlərin yaranması vaxtı çatıb. Bu cür lüğətlər frazeoloji vahidlərin koqnitiv əsasının bərpasına xüsusi
diqqət yetirməlidirlər.
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SUMMARY
The article deals with Azerbaijani phraseology. There is upright context as condition of meaning realization in the centre of attention. It is marked that phraseology unit supposes restoration of
upright context. Only under this condition phraseology unit are realized as expressive unit behind
which there is space-time information.
Babayeva A., sənətşünaslıq elmlər namizədi, İncəsənət kafedrasının müdiri,
Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ KANTATA, ORATORĠYA VƏ ODA
YARADICILIĞINDA TARĠXĠ MÖVZULARIN ĠFADƏSĠ
Azərbaycan xalqının qazandığı nailiyyətlərin böyük bir hissəsi musiqi sənətilə, bəstəkar
yaradıcılığı ilə bağlıdır. XX əsrin əvvəllərində Ü.Hacıbəyli tərəfindən təməli qoyulmuĢ, sonradan
təĢəkkül taparaq bir neçə istedadlı musiqiçi nəslinin yaradıcı qüvvəsilə inkiĢaf etmiĢ və böyük
təkamül keçmiĢ bəstəkarlıq məktəbimizin milli simasını və professionallıq səviyyəsini parlaq
surətdə nümayiĢ etdirən sahələrdən biri də kantata, oratoriya və oda janrlarıdır. Bu gün cəsarətlə
deyə bilərik ki, Ü.Hacıbəyli, Q.Qarayev, C.Cahangirov, R.Mustafayev və onların yolunu davam
etdirən bəstəkarlarımızın yaradıcılığında bunların bənzərsiz, orijinal milli nümunələri yeni
yaradıcılıq siması qazanaraq yarandığı Avropa musiqisindən fərqli Ģəkildə inkiĢaf yoluna qədəm
qoymuĢdur. Bütün bunlarla yanaĢı, bu janrların formalaĢmasını labüd edən ictimai-siyasi mühitin də
rolunu qeyd etmək zərurəti də yaranır. Nəinki milli musiqimizdə, eləcə də, incəsənətin digər
sahələrində mühüm mərhələ təĢkil edən XX əsrin əvvəlləri sənətkarların yaradıcılıq yollarının,
istiqamətlərinin, müəyyən sahələrə olan meyllərinin yarandığı bir dövrdür. Belə ki, heç bir dövrdə
heç bir bəstəkar yaradıcılığını, geniĢ mənada götürsək, musiqi mədəniyyətini cəmiyyətdən,
formalaĢdığı mühitdən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir. XX əsrin əvvəllərində mühiti ifadə
edən Vətənə sədaqət hissi, gələcəyə inamlı baxıĢ, yüksək vətəndaĢlıq pafosu kantata, oratoriya və
oda janrlarının obrazlar aləminə, məzmun dairəsinə bilavasitə öz təsirini göstərmiĢdir. Yarandığı
mühitdən irəli gələrək, bu əsərlərdə səadət uğrunda çalıĢan mübariz bir sənətkarın səsi eĢidilir, onun
gələcəyə inamlı baxıĢları əks olunur. Xüsusilə bu cəhət Ü.Hacıbəylinin kantatalarında daha
dərindən əks olunmuĢdur. Bəstəkarın əsasən tarixi mövzuda yazdığı kantatalar bilavasitə yaĢanılan
dövrün əksidir. Əsasən tarixi və tarixi Ģəxsiyyət mövzularına müraciət edən bəstəkarın kantataları
bu janrın milli musiqimizdə ilk nümunələri olmasına baxmayaraq, məzmun dolğunluğu və sırf
Avropa ənənələrinə istinadı baxımından diqqətəlayiq olub, Azərbaycan mədəniyyətinin baĢlanğıc
mərhələsinin əsas problemlərinin həllini özündə cəmləĢdirmiĢdir. Bəstəkarın tarixi mövzuda yazdığı
kantatalar yaĢadığı mühitin sosial təsirilə formalaĢan əsrarəngiz obrazlardır. Bu əsərlər bəstəkarın
yaradıcılıq simasının və ictimai fəaliyyətinin bir hissəsi olub, milli kantata-oratoriya üslubunun
yaranmasının bədii məsələsini bir növ həll etmiĢdir. Ü.Hacıbəylinin bu sahədəki səyləri əsasən xor
əsərlərinin müqayisəli quruluĢunda həm ifaçıların, həm də dinləyicilərin milli təfəkkür tərzinin
xüsusiyyətlərinin əks olunmasına yönəlmiĢdir. Belə ki, bəstəkarın yaradıcılığının bu istiqaməti milli
musiqinin gələcək yollarının düzgün istiqamətləndirilməsində müasiri olan gənc bəstəkarlara böyük
dəstək olması ilə də diqqətəlayiqdir. Ü.Hacıbəylinin kantataları həm tarixi mövzuların ifadəsi

baxımından, həm də milli xor ənənələrindən klassik musiqiyə keçid Ģəraitində formalaĢmıĢdır.
Ü.Hacıbəylinin kantatalarının mövzu baxımından möhtəĢəmliyi və tarixi çərçivədə rəngarəngliyi bu
janrların milli musiqimizdə əhəmiyyətinin təsdiqlənməsinə səbəb olmuĢdur. Nəinki Ü.Hacıbəylinin,
eləcə də milli musiqimizdə kantata janrının ilkin nümunəsi olan əsərlərin məzmun baxımından
müxtəlifliyinin vurğulanması təsadüfi deyildir. Belə ki, tarixi mövzu çərçivəsində həm realllığın,
siyasi mühitin tələbi ilə formalaĢan, həm də yaradıcılıqları, mütərəqqi dünyagörüĢləri və ideyaları
baxımından dünya səviyyəsində tanınan böyük mütəfəkkirlərin obrazının yaradılması, həmçinin
tarixi obrazların bu Ģaxəsindən Ģəxsiyyətlərin tərənnümü ilə bağlı mövzuların da yazılmasına,
yaranmasına zərurət yaratmıĢdır. Bunların arasında ġərqin böyük Ģairləri Firdovsi və Nizaminin
xatirəsinə həsr etdiyi kantata, döyüĢ rəĢadətini və insanların inamla gələcəyə, sülhə doğru
istiqamətlənən meyllərini ifadə edən ―Vətən və cəbhə‖ kantatası, Samur-Dəvəçi kanalının
tikintisinə həsr olunmuĢ kantata xüsusilə diqqətəlayiqdir. Bundan əlavə, böyük dramaturq və
mütəfəkkir alim M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuĢ ―Ölməz sənətkar‖ və
gürcü Ģairi ġota Rustaveliyə həsr olunmuĢ ―ġota Rustaveli‖ kantatası da milli kantatalarda tarixi
Ģəxsiyyət mövzusunun parlaq nümunələridir. Ġlk dövr kantatalarında ideya məzmunun ifadəliliyi
mühüm əhəmiyyət təĢkil edir. Ümumiyyətlə, əsrin əvvəllərində yazılan kantataların məzmun
dairəsinin formalaĢmasından danıĢarkən, qəhrəmani-patriotik ruhlu əsərlərdən biri kimi də
qiymətləndirilmə təqdirəlayiqdir. Maraqlısı budur ki, tarixi mövzuya həsr olunmuĢ kantatalarda
böyük dramatizmdən daha çox, lirik xəyalpərvər musiqi, doğma torpağın həyat tərzini əks etdirən
lirik lövhəvarilik üstünlük təĢkil edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisində kantata-oratoriya
janrının inkiĢafını araĢdıran zaman belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, XX əsrin əvvəllərinin
ictimai-siyasi mühiti bilavasitə yeni janrların formalaĢmasına Ģərait yaratmıĢdır. Zamanın tələbi ilə
yaranan kantatanın digər milli nümunələrində də bu ənənə davam etdirilmiĢ və yalnız əsərin bədii
məzmununda deyil, ümumi ideyanın açılması istiqamətində yanaĢılmıĢdır. Azərbaycan musiqisində
kantata janrı bəstəkarların düĢüncə və fikirlərinin əsas ifadə vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Maraqlısı budur
ki, Azərbaycanda kantata janrının inkiĢaf mərhələlərini – istər məzmun, istərsə də musiqi dili və
lad-harmonik, forma baxımından – Ü.Hacıbəylinin kantata janrında izləmək mümkündür.
Azərbaycan musiqisində tarixi mövzuda yazılan kantata, oratoriya və oda janrlarının məzmun
xəttinin inkiĢafında bir neçə istiqamət diqqəti cəlb edir. Vətən, onun mühitini, həyat tərzini ifadə
edən tarixi mövzulu və tarixin yaddaĢında əbədi mövqe qazanan mütəfəkkirlərin dahilik simasını
əks etdirən tarixi Ģəxsiyyətlər, eləcə də Vətənin tarixi keçmiĢini, müasiri olduğu dövrün reallığının
ifadəsi olan mövzular daha qabarıq Ģəkildə təcəssüm olunmuĢdur. Xalq ənənələri, milli tariximizin
folklor nümunələrinin tarixiləĢdirilərək də açılması bu baxımdan müstəsnalıq təĢkil edir. Məhz bu
və ya digər xüsusiyyətlərdən irəli gələrək milli musiqimizdə çoxluq təĢkil edən tarixi mövzuda
yazılmıĢ kantata və oratoriyaların məzmun baxımından zənginliyini qeyd etmək lazımdır. Kantata
janrı demək olar ki, müxtəlif dövr Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin nümayəndələrinin
yaradıcılığında rast gəlinmiĢdir. Xüsusilə yarandığı ilk dövrlərdə, yəni 1930-cu illər, çiçəklənmə
dövrünə qədəm qoyduğu 1960-cı illərdə və 1990-cı illərin gərgin mühitində kantata, oratoriya və
oda janrlarının inkiĢafında xüsusi bir irəliləyiĢ nəzərə çarpır. Yarandığı Avropa musiqisində dini
mövzuların əsasında yazılan bu janrlar milli musiqimizdə məzmun baxımından böyük zənginlik
əldə etdilər. Hətta tarixiliyin də çərçivəsində müxtəlif obrazlılıq nəzərə çarpmağa baĢlamıĢdır. Bu
da dövrün tələbi, yaĢanılan cəmiyyətin inkiĢaf meyarlarına, tələblərinə, bəstəkar yaradıcılığına
ünvanlanan mühitin ifadəsinin kantata, oratoriya və oda janrlarında cavablanmasının davamı kimi
təzahürüdür. Əgər 1930-cu illərdə daha çox Vətən mövzusu, Vətənə məhəbbət hisslərini tərənnüm
edən mövzular iĢıqlandırılmıĢdırsa, 1960-cı illərdə həyata daha çox inamlı baxıĢların əks etdirilməsi
qabardılmağa baĢlayır. Hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələrin, doğma Azərbaycanın tərənnümü
1960-cı illərin əsas mövzusunu təĢkil etmiĢdir. R.Mustafayev, Q.Qaraev, N.Məmmədov,
R.Hacıyev, N.Əliverdibəyov və digər Azərbaycan bəstəkarları siyasi hakimiyyətin fəaliyyəti ilə
bağlı olan, tarixiləĢmiĢ mövzulu kantataların müəllifidirlər. Belə ki, bu əsərlərdə müasiri olan
dövrün yaxın tarixi geniĢ surətdə əks olunmuĢdur. Kantata, oratoriya və oda janrlarının
məzmununun yeniləĢməsində 1990-cı illərin zəngin ictimai-siyasi həyatının mühüm rolu olmuĢdur.
1990-cı illərin gərgin ictimai-siyasi mühiti, baĢ verən faciəli hadisələr, Azərbaycanın qarĢılaĢdığı

problemlər bu dövrün əsərlərində dərin və hərtərəfli Ģəkildə əks olunmuĢdur. Zəngin tarixi
keçmiĢimizin obrazlarını əks etdirən – S.Fərəcovun ―Dədə Qorqud‖ oratoriyası, A.DadaĢovun ―Ulu
Qorqud‖ odası, M.Cəfərovun ―Yuxulama, Oğuz oğlu‖ kantatası bu baxımdan diqqətəlayiqdir.
Həmçinin, 1990-cı ildə 20 Yanvar hadisələrin ifadəsi olan əsərlər xüsusi bir mərhələ təĢkil edir.
Məlumdur ki, yaĢadığı mühitin ifadəsi demək olar ki, bu dövrün bütün bəstəkarlarının
yaradıcılığında ifadə olunmuĢdur. 20 Yanvar faciəsinin müxtəlif tərəflərinin obrazlı Ģəkildə inikası
bəstəkarlarımızın yaradıcılığında – bu dövrdə yazılan kantata və oratoriyalarında bilavasitə əksini
tapmıĢdır. S.Ġbrahimovanın ―Vətən Ģəhidləri‖ kantatası, A.DadaĢovun ―Bu vətən ölə bilməz‖
kantata-and, ―Ana yurd‖ kantata-apofeoz, F.Nağıyevin ―Azadlıq‖ odası əsərləri faciənin həm
kədərli anların, həm də gələcəyə inamlı baxıĢları, Ģəhid ruhunun ölməzliyinin ifadəsidir.
E.DadaĢovun ―Vətən nəğməsi‖, ―Vətənin keĢiyində duran əsgərəm‖, A.Əlizadənin ―Ana torpaq‖
odası bu illərin ictimai-siyasi mühitinin, Vətənin igid oğullarının tərənnümüdür. Bu dövrün ən
maraqlı əsərlərindən biri də M.Mirzəyevin dahi rəhbər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz
xatirəsinə həsr etdiyi ―Salam, ulu rəhbər‖ kantatasıdır. Parlaq musiqi dilinə, zəngin orkestr
səsləniĢinə malik kantata bu dövrün tarixi Ģəxsiyyətə həsr olunmuĢ mövzulu əsərləri içərisində
möhtəĢəm mövqeyə malikdir. Ümumiyyətlə, bu dövrün əsərlərində bəstəkarların bir vətəndaĢ kimi
yaĢadığı dövrə münasibəti, o cümlədən döyüĢ meydanlarında baĢ verənləri, həlak olmuĢ qəhrəmanların xatırlanması (R.Mustafayevin ―Salatın‖ oratoriyası) parlaq Ģəkildə ifadə olunmuĢdur.
Kantata-oratoriya janrlarında qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik mövzusunun təcəssümü Azərbaycan
bəstəkarlarının yaradıcılığında aparıcı rol oynayaraq, yaradıcı axtarıĢların mərkəzini təĢkil edir.
Beləliklə, dərin milli zəminə əsaslanan musiqi dili və məzmun səviyyəsində yeniləĢən
Azərbaycan kantata, oratoriya və oda janrları mənsub olduqları Avropa musiqisindən fərqli olaraq,
zəngin inkiĢaf yoluna qədəm qoydular. Bu janrlar üçün yeni olan baĢqa bir musiqi sisteminin
qanunauyğunluqları ilə zənginləĢmə, milli təfəkkürün xüsusiyyətlərinin bu janrlarda təcəssümü
məzmun dolğunluğu ilə ifadə səmimiliyini birləĢdirir. Realizm prinsiplərinə əsaslanma, bədii
cəhətdən ümumiliyi ifadə edən tarixi mövzuların əks olunması kantata, oratoriya və oda janrlarının
milli dəyərlər üzərində iĢlənilməsinin bariz nümunəsidir. Məhz bu janrlar mütərəqqi ideyaların, yeni
keyfiyyətdə – ümumavropa musiqi yaradıcılığının professional janrlar üçün səciyyəvi keyfiyyətinin
əks olunmasını ĢərtləndirmiĢdir.
ƏDƏBĠYYAT
1. Mirzəyeva N. Azərbaycanda kantata-oratoriya janrının yaranma yolları. Bakı, 1994, səh 31
2. Мамедова Л. «Хоровая культура Азербайджана». Баку. Адилоглы. 2010, 232 с.
3. Сафарова З. «Узеир Гаджибеков». Баку. Язычы. 1985, 64 с.

SUMMARY
In this paper the history of forming of cantata, oratorio, and ode by Azerbaijan composers has
been considered and problems of renovation of achievements of Europe genres in our national music and especially in the content level have been investigated. At the same time the stages of development of cantata, oratorio, and ode written on the historical theme have been considered the created compositions from point of view of the historical theme.
Бабаева К., докторант,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ БЕЛЫЙ,
ЧЕРНЫЙ И СЕРЫЙ В ЭПОСЕ «КИТАБЫ ДЕДЕ КОРКУТ»

Проблема цвета и цветообозначений в последние десятилетия активно разрабатывается
в различных сферах научного знания. Особый интерес представляет собой использование
цветообозначений в древне-тюркских памятниках.
Древние тюркские племена и народы имели сложную систему цветовых обозначений.
Использование наименований цвета в эпосе «Китабы Деде Коркут» уже долгое время находится в центре внимания исследователей разных стран. Наиболее употребительными цветообозначениями в этом памятнике являются белый и черный, имеющие большое значение в
природе, а также наименования, называющие оттенки серого цвета.
В эпосе «Китабы Деде Коркут" больше всего преобладает черный цвет. Будучи широко
употребительным, цветообозначение qara имеет широкую сочетаемость, используется в разных значениях, в том числе и совпадающих с современными. Оно называет цвет окружающих предметов, окраску животных, цвет волос, цвет тканей, одежды и прочее.
Ниже приведены следующие примеры:
ġökli Məlik, qara gözlü qızın varsa, gətür Qazana ver! (D 59); Qara qıyma gözləri qan-yaĢ
doldu (D 106); Qara qıyma gözlərin çöngəlməsəydi, «Ağam Beyrək» deyəydim, ozan, sana! (D
106); Qara gözlü kafir qızın mən aluram (D 124); Qara gözdən acı yaĢın dökdürdünmi? (D 136);
Qara ğözlü qız qardaĢumı ağlatmağıl! (D 143); …Qara bığın yeddi yerə ənsəsində dügən Qazan
qardıĢı…(D 150); …Qara saqallu yigitlərin canın çoğ almıĢam (D 158) və s.
Кроме того, в упоминании значения черное лицо сюда также входит значение черной
головы как постоянный эпитет. Известно, что основные элементы эпитета является его многозначность, один из них, например, использование частей тела, которые выражены в словах. Таким образом, в эпосе упоминание комбинации черной головы, используются в различных ситуациях и со стороны разных героев.
Ниже приведены следующие примеры:
Qara başım qurban olsun bu gün sana! (D 25); Qara başım qurban olsun, oğlum sana! (D 27);
Qara başım qurban olsunb qurdum sana! (D 46); Qara başım götürdüm, sana gəldim. Qara başın
sədəqəsi, yigit, mədəd manna! (D 71); Qara başım qurban olsun bu gün sana! – dedi (D 103); Qara
başım qurban olsun, ağam, sana! – dedi (D 124); Qara başım qurban olsun, babam, sana! – dedi (D
124); Qara baĢına düĢəndə gərəklüdür, - dedi (D 130); Qara başım qarıĢı tutsun, Qazan, səni! ( D
140); Qara başım qurban olsun sana, gəlinncigüm! – dedi (D 188); Qara başı bulandı, bundu qaldı
(D 160), Qara başım qurban olsun, gəlin, sana! (D 194); Qara başım qurban olsun, ağam, sana! –
dedi (D 241); Qara başım qurban olsun, kafir, sana! – dedi (D 268); Qara başım qurban olsun bu
gün sana! – dedi (D 269) və s.
В эпосе часто можно встретить выражение «пострадала моя черная душа», которое относится к героям эпоса, находящихся в психически эмоциональных ситуациях. Следующие
примеры приведены:
Qara bağrın sarsılubdur? (D 102); Qara bağrı sarsıldı, düm yürəgi oynaldı (D 135); Qara
bağrı sarsıldı, düm yürəgi oynaldı (D 140) və s.
В этом случае, черный не употребляется как цвет. Каждых эти два слова, чтобы выразить новое понятие, объединяются в одну фразу.
Часто достаточно, для того чтобы указать черноликих животных используются следующие выражения: черная корова, черный осел, черный бык, черный телец, черный верблюд,
черная свинья и так далее. Также следует отметить, что в эпосе встречаются совпадения связанные с черной одеждой героев, или черная одежда траурных церемоний, или отрицательных героев. Приведены следующие примеры:
Qara donlu dərviĢlərə nəzirlər verdim (D 24); Qara tonlu, azğun dinlü kafirlərə bir oğul
aldırdınsa, degil mana! (D 25); Qara donlu kafirə at dəpərəm (D 210); Səni bilən bəg oğulları ağ
çıqardı, qara geydi (D 146); Yedi qız qardaĢı ağ çıxardılar, qara donlar geydilər (D 92) və s.
Может быть, что черный цвет здесь ассоциируется как негативные сны героев. Герои эпоса, как правило плохие события видят во сне. Ниже указаны следующие примеры:
«Bilürmisin, qarındaĢım Qaragünə, düĢimdə nə görindi? Qara qayğulu vaqiə gördüm,
yumruğumda talbınan Ģahin bənim quĢumi alur gördüm, gögdən ildırım ağ-ban evim üzərinə Ģaqir

gördüm, düm qara pusarıq ordumun üzərinə tökilür gördüm, qubuz qutlar evimi dələr gördüm,
qara dəvə ənsəmdən qarvar gördüm, qarğu kibi qara saçım uzanır gördüm, uzanuban gözümü örtər
gördüm, biləgimdən on barmağımı qanda gördüm. Necə kim bu düĢi gördüm, Ģundan bəri ağlımussum dərə bilmən. Xanım qardaĢ, mənim bu düĢümi yorğıl manna» - dedi.
Qaragünə aydır: «Qara bulut dedigin sənin dövlətindir. Qar ilə yağmur didigin ləĢkərindir.
Saç qayğudur. Qan qaradır. Qalanısın yora bilmən, Allah yorsun!» - dedi. (D 43,44).
Подобный сон натиска врага видит, и пастух. Обратим внимание на следующий пример:
«Gecə yatırkən Qaracıq çoban qara qayğulu vaqiə gördi. Vaqiəsindən sərmərdi uru durdı.
Qıyan güci, Dəmir güci – bu iki qardaĢı yanına aldı, ağılın qapusını bərkitdi. Üç yerdə dəpə kibi daĢ
yığdı, ala qollu sapanın əlinə aldı» (D 39).
В эпосе у слова черный, имеются три значения: большой, высокий, длинный: черная
гора – большая, высокая гора; черный Дербент – большой Дербент; черное море - большое
море; черные дома – большие дома; черный ноготь – длинный ноготь. Употребление вышеуказанных значений в тексте влекут за собой особый интерес. Рассмотрим следующие примеры:
Bir yigidün qara dağ yumrısınca malı olsa, yığar-dərər tələb eylər, nəsibindən artuğın yiyə
bilməz (D 3); Yerlü qara dağların yıqılmasun (D 170); Qara dağım yüksəgi oğul! (D 141); Bu
yanadan dəxi bazırganlar gəlübəni Qara Dərvənd ağzına qonmıĢlardı (D 70); Qara dəniz kibi
yayqanıb gələn kafirin ləĢkəridir (D 128); Qonuğı gəlməyən qara evlər yıyılsa, yeg! (D 4); Qara
dırnaq ağ yüzümə çalayınmı? (D 139); Qara əvrən qopdı Dəpəğöz, ƏrĢ yüzində çevirdim, alınmadım,
Basat! Qara qaplan qopdı Dəpəgöz (D 224) və s.
В тексте для того, чтобы усилить значение некоторых элементов, слово черный повторяется:
Qara-qara dağlardan xəbər aĢa (D 186); Qara-qara dağlarda çevirdim, alımadım, Basat! (D
224); Qara-qara dənizlərin gimisi ağac! (D 55).
Эпитет черного цвета, в тексте также относится к лошадям и оружиям героев. Обратим
внимание на нижеуказанные примеры:
qara ayqur «güclü ayğır»: Qara ayğırın dartdırdı, butun bindi (D 148);
qara qılıc –böyük qılınc: Qara qılıcın siyirdi, əlinə aldı (D 159); qara qılıcın sal boynuma, kəs
baĢım (D 277);
qara polat «möhkəm polad» (türk eposu üzrə məĢhur mütəxəssis Salik Gökyay qara polad söz
birləĢməsini «qara selik iyi çelik, kırılmaz çelik» <möhkəm polad >) (5, 163) kimi izvh edir: qara
polat uz qılıcı çalmayınca qırım dönməz (D 4); Qara polat uz qılıcum əlümə alayınmı? (D 14); Qara
polat uz qılıcın vergil manna (D 49); Qara polat uz qılıcım saqlardım bu gün içün (D 129); Qara polad
uz qılıcdan qayıtmayan, Ağca tozlu qatı yaydan dərsinməyən (D 184); Qara polat uz qılıcım
dartmayınca…(D 232); Qara polat uz qılıcın mana verdi (D 246); Qara polad uz qılıcı gödək oğlan (D
247); Qara polat uz qılıcum qının doğrar (D 248) və s.
Обозначения черного цвета также употребляются, в первой части топонимов и антропонимов сложных слов и определенных наименований: черная птица; Черный Тукан Малик; Карагюне; Черный Будаг; черное ущелье; черная лошадь. Обратим внимание на следующие примеры:
Çaya baĢqa çalımlu, çal qaraquş ərdəmlü, bir gözəl yaxĢı yigit oldu (D 70); Qaragünə aydır:
«Qara bulut dedigin sənin dövlətidir…» (D 43); Qaragünə oqlu Qara Budaq çapar yetli (D 61);
Qaraqucda Qazılıq at bundan keçdi (D 139); Qara dərə ağzında Qadir verən qara buğa dərisindən
beĢigini yapuğı olan…(D 149); Sağ tərəfdə Qara Tükən Malikə Qıyan Selcük oqlu Dəli dondar qarĢu
gəldi (D 64) və s.
Здесь нужно отметить, что черный цвет по мнению А. Джафароглу придает определенным именам персонажей (джигитов), особое значение силы и храбрости. Возможно в результате того что, слово черный приобрел многозначность , носит собой исторический характер.
В эпосе «Деде Коркут» обозначение белого цвета не менее широко распространено. Будучи широко употребительным, данное наименовие также имеет неограниченную сочетаемость

и используется в прямом своем значении, определяя цвет окружающих предметов: растений,
животных, цвет тканей, одежды; во внешности людей – цвет кожи, волос и т.д.Обратим внимание на ниже указанные примеры:
Ağ əllərin ardıma bağladılar, qıl siçim boynuma taydılar, ağ ətindən qan çıxınca dögdilər (D 30);
Ağ əllərin ardına baqladılar (D 30); Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gədərsə, bənim gedər (D 32); Ağ
alnunda beĢ kəlmə dua qılduq, qəbul olsun! (D 66); Acı darnıq ağ yuzinə aldı-çaldı (D 91); Ağ alnın
yerə qodu (D 132); Qıl orqan ağ boynına taqdılar (D 134); Ağ ətindən qan çıqınca döqdilər (D 134);
Ağ əllərin qarusından bağlatdınmı? (D 136); Ağ alnunda beĢ kəlmə dua qıldıq, qəbul olsun! (D 154)
və s.
Употребление белого цвета, в таких словосочетаниях как: белокурый, белобородый и.
др. указывает в тексте на уважение к пожилым и старшим. Обратим внимание на нижеуказанные примеры:
Ağ birçəklü, izzətlü canım ana! (D 28); Ağ saqallu qocalar sənin qedərsə… (D 34); Ağ
birçəklü anan yeri behiĢt olsun! Ağ saqaldu baban yeri uçmaq olsun! (D 35); Ağ saqallu baban
yeri uçmaq olsun! Ağ birçəkli ana yeri behiĢt olsnu! (D 66); Ağ bircəklü anası buldur-buldur ağladı,
gözinin yaĢın dökdi, acı dırnaq ağ yüzinə aldı-çaldı (D 91); Ağ saqallu babamı, ağ birçəklü anamı
sorar olsam, sağmı, aqrıĢ? (D 95); Ağ saqallu atanı, ağ birçəklü ananı sorar olsan, sağdır Bamsı! (D
96); Ağ saqallı baban yeri uçmaq olsun! Ağ birçəklü anan yeri behiĢt olsun! (D 122); Ağ saqallu
baban yanına vardın, can vermədi. Ağ birçəklü anan yanına vardın, can vermədi (D 166); Ağ
saqallu Dədə Qorqutdan ögüt aldım (D 206) və s.
В тексте во многих моментах белый цвет употребляется для обозначения цвета
животных. Обратим внимание на нижеуказанные примеры:
Ağ bədəvisin çəkdirdi (D. 37); Ağ qoyunlar gəlüb çevrəsində yatduğı su, Ordumun xəbərin
bilürmisin, degil mana (D 45); Ağ ayılda ağca qoyun sorar olsam, Ģülən kimün? (D 103) və s.
В тексте белый цвет является также обозначением одежды героев эпоса. Здесь также
нужно упомянуть, что белый и черный цвет являются друг другу противоположными цветами. Черный цвет символизируется с трауром, а белый является символом жизни.
Обратим внимание на нижеуказанные примеры:
Baniçiçək qaralar qeydi, ağ qaftanını çıxardı (D 92); Bunu eĢidüb Qıyan Selcük oğlu Dəlü
Dondar ağ çaxarıb, qara geydi. Beyrəgin yarü yoldaĢları agı çıxarıb, qaralar geydilər. (D 92); Ağ
çıxarıb, qara geydilər (D 94); Qaza bənzər qızı-gəlini ağ çıqarmış qara geymiş (D 97) və s.
В этих примерах обозначение черного и белого цвета является отражением внутреннего
мира людей на их жизни и настроении: оставив белую комнату, девушки вошли в черную
комнату; девушки снявшие белые, надевшие черные платья. и др.
В эпосе «Деде Коркут» серый цвет тоже нашел свое место. Серый цвет здесь считается
смесью между черным и белым цветами.
В семантической структуре, многозначного слова серый, можно столкнуться также и
с переносными смыслами. Слово серый как в отдельности, так и за счет различных аффиксов и окончаний становится не менее ярким. В эпосе часто ассоциируемый серый цвет с одним из героев Бейреком, формируется как Серый Юноша, так как его конь серого цвета. Таким образом выражение Серый Юноша имеется ввиду как Бейрек на сером коне: На это сражение пошел сильнейший из богатырей Серый Юноша; Серый Юноша вернулся в дом своего отца. На такой основе употребления слова серый, стоит метонимическое перемещение. В
эпосе употребление серого цвета со словами конь/жеребец встречается гораздо больше. Ниже рассмотрим следующие примеры:
Baybörənin oğlıyçun bir dəniz qulunı boz ayğır aldılar. (D 70); Boz ayğırın çəkdirdi, Beyrək
bindi. (D 76); Boz atlu Xızır mana gəldi, üç kərrə yaramı sığadı (D 28); Yigidin gözi bir dəniz
quluni boz ayğırı tutdi (D 72); Bunun Adı Boz ayğırlıq Bamsı Beyrək olsun! (D 75); Boz ayğır dəxi
Beyrəgi görüb tanıdı, iki ayağının üzərinə durdu, kiĢnədi (D 99); Boz ayğırın belinə binmədimmi? (D
116); Biri Qanturalı, biri Qaraçəkür və oğlı Qırqqınuq və Boz ayğırlu Beyrək (D 180); Boz atlu Beyrək
at dəpdi, meydana girdi (D 286) və s.

В эпосе также важно подчеркнуть, часто употребляемое выражение Светловского. Это выражение в эпосе «Китаби Деде Коркут» также употребляется в смысле джигит. Например:
Направился он в сторону светлооких джигитов; Открой свои светлые очи, джигит.
Ниже приведены следующие примеры:
Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə, bənim gedər (D 33); Xəbəri yoq ki, alacağı ala gözli qızın
otağı olsa gərək (D 76); Ala gözlü gəlin alam derdim (D 140) və s.
Ala gözlü yigitlərin yanına bindin (D 186); Ala gözlü bəg yigitləri yanına salmadın (D 208); Ala
gözlü qirq yigidi boyına alğıl (D 131); Ala gözün açğıl, yigit! (D 267) və s.
Слово «светлый» в эпосе, также приобретает обозначение разноцветный: светлая гора –
яркая, пестрая гора. Например: Возвысил он на светлой горе, свой шатер.
Таким образом, анализ цветовых выражений в эпосе «Китаби Деде Коркут», указывает
на то, что именно поэтически-символическое восприятие для цветообозначений, является
доминирующим.
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SUMMARY
This article analyzes semantic structure and symbolic meaning, of color values in the epic
"Kitabi Dede Korkut." Thus, analyzing the color in combination with one or other elements, we get
a clear picture pointing to the importance, as well as symbols, natural, portrait, scenic, spiritual
world of the characters, color and mood of the ancient people, also colors and paint of dwellings
and clothing of the peoples of those times, and other clear descriptions.
Exploring and analyzing the text of the epic, each step may be encountered with any color
value, which having its own symbols in conjunction with any of objects, or elements of the description of the heroes of the epic, in either a direct or a figurative meaning.
Here, each color is not only a symbol and a description of some elements, but most of all, this
colors scheme is carry a historical and cultural character. The text can often be seen as a physical
description of people with the most used colors such as black and white, which is a clear indication
that these colors are symbols of the ethnic and historical characters.
Bağırov A., filologiya elmləri doktoru, Onomastika şöbəsinin müdiri,
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan
―MOLLA NƏSRƏDDĠN‖ JURNALINDA NAXÇIVANLA
BAĞLI TOPONĠMLƏRDƏN ĠSTĠFADƏ ÜSULLARI
Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti və milli mətbuatı tarixində mühüm yer tutan «Molla
Nəsrəddin» jurnalında dərc olunan elmi, bədii və publisist yazılarda xeyli miqdarda Ģəxs adı və
familiya, ləqəb, təxəllüs və gizli imzalar, tayfa, nəsil və tirə adları, ölkə, Ģəhər və kənd, məscid və
pir adları, kitab, qəzet, idarə, müəssisə və təĢkilat adları öz əksini tapmıĢdır. Bu adlar içərisində
toponimlərin özünəməxsus yeri və üslubi yükü vardır. Zəngin onomastik informasiya mənbələrindən biri olan «Molla Nəsrəddin» jurnalında toponimləri araĢdırıb üzə çıxarmaq və linqvistik
cəhətdən tədqiq etmək aktual məsələlərdən biridir. Ġndiyə qədər jurnalda iĢlənən insan və məkan

adlarının üslubi imkanları haqqında qiymətli fikirlər söylənilmiĢ [3; 4], L.Piriyevanın «Molla
Nəsrəddin» jurnalında onomastik vahidlər» adlı monoqrafiyası çap olunmuĢdur [11]. Ancaq
jurnalda Naxçıvan Ģəhəri və ətraf ərazilərlə bağlı yer-yurd adları, maddi və mənəvi mədəniyyətlə
bağlı xüsusi adlar tədqiqata cəlb olunmamıĢdır. Bunu nəzərə alaraq bu yazıda «Molla Nəsrəddin»in
1906-1914-cü il tarixli nömrələrində çap olunmuĢ materialları əsasında Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı
toponimlərdən istifadə üsullarını araĢdırmağı qarĢıya məqsəd qoymuĢuq.
«Molla Nəsrəddin» jurnalında qeydə alınmıĢ toponimlər kəmiyyət etibarilə çoxluq təĢkil edir.
Jurnalın satira atəĢi dünyanın: VarĢava, Paris, Ġstanbul, Svetsariya, Moskva, Rusiya, Peterburq,
Milan, London, Yaponiya, Firəngistan, Hindistan, Norveç, Çikaqo, Amerika, Əfqanıstan, Kabil,
KaĢğar, DaĢkənd, Səmərqənd, Orenburq, Vladiqafqaz, Kazan, Kars, Tiflis, AĢqabad, MəĢhəd,
Təbriz, Tehran, Xorasan, Marağa, Salmas, Urmiyə, RəĢt, Xoy, Güney, Mərənd, Ərdəbil, NiĢapur,
Batum və s. kimi ölkə və Ģəhərlərini bürüyür. Azərbaycanın BakI, ġəki, ġamaxı, Quba, Lənkəran
kimi bölgələri ilə yanaĢı, Naxçıvanın toponimik xəritəsi əks olunur: Naxçıvan, Ordubad, ġərur,
Culfa, Ordubad, Tumbul, Qarabağlar, ġahbuz, Əylis, Ərinc, Təzəkənd, Vənənd, ġahtaxtı, Kilid,
QoĢadizə, Qahab, Uzunoba və s.
Jurnalın ideyasına uyğun olaraq hər bir toponim bədii mətn daxilində müəyyən üslubi
məqamda iĢlədilir, fikrin ifadə vasitəsinə çevrilir, mövzu ilə əlaqələndirilir. Toponimlərdən istifadə
etməklə dövrün hacı, kərbəlayı və məĢədilər düĢüncəsi ilə formalaĢan abı-havası kəskin ifĢa olunur,
dini fanatizm lənətlənir, avam əhalinin həyat tərzi, mühitə münasibəti öz ifadəsini tapır. Məsələn:
«Həyə Gəncədə Məhəmməd ağanı istəməyən altmıĢ adam tapılsa, mən sənə Ġrəvandan altmıĢ min
xan taparam, Naxçıvandan altmıĢ min bəy taparam, DanabaĢ kəndindən altmıĢ min kərbəlayı və
Uzunobadan altmıĢ min hacı taparam ki Məhəmməd ağadan yerdən göyə kimi razı olsunlar» [7, s.
602]; «Əylis camaatı ordubadlıların gözlərinin açılmağına həsəd aparırlar» [8, s. 689] və s.
Jurnalda adı çəkilən ən qədim adlardan biri Nuhdaban toponimidir. Nuhdaban yer kürəsində
həyatın baĢlandığı dövrdən soraq verən, adı min illərlə insan yaddaĢına həkk olunmuĢ, əfsanəvi Nuh
peyğəmbərin gəmisinin sahilə çıxdığı və ilk məskən saldığı yerin adıdır. Bu toponim Nuh
peyğəmbərin adı ilə bağlıdır, daban sözü isə «dağın, qayanın dabanı», «dağ və qaya ayağının aĢağı
hissəsi», «dağın dibinə yaxın yer», «dağ aĢırımı» mənalarında iĢlənir və «Nuhun düĢdüyü dağın
aĢağı hissəsi, dağın dibinə yaxın yer, dağ aĢırımı» anlamları bildirir. Nuhdabanın yerləĢdiyi ərazinin
relyef quruluĢu, kəndin Gəmiqayaya yaxın ərazidə salındığını təsdiqləyir [1, s. 173].
Jurnalda tənqid obyektinə çevrilən Ģəhərlərdən biri Naxçıvandır. Naxçıvan Ģəhərinin adı
müxtəlif mənbə və qaynaqlarda, arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sikkələr üzərində, səyyahların
yol qeydlərində müxtəlif imlalarda yazılmıĢ, adın etimologiyası haqqında biri-birini təkzib və təkrar
edən fikirlər söylənilmiĢdir. Belə mülahizələrdən biri Naxçıvan adının «NəqĢi-cahan» Ģəklində
mənalandırılmasıdır. «Molla Nəsrəddin»in 17 fevral 1907-ci il tarixli nömrəsindəki lüğətdə bu
ifadədən istifadə edən müəllif Naxçıvan adının məna açımı ilə oradakı çatıĢmazlıq və ədalətsizliklər arasında böyük təzad olduğunu kinayə ilə açıqlayır: «Həqiqətdə Naxçıvan cahanın nəqĢidir,
belə ki, camaatın mollalara göstərdiyi ixlası və dərzilərin Ģagirdləri ilə etdikləri rəftarı yer üzündə
indiyədək niĢan verilməyib» [7, s. 383];
Naxçıvanda maarif və mədəniyyətin tərəqqisinə mane olan qaraguruhçu din xadilmlərinin bəd
əməlləri, dini xurafat, qadın əsarəti, köhnəlik qalıqlarının ifĢası jurnalın tənqid atəĢinə tutulur:
«Əgər Naxçıvanın məĢədi, kablayı və hacıları saqqallarını qırmızı boyamasalar, qiyamətmi qopar?»
[10, s. 48], «Naxçıvan- Məhərrəmliyin yavuqlaĢmağı cəhətindən naxçıvanlılar beĢ dəst zurnaçıya
beh verdilər ki, məhərrəmliyin əvvəlində məscidin həyətində zurna çalmaqdan ötrü hazır olsunlar»
[7, s. 259] və s.
«Molla Nəsrəddin»in satira atəĢi Ordubad və ətraf ərazilərdən də yan keçməmiĢ, jurnalda dərc
olunan felyeton, replika, satirik yazılarda Ordubad Ģəhərinin qırmızısaqqal mollalarının yaratdığı
dini mühit kəskin satira atəĢinə tutulmuĢdur: «Qafqazın bir guĢəsində Ordubad adlı gözəl və
möminlər yığıncağı bir Ģəhər var» [10, s, 668]; «Bilirəm, genə Ordubad qırmızısaqqallıları mənim
bu sözümü oxuyub deyəcəklər ki, Molla Nəsrəddin sarsaqlayıb» [7, s. 595] və s.
«Molla Nəsrəddin»in səhifələrində Cənubi Azərbaycanla çar Rusiyası arasında keçid
məntəqəsi rolunu oynayan Culfa Ģəhəri vasitəsilə siyasi, iqtisadi əlaqələrin yaradılması, Ġrandan

Azərbaycana köç edən dini fanatizm, baĢı əmmaməli mollaların hoqqabazlıqları ifĢa olunur. Culfa
tamojnası, orada baĢ verən hadisələr, Ģəhərdəki dini mühit, baĢ verən ictimai ədalətsizliklər satirik
planda tənqid olunur: «Culfa – Xəbər verirlər ki, bu il ramazan və məhərrəmi naxçıvanlılar ilə
culfalılar məĢhur artist Cəlil bəy Bağdadbəyovu Naxçıvanda mərsiyə oxuyub, Culfada Ģəbeh gətirməkdən ötrü saxlamaq xəyalındadırlar. Bu iĢə hamıdan qabaq razı olan Culfa mehmanxanalarındakı
mərhəmət bacılardır» [10, s.173]; «Culfa. Bir ay içində üç mindən artıq mərsiyəxan və sinəzən
professorları Ġrandan Rusiya torpağına keçib, Qafqazın hər tərəfinə yayıldılar» [9, s. 351] və s.
Jurnalda bədii priyomdan istifadə edərək kinayə, satirik gülüĢ yaratmaq, fikrə bədii boya
vermək, ictimai eybəcərlikləri tənqid etmək məqsədilə yazıçı təxəyyülünün məhsulu olan DanabaĢ
kəndi, Qatırlı Ģəhəri, Yabıkürd, Fartaxlı, EĢĢəkqulaq, Xərabad, Yeldöyən Ģəhəri, Qumqala kəndi,
Qurbağalı Ģəhəri, Dəvəli Ģəhəri, Donquz yeyən Ģəhəri və s. kimi ümumiləĢdirilmiĢ toponimlərdən
məharətlə istifadə olunmuĢdur. Bu haqda danıĢan T.Hacıyev yazır ki, «DanabaĢ, Dəvəli, Samanlıq
kimi toponimik adlar heç bir təsvirsiz-filansız müvafiq əyalətlərin maarifi, mədəniyyəti texniki
tərəqqisi haqqında ilk aydın təsəvvür yarada bilir. Daha doğrusu həmin kəndlərin avamlığı,
natəmizliyi, maddi və mədəni geriliyi adlarından da görünür» [4, s. 61]. Məsələn: «Biz Naxçıvan
hacıları, on iki adamıq. Dördümüz Qumqala kəndindən, üçümüz Kankanlar və beĢimiz də DanabaĢ
kəndindənik» [7, s. 294]; «Belə ki, hər bir kəs ki, Ġrandan buraya düĢür, qır kimi yapıĢır, dəxi əl
çəkmək istəmir; məsələn, DanabaĢ naibi Avstriya paytaxtında vitse-konsul olmaq istəməyib DanabaĢ
kəndində qalmağı behtər bilir. «Qurbağalı» Ģəhərinin vitse-konsulu öz məqamını Peterburq konsulluğundan artıq hesab eləyir; «Dəvəli» Ģəhərinin konsulu Berlində səfirlik mənsəbini qəbul etmək
istəmir. Nədir bunun səbəbi. Ġtaliya səfiri Tehrana ərizə göndərib təvəqqə edir ki, onu Qafqazda
«Donquz yeyən» Ģəhərinə konsul təyin eləsinlər» [8, s. 136]: «Ordubaddan sora dəstənin xəyalı DanabaĢ kəndinə təĢrif gətirməkdir. Amma buranın teatrı Ordubadın teatrından da mükəmməldir» [8,
s.689]; «Naxçıvanda «Baqqal»a: yazırsan ki, göndərdiyin məktubda gərək heç bir dənə də qələt olmaya! Amma and olsun MəĢqət kəndinin təzə hacılarının imanına ki yalan deyirsən» [7, s. 455] və s.
«Molla Nəsrəddin»in məhəllə və meydan adları öxünəməxsus üslubda iĢlədilmiĢdir. Məsələn,
jurnalın 1906-cı il 22 nömrəsində yazılır: «Bir gün Molla Nəsrəddin Naxçıvan kəndində Buzxana
məhəlləsindən keçərkən görür ki on yeddi nəfər ağsaqqal və qırmızısaqqal hacı və məĢədi bir
həyətin qələmə ağaclarına gözlərini dikib pəriĢan bir halda durublar» [7, s.191]. Buzxana Naxçıvan
Ģəhərinin qədim məhəllələrindən birinin adıdır. Cəlil Məmmədquluzadə bu məhəllə adından
«DanabaĢ kəndinin əhvalatları» əsərində də istifadə etmiĢdir: «Xudayar bəy üz qoydu bazara. Yeddi
girvənkəlik qəndlərdən bir kəllə alıb vurdu geyməsinin altına və bazardan çıxıb Buzxana
məhəlləsini tutub baĢladı getməyə» [6, s. 14]. YaĢlı nəslin nümayəndələri Ģəhərin bir neçə yerində
Buzxana olduğunu təsdiqləyir, ancaq məhəllənin yerini xatırlaya bilmirlər. Cəlil Məmmədquluzadənin fikrinə əsaslanıb deyə bilərik ki, Buzxana məhəlləsi bazara yaxın ərazilərdən baĢlamıĢ və Ģəhərin mərkəzi hissələrində yerləĢmiĢdir. Buzxana məhəllədə yaĢayanların məĢğuliyyəti ilə bağlı
yaranmıĢ addır.
Sarvanlar məhəllə adı «Molla Nəsrəddin»də Sarvan və Sarban variantlarında iĢlənmiĢdir:
«Naxçıvan – ġəhər idarəsi qərar qoydu ki gecələr Ģəhər küçələrində yeddi fanar əvəzinə ancaq üçü
yansın, ondan ötrü ki, Arazın o tərəfində toy qonaqlığında yanan məĢəllərin odu hələ sönməyib və
«Sarvan» məhəlləsilə «Qala» məhəlləsini iĢıqlandırır» [7, s. 331]. «Rəvayətə görə, Ağa Məhəmməd
ağa da bu əhvalatı eĢidən kimi ev-eĢiyini satıb Sarbanlardan köçmək istəyirsə də, amma məhəllə
camaatı bərk iztiraba düĢüb ağanı qoymurlar» [10, s. 184];
Naxçıvan Ģəhərinin qədim məhəllələrdən biri olan Sarvanlar məhəllə adı kəngərlilərə məxsus
nəslin adından götürülmüĢdür. Məhəllədə yaĢayan kəngərlilər əsasən dəvəçilik, arabaçılıq və
faytonçuluqla məĢğul olduğu üçün məhəlləyə Sarvanlar adı verilmiĢdir. Həmin materialda adı
çıkilən Qala məhəlləsi də Naxçıvan Ģəhərinin qədim məhəllələrindən biridir. Bu ad 1590-cı ilə aid
mənbələrdə qeydə alınmıĢdır [5, s. 19], Məhəllə indiki Mömünə xatun məqbərəsindən Köhnə qala
istiqamətində yerləĢmiĢ, həm də Qala dibi məhəlləsi adı ilə tanınmıĢdır. Məhəllə indiki Əcəmi
seyrəngahının Qızlar bulağı istiqamətini də əhatə etmiĢ və adını günümüzədək qoruyub saxlamıĢdır.
«Molla Nəsrəddin»nin səhifələrində qeyri-real məhəllə və meydan adlarının da üslubi yükü
geniĢdir. Həyatda səmərəli iĢdən, zəhmət çəkib çörək qazanmaqdan boyun qaçıran müftəxor

tüfeylilərin həyatı Naxçıvanın Darmayed meydanında təsvir olunur: «Naxçıvan vilayətinin bir gözəl
Ģəhəri var. Adı Naxçıvandır. Bu gözəl Ģəhərdə bir meydan var və bu meydan adına ―Darmayed‖
meydanı deyirlər» [7, s. 519]. Bu hal Ordubad Ģəhərindəki Veyillər meydanı üçün də səciyyəvidir:
«XahiĢ edənlər bu adresə rücu etsinsslər: Ordubad, hamam küçəsində, Veyillər meydanının yanında
48 nömrəli evdə Mirzəcan. Koramal» [7, s. 519].
Jurnalın 4 avqust 1908-ci il nömrəsində «Ġçəri xəbərləri» adlı məqalədə yazılır: «Skamyaların
artıq olmağına görə Ģəhər duması bu axır kı etdiyi iniqadında qərar qoydu ki, onlardan üç yüz altmıĢ
bir ədədini üzümüzə gələn rəcəbül-əvvəl ayının 49-da çaharĢənbə günü satmaq üçün Saman
meydanında hərraca qoysunlar» [8, s. 249]. Bu xəbərdə müəllif Naxçıvan Ģəhər bazarında olan
Saman meydanın nəzərdə tutub. Qeyd edək ki, 1960-cı illərə qədər Ģəhər bazarında Orta meydan,
Qapan meydan və Saman meydanı adlı ticarət obyektləri var imiĢ. Bazarın Orta meydanında papaq,
çust, qalabaĢmağı, naleyn, çarıq, Qapan meydanında buğda, arpa, un, darı, Saman meydanında isə
saman, odun, kömür, taxta satılırmıĢ. «Molla Nəsrəddin» də həmin meydanı nəzərdə tutub: «Hər
gün saat ondan on ikiyə kimi Naxçıvanda Qapan dibində, meydanda olan dükançılardan növbət ilə
bir nəfər iranlı hammalı baĢına küpələr ilə su töküb insana artıq dərəcədə ləzzətverici tamaĢalar
göstərirlər» [9, s. 583].
Jurnalın 16 dekabr 1907 -ci il tarixli nömrəsində yazılır: «Naxçıvanda çay kənarında Gömrükxana
meydanında bir Ģpionxana açılacaq» [7, s. 699]. Bu yazıda adı çəkilən Gömrükxana meydanı mənbəyini
Naxçıvançaydan alıb Ģəhərin içərisindən keçən kanalın (suyu çox olduğuna görə kanala xalq arasında
Bazar çayı deyilirmiĢ) kənarında yerləĢən meydan nəzərdə tutulur. Gömrükxana Naxçıvanın qədim
meydan adlarından biridir. Vaxtilə bu meydan ətrafında bir çox inzibati binalar, o cümlədən 1920-ci ilə
qədər Ģəhər gömrük idarəsi yerləĢmiĢ, bu səbəbdən də oraya Gömrükxana meydanı adı verilmiĢdir.
1920-ci ildən sonra Naxçıvan hökumətinin inzibati binası meydan ətrafında yerləĢdiyi üçün 1930-cu
ilə kimi buraya Sovnarkom meydanı, həmin ilin iyun ayından 17-lər meydanı, sonralar Xırda bağ, bir
müddət sonra isə Təbriz meydanı adlanmıĢdır [2, s. 344]. Hazırda həmin meydanda türk ellərinin
müdrik ağsaqqalı Dədə Qorqudun heykəli ucalır və ərazi Dədə Qorqud meydanı adlanır.
«Molla Nəsrəddin»də adı çəkilən meydan adlarından bir də qeyri-real Fəhlə meydanı adıdır:
«Naxçıvan- Fəhlə meydanında bir bəy öz kupes dükanını yığıĢdırıb əvəzinə Ģpiyonxana açdı» (8,
s.175); «Allahın divanı, peyğəmbərin gəmisi Ordubad meydanı deyil ki, bijlik keçsin» [8, s. 521].
Naxçıvan Ģəhərindəki «Köhnə qala» adı jurnalın bədii mətninə aĢağıdakı yöndən daxil
edilmiĢdir: «Hərçənd neçə il bundan qabaq Ģəhər tərəfindən «Köhnə qala» adlanan yer
müsəlmanlara qəbiristandan ötrü əta olundu və biz ailəni xeyli iztiraba saldı, ki, divarlı Köhnə
qalaya tərəddüd edə bilməyəcəyik» [10, s. 529].
Yekun olaraq demək lazımdır ki, Azərbaycan ictimai fikir tarixində mühüm rol oynayan,
«Molla Nəsrəddin»in leksik fondunda Naxçıvanla bağlı etnonim, toponim, hidronim, ktematonim
və digər onomastik vahidləri araĢdırıb üzə çıxarmaq və linqvistik təhlilə cəlb etmək mühüm elmi və
əməli əhəmiyyət kəsb edir.
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SUMMARY
Usage methods of the toponyms which are connected with Nakhchivan in «Molla Nasraddin»
journal has been investigated in the article. It clear that the toponyms which are situated in Nakhchivan area are entered in literary text in the journal as the other country, province, city, village
names of the world, they are turned to the expression means of the thought and take an important
place to wealth of the onomastic fund.
Bağırov Ə., filologiya elmləri namizədi,
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan
BƏHMƏN MĠRZƏ QACAR
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATġÜNASI VƏ TƏZKĠRƏÇĠSĠDĠR
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində adı ilə qoĢa uğursuz taleyi də yada düĢən maraqlı
Ģəxsiyyətlərdən biri Bəhmən Mirzədir – Fətəli Ģahın nəvəsi, Abbas Mirzə Naib əs-Səltənənin
dördüncü oğlu Bəhmən Mirzə Qacar (1, s.153; 2, s.1286-1288; 3, s.330-337; 4, s.305; 5, s.47; 6,
s.195-198; 7, s.161-163; 8, s.236-243; 9, s.89; 17, s.576). Qacarlar nəslinin əksər nümayəndələri
kimi Ģer və sənət vurğunu olan Bəhmən Mirzə Azərbaycan tarixinə öz dövrünün görkəmli bir tarixçisi,
elm və mədəniyyət xadimi, ədəbiyyatçısı kimi dxil olmuĢdur. Ürək ağrısı ilə qeyd olunmalı bir faktdır
ki, Bəhmən Mirzənin bir zamanlar topladığı zəngin kitabxanasındakı əlyazmaların sorağı indi dünyanın
ən məĢhur kitab xəzinələrindən gəlir. Bəhmən Mirzə imzası ilə möhürlənmiĢ bu kitablardan az bir qismi
nə yaxĢı ki, Azərbaycan Milli EA Əlyazmalar Ġnstitutunun da payına düĢmüĢdür. Kitab kolleksionerlərinin Ģəxsi möhürlərini tədqiq edən institut əməkdaĢı T.Nurəliyeva Bəhmən Mirzənin yeddi növ Ģəxsi
möhürünü üzə çıxarmıĢ, onları oxuyub araĢdırmıĢ, Bəhmən Mirzə və onun kolleksiyası haqqında maraqlı faktları üzə çıxarmıĢdır (10, s.27; 11, s.74-89).
Bəhmən Mirzə Qacar 1811-ci ildə Təbrizdə doğulmuĢ, öz dövrü və mühiti üçün yüksək savad
almıĢdır. Qacarlar nəslinin nümayəndəsi və bacarıqlı bir Ģəxsiyyət kimi ictimai-siyasi səhnədə
fəaliyyət göstərmiĢ, 1841-ci ildən 1847-ci ilə qədər Ġran Azərbaycanının hakimi olmuĢdur. QarıĢıq
ictimai-siyasi hadisələr nəticəsində və özünün də yazdığı kimi baĢ vəzir Hacı Mirzə Ağasının
Bəhmən Mirzənin səltənət tacını ələ keçirmək niyyətində olduğu haqqındakı fitnəsndən yaxa
qurtarmaq üçün Tehrandakı Rusiya səfirliyinə pənah aparmıĢ, beləliklə, 1848-ci ildə artıq Rusiya
tabeliyində olan Bakıya gəlmiĢdir. Çox az bir müddət burada qaldıqdan sonra Tiflisə getmiĢ, 1851ci ilin sonunda isə ġuĢaya köçərək ömrünün sonuna qədər orada yaĢamıĢdır. Bu zamandan etibarən
rus təbəəliyini qəbul edən Bəhmən Mirzə çar hökumətindən ildə 9600 manat təqaüd almıĢdır.
Çar Rusiyasının ona göstərdiyi himayədarlığın müqabilində o, 1871-ci ildə ġuĢada ―ġükürnameyi-ĢahənĢahi‖ adlı əsərini yazmıĢdır. Qafqazın müharibələr tarixi əks olunmuĢ bu əsər yazıldığı
dövrdən tarixĢünasların diqqətini özünə cəlb etmiĢ, bütün məhdudiyyət və kəsirlərinə baxmayaraq
bu gün də əhəmiyyətini itirməyib (12, s.184-187).
Bəhmən Mirzə 11 fevral 1884-cü ildə ġuĢada 76 yaĢında vəfat etmiĢ və Bərdədə Ġbrahim
məscidinin yaxınlığında, özü vəsiyyət etdiyi məqbərədə dəfn edilmiĢdir.
Bəhmən Mirzə elm və ədəbiyyatın inkiĢafına qayğı ilə yanaĢmıĢ, dərin biliyə və incə zövqə
malik bir ədəbiyyatĢünas olmuĢdur. Maraqlı bir faktdır ki, ―Min bir gecə‖ abidəsinin ərəb dilindən
farscaya tərcüməsi onun himayəsi altında icra edilmiĢdir. Vəliəhd, Ģahzadə Nəsirəddin Mirzənin
təlim-tərbiyəsi ilə məĢğul olan və XIX əsr Təbrizin tanınmıĢ ədib-ziyalılarından sayılan Mirzə
Əbdüllətif Təsuci (nəsr hissəsi) və o dövrün tanınmıĢ Ģairlərindən olan ĢəmsüĢ-Ģüəra Mirzə
Məhəmmədəlixan SüruĢ Ġsfəhani (Ģeir hissəsi) tərəfindən yüksək səviyyədə icra edilmiĢ bu tərcümə
ilk dəfə h.1261-m.1845-ci ildə daĢbasma üsulu ilə Təbrizdə çap edilmiĢdir (13, s.386).

Bəhmən Mirzəni ədəbiyyat tarixində tanıdan onun fars dilində yazılmıĢ ―TəzkireyiMəhəmmədĢahi‖ adlı əsəridir. Bu əsər 1247/1831-1832-ci ildə onun böyük qardaĢı, Ģahzadə
Məhəmməd Mirzənin (o, hələ taxta çıxmamıĢdan əvvəl) xahiĢi ilə yazılmıĢdır.
Təzkirə üç hissədən (riĢtə) ibarətdir. Birinci hissədə adları əlifba sırası ilə verilmiĢ 133 Ģairin
həyatı və yaradıcılığı təqdim olunur. Bu hissə çox böyük bir dövrü – qədimdən tutmuĢ hicri-qəməri
XII əsrin sonlarına qədər əhatə edir. Burada görkəmli ġərq klassikləri ilə bir sırada Azərbaycan
Ģairlərindən Əbül Üla Gəncəvi, Əvhədi Marağai, Lütfəli bəy Azər, Bəhram Mirzə ibn ġah Ġsmayıl
Səfəvi, Həqiri Təbrizi, Heydəri Təbrizi, ġah Ġsmayıl Xətai, Raqib Ərdəbili, ġərif Təbrizi, Səburi
Təbrizi, ġah Təhmasib Səfəvi, Əssar Təbrizi, Fəsihi Təbrizi, Həsən bəy Məlum Təbrizi, ġeyx
Mahmud ġəbüstəri, Mehdi bəy ġəqaqi, Məhsəti Gəncəvi, Həkim Nizami və s. təqdim olunur.
Ġkinci hissə ali təbəqənin nümayəndələri olan tarixi Ģəxsiyyətlərə həsr olunub və yaĢ sırası ilə on
üç nəfəri əhatə edir. ġah və Ģah nəslindən olan bu ədiblərin hamısı Bəhmən Mirzənin müasiri olmuĢlar.
Üçüncü hissədə Bəhmən Mirzə öz müasiri olan Ģair və ədiblər haqqında məlumat derir. Bu
hissədə də əlifba sırası gözlənilir və yalnız Ģahzadələrdə yaĢ ardıcıllığına riayət olunur. Bu hissə əlli altı
Ģairi əhatə edir. Onlardan ƏĢrəf Azərbaycani, Hüseynqulu xan Əfəndi Zəncani, Mirzə Məhəmməd
Hüseyn Əsir Təbrizi, Mirzə Məhəmməd Razi Bəndeyi-Təbrizi, Mirzə Xürrəm Azərbaycani, Mirzə Rza
Təbrizi, Nəcəfqulu xan SərĢar Təbrizi və s.
Bu əsəri baĢqa təzkirələrdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət budur ki, orada tərcümeyi-halların qısa
verilməsinə baxmayaraq, Ģeir nümunələrinə olduqca böyük yer verilmiĢdir. Bəzən bir Ģairin əsərlərindən
iki-üç və daha çox min beyt təqdim olunur. Təzkirənin belə orijinal bir Ģəkildə tərtib edilməsi onun
dəyərini qat-qat artırır.
Dünya kitab xəzinələrində bu təzkirənin bir neçə nüsxəsi mühafizə olunmaqdadır ki, onlardan iki
ən qiymətli nüsxə Bakıdadır (15; 16). Bunlardan birincisi M-24 Ģifrəli nüsxədir və 1248/1832-33-cü ildə
Ərdəbildə əsərin avtoqraf nüsxəsi əsasında katib Məhəmməd Hüseyn Təbrizi tərəfindən köçürülmüĢdür.
Maraqlı bir faktdır ki, eyni katibin qələmindən çıxan baĢqa bir nüsxə də var (köçürülmə tarixi
1249/1833-34) və Ġranın ―Məclis‖ kitabxanasında saxlanılır (7, s.161-163; 8, s.236-243).
Təzkirənin Bakıda saxlanan ikinci nüsxəsi naqis sayılsa da öz dəyərinə görə birincidən zərrə qədər
də geri qalmır. Belə ki, C-1079 Ģifrəli bu nüsxənin səhifələrini ən yüksək səviyyədə iĢlənmiĢ otuz rəngli
miniatür bəzəyir.
Bu əlyazmanın elmi-paleoqrafik təsviri əlyazma kataloqlarına düĢmədiyindən ilk dəfə burada təqdim edilir:
Əlyazma naqisdir. Əvvəli və axırı yoxdur. Təxmini hesablamaya görə əvvəldən 6, sondan isə bir
neçə vərəq çatmır. Ənvəri yaradıcılığından olan nümunələrlə baĢlayır və HiĢat adlı Ģairin yaradıcılığında
bitir.
Mətn qara mürəkkəblə dörd sütunda krem rəngli Ģərq istehsalı olan kağızda kalliqrafik nəstəliq
xətti ilə köçürülmüĢdür. Mətn qırmızı və göy rəngli xəttlərlə haĢiyələnmiĢdir. Bütün baĢlıqlar və adlar
qırmızı mürəkkəblə iĢlənmiĢdir. Əlyazma ġərq üsulu ilə səhifələnmiĢdir. Rütubət çəkmiĢ əlyazmada
cüzi yanıq izləri də var. Nə vaxtsa səriĢtəsiz kitab həvəskarı tərəfindən bərpa olunmuĢ əlyazmada
zədələnmiĢ bəzi sözlər oxunmur. Əlyazmanın bərk kartondan olan cildinə qəhvəyi rəngli dəri üz
çəkilmiĢdir. Bütün paleoqrafik əlamətlərinə görə əlyazmanı XIX əsrin birinci yarısına aid etmək olar və
çox yəqin ki, müəllifin sağlığında hazırlanmıĢdır. Ölçüsü 27sm x 19sm, vərəqlərin sayı 241-dir.
BaĢlayır: Dani axər çon toi bəd nəbaĢəd çon məni
Çon konəm [bər daĢtəm əz ruye-in məni neqab]
Bitir:
Ze yekĢaxim əgər Ģirin əgər təlx,
Ze yekbəzmim əgər hoĢyar əgər məst.
Ġlkin mənbələr Bəhmən Mirzənin təzkirəçilik fəaliyyəti ilə bağlı daha maraqlı bir əlyazması haqqında məlumat verirlər (3, s.330-387). Belə ki, bu müəllifin ―Təzkireyi-MəhəmmədĢahi‖ əsəri
1256/1840-cı ildə yenidən iĢlənmiĢ və dörd hissədə tərtib edilmiĢdir. Əlimizdə olmayan bu sonrakı
tərtib haqqında mənbələrdə yazılan məlumatlara əsasən onu deyə bilərik ki, müəllif bütün əvvəlki məlumat və Ģeirlərə əlavədən baĢqa yeni tərtib etdiyi təzkirənin dördüncü hissəsinin sonunda nəsrlə yazılmıĢ
hekayətlər də vermiĢdir. Eyni mənbəyə əsasən bu təzkirənin bir əlyazma nüsxəsi Ġranda ustad Mahmud
Fərrux Xorasani adlı kolleksionerin Ģəxsi kitabxanasında saxlanılır. Bu nüsxənin surətinin əldə edilməsi

Azərbaycan təzkirəçilik tarixində çox maraqlı və orijinal bir səhifə olan Bəhmən Mirzə yaradıcılığının
tam Ģəkildə araĢdırılmasına kömək edə bilərdi.
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SUMMARY
Bahman Mirza is one of the most interesting personalities of social and political, literary and
cultural life of Azerbaijan of 19th century. He entered the history of Azerbaijan as a prominent historian, as a scientist and cultural worker and specialist in literature. The collection ―TazkireiMuhammad-Shahi‖ brought the fame to Bahman Mirza in literary pursuits. Two valuable copies of
this interesting work which has original principle of composition are being kept at the Institute of
Manuscripts named after M.Fuzuli under National Academy of Sciences of Azerbaijan. On the basis of the research of these manuscripts, the detailed analysis of this work is given in the article for
the first time.
Бархалов Г., кандидат философских наук, доцент
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Формирование новых глобальных потребностей, условий и ценностей, правил жизни и
коммуникации, вызывает необходимость культурологической разработки и внедрения новых
технологий жизнедеятельности на национальном уровне. Актуальной научной и управленческой задачей становится оптимизация процесса социально-культурного развития и предотвращение кризисных явлений и деструктивных процессов не только в мировом масштабе в

целом, но и в различных странах и регионах планеты. В условиях модернизации традиционных культур необходимо добиваться сохранения общечеловеческих ценностей, культурную
самобытность и культурное разнообразие народов.
Творческое предметно-деятельное отношение человека к природе определяется в конечном счете теми социально-экономическими процессами, в рамках которых происходит
его взаимодействие с природой. Но человек не только изменяет формы того, что дано природой, и использует вещества соответственно их непосредственной естественной полезности,
он создает предметы, служащие удовлетворению его новых, чисто человеческих потребностей. Формируя свою человеческую сущность и специфические сферы культурносоциального бытия, он выделяет себя из природы, творит историю культуры и все больше
подчиняет ей историю природы.
Таким образом, связь между природными и человеческими факторами истории никак
не означает объективно-природной предопределенности самого содержания человеческой
природы. Все, что определяет и характеризует природу человеческого бытия, его специфику,
не дано природой в готовом виде, а рождается в процессе культурной истории.
В эффективном решении национальных и глобальных проблем человеческого развития
важную роль призвана сыграть экологическая культура, как новое выражение отношений в
системе «человек-природа». Экокультура позволяет проводить системный анализ сложных
проблем, обеспечивающий выработку высоких технологий общественного и государственного развития, адекватных требованиям меняющегося мира. Она дает возможность всестороннего исследования национальной культуры, достижений и возможностей развития в
современных условиях, выявления путей сохранения национальных особенностей природопользования в условиях глобализации.
Культурологический анализ позволяет создавать объективную научную картину, как
национального, так и глобального развития, определять пути преодоления социально-культурной неравномерности в развитии различных государств Запада и Востока, правильно
формировать позитивный образ общества и прогнозировать его будущее развитие в контексте мировой цивилизации.
Рассмотрение человечества как специфической адаптивной системы имеет особое значение для экологического знания, которое формируется в процессе природообразной деятельности человека.
Общество, являясь высшей ступенью в иерархии социально-экологических систем,
остается тем не менее системой адаптивной, т.е. обладающей способностью приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Особенностью адаптационных процессов, присущих обществу как иерархической самоорганизующей системе, является, прежде всего, их
активный характер, обуславливающий не только пассивное приспособление общества к изменениям природной среды, но и сознательное преобразование обществом этой среды в соответствии со своими потребностями.
Суть специфики адаптации общества к изменениям окружающей среды в культурном
контексте современности состоит прежде всего в том, что приспособительный эффект достигается в данном случае средствами не генетической, биологически-наследственной, но и социокультурной перестройки человеческих индивидов путем универсального преобразования
внешней и внутренней среды их обитания. При этом понимание культуры как основного
адаптационного механизма, обеспечивающего приспособление человека как существа биосоциального и общества в целом к стремительно ускоряющимся в эпоху глобальных проблем
социально-экономическим преобразованиям и изменениям окружающей среды получает все
большее распространение.
Общим адаптивным механизмом этого преобразования выступает культура. Его выработка означает решительное преодоление узких рамок видовых программ и универсализацию человеческой деятельности, поскольку в осуществлении этой деятельности центр
тяжести переместился с естественных органов на органы-посредники – искусственно созданные орудия.

Адаптивно-экологическое рассмотрение человеческой деятельности предъявляет качественно новые требования к трактовке понятия «культура» на современном этапе общественного развития. Наиболее адекватно этим требованиям подход может быть сформулирован на
основе трактовки культуры как специфического способа человеческой деятельности, универсальной технологии ее существования в процессе природообразующей деятельности человека и общества.
Средства деятельности человека, обособившись, превращаются в среду его жизни. Эта
среда может быть естественной и искусственной. Естественную среду можно отнести к классу экологических систем типа «организм – среда». Экологические системы, в которых имеет
место феномен искусственного, относятся к классу систем, входящих в понятие ноосферы,
ибо средним звеном, элементом опосредования является в них замещение естественного искусственным. Свойства этой системы задаются человеком.
Человек является источником искусственных процессов жизни того материала, который
он захватывает своими действиями. И хотя содержание таких процессов можно представить
в виде последовательности, они составляют содержание цивилизационного процесса, в котором появляются культурные артефакты, меняющие облик и содержание человеческой истории. Цивилизация является продуктом, результатом взаимодействия человека с природой, в
котором сцепление природных сил воспроизводится на искусственных для них основаниях.
Меняется история человека, меняются и эти основания.
Глобализация сделала новые вызовы национальным культурам, в том числе и культуре
независимого Азербайджана. Она актуализировала необходимость проведения культурологической экспертизы нашей национальной культуры в контексте мировой цивилизации,
оценки ее жизнеспособности и возможностей эффективного, конкурентоспособного и безопасного развития в условиях перехода развитых стран к информационным обществам.
Стратегическое значение приобрела правильная социально-культурная политика, составной
частью которой стали экологическое знание и культура. Стало совершенно очевидным, что
настоящее и будущее азербайджанского народа и государства, наша способность обеспечивать динамичное развитие страны, повышать уровень благосостояния и безопасности общества во многом будут зависеть от того, на основе каких ценностей, интересов и приоритетов,
при помощи каких социальных технологий будет развиваться наша национальная культура.
В этой связи большое практическое значение приобрело и правильное понимание культуры,
как целостной социальной системы и видение ее неограниченных универсальных, цивилизационных возможностей для национального развития.

SUMMARY
In the effective decision of national and global problems of human development the important
role belongs to ecological culture. It is the new expression of attitudes in the system "personnature".
In this connection the big practical value has got the correct understanding of culture as the
complete social system and the vision of its unlimited universal, civilizing opportunities for national
development.
Байгозинова Д., магистр педагогических наук,
Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстан
МИНИМАЛИЗМ В ПОЭЗИИ: РАСИМ ГАРАДЖА И КАНАТ ОМАР
Поэзия – вся! – езда в незнаемое.
В. Маяковский

Происхождение малых поэтических форм традиционно связывают с поэзией Востока.
Такие произведения характеризует подчеркнутая лиричность, глубина образов и отказ от
рифмы в ее традиционном понимании.
На Западе же мы наблюдаем другие виды «малой поэзии», примером которой могут
служить эпиграммы, эпитафии, афоризмы. Здесь лиричность уступает место конкретной поэтической задаче, а рифма зачастую становится обязательным элементом формы произведения.
Русская литература переняла малые жанры Западной литературы в конце XVIII –начале
XIX, но лишь в XX веке в России, Казахстане и Азербайджане наблюдается истинный расцвет минимализма, который напрямую связан с развитием модернизма и постмодернизма.
Моностих Брюсова «О прикрой свои бледные ноги» был опубликован в 1895 году, и
расценен критиками неоднозначно. Толкователи стихотворения в разное время обнаруживали в
нем религиозный, политический, и даже комический подтекст.
Классически примером минимализма в поэзии можно считать «Поэму конца», которой заканчивалась книга Василиска Гнедова «Смерть искусству» (1913). Книга состоит из пятнадцати
поэм. Первая поэма «СТОНГА»: «Полынчается – Пепелье Душу». Особенностью же является
последняя поэма, которой нет. Она состояла из жеста: «Слов она (поэма) не имела и вся состояла
только из одного жеста руки, поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем
вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой»[1, 6].
Эстетика «минимализма» – это своеобразная «победа» содержания над формой. Победа,
достигнутая разными способами и для разных целей.
Современные исследователи неоднозначны в определении минимализма как принципа поэзии.
В Казахстане тяготение к минимализму в поэзии началось относительно недавно, в конце
XX – начале XXI века. Сложно обозначить первое подобное произведение, но знаковым событием стало появление стихотворения Бахыта Каирбекова (1976)[2, 37]
Когда в степи моей,
Умолкнут кузнечики,
Я умру…
И.И. Плеханова в книге «Авангард поэтический» выделяет следующие минималистические
установки:
– имитация спонтанного высказывания: «поэзия напрямую обращается к речи, радикально
минимизируя инерцию собственно литературной, «высокой» традиции»;
– опрощение и отчуждение авторской позиции: «обращение к примитиву, к ролевой лирике «под маской» и к наивной конкретности детского, не отягощѐнного литературной рефлексией
взгляда»;
– имперсональность и отрешѐнность: «лирик, как ни парадоксально звучит, отказывается
считать себя главным действующим лицом собственных произведений»;
– авторитет языка: опорой «становится язык, вернее, идея отчуждѐнности и властности
языка»;
– эксплуатация приѐма: творчество представлено как «альбомная серийность, принцип
вариации»;
– актуализация синкретичности времени и пространства: соединение вербального и визуального эффекта[3,4-7].
Рассмотрим с точки зрения «минималистических установок» стихотворение азербайджанского поэта Расима Гараджа «Шлепанцы»:
ШЛЕПАНЦЫ
словно верные супруги
повсюду ходят вместе
сплетничают
взбираются друг на дружку

не дай бог
если порвется один
то и со вторым расправятся...
и поэтому шлепанцы берегут себя
души друг в друге не чают
Расима Гараджа отличает неординарность взгляда. Поэт ищет вдохновение в обычных,
облеченных бытом в «серую ткань» предметах («Бочка», «Кувалда», «Пуговка»).
В стихотворении мы наблюдаем яркий, полный сюжет с возможностью драматичного
финала.
Сам лирический герой кажется читателю ребенком из-за использованного автором приема «опрощенья взгляда», так наивны и непосредственные его фантазии – «шлепанцы словно
верные супруги/взбираются друг на дружку», «порвется один/то и со вторым расправятся».
Речь автора максимально доступна: она лишена сложных оборотов, аллюзий, окказионализмов и интертекста, при этом все стихотворение представляет собой одну большую метафору:
«шлепанцы – верные супруги». Автор строит параллели между реальной жизнью и фантазией, полностью раскрывая судьбу супругов своей фантазии, он ни слова не говорит о людях
реальных, таким образом, основные выводы предстоит сделать читателю самостоятельно. Не
наблюдая открытой авторской позиции, мы можем говорить о том, что автор имперсонален,
не личен. Он сообщает о фактах, но никак не задействован в них.
Тогда как в стихотворении «Тропинка» сюжет отсутствует, уступая место древнейшему
мотиву «дороги». Стихотворение минимально по форме, но далеко не минимально по содержанию. В нем можно обнаружить явную оппозицию «дорога – тропинка». При этом конец дорог – это города, а конец тропинок – бесконечность близкая к неизвестности.
ТРОПИНКА
в конце больших дорог
сѐла города
в конце тропинок
бесконечность
Можно провести параллель со знаменитым стихотворением-песней А.Некрасова:
«Средь мира дольного…» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», где автор с позиции гуманизма различает два вида дорог: «Одна просторная дорога – торная, страстей раба», а другая
– «тесная, дорога честная»[4, 221].
Само стихотворение Расима Гараджа – это метафора. Одна глубинная метафора жизни
как дороги.
В современной Казахстанской поэзии на волне модернизма и постмодернизма также
наблюдается расцвет «малых форм».
Многие современные поэты избирают именно их, потому что малая форма близка к
этюду: «она не требует рифмы и времени». Одним из таких авторов является поэт Канат
Омар, работающий в жанре верлибра. Стихи Каната Омара проникнуты глубинными мироощущениями, сложными образами, поэтому они зачастую становятся настоящими ребусами
для читателя.
Особенно отчетлива в творчестве поэта тема города.
а вчера весь этот город
просто высосан на воздух
просто выплеснут наружу
весь исхлѐстан этим слухом
а сегодня все соседи
говорят пускай в сарае
пусть там спят какое нам дело

В этом стихотворении действуют иные минималистические установки, нежели в стихотворениях Расима Гараджа, это: имитация спонтанного высказывания: «а сегодня все соседи
говорят пускай в сарае», а среди сходств можно отметить - имперсональность – личность
автора отсутствует.
В плане содержания стихотворения наблюдается несколько связанных между собой метафор: город высосан/выплеснут/ наружу и исхлестан слухом. Стихотворение ни формально,
ни содержательно не завершено. Одновременно с подобными стихами, «западными», у Каната Омара развивается другой полюс «восточный», более созидательный.
радуга замѐрзшая в снегу
китаяночки утрата
о находке этой ни гу-гу
этот день я вспомнить не могу
и слежу за летчиком крылатым
Стихотворение – своеобразное подражание восточной поэзии. Его лаконичность, образность сближает его с японскими хокку.
время выветрило стены
городов
и песчинкой в степях
геродот
двинул тень свою под облака
отразилось
пей вино и пой жив пока
Стихотворение «Время выветрило» двукомпонентно. Первый компонент – это экскурс
в прошлое, гимн власти времени, а второй компонент – последняя строка, аллюзия к творчеству Омара Хайама:
Давайте ж пировать в сей миг, пока мы живы.
Быть может, миг пройдет — мы все навек уйдем[5].
То есть если в первой части Канат Омар обозначил общую картину, то в сильной части
текста (в финале) он находит решение этой грусти по утраченному – «пей вино и пой, жив
пока». При этом прием инверсии усиливает смысл строки за счет пауз, которые вынужден
делать читатель при прочтении.
Расим Гараджа и Канат Омар – поэты, выбравшие своим творческим принципом минимализм.
Минимализм Гараджа – это простые, яркие образы. Конструирование больших метафор-стихотворений, особый «новый» взгляд на уже знакомые вещи, минимализм слова за
счет глубины содержания.
Канат Омар рисует сложные образы, проводит параллели, отсылает к другим произведениям, играет со словом, имитируя «поток сознания».
При этом обоих поэтов отличает отказ от традиционной формы и поиск новых путей
развития минимализма в поэзии.
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СИСТЕМА ЯЗЫКА И СИСТЕМА ЛИТЕРАТУРЫ:
«ГОРЕ ОТ УМА» А.С. ГРИБОЕДОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
Название комедии «Горе от ума» актуализирует «эпистемологический разрыв» – несовпадение модели сознания со структурой события. Смысл фабулы (внутренней диалектики
события) предстал настолько противоречиво непреднамеренным, что проблематизировал
объективирующую преднамеренность сюжета – жанровой комедийной формы.
Стремление разрешить эту гносеологическую дилемму в сфере эстетики определяло
направление эволюции западноевропейского театра XVII-XIX веков от комедий Мольера до
романтических драм Гюго, а на русской почве – от Д. И Фонвизина до Н.В. Гоголя и А.Н.
Островского.
Противоречивые рецепции грибоедовской комедии рассматриваются нами как эстетическая реакция на переходный момент от традиционного мифологического («ассоциативного») мышления к новой исторической (аналитической) рефлексии. «Ум» Чацкого воспринимается современным читателем как продолжение того догматизма, в котором протагонист
уличает своих оппонентов. Усвоив либеральные реформаторские идеи, Чацкий, подобно декабристам, продемонстрировал неспособность сообразовать их с конкретной социальноисторической действительностью. Этот «эпистемологический разрыв» – нарушение законосообразности сознания и бытия – был подмечен А.С. Пушкиным. В письме к А.А. Бестужеву
Пушкин высказал мнение, что умный человек не будет «метать бисера» перед такими людьми как Фамусов, Скалозуб, Молчалин, Репетилов и проч.: «В комедии «Горе от ума» кто умное лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый
малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и
напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он,
очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду
знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под.».
Обсуждая проблему «ума» Чацкого, Пушкин затронул и общетеоретический вопрос о
сюжетообразующем взаимодействии автора и героя. Указав на явную идеологическую зависимость Чацкого от автора, Пушкин дружески попенял Грибоедову на то, что последний невольно превратил Чацкого в рупора собственных идей – резонера классицистических комедий XVII века, тогда как драматургу века XIX-го давно пора переходить от дидактического
морализма к установлению ценностной дистанции между собой и героем.
Однако критики не восприняли с должным вниманием призыв Пушкина «судить драматического писателя по законам, им самим над собою признанным», то есть перенести дискуссию из плоскости литература / жизнь в плоскость автор / герой. Так, по мнению
Ап. Григорьева, степень неприятия Грибоедовым невежественного барского хамства такова,
что нарушающая реалистические пропорции сатира оправдывает идеологическую непримиримость Чацкого: «Пушкин провозгласил его неумным человеком, но ведь героизма-то он у
него не отнял, да и не мог отнять. <…> Вся комедия есть комедия о хамстве, к которому равнодушного или даже несколько более спокойного отношения незаконно и требовать от такой
возвышенной натуры, какова натура Чацкого».
А.Н. Гончаров увидел в Чацком жертву обстоятельств, которых его ум не смог превозмочь. Поэтому он – фигура «страдательная», заслуживающая более сочувствия, нежели порицания за то, что впустую расходует энергию своего сарказма: «Это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он ―чувствителен,
и весел, и остер‖. Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других

причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в
уме. Между тем Чацкий как личность несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского
Печорина».
Словом, Чацкий настойчиво обсуждался как «реальный», вовлеченный в событие человек, а не как литературный герой.
«Деконструктивизм» современного исторического самосознания, для которого рефлексия над алгоритмом смены литературных направлений служит основанием для проблематизации собственных гносеологических моделей, не может не воспринимать художественную
реальность комедии А.С. Грибоедова как амбивалентную, исключающую однозначное прочтение. Эта амбивалентность переживается как предварительный итог качества, извлекаемого из количества наработанных на сегодняшний день литературоведческих и сценических
интерпретаций.
Автору этих строк довелось в свое время побывать зрителем двух знаковых постановок
комедии А.С. Грибоедова, предложенных двумя театральными коллективами.
Первая, осуществленная в 1992 г. на сцене Московского художественного театра имени
А.П. Чехова О.Н. Ефремовым, явила собою узнаваемую трагическую интерпретацию грибоедовской комедии. В ней Чацкий, роль которого исполнял М. О. Ефремов, разражался гневными филиппиками в адрес закосневших московских нравов и покидал фамусовское общество как уязвленный, слишком рано, «до зари», вышедший «свободы сеятель пустынный».
Вторая трактовка, предложенная в 2009 г. театром Современник (под руководством Галины Волчек), являла собою в постановке Римаса Туминаса пример последовательно комической интерпретации пьесы. В ней Иван Стебунов в роли Чацкого представал перед зрителями велеречивым, суетным, неуемным невротиком, не способным адекватно реагировать на
реплики и поступки собеседников. Впрочем, согласно замыслу режиссера, и реагировать было не на что. Почти все явления третьего действия (с 5 по 21) были изъяты из спектакля. Зато
обмен репликами Загорецкого с Репетиловым в явлении 6 воспроизводился трижды в режиме
кинематографического повтора. Кроме того сцены, традиционно демонстрировавшие провинциальные нравы «фамусовского общества», были заменены «репризой с обручем», за монотонным спиральным падением которого с тупой отрешенностью наблюдали молчаливые
гости. Имплицированная в пьесе дилемма трагического и комического «снималась» в этой
постановке вследствие перевода сценического конфликта в жанр буффонады.
Таким образом, обе полярные интерпретации являли собою пример альтернативномонологического решения эстетической проблемы грибоедовской комедии. Постановка Художественного театра реализовала трагическую версию. Такой подход, деконструируя комический контрапункт, перевел в гиперболический, даже саркастический регистр все комические характеры и положения. Коллектив Современника, прочитав «Горе от ума» только как
комедию, предложил зрителю последовательно пародийную трактовку, которая редуцировала настойчиво звучащий в пьесе трагический контрапункт.
Эти постановки обозначили теоретические пределы рубежа XX – XXI веков, в границах которых нерешенной проблемой продолжает будоражить сознание зрителей и читателей
амбивалентная реальность грибоедовской пьесы.
Задача современного литературоведения заключается в том, чтобы выявить принцип,
организующий систему внутри-и межтекстовых (интертекстуальных) коннотаций, порождающих «архитектоническую форму» комедии «Горе от ума». Нас интересуют функциональные связи комедии Грибоедова с драматургической системой, в которую исторически складывались русские и западноевропейские комедии XVI – XVIII веков. Оставаясь невербализованными, эти парадигматические связи in absentia продуктивно участвовали в формировании поэтики (архитектонической формы) комедии «Горе от ума».
По аналогии с введенной Фердинандом де Соссюром дихотомией мы рассматриваем
связи in praesentia как внутритекстовые (синтагматические), а связи in absentia как внетекстовые (ассоциативные). В главе V «Курса всеобщей лингвистики» Соссюр так обосновывает их
разграничение: «Синтагматическое отношение всегда in praesentia: оно основывается на двух

или большем числе членов отношения, в равной степени наличных в актуальной последовательности. Наоборот, ассоциативное отношение соединяет члены этого отношения в виртуальный, мнемонический ряд; члены его всегда in absentia».
Первый тип связей, in praesentia, организует композицию произведения. Второй, in absentia, – помещает произведение в синоптическое пространство литературной системы – область нтертекстуальности или межтекстовой поливалентности. Описывая результат смыслового взаимодействия литературной системы с интегрирующимся в нее новаторским произведением, Т.С. Элиот констатирует: «Существующая упорядоченность завершена в себе до тех
пор, пока не появляется новое произведение; для того же, чтобы упорядоченность сохранилась вслед за тем, необходимо, чтобы изменилась, хотя бы едва заметно, в с я эта наличествующая совокупность; тем самым по-новому определяются место и значение каждого из
произведений в этой совокупности и взаимоотношения между ними, в чем и проявляет себя
согласованность между старым и новым».
Совершающаяся в процессе читательской рецепции интеграция произведения в литературную систему видоизменяет не только саму систему, но и включающееся в нее художественное произведение. Смысл произведения как части корректируется в результате модификации смысла целого под воздействием этой части. Архитектоническая форма произведения формируется в функциональном взаимодействии внутри-и внетекстовых связей.
Эволюция русской и западноевропейской драматургии характеризовалась поэтапным
изменением сюжетных функций характеров и обстоятельств. Эти изменения происходили в
результате коррекций отбора жизненного материала на парадигматической оси селекции и
его проекции на синтагматическую ось комбинации (Р. Якобсон).
На оси селекции, образующей диахронический срез, «располагались» такие типажи, как
отцы и матери семейств, их сыновья и дочери, женихи и невесты, любовники и соперники,
слуги и служанки, ростовщики и кредиторы… Взаимодействие конкретных характеров порождало смысловые конфигурации, образóвавшие синхронический срез драматургической
системы, отражавшей типические для эпохи обстоятельства.
В процессе эволюции западноевропейского театра недавние фигуранты возносились на
уровень протагонистов, а протагонисты низводились до степени второстепенных персонажей. Фигуранты превращались в протагонистов по мере проблематизации их жизненных положений, необходимость разрешения которых определяло направление эволюции комедийного жанра.
С другой стороны, умаление вчерашних героев (heroes) до уровня персонажей (characters) свидетельствовало о том, что последние, достигнув поставленных целей, интегрировались в социальную среду и, адаптируясь к ней, усмирялись, освобождаясь от того умственного и душевного напряжения, которое побуждало их к развитию.
От имени каждого из персонажей грибоедовской комедии – Фамусова, Софьи, Молчалина, служанки Лизы, Скалозуба и других – представительствует своя жанровая традиция, в
истории которой все они поочередно удостаивались привилегированной функции протагонистов. На их долю выпадала роль выразителей одной из альтернативных социальноисторических тенденций эпохи.
Слуги комедии классицизма XVII в. превращаются в главных героев, по мере того как
на них возлагается ответственность за решение вопроса об историческом будущем «третьего
сословия». Так, Сганарелю, слуге мольеровского Дон Жуана, предстоит дорасти до Фигаро –
умного, находчивого и предприимчивого героя Бомарше, в то время как графу Альмавиве –
умалиться до предсказуемого, и, следовательно, малоинтересного аристократа-соблазнителя,
традиционного персонажа литературы рококо.
Образ Фамусова генетически восходит к Панталоне, маске старика в итальянской комедии масок (commedia dell‘arte) – придирчивого, подозрительного, скупого и брюзгливого.
Переработанный в социально-психологических комедиях К. Гольдони, Панталоне трансформируется в рассудительного хозяина, ревностного хранителя домашнего очага («Благоразумный», 1748, «Опекун», 1572). На французской почве, чтобы дорасти до протагониста просве-

тительской семейной драмы, ему предстояло эволюционировать от Горжибюса «Смешных
жеманниц» и Оргона «Тартюфа» до господинана д‘Орбессона Д. Дидро («Отец семейства»),
мудрая дальновидность которого обеспечила заслуженное счастье его сыну Сент-Альбену и
Софи.
Грибоедовский Фамусов претендует по инерции на роль заботливого отца и рачительного хозяина, однако для функции протагониста ему недостает понимания того, что со времен правления императрицы Екатерины II представления о человеческом назначении существенно изменились.
Генезис характера Софии следует искать как в любовной комедии Возрождения, классицизма и Просвещения, так и в популярной на рубеже XVIII-XIX веков литературе сентиментализма и руссоизма. Грибоедов по-своему претворяет мотив «игры любви и случая» комедий Мариво. У Мариво аристократка Сильвия приходит в отчаяние, убеждаясь, что влюблена в Арлекина, слугу Доранта. Между тем, оснований для отчаяния у нее нет: ее жених
Дорант всего лишь переоделся слугой, чтобы получше узнать свою невесту, понаблюдать за
ней со стороны.
София, напротив, отказывается от Чацкого, своей ровни, ради «слуги» Молчалина, которого она, по всей вероятности, ассоциирует с Сен-Пре, героем романа Ж.Ж. Руссо «Юлия,
или Новая Элоиза». Но Молчалин – не герой сентиментализма и реальная жизненная установка развенчивает литературную проекцию Софии.
Зато эскизно наметившийся альянс Молчалина с Лизой вполне в духе Мариво. Он не
получит сюжетного развития потому, что для Грибоедова разработка конфликта между поколениями и эпохами была актуальнее уходящей в прошлое темы обоснования и подтверждения благополучного тождества человека и его сословной роли.
Молчалин, «прислуживающий» секретарь Фамусова, – узнаваемый характер, генетически восходящий к слугам комедий Мольера. В ходе социальной эволюции мольеровские слуги дорастают до Криспина и Фронтена комедий Лесажа – умело борющихся за свои интересы практичных, хватких плутов («Криспин – соперник своего господина» и «Тюркаре»). В то
же время Молчалину далеко до Теодоро, секретаря Дианы из пьесы Лопе де Вега «Собака на
сене», не говоря уже о Фигаро Бомарше. Ему недостает обаяния внутренней человечности,
того, что приписывает ему София, чего ждет от него время, предъявляющее более высокие
требования к внесословным, личностным, качествам индивида. Ближайшее будущее Молчалина как литературного персонажа убедительно прорисовывается в судьбе Белогубова из
комедии А.Н. Островского «Доходное место».
Лиза – бывшая Коломбина, маска служанки в комедии дель арте. Она напоминает мольеровскую Николь, которая умнее не только своего хозяина Журдена, но и всех сообразительных и находчивых служанок европейской комедии. С годами в ней могут развиться черты
Мирандолины из комедии К. Гольдони «Трактирщица».
Сатирическое изображение фамусовского общества с его сплетнями и интригами восходит к богатой нравоописательной традиции от «Комедии о придворных нравах» Пьетро
Аретино, до «Школы злословия» Ричарда Шеридана и гоголевского «Ревизора».
На фоне этих «одномерных» типажей Чацкий обретает права на роль главного героя
благодаря стремительно углубляющейся двойственности своего положения. В образе Чацкого встретились две основные разновидности европейской комедии Нового времени: любовная и нравоописательная.
С одной стороны, характер Чацкого – итог эволюции любовников комедий Возрождения и классицизма до бескомпромиссных «бурных гениев» Шиллера, Байрона и Гюго. Из
удачливого Калимако («Мандрагора» Николо Макиавелли) и любовников испанской «комедии плаща и шпаги» (Лопе де Вега) Чацкий превращается в отвергаемого самим жизненным
укладом вертерианского героя. Отрекаясь от Софии, он освобождается и от романтических
иллюзий.
С другой стороны, перерастая рамки резонера-просветителя, пропагандиста «здравого
смысла», «золотой середины» и «правильно понятого интереса», Чацкий на глазах зрителей

по содержанию своих радикальных патетических высказываний вырастает в республиканцаразночинца типа Дидье, Эрнани и других героев романтических драм Гюго. В финале в его
поведении проявляются черты непризнанного гения, трагического поэта одиночки, подобного Томасу Чаттертону А. де Виньи.
И все же конфликт Чацкого с обществом не вырастает в драматическое противостояние
демонического гения с мировыми социальными силами: облик пародирующих самих себя
фамусовских восковых фигур обесценивает обличительный пафос монологов Чацкого. Объективное значение жизненной ситуации определяет ему более скромное, но и более проблемное место «лишнего человека».
То обстоятельство, что в истории европейского театра Нового времени едва ли не каждый из протагонистов побывал в роли фигуранта, а каждый фигурант – в роли протагониста,
позволяет режиссеру выдвигать на роль «главного» героя любого персонажа. Предлагаемая
им осовременивающая интерпретация допускает любую экспликацию, лишь бы она выплетала хотя бы одну из нитей в ткани психологических мотивировок.
Пытаясь разрешить эту главную проблему трагикомического симбиоза грибоедовской
пьесы, Г.А. Товстоногов требовал от актеров: «Каждый из исполнителей должен сделать
зрительный зал своим союзником». Этот призыв, во-первых, напоминал о том, что все персонажи побывали в прошлом такими героями, за жизненной позицией которых стояла своя
социально-историческая правда, а во-вторых, – передоверял активную объективирующую и
завершающую функцию жанра зрителю: «Наш Чацкий будет произносить свои полные страсти монологи не для Фамусова и Скалозуба а обращаясь в зал, как бы вовлекая зрителей в
спор о том, как жить».
Главной режиссерской находкой Товстоногова стал новаторский дуэт Чацкого и Молчалина, где Чацкого играл С.А. Юрский, а Молчалина К.Ю. Лавров. Такое распределение
ролей призвано было психологически достоверно объяснить охлаждение здравомыслящей
Софии (Т.В. Дорониной) к Чацкому. В результате ослабевал обличительный пафос Чацкого,
преодолевалась традиция, восходящая в ХХ веке к игре В.И. Качалова, М.И. Царева и других
выдающихся актеров русской академической сцены, делался важный шаг в сторону усиления
пародийного контрапункта неумолимо срывавшейся в трагедию грибоедовской пьесы. Подобная перестановка акцентов опиралась на большую аналитическую работу.
Аристотель, давая определение трагедии, на первое место по значимости ставил событие, а на второе – характер: «Цель трагедии составляют события, сказание, а цель важнее
всего. Кроме того, без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна».
Характер персонажа раскрывается в его адекватной, либо неадекватной реакции на событие. Неадекватная реакция может эстетически объективироваться как трагическая, либо
как комическая. «Эдип» Софокла – трагическая объективация реакции Эдипа на роковой
смысл событий, срытый до поры от сына Лаийя и Иокасты.
Если смысл происходящего в фамусовском доме неясен Чацкому, неадекватность его
словесной и поведенческой реакции может интерпретироваться как в трагическом, как и комическом ключе. Она получит трагическое разрешение, если он в своем субъективном реформистском порыве посягнет на мировой закон. Комическое, если сложившийся порядок
вещей (а не вневременная мировая гармония) лишь бездумно выступает от имени всеобщего
закона, являя собою в действительности рудименты упрямо консервативного прошлого. Поскольку исповедуемый Фамусовым и его «единомышленниками» «закон» явно уходит в небытие, его патетическое осуждение не может не принять формы бурлеска. Вот почему Грибоедов назвал свою пьесу комедией.
Однако, как покажет опыт драмы А.Н. Островского «Гроза», и отживший порядок демонстрирует способность длительное время оставаться тираном и разрушителем людских
судеб. В такие переходные периоды возникают гротескные трагикомические формы (наиболее яркий пример – драматургия Шекспира), всегда представляющие особую сложность для
режиссерского истолкования, однако открывающие в то же время и широкий простор для
диалогических интерпретаций.

Генетически трагикомический образ Чацкого восходит к мольеровскому «Мизантропу»,
отразившему гротескный момент перехода от классицизма к Просвещению, от любовной интриги к социальной. «Трагикомическая амбивалентность ―Мизантропа‖, – свидетельствует
историк французского театра Пьер-Эме Тушар, – вскоре определила два направления в его
интерпретации. Мольер (исполнявший роль Альцеста. – А.Б.) разыгрывал на сцене шута,
―прибегая (по свидетельству Клода Броссетта, приведенному Буало) к горькому, язвительному смеху…‖. Но уже ученик Мольера, маленький Барон, унаследовавший эту роль в девятнадцать лет, предстал в ней ―преисполненным достоинства и благородства ‖».
Не могут не приниматься во внимание и многочисленные текстологические, многократно отмечавшиеся текстовые совпадения между «Мизантропом» и «Горем от ума»:
Быть может, уголок такой на свете есть,
Где волен человек свою лелеять честь, –
Перевод М. Левберг
в отчаянии восклицает Альцест.
Ему вторит Чацкий:
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!
Однако именно коррелятивная пара, которую образуют эти совпадения, выявляет
принципиальные различия, существующие между двумя пьесами.
В эпохальном конфликте рационалистически понятого долга и чувственной страсти театр Мольера самой историей был призван стать примиряющим посредником между трагедиями Корнеля и Расина, образующими два полюса духовного пространства французского
классицизма.
Опыт героических трагедий Пьера Корнеля продемонстрировал способность «практического разума» аналитически дифференцировать и релятивизировать структуру события –
разлагать ее на составляющие и устанавливать между ними причинно-следственные связи.
Итог этой аналитико-синтетической работы предлагал герою единственный достойный выход из паутины социально-психологических опосредований –ответственное следование требованиям морали. Чтобы вердикт долга был приведен в исполнение, ему требовалась поддержка со стороны разума. Но когда, объединившись, разум и моральный императив достигали поставленной цели, выяснялось, что безоговорочное торжество долга было оплачено
слишком высокой ценой.
Со своей стороны, опыт любовных трагедий Жана Расина показал, что попустительство
роковой страсти обрекает морального субъекта на неотвратимую жизненную катастрофу.
Мольеровский «Мизантроп» учел героический опыт Корнеля и трагический опыт Расина.
На правах адепта трагических героев Корнеля, Альцест призывает «конформиста» Филинта к большей согласованности между убеждениями и поступками:
Чтоб люди честь свою и искренность блюли,
Чтоб речи их всегда от сердца шли.
В то же время, в качестве претерпевающего неодолимый аффект героя Расина, он испытывает жгучие страдания, не в силах осуществить то, к чему сам же себя призывал: оставить Селимену и разорвать путы унизительной страсти к легкомысленной кокетке. С порывистостью, сродни той, с которой он уличал светских лицемеров, Альцест признает над собой деспотическую власть поработившего его эмоционального состояния:

Хочу я, чтоб мое вы видели паденье;
Да, это не конец, и на мою беду
В любви моей слепой я до конца пойду.
Второе название комедии Мольера – «Желчный влюбленный» – включает этическую
оценку характера Альцеста. И у этой оценки имелось свое историческое основание: рыцарская куртуазность в условиях Версальского двора Людовика XIV стремительно вырождалась
в лицемерие.
Между этическим радикализмом и придворным конформизмом располагается Филинт,
выразитель теории среднего состояния:
Но в свете мы живем, и требуют приличья
Любезность соблюдать со всеми без различья.
Бескомпромиссность Альцеста сделала его одиноким и несчастным. Светская гибкость
Филинта одарила его благополучием супружества с Элиантой.
Если бы Мольер был драматургом XVIII века, главным героем своей просветительской
комедии он сделал бы Филинта.
Мольеровская драматургия звучит откликом на поставленную временем проблему самоидентификации человека эпохи абсолютизма. Ускоряющемуся процессу распада сословного общества способствовала как растущая роль буржуазии, скупавшей дворянские титулы,
так и политика Людовика XIV, уравнивавшая сословия в бесправии перед королевским деспотизмом. Опираясь на картезианский рационализм и английский эмпиризм, Мольер переносит эту проблему в плоскость теории «правильно понятого интереса», предвосхищающая
этическую философию Просвещения. Архитектоника высоких социальных комедий Мольера
возносит законодательствующий разум над полярностями корнелевского долга и расиновской страсти и освобождает барочного человека от гнета психического аффекта.
Столь радикальная мировоззренческая модификация не могла не повлиять на перераспределение «функций» действующих лиц. Наперсники (confidents), полумолчаливые свидетели аналитических монологов протагонистов, трансформируются у Мольера в резонеров
(raisonneurs), аргументирующих в защиту «здравого смысла» и «золотой середины». Со временем резонеры уступят роль рупоров авторских идей «положительным» героям просветительской драмы, претворяющим в жизнь исповедуемую ими этическую норму. Таков г-н
д‘Орбессон в драме Д. Дидро «Отец семейства», Оливер Сэрфес в комедии Р.Б. Шеридана
«Школа злословия», Правдин в комедии Фонвизина «Недоросль». На роль убедительного
«героя» просветительской драмы все основательнее претендует случай, изобличающий лицемеров и злонамеренных негодяев, утративших чувство внутренней нормы под воздействием уродливой цивилизации. В дальнейшем, возвышающаяся над авторской преднамеренностью историческая тенденция, направляя эволюцию литературы в сторону классического реализма XIX века, будет выдвигать на роль протагониста сюжетообразующую логику обстоятельств.
В комедии Грибоедова, драматурга русского «классического романтизма», отсутствует
подобный Филинту гипостазированный посредник между идеалом и действительностью. На
роль протагониста Грибоедов новаторски выбирает событие – «интерактивное» сценическое
пространство мизансцен и диалогов. Это эмоционально-волевое пространство кипит борьбой
жизненных позиций, и убеждений, отстаиваемых каждым из участников этой свертывающейся в один день классицистической драмы. Ни одному герою в отдельности не дано
осмыслить сложное целое архитектонического события. Оно, а не Чацкий или София,
предстает действительным «героем» спектакля. Режиссеру предстоит неявно воссоздать систему диалогических отношений между словами и поступками.

Комедия Грибоедова возрождает шекспировскую амбивалентность комического и трагического. Комедия балансирует на грани трагедии, которая норовит обернуться комедией.
Трагическая серьезность ставится под сомнение более широким, карнавальным, взглядом на
жизнь. Комической веселости недостает трагического «гнозиса», способного подвести под ее
наивный оптимизм более надежное основание. Комическое, как хорошо знакомое, со всех
сторон охвачено «жутким» (Фрейд). Остров трагического омывается океаном комического.
Трудность сценической интерпретации комедии Грибоедова состоит в ее амбивалентности. Она и бурлескно возвышает Чацкого над косностью фамусовского общества, и травестийно принижает его «ум», мизантропически реагирующий на фарсовые обстоятельства.
В этой комедии никто не адекватен требованиям обстоятельств, поэтому все оказываются обманутыми жертвами собственной ограниченности.
Обманут в своих упованиях Чацкий, с опозданием, не делающим чести его прозорливости, удостоверившийся, что София оказывает предпочтение Молчалину.
Обманута София, которой комедийные положения дали понять, что она – не новая Элоиза, а Молчалин – не Сен Пре.
Дважды обманут Фамусов, не догадывающийся, что своей безапелляционностью низведен до маски одураченного Панталоне.
Обманут в своих лицемерных проектах и жалких интригах Молчалин.
Гротескная неадекватность Скалозуба, Репетилова, Загорецкого и прочих представителей «фамусовского общества» свидетельствует сама за себя.
Словом, в трагикомических героев всех превращает аристотелевское «действие» – событиé драматурга, героев и жанра, открытое диалогическое пространство которого во все
времена будет гарантировать актуальность комедии Александра Сергеевича Грибоедова.
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AZƏRBAYCANDA ALTERNATĠV ENERJĠ RESURSLARINDAN ĠSTĠFADƏ
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində respublikamızın geniĢ
potensial imkanları vardır. Bir tərəfdən respublikamızda enerjinin əsasən təbii qaz və qismən də
mazut əsasında iĢləyən ĠES-lərdə istehsalnı və 1 KVt elektrik enerjisi üçün orta hesabla 250 qr
mazut və 250 m3 təbii qaz istifadə olunduğunu, digər tərəfdən enerjiyə tələbatın sürətlə artmasını
nəzərə aldıqda alternativ enerji resurslarından istifadənin aktuallığı daha aydın görünür [1,s.76].
ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin bir çoxunun qəbul etdiyi alternativ enerji mənbələrindən istifadəni stimullaĢdıran qanun və qərarlara müvafiq olaraq respublikamızda da alternativ enerji mənbələrindən

istifadəni geniĢləndirmək məqsədilə çox mühüm tədbirlər görülmüĢdür. Ölkədə mövcud alternativ
və bərpa olunan enerji resursları hesabına yeni enerji güclərinin təĢkil olunmasını təmin etmək
məqsədi ilə «Azərbaycan Respublikasında Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən
Ġstifadə Olunması Üzrə Dövlət Proqramı»ı qəbul olunmuĢ, eyni zamanda respublika prezidentinin
fərmanı ilə 2009-cu ilin iyul ayında alternativ və bərpa olunan enerji resurslarını istismara cəlb
edərək enerji resurslarından istifadənin səmərəliliyini artırmaq və ölkə baĢçısınınn «Alternativ və
Bərpa Olunan Enerji Resurslarından Ġstifadə Üzrə Dövlət Proqramı»ndan irəli gələn vəzifələrin ardıcıl
həyata keçirilməsini sürətləndirmək məqsədi ilə sənaye və energetika nazirliyinin alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələləri üzrə dövlət agentliyi təĢkil olunmuĢdur. Bundan baĢqa ölkə prezidenti 2011-ci
ilin dekabrda 2012-2020-ci illər üçün Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən
istifadəyə dair Dövlət Strategiyasının hazırlanması haqqında sərəncam imzalayıb.
Alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə milli proqramın məqsədi respublikamızda
mövcud əlveriĢli potensialdan istifadə etməklə bərpa olunan və ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən
enerji istehsalını inkiĢaf etdirmək və beləliklə enerji resurslarından səmərəli istifadə edilməsini təmin
etməkdir. Milli proqramın əsas vəzifələri elektrik enerjisi istehsalında alternativ enerji mənbələri üzrə
potensialın müəyyənləĢdirilməsi, bərpa olunan enerji resurslarından istifadə ilə ölkənin enerji resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, bu sahədə dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsi, yeni istehsal sahələri hesabına əlavə iĢ yerlərinin açılması, daхili və хarici
investisiyaların elektrik enerjisi üzrə ekoloji cəhətdən təmiz yeni istehsal sahələrinə cəlb edilməsi, elmiteхniki tərəqqinin istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi və tətbiqi, ölkənin davamlı və dinamik inkiĢafının təmin edilməsi üçün enerj təhlükəsizliyinin təmini, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin
stimullaĢdırılması və bu sahədə normativ-hüquqi bazanın təĢkili kimi tədbirlərin görülməsindən ibarətdir. [5] Respublikanın enerji təhlükəsizliyinin və energetikanın əsas və prioritet istiqaməti olan alternativ
enerji mənbələrindən istifadə bir sıra təĢkilati və texniki problemlərin həllini tələb edir və yaxın
müddətdə respublikamızda bu sahədə daha böyük layihələr həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan bərpa olunan enerji növlərindən su enerjisi baxımından əhəmiyyətli potensiala
malikdir ki, bu da böyük və kiçik (mikro) SES-lərin tikilməsində vacib rol oynayır. Azərbaycan
respublikasının qanunvericiliyində kiçik SES dedikdə gücü 50 KVt-dan 10 000 KVt-a qədər olan, sabit
su axımında yerləĢdirilən və istifadə edilən suyun dərhal yenidən öz məcrasına qaytarılmasını təmin
edən SES-lər nəzərdə tutulur. Lakin yeni Qanunvericilikdə kiçik SES-nın güc həddinin artırılmasına
ehtiyac var [5].
Tədqiqatlara görə Azərbaycanda kiçik çaylar və suvarma kanalları üzərində təxminən 280 ədəd
kiçik su elektrik stansiyası tikmək mümkündür və ilkin hesablamalara görə, onların ümumi gücü 700
MVt, elektrik enerjisi istehsalı isə 3,5 mlrd. kVt/saat təĢkil edir. Mütəxəssislərin rəyinə əsaslansaq 2015ci ilə qədər Azərbaycanda nəzərdə tutulmuĢ iri və kiçik SES-lərin tikintisinin həyata keçirilməsi
təxminən 2 mln. Tondan artıq Ģərti yanacağa qənaət etməyə və atmosferə atılan karbon qazının
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına müsbət təsir göstərər [5, 6].
Azərbaycanın təbii iqlim Ģəraiti digər bir bərpa olunan enerji növü, günəĢ enerjisindən istifadə
etməklə elektrik və istilik enerjisinin istehsalını artırmağa geniĢ imkanlar açır. Belə ki, respublikada il
ərzində günəĢli saatların miqdarı 2400-3200 saat, 1 m2 yer səthinə düĢən günəĢ enerjisinin miqdarı
1500-2000 kVt/saat təĢkil edir. GünəĢli günlərin sayı ildə təqribən 300 günə çatır və ilboyu günəĢ
Ģüalarının düĢdüyü orta vaxt isə, 2000 saatdan çoxdur Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2009-cu ildə
yaĢayaĢ binasında günəĢ enerjisindən istifadə etməyə baĢlanmıĢdır. Həmin binanın damında hər birinin
gücü 0,1 kVt olan 30 ədəd günəĢ batareyası quraĢdırılmıĢdır və batereyalar – 40 + 50 dərəcə temperaturda iĢləmək gücündədir. [2, s.49]
Alternativ və bərpa olunun enerji istehsalı sferasında külək enerjisinin də rolu danılmazdır.
Ölkəmizdə külək enerjisinin illik potensial gücü 800 MVt-a yaxındır. Təxmini hesablamalara görə
həmin ehtiyat ildə 2,4 milyard kVt/saat elektrik enerjisi deməkdir. Bu isə öz növbəsində, ildə 1 milyon
tona yaxın Ģərti yanacağa qənaət, ən əsası isə ildə küllü miqdarda tullantıların, o cümlədən azondağıdıcı
təsirə malik karbon dioksidin atmosferə atılmasının qarĢısının alınması deməkdir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, AbĢeron yarımadası, onun sahil zonası və ətrafdakı adalar külək
enerjisindən istifadə üçün ən əlveriĢli rayonlardır. Göstərilən ərazilərdə küləyin orta illik sürəti 5,5-7

m/san olduğundan bu rayonlar külək enerjisi qurğuları üçün tam yararlı və yüksək rentabelli hesab
olunur. Burada küləkli günlərin sayı ildə 220 gündən çoxdur. Külək enerjisindən istifadəni geniĢləndirmək məqsədi ilə 1999-cu ildə Yaponiyanın «Tomen» firması Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika
və Enerjilayihə Ġnstitutu ilə birgə AbĢeronda hər birinin hündürlüyü 40 m və 30 m olmaqla iki ədəd
qüllə quraĢdırmıĢdır və burada küləyin orta illik sürəti 7,9-8,1 m/san müəyyənləĢdirilmiĢdir. Digər
tərəfdən tədqiqatlar zamanı Qobustan rayonu ərazisinin külək enerjisi potensialının yüksək potensial
hesab olunan 4-cü sinfinə aid olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. Naxçıvan MR-in ġərur və Culfa rayonları,
Gəncə-DaĢkəsən bölgəsi, küləyin orta illik sürəti 3-5 m/san olduğundan külək enerjisi üçün əlveriĢli
ərazilər hesab olunur. Bakıda və AbĢeron yarımadasında küləkli günlərin sayı daha çox olduğu üçün
həmin qurğuların bu ərazilərdə quraĢdırılması daha səmərəli hesab edilir. Respublikamızda artıq külək
enerjisinin istehsalına baĢlanıb və YaĢma ərazisində pilot layihə olaraq «Kaspian Enerji» Ģirkəti tərəfindən 8 külək qurğusu quraĢdırılıb və bu qurğuların hər birinin gücü 2 MVt təĢkil edir. Burada əlavə 40
külək qurğusunun quraĢdırılması planlaĢdırılır. Qobustanda Koreya Ģirkətləri ilə külək parkının artıq bir
hissəsi 2011-i ildə istismara verilib və yeni qurğuların inĢası davam etdirilir. [6, 4].
Yer kürəsinin vulkanik zolağında yerləĢən Azərbaycan respublikası öz coğrafi Ģəraiti baxımından
bərpa olunan enerji resurslarından çox səmərəli istifadə edə bilər və bu mənada geotermal sulardan
istifadə ölkənin energetik potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artırar. Respublika ərazisində alternativ
enerji mənbəyi olan termal və termomineral sular müxtəlif yaĢlı və litoloji tərkibə malik süxurlarda
lokal sahələrdə mövcuddur. Azərbaycanda 200 qrupdan artıq geotermal enerji və mineral su mənbəyi
mövcuddur ki, bunların da 1000-dən artıq çıxıĢı vardır. Bu mənbələr əsasən Böyük və Kiçik Qafqaz
dağları, AbĢeron yarımadası, TalıĢ dağ-yamac zonası, Kür ovalığı və Xəzəryanı-Quba ərazisi kimi geniĢ
sahələri əhatə edir. Respublikada gün ərzində 40-100 Cº temperatura malik 172 mln.m3 geotermal
suyun enerjisindən istifadə etmək imkanına malikdir [3, s.65.]
Yekun olaraq qeyd edilməlidir ki, ölkədə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına
elektrik və istilik enerjisi istehsalı ilə bağlı strateji planda sahəvi yeni institusional mühitin formalaĢdırılması və yeni normativ hüquqi baza yaradılması, müvafiq sferada təĢviqat, stimullaĢdırıcı tədbirlər
görülməsi və kadrların təhsilinin təĢkili, iqtisadiyyatın və əhalinin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəsi sahəsində əməli iĢlərin görülməsi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən
istifadə üzrə tariflər, subsidiyalar, vergi sahəsində güzəĢtlər məsələsinin həlli, alternativ enerji istehsalı
sənayəsinin formalaĢdırılması kimi tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bütün bunlardan baĢqa ölkədə
alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə daha mükəmməl kadr sistemi formalaĢdırılmalı və
sahənin dövlət invesitiyalaĢdırılması üzrə üzünmüddətli proqramlar qəbul olunmalıdır.
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SUMMARY
This article discusses the use of alternative energy resources, especially potential energy of
small hydropowers, wind, solar, thermal resources and issues building new perspective energy
centres in Azerbaijan.
Boran Ə., tarix elmləri namizədi, dosent,
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AZƏRBAYCAN CÜMHURĠYYƏTĠ DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN QAÇQINLARI
Bu gün ermənilər Avropa, Amerika və dünyanın digər yerlərində özlərinə qarĢı guya soyqırım törədildiyi barədə iddianı yenidən gücləndiriblər. Heç bir arxiv mənbələrinə istinad edilməyən
―soyqırımın‖ hətta yüz illiyini qeyd etməyə hazırlaĢır, dünyanın müxtəlif dillərində yeni-yeni kitablar nəĢr etdirirlər. Halbuki, çoxsaylı sənədlər ermənilərin havadarlarına arxalanaraq türklərə qarĢı
soyqırım törətdiyini göstərir. AraĢdırmalar nəticəsində bunu sübut edən yeni, indiyə qədər təhlil
edilməyən xeyli arxiv sənədlərinə rast gəldik. Bunlardan biri Azərbaycan Respublikasının Dövlət
arxivində saxlanılan Cümhuriyyət Hökumətinin Himayədarlıq Nazirliyinə məxsus olan arxiv materiallarıdır. (1). Müəyyən etdik ki, bu fonddakı sənədlər 6719 səhifə, 66 cilddən ibarətdir. Doğrudur,
arxivin xüsusi fondunun Ģöbə rəisinin I cildin üzərində yazdığı qısa tarixi arayıĢda 8-ci fonddakı bu
sənədlərin 65 cilddən ibarət olduğunu qeyd etmiĢdir. (Bax: 2). Ancaq diqqətlə araĢdırdıqda aydın
oldu ki, 24-cü cildin özü iki böyük cilddən ibarətdir.(3). ġərti olaraq adlandıracağımız 24.1 cilddə
olan materiallar 02 yanvar 1919-cu ildən 02 aprel 1919-cu ilə qədər, 24.2 cilddəki materiallar isə 02
aprel 1919-cu ildən 1 iyul 1919-cu ilə qədərki dövrə aiddir. Ġki cilddəki sənədlər 664 səhifədən ibarətdir. Burada olan sənədlər erməni vəhĢiliyi nəticəsində doğma yurd-yuvasından, ocağından didərgin salınmıĢ, ölümün pəncəsindən güclə qurtarıb Azərbaycana pənah gətirmiĢ insanlara Himayədarlıq
Nazirliyinin müvafiq idarələrinin hökumət və dövlət adından göstərdiyi maddi köməklik edilməsi
barədə olan materiallardır. Bu sənədlərin içərisində köməklik edilməsi barədə müxtəlif protokollar,
məlumatlar, aktlar, mühasibat göstəriciləri və s.-də vardır.
Fondda saxlanılan sənədləri S.B.Əliyeva adlı iĢçi sovet dövründə çeĢidləmiĢdir. Onun Himayədarlıq Nazirliyinin sənədləri barədə yazdığı yarım səhifəlik arayıĢda tarix qoyulmayıb. Ancaq bu
yarım səhifəlik arayıĢda da sovet hökumətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə münasibətdə yeritdiyi
qeyri-obyektiv, həqiqəti əks etdirməyən marksizm-leninizm metodologiyası, kommunist partiyasının
konsepsiyası özünü açıq-aydın göstərir.(Bax: 4). Xüsusi fondun sovet dövründəki bu Ģöbə rəisi fonddakı
bu sənədlərin hansı Nazirliyə məxsus olması barədəki yazısında göstərir: ―Qısa tarixi arayıĢ. Azərbaycanın əksinqilabçı Müsavat hökumətinin Himayədarlıq Nazirliyi‖. Buradakı əksinqilabçı və Müsavat sözləri iĢğalçı sovet hökumətinin Milli mövqeli dövlətimizə yanaĢmasının tipik göstəricilərindəndir.
Qeyd edim ki, arayıĢın birinci cümləsində Himayədarlıq Nazirliyinin yaranması barədə verilən
məlumatda qeyri-dəqiqlik vardır: ―17 iyun 1918-ci ildə Himayədarlıq Nazirliyi yaradılmıĢdır‖. (4,1)
Arxiv materiallarından, o dövrün sənədlərindən və araĢdırmalardan məlumdur ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra, 1918-ci il iyunun 17-də Fətəli xan
Xoyskinin təĢkil etdiyi ikinci Hökumət kabinəsində Xalq Səhiyyə və Himayədarlıq Nazirliyi təsis
edilmiĢ və Xudadat bəy Rəfibəyli nazir təyin edilmiĢdir. (5,78; 6,12; 7,25; 8,427-428; 9, 327,355, 364).
Maraqlıdır ki, bir sıra tədqiqatlarda N.Yusifbəylinin beĢinci hökumət kabinəsi və onun tərkibi barədə
geniĢ məlumat verilsə də Himayədarlıq Nazirliyi, bu Nazirliyə kimin baĢçılıq etməsi barədə heç nə
yazılmır (Bax: 9;10) Ancaq sənədlərdən aydın olur ki, N.Yusifbəylinin 1919-cu ilin dekabrın 24-də
təĢkil edilmiĢ beĢinci Hökumət kabinəsində Himayədarlıq və Səhiyyə Nazirliyi yenidən birləĢdirilmiĢ
bu birləĢdirilmiĢ Nazirliyə rəhbər Musa bəy Rəfiyev təyin edilmiĢdir. (5; 8, 428) Qaçqınlar probleminin
aktuallığı və kəskinliyi nəzərə alınaraq əvvəllər bu Nazirliyə rəhbərlik etmiĢ Rüstəm bəy Xoyski
Himayədarlıq sahəsi üzrə Nazir müavini vəzifəsinə təyin edilmiĢdir.
1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı yadelli iĢğalçılardan Qafqaz Ġslam Ordusu tərəfindən azad
edildikdən sonra Gəncədən Bakıya köçən hökumət oktyabrın 6-da F. X.Xoyski kabinəsində
dəyiĢiklik etdi. Erməni vəhĢiliyi nəticəsində on minlərlə adamın öldürülməsini, yüz minlərlə adamın
doğma yerlərindən qovulması nəticəsində himayəyə, köməyə təcili ehtiyacı olduğunu nəzərə alaraq
hökumət Səhiyyə və Himayədarlıq Nazirliyini iki müstəqil nazirliyə - Səhiyyə və Himayədarlıq
Nazirliyinə böldü. Himayədarlıq naziri vəzifəsinə Musa bəy Rəfiyev, onun müavini vəzifəsinə isə
Rüstəm xan Xoyski təyin olundu. (5, 79; 7, 25; 8, 428)
1918-ci il dekabrın 26-da Xoyskinin təĢkil etdiyi üçüncü Hökumət kabinəsində Himayədarlıq naziri vəzifəsinə yenidən R.x. Xoyski təsdiq edildi. Hökumət böhranı nəticəsində F.x.Xoyski kabinəsi iste-

fa verdi. 1919-cu il aprelin 14-də N.b.Yusifbəylinin baĢçılığı ilə yeni hökumət kabinəsi formalaĢdırıldı
və Himayədarlıq Naziri vəzifəsi isə respublikamızda yaĢayan rusları təmsil edən Slavyan-Rus Cəmiyyətindən olan V.Klenevski təyin edildi. (5, 7, 25; 8, 428)
Tədqiqatlarda və ümumiləĢdirilmiĢ əsərlərdə Nazirliyin adı müxtəlif cür yazılmıĢdır. Məsələn,
Azərbaycan tarixi yeddi cildliyinin beĢinci cildində F.x Xoyskinin rəhbərlik etdiyi ikinci hökumət
kabinəsinin tərkibində Nazirliyin adı ―Xalq Səhiyyəsi‖ və Himayədarlıq Nazirliyi, üçüncü və dördüncü
hökumət kabinəsində isə sadəcə ―Təminat nazirliyi‖ kimi verildiyi halda (Bax: 9, 327, 355, 364),
A.Balayevin ―1917-1918-ci illərdə Azərbaycan milli hərəkatı‖ adlı əsərində Nazirliyin adı ―Sosial
Təminat Nazirliyi‖ (11, 214, 244) kimi verilmiĢdir. Nazirliyin arxiv sənədlərində (Bax: 12, 6-7; 1), digər
tədqiqat və ümumiləĢdirilmiĢ əsərlərdə isə (Bax: 7; 8) Nazirliyin adə Himayədarlıq Nazirliyi kimi
verilmiĢdir. Fikrimcə bu ad daha doğrudur.
Arxiv sənədləri göstərir ki, Birinci dünya müharibəsi dövründə (1914-1918-ci illər) yaranmıĢ
anarxiya, özbaĢınalıq, ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarĢı törətdikləri soyqırımları, onları doğma
ev-eĢiyindən qovmaları, yaĢayıĢ yerlərini yandırmaları Azərbaycana böyük zərər vurmuĢ, əhalinin
böyük əksəriyyəti tamamilə müflisləĢmiĢ, var-yoxundan, yaĢayıĢ yerlərindən, əməkhaqqı mənbələrindən məhrum olmuĢ, yalnız dövlət qayğısına möhtac qalmıĢdır. Bu səbəblərdən Himayədarlıq Nazirliyinin yaradılması zamanı tələbi idi. Yarandığı ilk gündən Nazirlik anarxiya və hərc-mərclik dövründə
zərər çəkmiĢ əhali ilə bağlı əvvəllər ayrı-ayrı rayonların səlahiyyətində olan bütün iĢləri öz tabeliyində
birləĢdirmiĢ, doğma yurd-yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalmıĢ, əmlakı əlindən çıxmıĢ qaçqınlara yardım göstərilməsini təĢkil etmiĢdir.
Sənədlərdə göstərilir ki, Hökumətin və Nazirliyin qaçqınlarla bağlı əsas vəzifəsi təkcə onların
fiziki yaĢayıĢını təmin etmək deyil, həm də əvvəlki iĢ yerlərinə qaytarmaq, yeni iĢ yerləri açmaq, yetim
qalmıĢ uĢaqları daimi yaĢayıĢ yerləri ilə təmin etmək idi. Bununla əlaqədar Himayədarlıq Nazirliyinin
qarĢısında iki baĢlıca vəzifə dururdu: 1) daĢnaklar tərəfindən öz ata-baba yurdlarından qovulmuĢ və
qaçqına çevrilmiĢ soydaĢları qəbul etmək, ən zəruri ərzaq və yaĢayıĢ vasitələri ilə, habelə əkin üçüm
toxum və iĢ heyvanları ilə təmin etmək, qaçqınların yerləĢdirildiyi rayonlarda onları ictimai iĢlərə cəlb
etmək, bir sıra kənd icmalarına, öz təsərrüfatlarını bərpa etmək üçün faizsiz kreditlər; 2)azyaĢlı yetimlər
və sahibsiz uĢaqlar üçün sığınacaqlar və koloniyalar, yoxsul əhali üçün gecələmə evləri və ucsuz
yeməkxanalar təĢkil etmək.
Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, yuxarıda iĢləri həyata keçirmək üçün Nazirliyin mərkəzi idarəsi üç Ģöbəyə ayrılmıĢdır: himayə, qaçqınlar və təsərrüfat Ģöbələri. Yerlərdə himayədarlıq iĢlərinin təĢkili üçün ölkənin ərazisi 6 dairəyə bölünmüĢdür. Arxiv materialları sübut edir ki, Cümhuriyyət Hökuməti həmin dövrdə yaranmıĢ Ermənistan və Gürcüstan hökumətlərindən fərqli olaraq kömək edərkən
milli və dini fərqləri nəzərə almamıĢdır. Belə ki, Cümhuriyyət Hökuməti Qars, Ġqdır, Dağıstan və Gürcüstan müsəlmanları ilə yanaĢı köməyə zəruri ehtiyacı olan yəhudi, rus və erməni millətindən olanlara
da yardım göstərmiĢdir. (5,81).
Sənədlərin təhlili göstərir ki, Azərbaycan XI Qırmızı Ordu tərəfindən iĢğal edildikdən sonra
qaçqınlar problemi daha da aktuallaĢdığı halda Himayədarlıq Nazirliyi ləğv edilmiĢdir. Beləliklə, yüz
minlərlə azərbaycanlı taleyin ümidinə buraxılmıĢ oldu. Qaçqınlar milli hökumətin dövründən fərqli
olaraq hökumət və dövlət qayğısından, köməyindən məhrum edildi.
Əslində sovet iĢğal rejimi dövründə həyata keçirilən bu siyasət də xalqımıza qarĢı tətbiq edilən
soyqırım fəaliyyətinin baĢqa formada davamı oldu.
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SUMMARY
Armenians committed genocide against Turkish and Muslim people, turned out of the people from their native house, burned the dwelling houses by support of the Czar and Soviet Russia
during World War I. Protective Ministry was formed in order to provide physical living of hundred
thousand refugees created for this reason, to return previous places of work, to open new places of
work, to provide permanent residential areas for orphan children. This documents belonging to this
Ministry and kept in the archives are irrefutable materials proving the savagery of Armenia. It is a
pity that important archives material was not investigated up today.
Bünyadova ġ., tarix elmləri doktoru,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCANIN XII ƏSR POETĠK MƏKTƏBĠ NÜMAYƏNDƏLƏRĠNĠN
ƏSƏRLƏRĠNDƏ TƏRBĠYƏ MƏSƏLƏLƏRĠ
Orta əsrlərdə Azərbaycanda islam dininin köklü Ģəkildə xalqın məiĢətinə daxil olduğu bir
zamana təsadüf edir. Ġslam dini xalqın gündəlik həyat tərzinə sirayət etmiĢ, ailə münasibətlərində və
məiĢətində müəyyən izlər qoymuĢ, tərbiyə və əxlaq məsələlərinə də ciddi təsir göstərmiĢdir.
Müxtəlif xalqların adət və ənənələrinin qaynayıb qarıĢması, xilafət mədəniyyətinin güclü təsiri
mənəvi dəyərlərin də müəyyən ölçüyə əsaslanmasını təmin edərək tərbiyə problemində əks
olunmuĢdur.
Maraqlı cəhət budur ki, orta əsrlərdə yaĢayıb yaradan Ģair və alimlər öz yaradıcılıqlarında saf
və təmiz məhəbbət düyğusunu tərənnüm etmiĢ onu qurulacaq ailə həyatının təməl daĢı heĢab
etmiĢlər. Ailənin birliyinin qorunub saxlanılmasında ana bağlayıcı qüvvədir. Ananın təmkini,
dözümü və əməksevərliyi hesabına ailə daxili birlik uzun müddət qorunub saxlanılır. Bu baxımdan
da ailənin bütün məsuliyyəti demək olar ki, ananın üzərinə düĢür, o həmiĢə ailə bağının mənbəyi və
mərkəzi qüvvəsi olmaqla mənəvi tellərlə ailəyə daha sıx və dərindən bağlı olan bir varlıqdır.
Cəmiyyətin təməlini təskil edən ailədə bu müqəddəs yuvanın üzvləri olan ana ilə bərabər həmçinin
atanın da rolu böyükdür. Məlumdur ki, «keçmiĢdə ailə tərbiyəsinin ən mühüm elementi - uĢaqlarda
ağsaqqallara hörmət hissinin aĢılanması idi.» (9, 292) Xüsusən ataya qarĢı böyük hörmət vardı.
Nizaminin bu xüsusda fikri olduqca maraqlıdır:
Sənin övladın səninlə necə rəftar eləsə, bil ki,
O da öz övladından haman rəftarı görəcək.
Övladın yaxĢılığı, pisliyi haqqında qəm eləmə,
Sənə nə etsə, öz uĢağından da onu görəcək. (8, 60)
Orta əsrlərdə ailənin daha güclü tellərlə bağlılığı özünü büruzə verir. Ailə daxilindəki uzlaĢma
uyğunluq uĢaqların tərbiyəsinə təsir göstərir. Əxlaq anlayıĢının kəsb etdiyi məzmun insanla
cəmiyyətin qarĢılıqlı təması və təsiri nəticəsində möhkəmlənən tərbiyəsi ilə təsdiqlənir.

Tərbiyə məsələsi mənəvi sərvət və əxlaqi dəyərlər baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ailə daxilindəki azad və sərbəst mövqeyini saxlamaq üçün özünü bir Ģəxsiyyət kimi təqdim etmək
üçün valideynlərin rolu böyükdür. Valideynlərin övladları ilə əməli və təsirli söhbəti böyük gücə
malik ola bilər. Güclü tərbiyə üsulu kimi ünsiyyət ortaya çıxır və ömür boyu uĢuqla ailə arasında bir
bələdçiyə çevrilir. Estetik tərbiyə də bütövlükdə övlad tərbiyəsinin tərkib hissəsidir. UĢağın daxili,
mənəvi aləmi onun gələcək inkiĢafını müəyyənləĢdirir. Tərbiyə insanın cəmiyyətdə özünü təsdiq
vasitəsi və bir növ Ģəxsi möhürüdür.
Orta əsr Ģairlərinin əsərlərində Azərbaycan xalqının ailə tərbiyəsinə dair verdiyi məlumatları
bu cür təsnif etmək olar: 1. Mənəvi - əxlaq tərbiyəsi 2. Maarifçilik ruhunun aĢılanması. Ənənəvi
tərbiyə üsulları bunlardan ibarətdir: 1. Ġnandırma və təsiretmə, 2. AlıĢdırma və vərdiĢetmə, 3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma.
Tərbiyə prosesində ən mühüm vasitəsi kimi ünsiyyəti qeyd etmək lazımdır. Ünsiyyət
vasitəsilə bilavasitə qarĢındakının məqsədini, səyini və düĢüncəsini daha dəqiq anlamaq mümkün
olduğuna görə o tərbiyənin vacib məsələsidir. Tarixi hadisələrdən gətirilən misallardan, məiĢətin
özünəməxsus qayda və qanunlarından ibrətverici örnəklər gətirməklə böyük təsirə nail olmaq olar.
Lakin bir Ģeyi nəzərə almaq lazımdır ki, burada əsas məsələ ünsiyyətdə iĢtirak edənlərin arasındakı
qarĢılıqlı inam etibarın olmasıdır.
Ġnsanlar arasında təmas onların bir-birini daha yaxĢı qavraması və anlamasında əhəmiyyət
kəsb edir. Tərbiyə bir növ Ģəxsiyyətin formalaĢmasıdır. Təlimlə tərbiyə vəhdətdədir. Tərbiyə
mühitlə əlaqədə olduğundan həmçinin mühitin də tərbiyəyə təsiri vardır. Belə ki, cəmiyyətdə baĢ
verən hadisələr və proseslər tərbiyəyə mənfi və müsbət mənada təsir edə bilər. UĢaqların yaĢ və
fərdi keyfiyyətləri əsas götürülür.
Tərbiyədə təsir qüvvəsinin rolu böyükdür. Zəngin təcrübə əsasında ağsaqqalların müdrik
nəsihətlərinin çox mühüm təsirə malik olduğu orta əsr müəlliflərinin əsərlərində də öz əksini tapır.
Tərbiyədə Ģəxsi nümunə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ata və ana öz hərəkətləri ilə nümunə olurlar.
Bir tək valideynlər deyil. Tərbiyə probleminə cəlb olunmuĢ müəllimlər, tərbiyəçilər və s. davranıĢları, hərəkətləri, ümumiyyətlə bütün fəaliyyətlərilə nümunə olmalıdırlar.
Nəzərə almaq vacibdir ki, «müxtəlif xalqların etnopedaqogikasındakı milli və ümumbəĢəri
mənəvi normaların qarĢılıqlı əlaqəsi baxımından dini dəyərlərin, xalq əxlaqının, mənəviyyatın milli
formalarının bir-birinə göstərdiyi qarĢılıqlı təsirinin mexanizmini öyrənmək böyük əhəmiyyət kəsb
edir.» (2, 8) Bu məsələlərin rüĢeymlərinin məhz ailə daxilində yarandığını nəzərə alsaq, «insan
mədəniyyətinin ilk nailiyyətləri bəlkə də uĢaq tərbiyəsi ilə bağlı olmuĢdur. BaĢqa cür ola da bilməz.
Nəsillərin varisliyi ictimai təcrübənin uĢaqlara verilməsi zəminində mümkündür. Bu sahədə ailə
mühüm rol oynamıĢdır. Ailə tərbiyəsi pedaqogikası müxtəlif elmlərlə sıx bağlıdır, lakin onun
inkiĢafında iki elm sahəsi - etnoqrafıya və psixologiya xüsusilə mühüm rol oynamıĢdır. Hər bir
xalqın uĢaq tərbiyəsi, o cümlədən, oğlan və qız tərbiyəsi haqqında özünəməxsus təsəvvür və
anlayıĢları, adət və ənənələri vardır. Bu təsəvvür və anlayıĢlarda, adət və ənənələrdə xalqın pedoqoji
fikirləri etnoqrafik qaydalarla üzvi surətdə birləĢir.» (1, 272 - 273) Adət və ənənə xalqın Ģüurunda
möhkəm yer tutarsa, onu məiĢətdən silib atmaq çox çətindir.
UĢaqlara aĢılanan tərbiyəvi keyfiyyətlər bunlardan ibarət olmuĢdur: 1. Məsuliyyət hissinin
aĢılanması. 2. YaxĢı və pis hərəkətin mahiyyətinin açıqlanması. 3. Mənfi cəhətlərdən uzaqlaĢdırılmasına nail olunması. 4. Nizam - intizama alıĢdırılması. 5. Böyüklərə hörmət və qayğı göstərilməsi.
6. Qonaqpərvərliyə riayət edilməsi 7. Vətənpərvərlik hissinin aĢılanması və s.
Tərbiyə problemində önə çıxan bir sıra əsaslı vasitələr mövcuddur ki, onlardan biri də təsiret
mədir. Zəngin təcrübə əsasında ağsaqqalların müdrik nəsihətlərinin çox mühüm təsirə malik olduğu
orta əsr müəlliflərinin əsərlərində də öz əksini tapır. Burada Nizami Gəncəvinin kərpickəsən qocanın hekayəsi yada düĢür. Qoca deyir ki, mən əlimi bu sənətə ona görə uzatmıĢam ki, heç kimin
qabağında dilənməyəm, öz zəhmətimlə ruzimi qazanam. Qocanın məzəmmətli sözlərindən cavan
oğlan ağlaya-ağlaya gedir. Burada Ģair tərbiyədə təsiretmənin nə kimi əhəmiyyəti olduğunu göstərməyə çalıĢmıĢdır. Bu cür fikirlərə Nizaminin əsərlərində tez-tez rast gəlmək mümkündür. Məhinbanunun ġirinə öyüd nəsihəti də bu qəbildəndir. Məhinbanu ġirinə o qədər təsirli sözlər deyir ki, axırda ġirin ona and içib dediklərini qulağında sırğa edir. Burada Ģair ağıllı nəsihətin, məsləhətin təsira-

miz rolunu qeyd edir. Xaqani yaradıcılığında ibrətamiz fikirlərindən və tövsiyyələrindən biri də budur:
Ġstəsən güzgü tək saf olsun ürək,
Sinəndən on Ģeyi atasan gərək:
Haram, qeybət, kinə, paxıllıq, tamah,
Kibr, riya, həsəd, ədavət, kələk. (6, 415)
Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə nəsihətində isə deyilir:
Ad və nəsəb (mənĢə) kiçik yaĢlı üçündür.
Böyük ağacın nəsli axtarılmaz.
O yerdə ki, böyük olmağın lazımdır,
Mənim oğlum olmağının sənə faydası yoxdur.
Aslan kimi özün ordu qıran ol!
Öz xislətinin övladı ol!
Səadət istəyirsənsə, səbəbini mühafizə et!
Allahın xalqı ilə ədəblə riayət et! (5, 51)
Nizaminin bu ibrətaiz fikirləri orta əsrlər dövründə tərbiyənin nə qədər böyük rola malik
olduğunu göstərir. ġair burada həmçinin insan psixologiyasının formalaĢmasında yaĢ həddinin rolu
məsələsinə də toxunmuĢdur.
Orta əsr Ģairlərinin əsərlərində elm biliklərə yüksək qiymət verilir. Məhsəti «Gəlib mədrəsədə
quraq intizam - deyərkən mədrəsədə intizamın əhəmiyyətinə toxunmuĢdur. (3, 21)
Nizami göstərir ki, sağlam bədənləri olsa belə, valideynlərin əməllərində və düĢüncələrində
özünü büruzə verən nöqsanlar və qüsurlar övladın Ģikəstliyinə gətirib çıxara bilər. Elə bu xüsusda
da Ģair belə məsləhət verir:
Hər ikiniz gərək düz danıĢasınız.
Onu bil ki, o düz danıĢıqdan
Bu tifilin xəstəliyi aradan qalxar. (4, 159 - 160)
ġair burada sikəst bir uĢaqdan bəhs edərkən təbii ki, əslində üstü örtülü də olsa, onun mənəvi
Ģikəstliyinə iĢarə etmiĢdir. O göstərmək istəyir ki, ailə daxilində yalana yol vermək olmaz. O bir də
ailə tərbiyəsindəki nöqsanları da vaxtında aradan qaldırmaq lazım olduğunu vurğulamıĢdır. Qeyd
edək ki, «təlim və tərbiyəni yüksək qiymətləndirən Ģair (Nizami - ġ.B.) deyir:
Təlim - tərbiyə nəticəsində it belə nəciblik əldə edirsə
Deməli adam oğlu mələk səviyyəsinə yüksələ bilər. (7, 85)
Məlumdur ki, hər bir Ģəxs əxlaqını onun öz daxili təbiətinə uyğun tərzdə və vicdanının səsinə
müvafiq həyata keçirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ mənəvi sərvət və əxlaqi dəyərlər
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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SUMMARY
Education of children is included into function of family. Huge value has products of medieval poets for studying this question. Education is influenced especially with folk customs. Centuries
required respect for grown-ups, teachers and is especial to visitors. Since the childhood taught children to validity and to love to all peoples. Education of each person is his self-expression in a society. Poets of Middle Ages also speak about it. Their products are used by us as a source.
Велиева З., доктор филологических наук, профессор,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ДОБРО И ЗЛО В «СУДНОМ ДНЕ» ИСЫ ГУСЕЙНОВА
Роман «Судный день» Исы Гусейнова, произведение очень сложное с точки зрения художественного восприятия. Сложность объясняется различными причинами, из которых
важнейшими являются две. Первая – здесь затронута историческая тема, предполагающая
знание жизни соответст вующей эпохи. Вторая – в книге содержится серьезный интеллектуальный план, связанный с различными философскими воззрениями, характерными для позднего Средневековья. Оба момента, особенно второй, значительно усложняют прочтение романа.
В центре романа две грандиозные фигуры. Это великий азербайджанский поэт и гуманист Насими и великий военный гений Тимур. Каждый из них олицетворяет самостоятельный мир. Их столкновение и составляет кульминацию романа. Наряду с фигурами Насими и
Тимура в романе присутствует и третий значительный персонаж – это Азербайджан, на фоне
исторических судеб которого и сталкиваются Насими и Тимур.
Гениальный азербайджанский поэт Насими – поистине одна из удивительнейших личностей не только в истории Азербайджана, но и всего мира. Обладая очень сложным мировоззрением, которое, на наш взгляд, до сих пор не нашло адекватной интерпретации и в основном находило выражение в поэтической форме, Насими отличался абсолютным бесстрашием и страстностью борца. Он был хуруфитом. Хуруфизм в официальном исламе считается
ересью. Его мистическая сущность очевидна. Однако сама мистика даже с позиций ортодоксальной религии воспринимается неоднозначно.
Так, например, суфизм, с одной стороны, воспринимается как отход от основополагающих принципов веры: допущение и, более того, требование интерпретации религиозного
текста в суфизме часто носит еретический характер. Достаточно вспомнить отношение суфиев к медитации, музыке и танцам, способствующим экстазу. Уверенность в том, что в экстазе
суфий общается с Абсолютом, разумеется, еретична с точки зрения ортодоксов ислама.
С другой стороны, всех, в том числе и ортодоксальных мусульман, привлекало изначально заложенное в суфизме стремление к истине, к выявлению скрытых смыслов. Поэтому
в исламе и вообще в мире мусульманской культуры слово суфий приобретает дополнительное значение: «мудрец», «большой ученый».
В романе «Судный день» мировоззрение Насими и его сподвижников лишь средство,
позволяющее автору выразить свое отношение к этому миру. Здесь необходимо отметить
еще одну деталь, характерную, возможно, не только для азербайджанской литературы, но и
для всех литератур народов бывшего СССР. Протест против существующих в обществе отношений в значительной степени пропитан тоской по национальному самовыражению. Сам
жанр исторического романа в данном случае есть отдушина для писателя, не видящего иного

способа соприкосновения с национальным духом. Например, в свое время именно в связи с
этой духовной потребностью были написаны такие произведения советской литературы, как
«Петр Первый» А.Н.Толстого и «Меч и перо» М.С.Ордубади.
Образ Тимура, разумеется, воплощает в себя черты вселенского злодея. Это некая мистическая сила, давящая на дух азербайджанского народа на протяжении всей его истории.
Тимур – это лишь одна из реализаций этой силы. Образ этого человека позволяет автору раскрыть всю глубину равнодушия жестокой силы к судьбам целых народов. Очевидно, в изображении эпохи и деяний Тимура можно найти некоторые аллюзии на эпоху и дела Сталина.
Более того, сам Сталин стал уже в то время олицетворением какой-то мифической злой силы.
Однако было бы также неверно утверждать, что между образами Тимура и Сталина нет ничего общего. Их объединяет безудержное стремление к абсолютизации своей власти. При
этом начисто отсутствуют какие-либо моральные критерии. Тимур в романе философ. Писателю важно было сделать его мыслителем, чтобы на фоне его мировоззрения раскрыть философию Насими.
Таким образом, И.Гусейнов выводит Тимура и Насими на космический уровень. Они
олицетворяют Зло и Добро во вселенских масштабах. Но мы глубоко убеждены в том, что
через исторический материал И.Гусейнов в скрытой форме выражает протест против социалистического обезличивания человека. Насими – это символ национального духа. Тимур –
символ грубой силы, стремящейся подчинить и обезличить народы, входящие в его империю. Следует еще раз подчеркнуть, что если образы Тимура и Насими символизируют две
истины, то эти истины также входят между собой в символические противоречия. Так,
Насими – это Азербайджан, Тимур – чуждая и враждебная сила, олицетворение диктатуры,
пытающейся морально уничтожить азербайджанский народ. Зло по отношению к Добру
представляет собой категорию относительную. Добро – субстанциальная и абсолютная ценность. Зло есть отсутствие Добра. Столкновение Добра и Зла составляет основную коллизию
романа.
Существует один универсальный закон протеста против господствующей идеологии.
Это обращение к той, которая была до неѐ. Всякий раз, когда протест против исламских догм
оказывается в обществе неизбежен, он обращается к доисламским верованиям. Нам кажется,
что, сопоставляя Добро и Зло во вселенских масштабах, И.Гусейнов, безусловно, использует
зороастрийские категории.
Мы уже сказали, что Зло – относительно, Добро – абсолютно. Зло – это фон, на котором
Добро разворачивается. Последний аргумент Зла – это смерть. Но абсолютность Добра перечеркивает и этот аргумент. Аргумент Добра – это жизнь, которая также абсолютна. Несмотря
на то, что во вселенной каждую секунду погибает множество живых существ, гаснут звезды,
происходят катаклизмы, всегда есть жизнь, есть живое, смерти же абсолютной нет.
И.Гусейнов такое Добро, олицетворенное образом Фазлуллаха Насими, выносит в
центр романа. В судьбе поэта автор жаждет увидеть и осмыслить отголоски судьбы родного
народа. Маленькая страна с богатейшими ресурсами, расположенная на пересечении торговых путей, всегда испытывает давление мощных соседей. Эта ситуация была для Азербайджана характерна всегда, в том числе и сегодня. Но Азербайджан всегда отличался одним
очень важным свойством, составляющим его преимущество. Находясь на стыке культур,
азербайджанский народ веками впитывал в себя особенности чужих культур, смешивал их со
своей, создавая удивительные шедевры. Уникальной была и есть сама духовная сила азербайджанского народа.
Пантеизм как общечеловеческое достояние выражается в романе азербайджанскими
мыслителями. Оружием против Зла, царящего в мире, является также и философское мировоззрение. Совокупность идей хуруфитов помогла им не только выстоять в сложные времена, но и подняться на очень высокую ступень нравственной силы. Эту силу фактически придавала им особенность их мировоззрения. Это единство человека с Богом. Если человек – это
часть Бога, следовательно, человек – Бог. Именно поэтому Насими говорил: «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь».

Хуруфизм может считаться элитарным направлением в мистике. Хуруфиты претендовали на знание смысла букв Корана. Если мудрецы не были в состоянии однозначно объяснить смысл аятов Корана, то хуруфиты, как они считали, могут объяснить даже значение
надстрочных и подстрочных знаков, букв и буквосочетаний.
Хуруфизм как мировоззрение выбран не случайно. Грубой и жестокой внешней силе
противопоставляется духовная сила, возвышающая человека до уровня Бога. В самом деле,
что могло удивить Тимура, или перед чем он мог растеряться? Только перед духовной силой,
которая ему недоступна. Только перед словом великого поэта мог склониться меч великого
полководца.
Образ Насими в романе - достаточно монолитный образ. Это не столько человек, сколько сама идея во плоти. Однако именно это и было необходимо сделать в 60-70-е годы ХХ века. Необходимо было создать скульптурно законченный образ бескомпромиссного борца за
идею. Этот образ был очень важен именно в эти годы.
В мировой литературе и мировой истории имеется много примеров столкновения Добра
и Зла, противопоставления людей, олицетворяющих эти два начала в жизни. Встреча Христа
с Пилатом, Моисея с фараоном, Великого инквизитора с мессией и множество других носят
с точки зрения логики событий как бы обязательный характер. Весь контекст превращается в
ожидание встречи, все повествование становится не самоцелью, а лишь контекстом встречи.
Эти встречи однотипны и, как правило, имеют один и тот же результат. Зло все равно совершается, но в неизбежности поражения зла его слабость и гибель. Это самая глобальная и типическая ситуация столкновения добра и зла.
Такое же заключение, эмоционально вынесенное нарратором, содержится и в романе
самого Исы Гусейнова «Судный день» и отражает его убеждение.
SUMMARY
The novel ―The Judgement Day‖ by Isa Huseynov is considered to be very complicated from
the point of view of literary comprehension. Two great figures – the humanist poet Nasimi and the
great military genius Teymur are in the centre of the novel.
I.Huseynov describes teymur and Nasimi in the cosmic level, and embodies the Evil and Good
in the universal scale.
Гаджиев Э., доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германских и восточных языков ФГБОУ ВПО «ДГПУ» (Республика Дагестан, г. Махачкала)
О ПРОБЛЕМЕ АСПЕКТУАЛЬНО-ВИДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛА
В СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
About problem of aspectual verb-species values in modern Turkic languages
Статья посвящена сравнительному изучению смежных глагольных категорий аспекта и
вида в тюркских языках. В ней проводится структурно-семантический анализ систем тюркской аспектуальности. В сравнительном освещении рассматривается классификация аспектных категорий в современной тюркологии.
The article is devoted to the comparative study of related aspects of verbal categories and
types in the Turkic languages. It is carried out structural and semantic analysis of systems of Turkic
aspectuality. In the comparative coverage is considered Aspect classification categories in modern
Turkic.
Проблему аспектуально-видовых значений глагола в тюркских языках необходимо рассматривать с учетом всех его особенностей. На наш взгляд, ее решение возможно через детальное и последовательное рассмотрение и изучение видо-временных форм глагола, спосо-

бов действия, семантических групп глаголов, аспектологических контекстов предложений и
т.д.
Как справедливо отмечает А.А.Юлдашев, ―прежде чем ставить вопрос в таком широком
(общетюркологическом) плане, необходимо разобраться в материале отдельных языков, получить ясное представление о природе каждой видовой формы, то есть изучить ее всесторонне – в ее отношении ко всем остальным формам вида и ко всей грамматической системе
данного языка. Материал таких языков, как кумыкский, азербайджанский, ногайский, гагаузский, тувинский и некоторые другие, не изучен‖ [5, c.43-45].
Указанная выше фраза придает настоящей статье еще большую актуальность в исследовании проблемы вида и аспектуальности в кумыкском и азербайджанском языках. Вместе
с этим она требует использования различных подходов к данному исследованию.
Сущность грамматической категории в том и заключается, что она представляет собой
совокупность противопоставленных по смыслу и форме, (тем самым связанных между собой) языковых явлений.
Рассматривая категорию ―вида‖ глаголов в кумыкском языке Н.К.Дмитриев отметил,
что тюркские виды в целом являются более разнообразными по значению, но при этом они
менее сформированы; так, от одних глаголов возникают одни виды, а от других – другие виды.
Такого положения как в русском языке, когда видовое понятие проходит сквозь все содержание
глагола (по всем наклонениям и временам), кумыкский язык не знает [2, c.140-141].
Современный кумыкский язык при всей своей неисследованности и неизученности дает
разнообразный, богатый материал тюркологам для дальнейшей разработки проблемы вида и
времени в тюркских языках.
Необходимо отметить тот факт, что глагольные виды в кумыкском языке отличаются богатством форм как в функциональном, так и в семантическом планах. Вопрос о видах глагола,
несмотря на обширную литературу, до сих пор остается открытым и нерешенным. Наличие богатых форм, выражения характера протекания действия в этом языке предполагает существование соответствующей грамматической категории вида.
В одной из своих работ Н.Э. Гаджиахмедов отмечает, что основанием для выделения
грамматической категории вида в современном кумыкском языке служит противопоставление морфологических форм по аспектному признаку. Категория вида в кумыкском языке
имеет диаграмматическую мотивацию: глагольные формы с нулевым аспектным показателем противопоставляются формам с грамматическим показателем тур-. Эта категория имеет
единый универсальный способ передачи различий глаголов по аспекту [1, c.29-30].
По мнению Д.М. Хангишиева, аспект в кумыкском языке выражается тремя способами:
1) фонетическим способом – путем долгого произношения согласных, обычно сонорных р, л,
выражается интенсивность действия: уруп ―ударив‖, урруп ―ударив (сильно)‖, алып ―взяв‖,
аллып ―взяв (интенсивно)‖; 2) синтаксическим способом – путем редупликации: айтып ―сказав‖, айтып-айтып ―сказав (интенсивно, неоднократно)‖; 3) аналитическими формами, состоящими из деепричастия на -ып, -а, -й, инфинитивов и вспомогательных глаголов, которые
широко представлены в кумыкском языке и являются основным способом выражения видовых значений. Данные формы часто осложняются и модальными оттенками: айтып къойду
―сказал быстро, интенсивно‖ (с оттенком сожаления) [4, c.21-22].
А.М. Султанмурадов в своей работе подробнее рассматривает аспекты глагола кумыкского языка и выделяет большее количество форм и способов их выражения. По его мнению,
аспектуальность в кумыкском языке выражается: 1) морфологическим способом – формами
прошедшего времени глагола на -ды, -гъан; -а эди, -гъан эди, -макъда эди…; 2) синтаксическим способом – путем редупликации деепричастий на -ып, -а и аналитических форм, образованных от деепричастий на -ып, -а, -ыбокъ и вспомогательных глаголов; 3) фонетическим
способом – путем удвоения согласных звуков и удлинения гласного [3, c.5-12].
Рассмотренные выше мнения тюркологов по разграничению категории вида на отдельные способы выражения являются важными и существенными для настоящей проблемы, однако нельзя забывать, что в тюркологии имеется еще целый ряд способов (лексический,

морфологический), а также форм (перифрастические, видо-временные), выражающих аспектуально-видовое значение в тюркских языках. На наш взгляд, исследуя данную проблему в
кумыкском языке, можно четко выделить следующие сложновербальные конструкции, обладающие аспектуально-видовыми значениями:
1) аналитические, состоящие из деепричастия на -а,-е; -ып и вспомогательного глагола
тур-, башла-, къал-, бер-, бол-, гел-, гет-, къой-…;
2) перифрастические, состоящие из причастия и вспомогательного глагола болмакъ-,
табылмакъ-…;
3) редуплицированные, представляющие собой парное сочетание, повтор глаголов или
деепричастий: учуп-учуп, геле-гете, гѐре-гѐрмей...
Основа тюркского глагола сама по себе не содержит указания на принадлежность к
определенному виду, но при парном сравнении, глаголы указывают на отличительное видовое значение, характеризуя действие по его направленности, длительности, протеканию,
кратности и другим оттенкам. Так, например: охумакъ ―читать‖ – охуп турмакъ
―почитывать‖; ишлемек ―работать‖ – ишлемеге башламакъ ―начать работать‖; къарамакъ
―смотреть‖ – къарап къалмакъ ―засмотреться‖; атмакъ ―бросать‖ – атып йибермек
―выбросить (резко)‖.
Таким образом, рассматриваемый нами в настоящей статье материал показывает достаточно регулярный характер подобного семантического противопоставления глагольных видов при парном сравнении. Ведь сущность грамматической категории в том и заключается,
что она представляет собой совокупность противопоставленных по смыслу и форме языковых явлений.
Работа выполнена в рамках научного проекта гранта Президента РФ для поддержки
молодых российских ученых (МД-2012).
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О РАННИХ ПЕРЕВОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Литературные связи России и Азербайджана имеют богатую историю. Россия стремилась на Кавказ, и это стремление заставляло русское государство изучать Кавказ во всех отношениях. В это же время получают свое развитие русско-азербайджанские литературные
взаимосвязи. Таким образом, интерес русской литературы к Азербайджану был не случайным.
Азербайджанская литература вначале воспринимались русским читателем в общем
контексте восточной. Это было связано с тем, что многие классики азербайджанской литературы писали на персидском языке.

Переводы восточной литературы появились в России еще в XVII веке, и они были сделаны главным образом с французского. Только в XIX веке, наряду с переводами с западных
языков начали появляться и переводы непосредственно с оригинала.
Работая на переводами восточных литератур, переводчики старались как можно точнее
сохранять содержание подлинника. При этом, некоторые стихотворные произведения переводились прозой, а иногда наоборот.
Более тесными азербайджанско-российские связи становятся с первой половины XIX
века, что было обусловлено новыми социально-политическими условиями. В это время
Азербайджан уже входил в состав Российской империи, и это в определенной степени создавало благоприятные условия для интенсификации контактов между нашими народами на
всех уровнях. Так, азу же после декабристского восстания Черниговский полк, примкнув
ший к декабристам, был сослан на Кавказ. Чуть позже, в 1833 году известный азербайджанский поэт, писатель, историк А. Бакиханов путешествует по разным регионам Российской
империи, в том числе и по Украине.
В 20-30-е годы XIX века Азербайджанская литература активно начинет входить в литературную жизнь России. В этом большая заслуга некоторых декабристов, которые оказались в
это время на Кавказе. В частности, А. Марлинский, лично знавший А.А.Бакиханова и
М.Ф.Ахундова, призывал изучать Восток через язык и литературу восточных народов, а не по
европейским переводам. В этой связи он придавал большое значение азербайджанскому языку, по распространенности сравнивая его с французским. О значимости азербайджанского
языка на Кавказе писал М.Ю.Лермонтов в письме к Раевскому: «Начал учиться по-татарски,
язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе – да жаль теперь
не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» (1).
Азербайджанской литературой интересовался поэт Я.Полонский, который работавший
помощником редактора Тифлисской газеты «Закавказский вестник». В его произведениях
содержится богатый восточный материал. В архиве поэта имеются некоторые переводы
азербайджанского фольклора, которые он использовал в своем творчестве (2).
Большой вклад в дело перевода азербайджанской литературы на русский язык внесли
известный ученый-ориенталист М.Казем-бек и А.А.Бакиханов. В 1829 году Казем-бек перевел на русский язык произведение персидского поэта Саади «Гулистан». В 1887 году в газете
«Кешкюль» начал публиковаться перевод поэмы Мухаммеда Физули «Лейли и Меджнун» на
русский язык. Как считают некоторые ученые, поэма была переведена известным украинским поэтом и просветителем Н.И.Гулаком (1822-1899). Современное азербайджанское литературоведение располагает фактами, говорящими о том, что стихотворный перевод поэмы
Физули «Лейли и Меджнун» на русский язык был осуществлен А. Навроцким, а помогал ему
в этом деле его соратник и единомышленник Николай Гулак. Видимо, это не случайно. Профессор А.А. Сеид-заде, в середине XX столетия немало сделавший для популяризации украинской литературы в Азербайджане, также подчѐркивал, что Н. Гулак сыграл выдающуюся
роль в деле распространения у себя на родине самого значительного произведения Физули.
Именно Н. Гулак в соавторстве с упомянутым А. Навроцким впервые предпринял перевод
всей поэмы «Лейли и Меджнун» на русский язык.
Любопытно заметить, что Н.Гулак в такой степени увлѐкся переводами с украинского
на русский и азербайджанский языки, что одновременно с работой над указанной поэмой
Физули занимался и переводом поэмы «Искендер-наме» Низами Гянджеви. Тем самым, А.
Навроцкий и Н. Гулак, имеющие обширные знания в области азербайджанской грамматики и
литературы внесли немалый вклад в дело популяризации Азербайджанской литературы.
Заслуживает особого внимания тот факт, что в 1815 году немецкий востоковед Генрих
Фридрих фон Диц обнаружив в Дрездене рукопись эпоса «Деде Коркуд» и перевел одну из
глав на немецкий язык, где Басат побеждает Тепегеза, и опубликовал его. В том же году Генрих Фридрих фон Диц написал работу, где провел сравнительное исследование эпоса с греческими мифами. Известный исследователь «Китаби Деде Коркуда» М.Н.Тахмасиб писал,
что Диц не до конца верно смог прочитать и понять оригинал и, поэтому, в переводе суще-

ствуют определенные погрешности, он исказил как отдельные слова, так и целые предложения и их смысл.
В 1859 году известный немецкий ориенталист Теодор Нелдеки переписал всю рукопись, перевел эпос на немецкий язык, однако, встретив ряд препятствий не смог осуществить
его издание. В 1892 году известный ученый-ориенталист В.В. Бартольд ознакомился с неоконченной работой Нелдеки. Эпос очень заинтересовал его, и он переписал рукопись заново. В 1894 году В. Бартольд перевел некоторые главы эпоса и опубликовал их. Однако он не
смог завершить начатое дело. После его смерти эпос в полном объеме в его переводе увидел
свет.
Известный польский поэт-ориенталист Александр Ходьзко (1804-1891) в 1842 году перевел азербайджанский эпос «Кѐроглы» на английский язык, который был издан в Лондоне.
В 1856 году с английского языка «Кѐроглы» был переведен на русский С.С.Пенном и издан в
Тифлисе. В предисловии к указанному изданию он пишет: «При переводе этой книги внимание мое обращено было в особенности на сохранение восточных выражений, имеющих, как
известно, характеристический интерес для читателей, более или менее знакомых с нравами,
обычаями и языком восточных народов; что единственную трудность встретил я при буквальной передаче восточных слов…» (3).
В данном случае переводчик, в своей работе прибегая к помощи языка-посредника, старается максимально сохранить национально-самобытный колорит азербайджанского дастана. Это ему удается в той мере, в какой только возможно добиться его с помощью третьего
языка, языка-посредника.
Как было отмечено выше, на первоначальном этапе многие восточные произведения, в
том числе и азербайджанская литература, переводилась с европейских языков, т.е. через
язык-посредник, который в определенной мере имеет свою творческую активность. «Эта литература, сама ранее поглотившая определенный иноязычный материал, передает его в измененном виде, причем эта трансформация бывает самой различной – большой и малой, очевидной и едва уловимой. Таким образом, происходит как бы столкновение трех различных
точек зрения – исходной, средней и конечной» (4). Это явление – перевод через языкпосредник недолговечно, оно может продолжаться, пока в конечном итоге не приходит
«прямой» перевод. Наступает такой момент, когда идет интенсивное изучение языков, что
создает благоприятные возможности для переводчиков без посредников переводить с оригинала. Через изучение языка, переводчики непосредственно знакомятся с жизнью и бытом
народа, чьи произведения они переводят. Все это способствовало появлению более точных и
верных переводов.
Большой вклад внес в литературные взаимоотношения русского и азербайджанского
народов известный востоковед Мирза Джафар Топчибашев, который в свое время учил А.С.
Грибоедова персидскому языку. Он был не только востоковедом, но и глубоко знал как восточную, так и европейскую литературу. В свое время Топчибашев перевел несколько сонетов с польского на персидский язык, хотя эти переводы не выдерживают серьезной критики в
отношении сохранения формы и содержания подлинника.
Говоря о проникновении азербайджанской литературы в русскую литературную среду,
нельзя обойти стороной популяризатора азербайджанской литературы, известного переводчика Фридриха Боденштадта, который замечательно перевел произведения Мирзы Шафи Вазеха на немецкий язык. С немецких переводов Боденштадта в 50-ых годах XIX века
М.Л.Михайловым были сделаны переводы произведений М.Ш,Вазеха на русский язык.
М.Л.Михайлов был широкообразованным человеком и считался одним из лучших переводчиков своего времени. Им осуществлены переводы произведений как европейской, так и восточной литератур. Он справедливо считал, что переводная литература в первую очередь
обогащает язык и культуру того народа, на который осуществляется перевод. По этому поводу М.Л.Михайлов писал: «Близкое знакомство с классическими произведениями других
народов расширяет умственный кругозор нации, вносит свежие элементы и в язык, и в сфе-

ру мысли. Это международное общение есть один из самых действенных двигателей человечества по пути прогресса» (5).
Переводы М.Л.Михайлова отличались верностью и адекватностью содержания и близостью к духу и форме оригинала.
В то же время произведения русских авторов также стали переводиться на азербайджанский язык. Одним из пионеров этого дела по праву может считаться А.Бакиханов, который перевел басни И.А.Крылова.
Огромное влияние на процесс развития литературных взаимосвязей России и Азербайджана оказало появление в Азербайджане светских школ, где наряду с другими изучался и
русский язык. Это русско-азербайджанская школа, открытая в 1887 году С.М.Ганизаде, это и
школа, открытая Сеидом Азимом Ширвани в 1869 году, где наряду с азербайджанским и
персидским языком изучался и русский, и многие другие.
Прочные литературные контакты возможны лишь тогда, когда они основываются на
хорошем знании обоих языков. Поэтому мы обратили внимание не только на проникновение
азербайджанской литературы в русскую культурную среду, но и на процесс изучения русского языка в Азербайджане. Вторая половина XIX века создавала благоприятные условия
как для ознакомления народов России и Азербайджана с литературой друг друга, так и для
дальнейшего развития переводческой деятельности.
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SUMMARY
Literary connections are one of the most important and fruitful means of intercultural dialogue
Azerbaijani-Russian cultural relations have deep historical roots. The article investigates those relations historically and studies how they were made. Researches of the above-mentioned problem and
fiction translations are made.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ВЕРОТЕРПИМОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
Идея толерантности восходит к истории философской мысли. О толерантности в условиях сильной церковной цензуры писал Дж.Локк в «Послании о веротерпимости» [7] и
«Письмах о веротерпимости» [8], П.Бейль в нескольких своих философских сочинениях [2].
Как философская категория толерантность была сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов Тридцатилетней войны, в ходе

которой представители враждующих религиозных конфессий почти поголовно истребили
друг друга.
К пониманию толерантности существуют различные подходы. Наша позиция совпадает
с точкой зрения на эту проблему представителя философского крыла Владислава Лекторского [6]. В данном случае предлагаются четыре возможных способа понимания толерантности.
Первый, «толерантность как безразличие», предполагает существование мнений, истинность
которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические ценности
разных культур, особенные этнические верования и убеждения и т.д.). Второй, «толерантность как невозможность взаимопонимания», ограничивает проявление терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невозможно и, с которым невозможно взаимодействовать. «Толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как
более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно и презирать. И наконец, «терпимость как расширение собственного опыта и критический диалог» позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате критического диалога [6].
Когда в 90–х годах ХХ века, нетерпимость вошла в политику и стала рассматриваться
как угроза региону, миру и безопасности, правозащитники начали рассматривать толерантность, прежде всего, как преодоление всех форм расизма и расовой дискриминации. По мнению многих специалистов, таких как Юрий Джибладзе - президента Центра развития демократии и прав человека, такой подход к толерантности вовсе не означает игнорирования других форм нетерпимости. Просто в дискриминации, основанной на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, нетерпимость в современном
обществе выражается наиболее ярко [3].
Яркость проблемы в регионе Южного Кавказа до сих пор находится на острие лезвия
бритвы. Все внедренные в наш регион конфликты, стали возможны из-за присутствия нетерпимости друг к другу, из-за возвышения собственной религии, нации, избранности над другими.
В современный период каждая республика Южно-Кавказского региона стремится войти
в демократический режим развития. В этом случае должно возобладать восприятие принципов толерантности - демократических прав и свобод, закрепленных в законных актах и, провозглашенных в международных декларациях - во Всеобщей декларации прав человека, в
Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Двенадцатый протокол
конвенции обязывает, ратифицировавшие его государства гарантировать любые права без
какой-либо дискриминации и предусматривает механизм наказания в случае невыполнения
обязательств.
Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены, прежде всего, в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.
От установок толерантного отношения народов друг к другу зависит успешное развитие общественных отношений – в политике, экономике, культуре, в духовной и в производственной деятельности.
И в светской, и в духовной сфере, Азербайджан всегда был толерантной страной. Наш
народ воспитан в соответствии с понятием, что достижение незыблемых ценностей в материальном и духовном мире, возможно лишь через терпимое, толерантное взаимодействие в
локальных и нелокальных условиях, определяемых современным, глобальным процессом.
Азербайджанские мусульмане являются носителями гена уважения к другим нациям и религиям.

После распада Советского Союза, когда народы бывших союзных республик обрели
свободу вероисповедания, все конфессии, которых в Азербайджане насчитывается великое
множество, будучи равны перед законом, получили одинаковый статус.
В статье 18 второй главы Конституции Азербайджанской Республики говорится, что
религия отделена от государства, но «все вероисповедания равны перед законом». Азербайджанское государство стоит на страже человеческого достоинства и человечности, поэтому в
той же статье Азербайджанской Конституции выносится запрет на распространение и пропаганду религий, «уничижающих достоинство личности и противоречащих принципам человечности» [5].
Да, в Азербайджане ведущей религией выступает Ислам. Его обширное распространение пришло через понимание и доверие к основополагающим догмам. В противовес злу Ислам исповедует добро, учит человеческим ценностям, ориентирует людей в направлении положительных поступков.
Ислам осторожно и точно подходит к определению практических ценностей и этим вызывает уважение человека к религиозному праву.
В течение последних нескольких десятилетий в нашей республике было проведено
большое количество исследований по философии Ислама. Это позволило выявить тенденцию роста моральных ценностей: в культуре, возрожденных традициях, науке и образовании
[1]. Ислам в Азербайджане мирно сосуществует с Христианством, Иудаизмом, Буддизмом и
другими религиями. При этом культура и религия в Азербайджане не исключают друг друга.
Учение Пророка Мухаммеда не противоречит, а ориентирует людей уважать истории и религии других народов. Ибо, каждая религия имеет свою уникальную специфику развития. В
настоящий период религия и Азербайджанское государство, вместе участвуют в общественном развитии. Взаимная враждебность между религиями в нашем обществе, исключена, потому нет ущемления ни чьих интересов. Постулат толерантности в Азербайджане соответствует нормам Международного права и Основного Закона Республики - Конституции (18
статья, II глава) [5].
То, что Азербайджанское общество развивается по принятым Международным нормативам, с прогрессивными, универсальными подходами к различным культурам и религиям,
основанных на идее терпимости и толерантности, отношениях, закрепленных и регулируемых Конституцией Азербайджана, является очевидным фактом. Толерантность в Азербайджане, как уже было отмечено выше, связана с терпимостью. Идеи терпимости в обществе,
отражены в идеологии нашего государства. Терпимость к другим представителям наций не
противоречит политике нашего государства и общества. По объективной оценке, выражая
свои интересы, некоторые представители народностей, прикрываясь толерантностью, несут
отрицательное воздействие на человечество [11]. Но, открытые культурные взаимодействия,
имеющие положительный толерантный характер приветствуются в Азербайджане.
Ныне Азербайджан развивается в соответствии с глобальными ценностями человеческого развития, утвержденными Программами ООН [11].
Религии, несущие цивилизованные догмы предотвращают конфликты и их проявления.
Во всяком случае, об этом свидетельствует мировая практика. Ссылаясь на факты, отметим,
что народности, пренебрегающие общественными мировыми установками, разжигают этнические конфликты. [11]. По этой причине стали возможны конфликты в бывшей Югославии,
России, в Преднестровье, в Пакистане, Корее, Грузии, в Нигерии; Нагорно-Карабахский
конфликт также разжигался армянским экстремизмом и сепаратизмом. Армянские поколения изначально воспитывались в ненависти и в видении врага в азербайджанской нации и
исламской религии. Тогда как, на азербайджанской земле лелеяли таланты, даже если они принадлежали армянским носителям (Ирина Аллегрова, Гарри Каспаров). Армяне занимали многие
ведущие позиции в Азербайджане, и не потому, что была нехватка в национальных кадрах, а потому что дух толерантности всегда наличествовал в народе Азербайджана и в Исламе.
В Армении существует закон «О свободе совести и религиозных орга-низациях», принятый Верховным Советом 17 июня 1991 года с изменениями и дополнениями, регулирующий от-

ношения, связанные со свободой совести и деятельностью религиозных организаций. Согласно
статьи 19 данного Закона все гражданские обязанности, предусмотренные действующим законодательством, распространяются также на верующих членов религиозных организаций
наравне с другими гражданами. Далее указывается, что в отдельных случаях противоречий
между гражданскими обязанностями и религиозными убеждениями вопрос об исполнении
гражданских обязанностей может быть решен на альтернативном принципе в установленном
законом порядке по взаимному соглашению соответствующего государственного органа и
данной религиозной организации. Однако обтекаемая формулировка об «альтернативном
принципе», только, если дело касается религиозных организаций, а интересы отдельного индивида остаются неучтенными. Право поступать в соответствии со своими религиозными
убеждениями в рассматриваемом законе не закреплено. Закон лишь предоставляет право каждому гражда-нину свободно определять свое отношение к религии. В области свободы вероисповедания и религиозной толерантности, наблюдаются грубые нарушения прав нетрадиционных
для Армении религиозных конфессий. На Интернет-сайтах приводятся случаи о лишении свободы лиц, отказывающихся от военной службы в связи с вероисповеданием, множество других
приверженцев веры вынуждено скрываться от преследований и жить подпольно.
В феврале 1999 года Министерство обороны Республики Армении официально предупредило членов правозащитных организаций, занимающихся защитой прав призывников, прекратить сотрудничество с международными правозащитными организациями. Экстремизм и
агрессия в политике Армении являются исторической данностью. Результат их внедрения во
взаимоотношения с Азербайджаном – это тысячи безвременно угасших азербайджанских
жизней. Античеловеческая политика Армении, вынудившая с конца восьмидесятых годов
ХХ в. более миллиона наших соотечест-венников стать беженцами и вынужденными переселенцами, не имеет оправдания. И, хотя армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт с самого начала вроде не имел религиозных корней, духовный лидер Армении - католикос Вазген I, практически сразу стал одним из вдохно-вителей сепаратистского движения.
Идеологи воинствующего армянского сепаратизма не упускали случая, чтобы внушить
остальному миру миф об «исламской угрозе», исходящей от Азербайджана [15]. Тогда, как
еще народный лидер Азербайджана - Гeйдaр Aлиeв говорил: «Религиозная толерантность - у
нас в крови, в нашей культуре, Ислам - в наших сердцах, и мы не допустим, чтобы он вышел
на улицы». Будучи создателем современного Азербайджана Гeйдaр Aлиeв верил, что ислам
относится не к светской, а к духовной сфере жизни современной страны.
Пройдя сложнейший период в новейшей истории своего независимого существования,
азербайджанский народ остался верен толерантным традициям, которые несет его религия и
культура. Более того, мусульманское духовенство и Гейдар Алиев подняли дух веротерпимости на еще более высокий уровень. Дух веротерпимости создал препятствие распространению реакционных настроений в обществе и этническим столкновениям.
Уникальный опыт Азербайджана в становлении и укреплении межрелигиозного диалога и сотрудничества получил высокую оценку и признание за рубежом. Свидетельством этого стал исторический визит в республику главы римско-католической Церкви Иоанна Павла
II (22-24 мая 2002 г.). Понтифик высоко оценил исторические традиции веротерпимости в
Азербайджане, ведь именно здесь нашли приют первые христиане, спасавшиеся от преследования римских властей [9].
В 2003 г. (16-18 апреля) Азербайджан посетил Патриарх Рима Варфоломей I. Целью визита главы православной церкви Восточного Рима было достижение понимания и согласия
по многим вопросам, беспокоящим последователей различных конфессий, в целях дальнейшего укрепления диалога между цивилизациями. Побывав до посещения Азербайджана в
трех мусульманских странах, патриарх признал, что государственно-конфессиональные отношения, а также отношения между традиционными и нетрадиционными конфессиями в
республике являются образцовыми. Он сказал: «Я удовлетворен уровнем толерантности
здесь. В Азербайджане каждый может исповедовать религию и отправлять обряды по своему
желанию» [9].

18 октября 2004 г. уже бывший Папа Римский Иоанна Павла II встретился в Ватекане с
делегацией религиозных деятелей республики, в которую вошли глава Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ Бакинский и Каспийский
Русской православной церкви Александр, а также председатель религиозной общины горских евреев Семен Ихиилов. Павел II высоко оценил отношения, существующие между различными религиозными конфессиями в Азербайджане и выразил сожаление в связи с тем,
что на Кавказе продолжаются насильственные конфликты. «Никто не вправе представлять
религии или использовать их как орудие нетерпимости, как средство для агрессии, насилия
или смерти. Наоборот, их дружба и взаимоуважение составляют богатый источник подлинного прогресса и мира» [16].
В сохранение традиции веротерпимости большой вклад вносит Государственный Комитет Азербайджанской Республике по Работе с Религиозными Образованиями. Руководство
вышеназванной структуры регулярно проводит встречи и семинары с участием глав религиозных общин с целью достижения между ними полного взаимопонимания и налаживания
более тесных связей. Так, 3 апpеля 2004 г. в ГКРРО проходил семинар на тему: «Религиозная
стабильность - неотъемлемая часть общей стабильности» [15]. Тогда на семинаре были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения веротерпимости, а также роли религиозных общин в борьбе с терроризмом. Азербайджан получил одобрение и поддержку в участии его в
международной коалиции по борьбе с терроризмом. В то же время, было указано на ошибочность отождествления терроризма с исламом или какой-либо другой религией.
С 8 сентября по 10 ноября 2004 г. Государственный Комитет по Работе с Религиозными
Образованиями организовал цикл из десяти семинаров для руководителей религиозных общин, на которых обсуждались вопросы, касающиеся государственно-религиозных отношений, а также воспитания духа терпимости среди последователей различных религий. Так,
первый из десяти семинаров назывался «Государство и религия: поиск путей социального
мира и согласия». 6 октября 2004 г. профессор Рауф Гусейнов прочел лекцию на тему «История христианства в Азербайджане». Завершился цикл семинаром на тему «Религия - путь к
миру», на котором глава Госкомитета профессор Рафик Алиев подвел итоги о работе, проделанной в целях достижения понимания и согласия между верующими в республике, и наметил ориентиры для дальнейшего сотрудничества в интересах всего народа. Определенную
роль в расширении сотрудничества между представителями различных конфессий играют и
неправительственные организации, а также международные структуры [11]. Так, 22 июня
2004 г. в Международном пресс-центре столицы состоялся семинар на тему «Роль Ислама в
формировании толерантности на Южном Кавказе». В работе мероприятия, организованного
Фондом Фридриха Наумана (Германия) совместно с независимым консультативным центром
«За гражданское общество» (Азербайджан), Международным центром по конфликтам и переговорам (Грузия) и Американский еврейский комитет (США), приняли участие представители
различных религиозных конфессий, политики, историки, эксперты из Азербайджана, США,
Германии и Грузии.
Выступивший на семинаре посол Германии Клаус Гревлих отметил ценность уникальной
модели государственно-религиозных отношений в Азербайджане, в рамках которой представители религиозных общин не просто соседствуют, но и взаимодействуют. «Модель Азербайджана
в области взаимоотношений государства и религии может быть экспортирована в другие страны.
Религиозная толерантность и терпимость являются вашим богатством», - подчеркнул немецкий
дипломат [16]. На Международном симпозиуме на тему «Исламская цивилизация на Кавказе»
Гейдар Алиев говорил «В мире очень много религий. Каждая религия занимает какое-то свое
место. Мы, азербайджанцы, гордясь исламской религией, вместе с тем никогда не относились
отрицательно к другим религиям, не враждовали, не строили козни, и ни один народ не заставляли исповедовать нашу религию. В целом, терпимость к другим религиям, жизнь рядом с другими религиями в условиях взаимопонимания - особенность исламских ценностей. На протяжении истории это нашло свое отражение и в Азербайджане, и на Кавказе. В Азербайджане наряду
с исламской религией на протяжении веков существовали и христианская религия, и иудейская,

и они существуют сейчас. И такая же картина наблюдается на Кавказе. Считаем, что люди, независимо от их принадлежности к какой-либо религии, должны уважать все другие культуры, религии, нравственные ценности, должны быть терпимы к их обычаям, традициям, даже к тем, которые им не по душе».
Продолжатель дела Гейдара Алиева, настоящий Президент Азербайджана - Ильxaм Aлиeв,
достойно развивающий заложенные традиции своего отца, включая область религиозного плюрализма, заявил на церемонии открытия Церкви, что «религиозная толерантность - это один из
факторов, усиливающих нашу страну».
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SUMMARY
The authors ascertain fact that the Republic of Azerbaijan, separation of religion and state,
came to the conclusion that the postulate of tolerance in Azerbaijan, consistent with the norms of
International law and Article 18 of the Constitution of Azerbaijan Republic. Tolerance of other representatives of nations does not contradict the policy of our government and society. Islam carefully
and precisely approaches suited to the determination of practical values and this causes the man to
respect the religious law.
In contrast to the evil it professes good teaches the human values, orients people toward positive behavior. At present, the religion and the state of Azerbaijan State together participate in social
development. The spirit of their toleration has created an obstacle to spreading reactionary attitudes
in a society and ethnic clashes. In the authors opinion religions, bearing the civilized dogma prevent
conflicts and their manifestations.
Гарунова Н., доктор исторических наук,

Дагестанский государственный университет,Республика Дагестан
«Г.АЛИЕВ - ЛИДЕР, СТРОИТЕЛЬ, РЕФОРМАТОР»
Развитие каждого государства тесно связано с деятельностью личности, сыгравшей
важную роль в его судьбе.Личность в истории, человек и власть — эти сюжеты занимают
людей во все времена. Иногда это чисто обывательский интерес к вождям, деталям их личной жизни, скрытым до поры до времени от посторонних глаз. Но чаще — стремление понять, почему одни лидеры возвышают свою страну,а других те же события увлекают за собой?
Алиева часто сравнивали с Шарлем де Голем. В политической судьбе этих людей
много общего. Сопоставление этих двух исторических личностей при всех различиях политической среды и обстоятельств, в которых они действовали, рельефно выделяет самое главное: определяющими для них были интересы своей страны.[1]
Гейдар Алиев как политик рос и формировался в советской системе ценностей. Слова
об интернационализме никогда не были для него дежурной фразой. Но на исходе XX века он
по-новому открыл для себя мысль Шарля де Голля о приоритете национального фактора перед всеми другими идеями, теориями, лозунгами и принципами. Да, национальная идея, как
показала история, оказалась более живучей, чем многие другие. Для политика-реалиста отсюда следовал один вывод: спасение государства было в то же время и спасением нации.
Проницательные политики, а к таким, безусловно, относился и Гейдар Алиев с его
огромным управленческим опытом, политической интуицией и пониманием движений человеческой души, видели, что в конце 80-х дело идет к распаду союзного государства. Достаточно интересное высказывание в этом ракурсе заместителя декана исторического факультета МГУ, Алексея Власов « Безусловно, Гейдар Алиев – это человек и политик, который сыграл огромную роль не только в истории Азербайджана, но и в рамках нашей общей истории,
истории советской. Сейчас, когда после распада СССР прошло уже 20 лет, масштаб его личности воспринимается всѐ более рельефно. Мне лично становится понятно, что именно таких
политиков, как Алиев, Машеров, Назарбаев остро не хватало в тот трагический момент, когда высшее руководство СССР фактически вело огромную страну к гибели». [2]
Часто в интернет-ресурсах находишь мнения негативных, альтернативно выражающих
свою оценку людей. Оценивать политика всегда необходимо с позиций того времени, вкоторое он проживает. Доказательно в этом плане на наш взгляд привести мнение политологаИбрагимаМамедова, который выделил те достижения Гейдара Алиева, которые характеризовали его как опытного политического лидера.
1. Достигнутая при нем внутриполитическая стабильность. Гейдар Алиев находил общий язык со всеми, в зависимости от обстоятельства и целей, которые необходимо
было достигнуть.
2. Принятие конституции, отвечающей требованиям времени.
3. Приватизация и передача земли крестьянам. Это стало экономической основой развития демократии в политической сфере. Тем самым была создана почва для перехода от всенародной социалистической собственности и государственного планирования, которые не оправдали себя в течении 70 лет, к рыночной экономике.
4. Инвестиции. Во время правления Гейдара Алиева в экономику Азербайджана в целом было вложено около 20 миллиардов инвестиций.
5. Подписание нефтяного «Контракта века», которое стало не только экономической,
но и геополитической базой для дальнейшего существования государства.
6. Контракт по строительству стратегического нефтепроводаБаку-Тбилиси-Джейхан и
газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум был основным фундаментом стратегической
ориентации и стержнем соединения геополитической оси Запад- Турция – Южный
Кавказ – Средняя Азия.

7. Создал концепции «независимой и сбалансированной внешней политики», которую
определил так: - углубление сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной и в культурной сферах с Россией;- развитие торгово-экономических и гуманитарных связей с Ираном, не отбрасывая сходу некоторые политические интересы Тегерана;- в фундаментальных вопросах сотрудничества, таких, как энергетические и военные, оказывалось предпочтение Турции и США.
8. Определил контуры системы национальной безопасности. [3]
Для любого лидера очень важны и личностные качества.«Он умел чувствовать настроения и обладал даром говорить с людьми» - отмечает СевинджБудагова.«Талант и воля —
ключевые качества личности Алиева. Высочайшая организованность и требовательность —
прежде всего к себе. Умение слушать и слышать одного человека и понимать устремления
всех, кого объединяет емкое понятие — «народ», «нация». В нем сочетались пророческая
дальновидность большого политика и отвага полководца. Глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство. Великодушный и незлопамятный, он умел
прощать тех, кто ненароком ошибся, но неучи, не могли рассчитывать на его снисхождение…»- вспоминает доктор наукГасанлы.«Являясь мудрым политиком, он умел найти конструктивные решения в самых сложных ситуациях»-говорит о нем экс-Президент Республики ТатарстанМинтимер Шаймиев.[4]
Как справедливо замечает А. Власов «история жизни Гейдара Алиева – это не только
история Азербайджана. Это история переломной эпохи, в том числе и в жизни России. К счастью, живы ещѐ те управленцы из ближайшего окружения Гейдара Алиева, которые могут
донести до нас его реальный исторический портрет. И мне лично кажется, что хотя о нѐм
написано немало книг и снято немало фильмов, но загадка личности Гейдара Алиева так и не
раскрыта до конца» [2].
Даже критически настроенный автор АрисКазинян» не может не отметить в своей работе , то что «Алиев, сотканный из, казалось бы, несовместимых слоев исторических напластований, он воистину являлся человеком-эпохой, уникальным олицетворением всего того,
что XX век успел сосредоточить в созданном им же демографическом понятии – азербайджанец.Как и всякий памятник эпохи, он, право же, застрахован самой историей».[5]
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Идеал культурного человека есть не что иное,
как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.
Культура с большой буквы состоит из книг, здравого смысла,
любви к знаниям, доброй воли и памяти.
В данной статье речь идет о таких понятиях как язык и культура в современном мире.
Уделяется вопрос лингвокультурологии, особенно лингвокультурологической компетенции,
представлен опыт работы азербайджанской системы образования в вопросах преподавания одновременно русского и азербайджанского языков.
In this article we are talking about concepts such as language and culture in the modern
world. We describe the language system in the Azerbaijan education system.
Современный мир развивается в контексте диалога культур. Диалог культур – это
прежде всего определенный уровень самопознания. На развитие межкультурной коммуникации и языкового образования возлагают большие надежды в плане проведения разного роде
реформ. Человек развивается на пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Сегодня необходимы новые подходы к проблеме языка и
культуры в ряду актуальнейших социолингвистических и лингводидактических исследований. В лингвокультурологии, стремясь раскрыть два понятия – язык и культуру, ученые все
чаще делают акцент на поиск определенных кодов, которые бы объединили бы эти два понятия. Хотя язык всегда присущ в контексте культуры.
Восходящая к В. фон Гумбольдту антропологическая парадигма языкознания, в рамках
которой развивается лингвокультурология межкультурная коммуникация, становится чрезвычайно актуальной в 21 веке. Анны Вежбицкая говорила о наличии в каждой культуре некоего
набора общих культурных норм, - норм, которые оказываются довольно специфичными и которые могут быть выражены в форме эксплицитных культурно-обусловленных сценариев. Так,
Л. Вежбицкая указывает, что: 1). В разных обществах, в разных языковых коллективах люди говорят по-разному; 2). Эти различия являются глубокими и системными; 3). Они отражают разные культурные ценности или, по крайней мере, разные иерархии ценностей; 4). Различие способов говорения, различие коммуникативных стилей можно объяснить в терминах независимо
установленных различных культурных ценностей и культурных приоритетов
Лингвокультурный аспект изучения коммуникативных ситуаций заставляет по-новому
взглянуть на данную проблему. Так, в частности, выявление набора типов коммуникативных
ситуаций осложняется наличием ряда различающихся особенностей лингвокультур и, как следствие, типы коммуникативных ситуаций в принципе не могут быть универсальными. То, что является коммуникативной нормой в одной лингвокультуре, может не соответствовать или даже
противоречить коммуникативным нормам другой лингвокультуры. Это наиболее ярко видно в
случае сопоставления «далеких» в культурном отношении лингвокультур. Лингвокультурный
аспект рассмотрения коммуникативных ситуации «проблематизирует» задачу моделирования
коммуникативной ситуации, решение которой в рамках отдельной лингвокультуры обычно не
составляет проблемы. Под моделированием ситуации обычно понимается воссоздание ситуации,
адекватной данному речевому построению, то есть такой ситуации, в которой было бы правильно и уместно произнесениеконкретной фразы (набора фраз
Необходимость лингвистических исследований для взаимопонимания народов, диалога
национальных культур стала уже общепризнанным фактом, так как в "социальной действительности" язык, по мнению Э.Сепира, – это путеводитель, приобретающий "все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры" Язык обладает способностью воздействовать на формирование и развитие народной культуры, которая, в свою очередь, персонализируется как личность. Из этого следует, что проблемы языка, культуры и личности следует ставить во главу угла, так как, практически, именно с культуры начинается духовное общение людей, понимание и сотрудничество народов, а общение культур актуализируется

в общении личностей. Лингвокультурология (от лат.: lingua - язык, cultura - культура, logos наука, учение) как научная дисциплина синтезирующего типа, суть которой будет ! раскрыта в
дальнейшем изложении, характеризуется прежде всего целостным, паритетным и системным
рассмотрением культуры и языка как совокупности единиц (лингвокультурем), образующих полевые структуры. Доминирующим здесь является не простое изучение взаимодействия \ языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов или опора на предметно-понятийную
сферу культуры в учебном описании и преподавании языка, а целостное теоретико-описательное
исследование объек- \ тов как функционирующей системы культурных ценностей, отражаемых в
языке, контрастивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков (народов) на основе теории лингвистической относительности (гипотеза Э. Сепира - Б. Уорфа) (1), концепции, согласно которой структура языка и системная семантика его единиц коррелируют со структурой
мышления и способом познания внешнего мира у того или иного народа.
Сегодня говоря о подходах в обучении, ставится вопрос о лингвокультурологической компетенции. Очень интересен опыт работы в азербайджанской системе образования, особенно в
части обучения билингвов.
Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся-билингвов в условиях
двуязычия считается самым важным этапом в процессе обучения как русскому, так и азербайджанскому языкам. Лингвокультурологическая компетенция предполагает развитие у учащихсябилингвов необходимых знаний учебного культурологического материала; овладение минимумом общелитературной лексики, знание языковых средств (лексических, грамматических), позволяющих вступать в процесс общения; построение своей жизнедеятельности в соответствии с
духовно-нравственным, морально-этическим, эстетико-креативным потенциалом развернутой в
языковом сознании концептосферы национальной культуры. Иными словами, лингвокультурологическая компетенция ориентирована на «деятельностный подход, позволяющий приобретать
умение использовать полученные знания на практике в ходе межкультурных коммуникаций и в
межнациональном общении. Формирование лингвокультурологической компетенции учащихсябилингвов должно опираться на сопоставителъно-контрастивное описание русского и родного (азербайджанского) языков на уровне языковых картин мира как языков разного строя
(флективного и агглютинативного), обусловленных специфическими особенностями лексикограмматических явлений. Новая парадигма высшего лингвистического образования обусловила
необходимость профессиональной подготовки специалиста новой формации – преподавателя
иностранных языков и культур, специалиста по межкультурной коммуникации.
Лингвокультурология не замыкается сегодня в рамках языковой структуры и проблема соотношения культуры, языка и сознания на национальном и межнациональном уровне становится
одной из актуальных лингвокультурологических проблем.
Чрезвычайную важность и перспективность проблема взаимоотношения языка, культуры и
сознания приобретает в условиях межкультурной коммуникации. Во многих ситуациях общения
между представителями разных народов владения языком часто оказывается недостаточно для
достижения взаимопонимания. Знание грамматики, лексики, синтаксиса должно сочетаться с
экстралингвистической информацией: с культурными знаниями об особенностях мышления,
восприятия носителя языка, образно-ассоциативных представлениях, вызываемых отдельными
лексическими единицами, системе существующих в национальном сознании ценностей и идеалов. Причиной проблем, часто возникающих в межкультурном общении, оказываются не различия в языковых системах участников коммуникации, а несовпадение национальных картин мира
как отражениях национальных приоритетов.
В национальной картине мира выделяются компоненты, которые, являясь единицами описания и усвоения языка, имеют эталонное, символическое, образно-метафорическое значение с
точки зрения ее представителей. Национально маркированные единицы позволяют человеку
другой культуры ориетироваться в картине мира носителя языка, что является особенно актуальным в связи с всевозрастающей ролью международных контактов и необходимостью достижения взаимопонимания в диалоге культур.
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Гусейнова А.
НАНА, Институт архитектуры и искусства, Азербайджан
СИНТЕЗ ИСКУССТВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ БАЛЕТНОМ СПЕКТАКЛЕ
(ПО БАЛЕТУ « ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ» АФРАСИЯБА БАДАЛБЕЙЛИ.)
Проблемы синтеза искусств в современной науке, в частности в азербайджанском балетном спектакле, являются одними из наиболее интересных и актуальных областей в искусствоведении.
Здесь охвачен необычайно широкий круг вопросов. Действительно, как в наиболее совершенных балетных спектаклях взаимодействуют смежные виды искусств, усиливая эффекты эстетического воздействия спектакля, достигая наивысшей точки эмоционального
воздействия на зрителя: музыкальная драматургия (музыка), литературная драматургия (либретто), танцевальная драматургия (хореография), визуальное прочтение (сценография), визуальные образы (костюмы), прочтение образов исполнительским индивидуумом (исполнители), световое решение (световая режиссура), вокал, речитатив, часто используемые приемы в
последнее время в балете, видеографика и т.д.? Какими средствами усиливается эмоционально-психологическое воздействие на зрителя, с целью создания состояния высшего сопереживания происходящему на сцене- состоянию катарсиса? Как известно, сопереживая героям балетного спектакля, зритель подвергается эмоционально-психологическому воздействию
экспрессиями, тем самым очищая свою суть всплеском эмоций, трагическими или комическими экспрессиями.
Изучение проблемы становления азербайджанского балетного спектакля на сегодняшний день не получило должной исследовательской разработки тогда, как азербайджанский
балетный театр является выдающимся явлением мировой культуры. Такие постановки азербайджанских балетов, как «Семь красавиц» К.Караева (1952г., балетмейстер - П.Гусев, художники - Ф.Гусак, Э.Алмасзаде), «Легенда о любви» А.Меликова (1962 г., балетмейстерЮ.Григорович, художник- С.Вирсаладзе), «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова (балетмейстер–
Н.Назирова, художник- постановщик- Т.Нариманбеков, художник по костюму- Т.Таиров) и
др. ставились на лучших балетных сценах Европы, Америки и Африки, неоднократно на
сцене Большого театра в Москве, в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова, в
театрах городов Киева, Горького, Ташкента и др.
Определяя истоки такого блистательного успеха азербайджанского балетного искусства, неумолимо возвращаешься к рождению первого в Азербайджане (и на всем Востоке)

национального балетного спектакля «Девичья башня» Афрасияба Бадалбейли, поставленного 18.04.1940 году и по сей день (вот уже 72 года) идущего в обновленной редакции на сцене
Азербайджанского Государственного театра оперы и балета. Разные аспекты изучения данной темы находят свои разработки в трудах, статьях, исследованиях целого ряда ученых по
истории развития древнего и средневекового искусства Азербайджана (Н.И.Рзаев, А.Мец,
Ш.Г.Гулиева и др.), по истории развития театрального искусства Азербайджана конца 19начало 20 века (Уз.Гаджибеков, А.Г.Сарабский, Р.А.Мамедова, архивные печатные органы и
т.д.), в трудах, освещающих творческий путь Афрасияба Бадалбейли (Н.Рагимбейли,
Я.Пашаева и др.), в монографиях по советскому периоду развития азербайджанского балетного искусства (К.А. Касимов, Х.Кашкай, Р.Фархадова, Л.Шихлинская, В.И.Березкин и др.)
Необходимо отметить, что в большинстве исследований основной акцент делался на музыкальную драматургию балетного спектакля, тогда, как другие составляющие синтезированного театрального искусства оставались несколько бегло очерчены, хотя аспект взаимосвязи,
взаимовлияния и формирования, синтеза сценарной драматургии, музыки, хореографии, сценографии (обряды, костюмы, национальная пластика, ментальная психо-генетическая кодировка и т.д.) в балетном спектакле, в частности в балете «Девичья башня» А.Бадалбейли является необычайно насыщенным и интересным материалом для его изучения. И, наконец,
бесценную информацию по данной теме представляют высказывания деятелей культуры и
искусства, непосредственно принявших активное участие в постановке и жизнедеятельности балета «Девичья башня» Афрасияба Бадалбейли – наших многоуважаемых корифеев,
таких, как первая исполнительница главной роли Гюльянак, впоследствии балетмейстер обновленных редакций балета народная артистка СССР, лауреат Госпремии СССР Гамер Алмасзаде, художник балета заслуженный художник Азербайджана Энвер Алмасзаде, исполнительница роли Гюльянак Народная артистка Азербайджана, лауреат Госпремии СССР Тамилла Ширалиева, исполнительница роли свахи Народная артистка СССР Хумар Зульфугарова, композитор, музыкальный редактор последней постановки балета заслуженный деятель искусств, профессор Муса Мирзоев, искусствовед, освещавший премьеры спектакля
Светлана Мирзоева и др. Будучи учащейся Бакинского хореографического училища, я сама
принимала участие в спектакле балете и была свидетельницей его неизменного успеха. Безусловно, это спектакль выдержан в стиле хорео-драмы и основополагающим здесь явилось,
помимо богатого фольклорного музыкального материала и симфонических лейтмотивов, яркая, насыщенная азербайджанскими фольклорными реалиями, режиссура спектакля Исмаила Идаят-заде. Режиссерская концепция насытила спектакль пантомимными и игровыми
решениями мизансцен и образов шаха, везиря, кормилицы, снохи и др. Но в последующих
редакциях балета, учитывая веянии времени, пантомиму потеснила чисто танцевальная лексика, которая также служит раскрытию духовных драматических переживаний героев. Балет
состоял из 3 актов, с прологом и эпилогом, со своими кульминационными точками в каждом
действии. Говоря об особенностях создания первого азербайджанского балета,
Л.Шихлинская отмечает, что режиссер – постановщик балета выдающийся азербайджанский
деятель Исмаил Идаят-заде уделил « много внимания изображению деталей быта, обычаев,
обрядов дворцовой и народной жизни, что придало спектаклю исторически- национальную
достоверность. Национальное стало не просто фоном, а основным качеством спектакля. Режиссерское решение балета определило и его общий стиль. Это романтическое сказание, в
основе которого заложен социальный конфликт» [1, с.73] Музыка Афрасияба Бадалбейли,
как мы уже отмечали, являла собой синтез фольклорных танцевальных мелодий с выразительными лейтмотивами балетных образов. Рожденная и неукоснимо следующая музыкальной стилистике хореография балета, являющаяся синтезом классической и азербайджанской
танцевальной пластики, оказалась на редкость гармоничной (хореограф - В.Вронский, консультант - Г.Алмасзаде.) Но настоящий синтез классического и азербайджанского народного
танцев отшлифовался в последующих хореографических редакциях балета, осуществленных
Г.Алмасзаде. Художник балета Ф. Гусак следовал определившейся установке действенной
сценографии: «Мы строили наше оформление с наибольшим приближением к природе

народного творчества, пользуясь при этом материальной культурой и памятниками живописи, зодчества и архитектуры Азербайджана.»[2] Итак, балет Афрасияба Бадалбейли «Девичья
башня» был создан в единой стилистической концепции «действенного» балета, пропитанного богатейшим азербайджанским фольклором. Успех балета, обеспечивший ему такое сценическое долголетие и имевший основополагающее влияние на последующие азербайджанские балетные спектакли, такие как «Семь красавиц» К.Караева, «Тысяча и одна ночь»
Ф.Амирова и др., «Раст» Ниязи (2004 г.), «Любовь и смерть или со смертью танцующая любовь» П.Бюльбюль оглы 2005 г.) по мотивам бессмертного эпоса «Деде Горгуд» и др.,
непременно заложен в его составляющих: сценарии, музыке, хореографии, сценографии и
т.д. Успех и долгая жизнь этого балета определила в нем «рецептуру успеха» национального
балетного спектакля и сам балет – есть богатый материал не только для искусствоведческой
работы, но и несет в себе большую практическую пользу балетмейстерам, сценаристам, композиторам, сценографам и т.д. «Формула успеха» балета заключалась в гармоничном синтезе
составляющих его видов искусств балетного спектакля, в талантливых творческих решениях
автора сценария, композитора и дирижера балета – Афрасияба Бадалбейли, выдающегося
режисера балета – Исмаила Идаят-заде, первой создательницы образа главной героини балета – Гюльянак, блестящего знатока азербайджанских фольклорных танцев, впоследствии хореографа балета Гамер Алмасзаде, блестящих исполнителей партии Полада- Константина
Баташева и Джахангир хана- А. Урванцева, талантливых художников балета Ф.Гусака и
Э.Алмасзаде и многих других участников этого спектакля. Рассматривая культурно- историческую почву, послужившую рождению первого азербайджанского балетного спектакля «
Девичья башня », становление творческой личности композитора и сценариста этого спектакля Афрасияба Бадалбейли, его связь с национальным театром, с Дж. Джабарлы (его сценарием фильма «Легенда о «Девичьей башне»»), композиторскую лексику балета, роль режиссера И.Идаят-заде в постановке балетного спектакля, роль первой исполнительницы
главной роли Гюльянак - Гамер Алмасзаде, сценарий балета, сравнительный анализ со сценариями балетов «Раймонда» А. Глазунова, «Дон Кихот» Минкуса, «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева и др., исследуя последующие его редакционные изменения, давшие жизнь
спектаклю вот уже на протяжении 72 лет на сцене Азербайджанского Государственного театра оперы и балета, понимаешь, какая плодотворная почва взрастила этот успех и сколько
выдающихся деятелей азербайджанской культуры внесли свою лепту в создании первого
национального азербайджанского балета «Девичья башня».
На протяжении всего этого времени спектакль постоянно редактировался как со стороны композитора, так и со стороны хореографа, сценаристов, исполнителей. Как известно,
вторая и третья фундаментальные редакции балета- соответствующе –1948 и 1958 гг.- были
осуществлены народной артисткой СССР , лауреатом Госпремии СССР, профессором Гамер
Алмасзаде (художник - заслуженный художник Азербайджана Энвер Алмасзаде, исполнительница роли Гюльянак народная артистка СССР Лейла Векилова, роль Полада- Максуд
Мамедов, роль Джахангир хана- К.Баташев, роль свахи сама поставила и неподражаемо убедительно исполнила народная артистка Азербайджана Хумар Зульфугарова). Исполнительскую эстафету приняли от них блестящие исполнители нового поколения: балерина Тамилла
Ширалиева, исполнившую в остродраматическом ключе роль Гюльянак и Владимир Плетнев, исполнявший совершенно противоположные образы- роль Полада, а потом и Джахангир
хана. И четвертая редакция балета (с корректированными сценарными изменениями, такими,
например, как то, что Гюльянак не являлась дочерью Джахангир хана, и значительными (до
2 актов) сокращениями действий) была осуществлена к 60-летию со дня первой постановки
первого азербайджанского балетного спектакля «Девичья башня» Афрасияба Бадалбейли в
2000 году (музыкальное редактирование заслуженного деятеля искусств, профессора Мусы
Мирзоева, художник заслуженный деятель искусств Эйуб Фаталиев, исполнительница роли
Гюльянак Народная артистка Азербайджана Медина Алиева, роль Полада- Гюльагаси Мирзоев, роль Джахангир хана – Юрий Лобачев.) В этой редакции балета был задействован
Азербайджанский Государственный ансамбль танца (художественный руководитель ансам-

бля народная артистка Азербайджана Афаг Меликова) в массовых мужских и женских танцах.
Принцип остродраматического решения в каждом акте, основанном на социальном
конфликте, исполненного в лучших традициях хореодрамы (так, исполнительница роли
Гюльянак - Тамилла Ширалиева рассказывала о сложности актерского психологического перевоплощения данной роли), создание режиссерской концепции балета, блестящая расстановка акцентов мизансцен, мимических и драматических разработок, удачное использование
этнографических и фольклорных деталей режиссером спектакля, использование народных
музыкальных фольклорных лейтмотивов «Ай, бяри бах», «Наз елямя», «Кикиджан», «Баяты
кюрд» и др. композитором балета, сохраненное на протяжении всех редакций балета сценографическое решение художниками в стиле действенной сценографии, основанной на реалистически выполненных декорациях и др. создали истинный успех балету.
Балет «Девичья башня» А. Бадалбейли - выдающееся явление в мировом балетном искусстве, явился первым национальным балетом, как в Азербайджане, так и на всем Востоке.
Балет «Девичья башня» А. Бадалбейли сыграл выдающуюся роль в рождении и художественных приемах последующих азербайджанских балетных спектаклей, лучшие из которых идут на престижных балетных сценах мира.
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SUMMARY
Process and peculiarities of the creation of the first national ballet, its role, significance and influence on the following Azerbaijani ballets find their investigation in the article.
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ДОГОВОР 1776 ГОДА МЕЖДУ КАРТЛИ-КАХЕТИНСКИМ ЦАРСТВОМ
И ОСМАНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ХАНСТВА
В годы русско-турецкой войны 1768-1774 годов грузинские цари - и Соломон, и Ираклий
активно поддерживали Россию. Они участвовали в военных действиях на Кавказском фронте.
Их целью было добиться выгодных для себя условий мирного договора в случае победы русских
войск. В начале 70-х годов XVIII века грузинские цари возобновили между собой союз, очень
желанный для администрации Екатерины П [5, с.80], а в Петербург посылались посольства с
просьбой о покровительстве. Однако ожидания грузинских царей в связи с русско-турецкой
войной не оправдались . Россия придавала большее значение вопросу о Крыме и выходу к Черному морю, поэтому грузинский вопрос не получил желаемой для грузинских царей формулировки в Кючук-Кайнарджийском договоре. И после 1774 года Россия не собиралась увеличивать
дозу своего присутствия на Кавказе, строго следуя условиям вышеуказанного договора. Участие грузинских войск на Кавказском фронте в первой русско-турецкой войне, тесные российско-грузинские контакты обострили ситуацию в регионе. Керим хан Зенд грозился напасть на
Грузию, участились набеги лезгин, усилилось недоверие Турции, которая пыталась создать в
регионе антигрузинский союз из азербайджанских и дагестанских феодалов. Тяготение последних к совместным антигрузинским действиям без какого-либо руководства извне тоже было
очевидным. [7, с.65]. Сам Ираклий признавался в своем письме гр.Панину от 24 августа 1774

года: «ныне (имеется ввиду после окончания первой русско-турецкой войны – Н.Д.), отдав себя
на совершенную жертву змеям туркам, львам персиянам и волкам лезгинцам, с которыми со
всеми имел мир, и прежде бывшие между нами вражды преданы были совсем забвению, а
по таким нынешним обстоятельствам принудил я их сам нарушить со мною согласие и покой…» [7, с. 408]. K двору Екатерины был послан капитан Львов. Была даже попытка у Ираклия
подвигнуть генерала де Медема, командующего русскими войсками, когда тот занял Дербент в
1775 году, двинуться вглубь Азербайджана и дальше в Грузию. [7]. В таких сложных для себя
условиях Ираклий отправляет к османскому двору посольство и в 1776 году между Ираклием П
и османским султаном Абдул Хамидом1 был подписан договор, по которому грузинский царь
признал себя вассалом турок. Турция придавала большое значение этому договору. Он позволил несколько ослабить прорусские устремления Ираклия и поставить под контроль его действия в северо-западном Азербайджане. Договор 1776 года стал отправным в османо-русских
отношениях. Так, ссылалась на него, Турция отрицательно реагировала на Георгиевский трактат 1783 года. Договор 1776 года стал камнем преткновения на османо-российских переговорах
в ходе войны 1787-1791 годов. В 1788 году представители внешнеполитического ведомства
России Безбородко и Остерман доносили императрице, что «самым затруднительным пунктом
споров с Портой есть дело о части Грузии, владеемой царем Ираклием. «Сей владетель в 1776
году вступил в покровительство Порты… Порта привязывала к артикулу сему верховную важность, так, что все употребленные со здешней стороны старания недовольны были отвратить ее
от онаго.Если Порта настоять будет на сей пункт (договор 1776 года – Н.Д.), как непременный
для нее, то неужели для оного разорвать мирный договор?» [6, с.523]. Т.е.. представители внешнеполитического ведомства России готовы были пожертвовать покровительственным трактатом
1783 года и признать договор 1776 года для того, чтобы выйти из русско-турецкой войны. Дипломатические усилия Ираклия, как в направлении России, так и Турции не только были призваны защитить границы его государства, но и преследовали цель обеспечить приобретение новых территорий, прежде всего, приграничных азербайджанских ханств. Сама Екатерина П признавала, что «только свои интересы он блюдет и поныне продолжает искать способов здешним
пособием собственному своему властолюбию услужить…» [2, с.26]. Договор 1776 года стал
большим дипломатическим успехом Ираклия П, и он сумел извлечь из него большую пользу.
Турция перестала видеть в нем врага и ставленника России и более спокойно стала смотреть на
активизацию Ираклия в Азербайджане. Большой проблемой для Грузии были постоянные
вторжения джарцев, которые «подбадривались» Портой, и по приказу султана двигались через
Грузию в приграничные пашалыкы. После договора 1776 года аварский Умма-хан « начал содержать с царем Ираклием приязнь…сестра Омарханова Султан-Зада помолвлена была за сына
Ираклиева царевича Вахтанга…» [2, с.337]. По сообщению грузинских источников к концу 70-х
годов Ираклий имел «лояльные отношения с леками и обменивался с ними заложниками» [4,
с.31]. Ираванское ханство представляло большой интерес для Ираклия с точки зрения его экономического потенциала и стратегического положения. 1778 и особенно 1779 годы были ознаменованы целым рядом походов грузинского царя на Ираванское ханство. Гусейнали хан через
Карского и Эрзерумского пашей пытался повлиять на грузинского царя и карабахского хана.[2,
с.74]. При посредничестве Ахалцыхского паши между Ираклием П и Гусейнали ханом Ираванским начались мирные переговоры и в марте 1781 года был заключен договор [1, с. 257]. Ираклий обязался вернуть пленных, уведенных в Грузию взамен на 30 тыс. ежегодную дань. В грузинской и русской историографии содержание договора трактуется как подчинение Ираванского ханства Картли-Кахетии. По мнению О.П.Марковой «царю Ираклию договор (1776 г. – Н.Д.)
принес ту пользу, что он вместе с Ибрагим-ханом карабахским смог овладеть Ереваном, не
встретив противодействия турецких пашей». Однако, сам процесс заключения договора между
Ираклием и Гусейнали ханом, его содержание и последующие после него события говорят об
обратном. Согласно материалам турецких архивов статус ираванского хана по договору не может определяться как подчиненного или подданного, а скорее, как вассала. Ираванский хан в
своих письмах к турецкому двору часто ссылался на этот договор с грузинами как на достаточно приемлемый для себя и не ущемляющий его независимость. По этому договору Ираклий не

имел права подходить к границам Ираванского ханства. В случае движения царя хан просил у
приграничных пашей военного вмешательства. В одном из писем Ираванского хана Чылдырскому паше говорится, что « со стороны Ираклия хана появилось движение вразрез с договором… Если Ираклий нарушит договор, то положение Ираванского хана будет невыносимым…»[8, д.27,с.93].
Турция выступала гарантом выполнения условий договора между Ираванским ханом и
Ираклием П и не допускала превышения вышеупомянутых привилегий Ираклия в Ираване. В
противном случае, как это следует из переписки Карского, Баязитского и Чылдырского пашей с
Портой и Хойским Ахмед ханом, вставал вопрос о помощи в укреплении Ираванской крепости
и создании антигрузинского союза. [8, док. 27,с.93]. После смерти Ираванского Гуламали хана в
1784 году османы ставили вопрос о «продлении без нарушений заключенного ранее соглашения
между Ираваном и Тифлисом». Это означает, что их вполне устраивали отношения, которые
были между грузинским царем и азербайджанским ханом. [8] Договор 1776 года создал почву
для сближения Ираклия П и карабахского Ибрагимхалил хана, что нашло свое отражение в совместных действиях и обоюдной поддержке в от ношении ханств Ираванского, Гянджинского и
Губинского. [2, с.74, 75]. «В начале 1780 года соединено с союзником своим Ибрагим ханом,
овладели Гянджою, взяли в плен Магомет хана…, а в городе Гянджа поставили своих правителей…и таким образом Гянджа 6 лет была управляема, принадлежа равно и тому и другому»[2,
с.73]. Ираклий делил с Карабахским ханом влияние свое на большую часть Азербайджана, даже
до Тебриза» [2, с.337]. Ираклий П и Ибрагимхалил хан имели общих ставленников на престолах
соседних ханств, поддерживали друг друга на международной арене, совместно выступая против усиливавшегося Кубинского ханства. Союз двух государств обеспечивал относительно
мирное развитие событий в этой части Южного Кавказа. С вступлением Картли-Кахетинского
царства под покровительство России в 1783 году союз двух государств стал «трещать по швам»,
что имело серьезные политические последствия. Ибрагимхалил хан стал участником антигрузинской коалиции азербайджанских и дагестанских правителей под эгидой Турции. Отступление
от традиционной политики и усиленная доза русского присутствия дорого стоили Ираклию. По
признанию самого русского правительства «протекция, какую в 1783 года давала Россия Грузии, вовлекла сию несчастную землю в бездну зол, которыми она приведена в совершенное изнеможение.» Разочаровавшись в русской протекции Ираклий в 1788 году вновь пошел, как и в
70-х годах на сближение с Турцией. [3, с.265].
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SUMMARY
The treaty of 1776 between the kingdom of Kartli Kakheti and Otoman Turkey influenced on
azerbaijani Kingdoms, especially the kingdoms of Ganja and Irevan, which became practically the
vassals of Irakly II. One of the most important events of the period starting from the end of 70th till

the beginning of 80th of the XVIII century was the alliance between kingdom of Karabakh and
Irakly II. This alliance kept the north-eastern kingdoms of Azerbaijan under control.
Cəbrayılova Z.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
YUSĠF BALASAQUNLUNUN ―QUTADĞU BĠLĠG‖
ƏSƏRĠNDƏ MÜƏLLĠF MÖVQEYĠ
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında, eləcə də digər sənət nümunələrində təsvir olunan
hadisələrə və qəhrəmanlara müəllif mövqeyi və müəllif münasibəti xüsusi yer tutur. Elə bir əsər, elə
bir sənət nümunəsi tapmaq olmaz ki, orada bu və ya digər Ģəkildə müəllif mövqeyi ifadə olunmasın.
Müəllif mövqeyi həm bədii ədəbiyyatda, həm də baĢqa sənət sahələrində müxtəlif olur. Bəzi
Ģair və yazıçıların əsərlərində müəllif mövqeyi açıq-aĢkar Ģəkildə, birbaĢa təhkiyəçinin dili ilə ifadə
olunur. Məsələn, A.S.PuĢkin ―Yevgeni Onegin‖ əsərində ―Onegin, mənim xeyirxah dostum‖ və
yaxud ―Tatyana, mənim sevimli idealım‖[2, s.240] deyərək, qəhrəmanlarına öz simpatiyasın
bildirir, digər müəlliflərin əsərlərində isə dolayısı ilə, yəni qəhrəmanın dilindən ifadə olunur.
Məsələn, M.F.Axundzadənin ―Hekayəti-mərdi-xəsis‖ komediyasında müəllif Hacı Qaranın xəsis
olmasını arvadı Tükəzin dili ilə nəzərə çatdırır: ―UĢaq aĢıq yığan kimi, bu qədər pulu yığıb nə
eləyəcəksən? Yüz il ömrün ola, yeyəsən, geyəsən, içəsən, sənin pulun tükənməz... Öz malını nə
özün yeyib içirsən, nə əyalına məsrəf edirsən. Sən ölsən, heç olmazsa, arvad-uĢağın doyunca çörək
yeyər‖[1, s.134]
Müəllif bəzi hallarda mətnaltı mənadan (üstüörtülü ifadələrdən) da istifadə etməklə öz
mövqeyini bildirmiĢ olur. Məsələn, Abbas Tufarqanlının bir gəraylısına diqqət yetirək:
―Duman, gəl get bu dağlardan,
Bağlar taza bar eyləsin.
Nə gözlərim səni görsün,
Nə könlüm qubar eyləsin‖[3, s. 66].
Müəllif ―duman‖ deyərkən yadelli iĢğalçıları, ―dağ‖ və ―bağ‖ dedikdə isə Vətəni nəzərdə
tutur.
Bəzi sənətkarlar Ģüur səviyyəsində yaratdıqlarını, yaradıcısı olduqları sənət əsərlərini öz
iradələrinin gücü və istəyi ilə istədikləri səmtə yönəldirlər, yəni qəhrəmanların mövqeyi ilə
müəllifin mövqeyi üst-üstə düĢür. Müəllif necə dərk edirsə, düĢünürsə, qəhrəman da bir növ o cür,
ona uyğun Ģəkildə düĢünür və hərəkət edir. Ancaq elə əsərlər də var ki, onlar Ģüur səviyyəsində
deyil, müəllifin iradəsindən asılı olmayaraq, təhtəlĢüur səviyyəsində yaranır. Belə əsərlərdə müəllif
mövqeyini müəyyən etmək qeyri-mümkün olur. Həmin əsərlərdə qəhrəmanlar çox sərbəstdirlər,
düĢündükləri kimi də hərəkət edirlər, yəni onların mövqeyi ilə müəllifin mövqeyi üst-üstə düĢmür.
Hər biri müstəqil fikir yürütmək, müstəqil hərəkət etmək iqtidarında olur. Kənardan onların həyat
tərzinə, fikir dünyasına heç bir müdaxilə etmək mümkün olmur. Onlar ―ya olduqları kimi görünür,
ya da göründükləri kimi olurlar‖.
Bu baxımdan türk-islam ədəbiyyatının böyük sənətkarı Yusif Xas Hacib Balasaqunlunun
―Qutadğu bilig‖ əsərini nəzərdən keçirmək, müəllif mövqeyini müəyyənləĢdirmək olduqca
maraqlıdır. Çünki bu kitabda müəllif mövqeyi ilə qəhrəmanların mövqeyi – fikir və mühakimələri
əksər hallarda, demək olar ki, bir-birilə düz mütənasibdir və bu mütənasiblik əsərin əvvəlindən
sonuna kimi pozulmur.
Əvvəlcə müəllif Tanrıya olan münasibətini açıqlayır:
―Qadir və yeganə olan Tanrı hamıdan üstündür,
Ona çoxlu Ģükürlər olsun‖[4, s. 16]

Yerin, göyün, xilqətin sahibi, ―ululuq yiyəsi‖, ―qadir və cəlallı‖, ―yaradan, törədən qüdrətli və
kamil‖ kimi dəyərləndirdiyi Tanrinin mədhindən sonra, müəllif Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərə ―seçilmiĢ rəsula‖ olan mövqeyini, yəni rəğbət və ehtiramını bildirir.
Məhəmməd peyğəmbər xilqətin baĢıdır,
O, xilqətın gözü üstündə qaĢıdır [4, s. 16].
Sonra müəllif peyğəmbətimizin dörd əshabəsinə, ardınca isə gözəl yaz mövsümünə və Burğa
xana olan münasibətini ön plana çəkir.
Bu dörd yoldaĢ mənım nəzərimdə dörd ünsürdür,
Ünsürlər düz düzülsə, həyat yaranar [4, s. 28].
Dünyanı tutdu ulu Tabqaç Burğa xan,
Adı hər iki cahanda əziz olsun [4, s. 30].
Yusif Balasaqunlu dörd xəlifənin (Afiq, Faruq, Osman və Əli) peyğəmbərimizin sevdiyi,
yanındakı ən yaxĢı inanılmıĢ, sınaqdan çıxmıĢ məsləhətçiləri olduğunu vurğulayır. Onlar ağlı, qəlbi,
dili, xoĢ xasiyyəti, mərdliyi, səxavətliliyi, cəsur və igidliliyi ilə seçilir, dinin və Ģəriətin təməlini
qoruyur, kafir və nifaqçıların barıĢmaz düĢmənidirlər.
Yaz yeli əziyyətli qıĢı süpürüb apardı,
Parlaq yer yenə səadət yayını qurdu [4, s. 29].
Yaz fəslini təsvir edəndə və eləcə də bütün əsər boyu müəllif bədii təsvir və ifadə
vasitələrindən məharətlə istifadə edərək, öz fikir və düĢüncələrini daha aydın və obrazlı Ģəkildə
ifadə etmiĢdir. Məsələn:
Göylər qaĢını çatıb, gözündən yaĢ səpir,
Çiçək üzünü açıb, gülməkdən uğunur [4, s. 30].
Birinci misrada insanın ―qaĢını çatmaq‖, ―gözündən su səpmək‖ əlamətləri göylərin üzərinə,
ikinci misrada isə təbiətə məxsus xüsusiyyət (çiçəyin açılması) insanın üzərinə köçürülsə də, amma
insanın adı çəkilməmiĢdir (metafora yaradılmıĢdir). Digər bir misala nəzər salaq:
Göydə məğrur durnanın səsi əks səda verir,
DüzülmüĢ dəvə karvanı kimi uçurlar [4, s. 29].
―Məğrur durna‖ ifadəsində birinci söz məcazi məna daĢıdığına görə bədii təyin rolunu
oynamıĢ, həmin durnaların düzülüĢünün ―dəvə karvanına‖ bənzədilməsiylə
isə təĢbeh
yaradılmıĢdır. Bu tip nümunələri kifayət qədər davam etdirmək olar. Bununla da belə bir nəticəyə
gəlirik ki, kitabda əvvəldən axıra kimi bütün bədii təsvir və ifadə vasitələrindən geniĢ istifadə
olunmuĢdur. Ən çox da təkrir, bədii təzad, bədii sual, metafora və təĢbehlər diqqəti cəlb edir.
Tarixən bilikli, müdrik adamlar dilə və sözə yüksək qiymət vermiĢ, insanın sözlə yüksəliĢi və
ya sözlə hörmətdən düĢməsi barədə dəyərli fikirlər irəli sürmüĢ və gələcək nəsillərə bu barədə
maraqlı nəsihətlər vermiĢlər. Müəllif mövqeyinin dilə aid olan hissəsi ―Qutadğu bilig‖in ―insan
oğlunun qədir-qiymətinin biliklə ölçülməsi‖ bəyanından sonra, yəni ikinci yerdə gəlir. 162-191-ci
beytləri (cəmi: 30 beyt) əhatə edən ―Dilin ərdəmini, xeyir və zərərini bəyan edən‖ bölməsi həm
Y.Balasaqunlunun, həm də ümumiyyətlə, türklərin dilinə və sözünə qiymət vermələri baxımından
çox dəyərlidir. Məsələn:
Ġnsanı dil qiymətləndirər, insan səadət tapar,
Dil insanı ucuz edər, dil ucundan baĢ gedər.
Bu sözü unutma, yadında saxla:

―Dilim mənə çox əzab verir,
KaĢ baĢımı kəsməsinlər, mən dilimi kəsərəm‖.
Sözünə diqqət elə, baĢın getməsin,
Dilini saxla, diĢin sınmasın.
Əgər salamat olmaq istəyirsənsə,
Dilindən pis söz çıxartma və.s. [4, s. 36.]
Bu cür dəyərli fikirlər genetik kodlarla sonrakı nəsillərə ya folklorumuzdan atalar sözləri və
məsəllər, ya da dahi Ģəxsiyyətlərin söz xəzinəsindən nümunələr Ģəklində bu günümüzə qədər gəlib
çıxmıĢdır. Məsələn: ―Dil baĢa bəladır‖, ―BaĢa dil gətirəni, el yığıĢsa gətirə bilməz‖, ―Qılınc yarası
sağalar, dil yarası sağalmaz‖. Ya da N.Gəncəvidən bir nümunəyə nəzər yetirək:
Ġnsanı diĢləsə azğın bir quduz ,
Onun məlhəmi var, keçər qorxusuz,
Lakin dil yarası ürəkdən getməz,
Ona min məlhəm də bir əsər etməz. [5, s. 74.]
Beləliklə, qeyd olunan atalar sözləri, məsəllər və müdrik kəlamlar ulu babalarımızın, həmçinin
söz ustadlarımızın dilə verdiyi qiymətin nə qədər əhəmiyyətli və vacib olduğunu bir daha
təsdiqləyir.
Nümunələrə diqqət yetirsək görərik ki, istər dövlətçilik haqqında, istər elm sahəsində, istər
məiĢət səviyyəsində, istərsə də dil, din, fəlsəfə və digər sahələrdə müəllif mövqeyi ilə onun
qəhrəmanı Elik Gündoğdunun (eləcə də digər qəhrəmanların) mövqeyi, mühakimələri üst-üstə
düĢür, onları bir-birindən fərqləndirmək mümkün olmur. Bəzən Elik Gündoğdu (onu bu məqamlarda müəllif kimi də düĢünmək olar) ÖydülmüĢə cürbəcür suallar verir (oxucu hiss edir ki, Elik
verdiyi sualların cavabını bilir), sonra isə ona imkan verir ki, sonacan danıĢsın. Yəni onun fikirlərinə, düĢüncələrinə müdaxilə etmədən ÖydülmüĢün mənəvi dünyasını, psixologiyasını, zəkasını,
ümumiyyətlə, kim olduğunu dərk etmək, iç dünyasını yoxlamaq üçün onu sınağa çəkir. Bu üsulla da
onun bütün əməllərinin, davranıĢının, həyat tərzinin doğru olduğuna və bütün məqamlarda sədaqətliliyinə inanır.
Elik ÖydülmüĢü sınadı,
Hər iĢi dürüstlüklə ifa etdiyini gördü [4, s. 136].
―Bəylər xidmətçilərə fikir verməli,
Onları ciddi sınamalıdır‖[4, s. 139].
Üçüncü beytdə ÖydülmüĢün diliylə deyilmiĢ bu fikirlərin dırnaq arasında verilməsi də elə
müəllifin öz fikirlərini bildirmək üçün istifadə etdiyi bədii priyomlardan biridir.
BaĢqa bir yerdə isə Elik ÖydülmüĢü çağırıb, ona sual verir ki, atan Aydoldu dünyadan köçən
zaman sən kiçik idin, ona görə də o, sənə ərdəm və bilik öyrətmədi. Mən də sənə heç bir köməklik
etməmiĢəm, ey gözəlüzlüm, bunun sirri nədədir?
Bəs bu qədər ərdəm səndə hardandır,
Sən mənə bunu söylə [4, s. 141].
KiĢi öyrənməklə hakim olur,
Yoxsa anadan belə doğulur? [4, s. 142].
ÖydülmüĢün Elikə cavabını əslində elə müəllifin fikirləri kimi də qəbul etmək olar. Bu səbəbi
ÖydülmüĢ Tanrının hökmüylə əlaqələndirir, ―Tanrının fəzli‖, ―inayət və qisməti‖ hesab edir, hətta
atasının ―xeyir-dua‖sı və Elikin ―əl tutması‖ ilə də izah edir.

Tanrı kimə inayət və qismət versə,
O, diləyinə çatar, adı yüksələr [4, s. 141].
Atam mənə xeyir-dua qılmıĢdı,
O dua ilə mən bu yerə çatdım [4, s. 141].
Elik əl tutdu, məni qiymətləndirdi,
Fələk imkan verdi, mən yüksəldim [4, s. 142].
Təbii ki, bu hissədə müəllifin fikirlərinə kökdən – təhtəlĢüurdan gələn mahiyyətləri də əlavə
etsək, onunla razılaĢmaq olar. Çünki ÖydülmüĢün fikirləĢmədən, bədahətən səlis və hikmətli
danıĢması əslində elə əcdadlardan gələn nəsnələrin təcəssümüdür.
Yusif Balasaqunlunun dialoji üslubda yazdığı bu əsərində diqqət çəkən əsas məsələlərdən biri
də hadisələrin təhlilidir. Bu möhtəĢəm abidə təsvirlə (əslində didaktik deyim tərziylə) təhlilin
vəhdətindən ərsəyə gəlmiĢdir. Yusif Balasaqunlu bu əsərdə insan həyatının mənasını təhlil etmiĢ,
insan haqqındakı fəlsəfi baxıĢlarını özünəməxsus Ģəkildə açıqlamıĢdır. Bu da müəllifin dərin
təfəkkürünün, böyük ustalığının, fəlsəfi düĢüncələrinin nəticəsidir.
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SUMMARY
The article about the ―Gutadgu bilig‖ of Yusif Balasagunlu deals with the events and attitude
towards the characters of the work. In this article writer‘s attitude towards the language was comparatively analyzed, also his philosophical thoughts about the man were explained.
Cəfərli M., filologiya elmləri doktoru, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri,
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Azərbaycan
MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN FOLKLORġÜNASLIĞI
Azərbaycanın siyasi müstəqilliyini bərpa etdiyi dövrdən baĢlayaraq milli mənəvi dəyərlərə
verilən önəm artır və ölkənin mədəni həyatında dönüĢ baĢlanır. Bu, xüsusilə 1993-cü ildə,
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizdə ikinci dəfə siyasi rəhbərliyə qayıdıĢından
sonra daha geniĢ vüsət alır və böyük mədəni quruculuq siyasəti uğurla həyata keçirilir; gələcək üçün
də perspektiv planlar, strateji xarakterli proqramlar hazırlanır.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil, demokratik Azərbaycan dövlətini qurarkən həmiĢə mənəvi
məsələləri diqqət mərkəzində saxlayırdı. Mənəvi dəyərlərə ara məsafəsi olmadan sıx və sağlam
Ģəkildə bağlılıq, bütün məsələləri mənəvi müstəvidə müzakirə etmək Heydər Əliyev siyasi

məktəbinə məxsus dəyər lcimi bu kursun uğurlu davamçıları tərəfındən mühafızə edilməsi olduqca
əlamətdar hadisədir. Hörmətli dövlət rəhbərimizin baxıĢları, fıkir və mülahizələri bizim hər birimiz
üçün perspektiv fəaliyyət proqramımızda müəyyən münasibətlər sisteminin əsası deməkdir.
Xalq yaradıcılığmda dövlət ağılın sinonimi kimi iĢlənir. Bu, «Dövlət xalqın düĢünən beynidir»
fıkrinin klassik folklor ifadəsidir. Folklor dəyərlərini daĢıyan və bu dəyərlərlə yaĢayan insan üçün
dövlət də, vətən də, millət də eyni dərəcədə müqəddəsdir.
XX əsrin 90-cı illərindən etibarən zəngin poetik söz sənəti irsimizin müstəqillik müstəvisində
ayrı-ayrı regionlar üzrə toplanması və nəĢri iĢlərinə baĢlanmıĢdır. Bu ədəbi-mədəni hadisə
xalqımızın yüzilliklər boyu yaranan, yaddaĢlarda qorunan folklor örnəklərinin səciyyəvi cəhətlərini
üzə çıxarmaq məqsədi daĢıyır. Regional çoxcildli «Azərbaycan folkloru antologiyası»nın 20 cildi
artıq oxucuların sərəncamına verilmiĢdir. Bu nəĢrlər hər Ģeydən öncə, iki baĢlıca vəzifənin:
Respublika folklor arxivi və fondunun, həmçinin Azərbaycan vahid folklor atlasının yaradılmasının
icrasına yaxından kömək edəcək və bu iĢ üçün əsaslı zəmin hazırlayacaqdır.
Azərbaycan folklorunun toplanması, nəĢri və tədqiqi problemləri ilə bağlı ġəki, Bakı, Quba və
Lənkəran Ģəhərlərində regional folklor müĢavirələri keçirilmiĢdir və ilk müĢavirənin materialları
elmi ictimaiyyətə çatdırılmıĢdır.
Milli-mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, onların könül və ruh diinyasından ayrı düĢməsinə yol
verməmək üçün Ulu Öndər ilk növbədə mənəvi institutları aktivləĢdirdi. AMEA rəhbərliyinə
«Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi»ni yaratmağı da Ulu Öndər Ģəxsən tapĢırmıĢdı. 1996-cı ildə
«Mərkəz»in yaranması ilə Azərbaycanda folklor iĢi vüsət almıĢ və bu ilk uğurlu addımlar atılmıĢdır.
Ulu öndərimiz, ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü ilin 16 mayında «Azərbaycan folkloru
nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında» qanunu təsdiq etmiĢ və həmin ilin avqust ayının 4-də
bu qanunun tətbiq edilməsi barədə sərəncam imzalamıĢdır. Bu qanundan sonra «Mərkəz» Ġnstituta
çevrilmiĢ və öz strukturunu daha da təkmilləĢdirmiĢdir.
Respublikada mövcud olan folklorĢünas kadr potensialı Ġnstitutda baĢlanan folklor iĢinə cəlb
edilmiĢdir.
AMEA-nın Folklor Ġnstitutu elmi və praktik fəaliyyətində qeyd olunan qanunun tələblərindən
irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsini əsas olaraq qoymuĢ və folklor nümunələrinin toplanması,
kataloqlaĢdırılması, sistemləĢdirilməsi, tərtibi, nəĢri, tədqiqi və təbliği yolu ilə onların itkisiz və
zədəsiz gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində ardıcıl fəaliyyət göstərməkdədir.
Ġnstitut əməkdaĢlarının topladığı zəngin folklor materialı 100 cildlik «Azərbaycan folkloru
külliyyatı»nda nəĢr olunmağa baĢlanmıĢdır. Bu silsilədən 21 cild nəĢr olunmuĢ, 30 cild isə nəĢr
prosesindədir. Bir çox dünya ölkələrinin elmi təcrübəsində istifadə olunan folklorun regionalar üzrə
toplanması metodu ilə «Azərbaycan folklor antologiyası»nın 20 cildi nəĢr olunmuĢdur. Burada
humanitar fəlakətlə üzləĢmiĢ ərazilərin (Qarabağ) sakinlərinə, xüsusilə, qaçqın, köçkün və didərgin
insanlara həssas yanaĢılmıĢ və antologiyaların nəĢrinin ilk mərhələsində bu kateqoriyaya üstünlük
verilmiĢdir. Həmin bölgələrin əhalisi müxtəlif rayonlarda məskunlaĢmıĢ və belələliklə, məhv olmuĢ
folklor mühitini təmsil etməkdədirlər.
YaĢadığımız dövrün xarakterik çətinliklərinə baxmayaraq dövlətimiz bu illərdə bir sıra iĢləri
həyata keçirmiĢdir. AMEA Ġnstitutlarının müvafıq strukturları tam gücü ilə iĢləmiĢdir. Belə ki,
folklorun rekonstruksiyası və qorunması, onun müasir sosial-mədəni kontekstə daxil edilməsi ilə
bağlı olan bir sıra tarixi-nəzəri xarakterli, yeni tələblərə cavab verən tədqiqatlar aparılmıĢdır. Təkcə
Folklor Ġnstitutunda 200-dən çox kitab, o cümlədən «Folklorun ilkin nəĢrləri» seriyası, ayrı-ayrı
janrlar üzrə kitablar, folklor tərcümələri, monoqrafik tədqiqatlar və s. nəĢr olunmuĢdur. Bununla
yanaĢı, 1961-ci ildən 1981-ci ilə qədər 6 sayı çıxmıĢ «Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatına dair
tədqiqlər»in indi 30-cu cildi nəĢrdədir. Bu məcmuəyə məxsus elmi ənənədə varislik prinsipi
qorunmuĢdur. Ġnstitutun ildə 4 sayını nəĢr etdiyi beynəlxalq «Dədə Qorqud» jurnalının 32 sayı artıq
iĢıq üzü görmüĢdür. Aspirantlar və gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulan «Elmi axtarıĢlar»
jurnalının 28 sayı çap olunmuĢdur. Bu jurnallarda çap olunan məqalələrin əksəriyyəti müasir elmi
tələblərə cavab verir. Ġndi Ġnstitutda ümumiləĢdirici konseptual əsasda «Azərbaycan xalq
yaradıcıhğı», «Azərbaycan folklorunun əsasları», «Azərbaycan Ģifahi xalq yaradıcılığı tarixi»,
«Azərbaycan folklor ensiklopediyası», «Azərbaycan aĢıq ensiklopediyası» kimi çoxcildlik nəĢrlər

layihələĢdirilir.
Respublikamızı regionda lider dövlətə çevirən cənab prezident Ġlham Əliyevin elm sahəsində
də yüksəliĢi təmin etmək üçün verdiyi sərəncam bu sahədə atılan uğurlu addımlardan biridir. Heç
Ģübhəsiz ki, elə bu ilk addım elmimizin inkiĢafına öz layiqli töhfəsini verəcək, Ġnstitutun hazırladığı
layihələr də gerçəkləĢmək imkanı qazanacaqdır.
AMEA-nın Folklor Ġnstitutu ölkə rəhbərliyinin qarĢıya qoyduğu tələblərə uyğun fəaliyyət
proqramı üzərində iĢləyir. Ġndi Folklor fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının
«Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında» qanunu, qanunun tətbiqi ilə
bağlı Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı, elmin inkiĢaf strategiyasının əsas müddəaları,
YUNESKO-nun müvafıq sənədləri vardır. Dövlət baĢçısının elmə göstərdiyi diqqət folklorçular
tərəfındən qədirĢünaslıqla qeyd olunmaqla yanaĢı ruh yüksəkliyini də, iĢ əzmini də xeyli dərəcədə
artırmıĢdır.
Prezident administrasiyasının rəhbəri, hörmətli akademik Ramiz Mehdiyev haqlı olaraq qeyd
edir ki, «Bu gün dünya Azərbaycanı yenidən kəĢf edir. Ölkəmizə olan bu diqqət və marağın
əsasında Prezident Ġlham Əliyevin fədakar fəaliyyəti dayanır. Artıq politoloci tədqiqatlarda
«Azərbaycan modeli» haqqında fıkirlər səslənir».
Ulu öndərin yaratdığı Folklor Ġnstitutu da MDB məkanında nümunəvi bir elm təçĢkilatı olaraq
tanınır. Ġnstitutun həm MDB ölkələri, həm də digər xarici ölkələrin müvafıq qurumları ilə elmi
əlaqələri qurulmuĢ və bu əlaqələr getdikcə geniĢlənir.
Bu sahədə Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycanın Mədəniyyətinin Dostları Fondunun
prezidenti, YUNESKO-nun Ģifahi musiqi ənənələri sahəsi üzrə xoĢməramlı səfıri Mehriban xanım
Əliyevanın ardıcıl və davamlı fəaliyyəti minnətdarlıqla qeyd olunmalıdır.
2003-cü ilin noyabr ayında Azərbaycan muğamı YUNESKO tərəfındən BəĢəriyyətin ġifahi və
Qeyri Maddi Ġrsinin ġah Əsəri elan olunmuĢdur. 28 sentyabr, 2 oktyabr 2009-cu il tarixində
BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliyinin Abu-Dabi Ģəhərində YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni Ġrsin
Qorunması üzrə Komitəsinin 4-cü sessiyasında YUNESKO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin
yekun qərarına əsasən, Azərbaycan aĢıq sənəti və Novruz bayramı qeyri-maddi mədəni irsin
reprezentativ siyahısına daxil edilib.
Folklor Ġnstitutunun mərkəzi BudapeĢt Ģəhərində yerləĢən Avropa Folklor Ġnstitutu ilə
əməkdaĢlığı nəticəsində Azərbaycan folklorunun bütün janrlarına aid nümunələr Avropa dillərində
nəĢrə hazırlanır. Bunlardan xalqımızın iki böyük epik abidəsi - «Kitabi-Dədə Qorqud» və
«Koroğlu» dastanları artıq macar dilinə tərcümə edilərək çap olunmuĢdur.
Folklor tədqiqatları təkcə milli çərçivə ilə məhdudlaĢmır və getdikcə öz miqyasını
geniĢləndirir. Belə ki, əlaqələr istiqaməti üzrə aparılan araĢdırmalar həm mədəniyyətlərin
yaxınlaĢma yollarını öyrənir, həm də elmi inteqrasiyasını sürətləndirmiĢ olur. Buraya Azərbaycaningilis, Azərbaycan-fransız, Azərbaycan-alman, Azərbaycan-rus, Azərbaycan-türk və s. folklor
əlaqələrinin müqayisəli və tipoloji aspektdən təhlil olunduğu tədqiqatlar daxildir. Bu da öz
növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün lazım olan
zəruri informasiya bazasının yeni tədqiqatlarla daha da zənginləĢməsinə xidmət edir.
1990-cı illərdən bu günə qədər olan dövrü əhatə edən yeni mərhələdə folklor iĢi geniĢ vüsət
almıĢ və ardıcıl araĢdırmalarla zənginləĢmiĢdir. Buraya Bakı Dövlət Universitetində Folklor
kafedrasının fəaliyyəti də daxildir. V.Vəliyev, P.Əfəndiyev, Ġ.Abbaslı, B.Abdullayev, Q.PaĢayev,
A.Nəbiyev, T.Fərzəliyev, R.Xəlilov, O.Əliyev, E.Məmmədli, N.Cəfərov, M.Qasımlı, F.Bayat,
S.Qəniyev, M.Cəfərli və baĢqalarının folklorĢünashq fəaliyyəti Azərbaycan folklorĢünaslığının
müasir dövrüniin xarakterini müəyyənləĢdirir.
Folklorun müxtəlif problemlərinə həsr olunmuĢ monoqrafıyaların meydana gəlməsi də
müstəqillik dövründə daha sistemli bir xarakter daĢımağa baĢlayır. «Ortaq tüpk keçmiĢindən ortaq
türk gələcəyinə» devizi altında Türk dünyasının mənəvi birliyi uğrunda axtarıĢları özündə ehtiva
edən devizlə 6 beynəlxalq folklor elmi konfransının keçirilməsi də bu dövrə təsadüf edir. (2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2010). Elektron informasiya sahəsində də uğurlu addımlar atılmıĢ, folklor saytı
hazırlanmıĢdır. Diinyanın müvafıq elmi-mədəni mərkəzləri ilə elmi əlaqələr qurulmuĢdur.
H.Ġsmayılovun, T.Hacıyevin, Q.Namazovun, C.Abdullayevin, K.Əliyevin, R.Xəlilovun, O.Əliyevin,

Ə.Ələkbərlinin, A.Xəlilin, S.Rzasoyun, R.Əliyevin, E.Məmmədlinin, Ə.Əsgərovun, F.Bayatın, M.Kazımoğlunun, A.Hacıyevin, K.Allahyarovun, R.Əliyevin. C.Məmmədovun, M.Allahmanlının, R.Qafarlının,
T.Orucovun, E.Abbasovun, Q.Sayılovun, A.Əhmədlinin, T.Səmiminin, Ġ.Rüstəmzadənin və baĢqalarının
folklorĢünaslıq fəaliyyətləri daha da geniĢlənmiĢ və yeni elmi əsərlərlə folklorĢünaslığımızı zənginləĢdirmiĢdir.
AMEA Naxçıvan Bölməsində Folklor Ģöbəsinin fəaliyyətində də xeyli uğurlara imzalar
atılmıĢdır. Naxçıvan MR Ali Məclisinin rəhbəri Vasif Talıbovun diqqəti və qayğısı sayəsində
«Naxçıvan folkloru antologiyası» çoxcildliyinin I-II cildləri hazırlanmıĢ və yüksək tərtibatda nəĢr
edilmiĢdir.
Naxçıvanın mədəni mühiti, maddi və mənəvi mədəniyyətinin tədqiqi sahəsində qarĢımıza
qoyulan vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi hər birimizin vətəndaĢlıq borcumuzdur.
Respublika Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin «biz bütün ümumbəĢəri dəyərləri bölüĢürük,
ancaq bizim üçün ən önəmlisi, ən əzizi milli dəyərlərimizdir, Azərbaycan dəyərləridir» - sözləri
bizim fəaliyyət proqramımızdır.
Bu yönümdən öz fəaliyyəti dövründə Ģöbəmizdə Naxçıvan folklorunun toplanması, nəĢri,
tədqiqi ilə bağlı bir sıra iĢlər görülmüĢdür. «Yol gələr Ordubada», «Xalq yaddaĢınm izləri»,
«Azərbaycan nağılları. Naxçıvan», «Naxçıvan bayatıları», «Naxçıvan folkloru», «E1 sözü, yurd
yaddaĢı» kitablarında regiondan toplanmıĢ folklor nümunələri verilmiĢdir.
«Naxçıvan folkloru antologiyası»nın üçüncü cildi və folklor atlası üzərində iĢ gedir.
ƏməkdaĢlarımızın araĢdırmalarının uğurlu nəticəsi kimi dəyərləndirilən məqalələri Bakıda,
eləcə də Türkiyədə, Rusiyada, Iranda nəĢr olunur, onlar müxtəlif beynəlxalq konfranslarda
Naxçıvan folkloru ilə bağlı əks-səda doğuran çıxıĢlar edirlər.
Naxçıvan folklor mühitinin milli müstəvidə öyrənilməsi dövlət müstəqilliyimizin bizə bəxĢ
etdiyi böyük töhfədir. ƏməkdaĢlarımız bu sahədəki bütün uğurları bizim üçün yaradılan Ģəraitlə
əlaqələndirirlər.
Öz fəaliyyətini toplanmıĢ ilkin folklor mətinlərinin sistemləĢdirilməsi, tərtibi, çapa
hazırlanması, tədqiqi istiqamətində quran Ģöbəmizdə son illər diqqətəlayiq uğurlar qazanılmıĢ,
Y.Səfərov, R.Babayev, M.Ġsmayıl mühüm elmi nəticələr əldə etmiĢ, gənc tədqiqatçılardan
E.Yurdoğlu, Ə.Hüseynzadə dissertasiya iĢlərini yekunlaĢdırmıĢlar.
AMEA Ədəbiyyat Ġnstitutunda M.Qasımlı, Q.PaĢayev, və b. folklorĢünaslıq fəaliyyətləri də
müstəqillik dövründə yeni əsərlərlə yadda qalmıĢdır. Ayrıca olaraq burada «Folklor və etnoqrafıya»
jurnalının fəaliyyəti də qeyd olunmalıdır.
Bakı Dövlət Universitetində Folklor kafedrası və A.Nəbiyev, N.Xəlilov, E.Talıblı, M.Məmmədov,
Ü.Nəbiyeva, K.Ġslamzadə və baĢqalarının fəaliyyəti ilə Azərbaycan folklorĢünaslığına öz töhfələrini
verməkdədir. Bu Universitetdə nəĢr edilən «FolklorĢünaslıq məsələləri» jurnalı müasir folklor
araĢdırmalarmda öz nüfuzu, sambalı və maraqlı materialları ilə seçilməkdədir.
Folklorun qorunması, yaĢadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində dövlətimiz bu
gün də ardıcıl iĢlər görməkdədir. Folklorun qorunmasmda qeyri-hökumət təĢkilatlarınm (QHT) da
müəyyən rolu qeyd olunmalıdır. Son dövrlərdə folklorun videolaĢdırılması, folklor və kino sənəti,
KĠV və folklor istiqamətində də uğurlu addımlar atılmıĢdır.
SUMMARY
The article dealt with the development ways of Azerbaijan folk-lore studies in the
independence years. The author speaks about the protecting, living and passing to future
generations of our folklore on the basic of real, scientifıc facts.
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AZƏRBAYCAN-BELARUS MÜNASĠBƏTLƏRĠ VƏ ONLARIN REALLAġDIRILMASI
MEXANĠZMLƏRĠ
Dünyanın xəritəsi XX əsrin sonunun geosiyasi realıqlarına uyğun olaraq yeni müstəqil
dövlətlər hesabına xeyli zənginləĢmiĢdir. Bu müstəqil dövlətlərdən biri də Azərbaycan
Respublikasıdır.
90 il çar Rusiyası (1828-1918) və 71 il (1920-1991) sovet imperiyası tərkibində mövcud
olmuĢ Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 161 illik iĢğal rejimindən miras qalmıĢ çoxsaylı
problemlərlə üzləĢməli oldu. Siyasi, iqtisadi və sosial yönümlü mürəkkəb problemlərin həlli
axtarıĢında olan Azərbaycan dövləti daha bir imtahanla da sınağa çəkildi. Bu, Ermənistanın
Azərbaycan ərazisinə geniĢlənməkdə olan təcavüzü ilə bağlı idi. ĠĢğalçılıq hərəkətlərinin cəzasızlıq
rejimi ilə üzləĢdiyindən daha da ruhlanan erməni tərəfi nəinki beynəlxalq hüququn dövlətlərin
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi kimi universal prinsiplərini
qulaqardına vurur, habelə seyrçilik mövqeyində duran dünya birliyinə qarĢı yeni-yeni ərazilər zəbt
etməklə meydan oxuyurdu.
Azərbaycan dövlətçiliyinin olduqca böyük sınaq qarĢısında olduğu belə ağır geosiyasi
vəziyyətdə diplomatiyamızın zərgər dəqiqliyi ilə seçilən fəaliyyəti, düzgün və qətiyyətli taktiki
gediĢləri, aydın starateji xətti, bir sözlə ölkəmizin mövcud çətinliklərdən nicatı və sonrakı
tərəqqisini təmin edən iĢlək xarici siyasət doktrinasının zəruriliyi isbata ehtiyacı olmayan aksiom
tələbi idi. Bu doktrinanın müəllifi ulu öndər Heydər Əliyev oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyənləĢdirdiyi xarici siyasət kursu nəticəsində ölkəmizin aparıcı dövlətlərvə beynəlxalq
təĢkilatlarla münasibətləri yeni müstəviyə qədəm qoydu, ikitərəfli əlaqələr daha da möhkəmləndi,
Azərbaycan terrorizmə, transmilli mütəĢəkkil cinayətkarlığa, narkotik vəsaitlərinin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə, insan alverinə və digər qanunsuz fəaliyyətə qarĢı beynəlxalq mübarizədə fəal iĢtirak
etməyə baĢladı...
Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkənin xarici siyasətinin taleyüklü mürəkkəb vəzifələri həll
etməyə imkan verən əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirərkən Avropa, ABġ, Asiya ilə yanaĢı, MDB
dövlətlərinə də xüsusi diqqət yetirdi. Həmin dövlətlər sırasında ərazisinə görə Avropada 13-cü,
MDB-də isə 6-cı yeri tutan Belarus Respublikasının özünəməxsus yeri vardır.
Hər Ģeydən öncə, hər iki dövlətin xarici siyasət prinsipləri öxĢar xarakteristikaya malikdir.
Həm Azərbayacan, həm də Belarus açıq və çoxvektorlu xarici siyasət kursunu həyata keçirir. Hər
iki respublika beynəlxalq hüququn suverenlik, sərhədlərin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyünün
tanınması, qarĢılıqlı etimad və daxili iĢlərə qarıĢmamaq prinsipinə hörmət edən istənilən dövləti ilə
qarĢılıqlı faydalı münasibətlərin qurulması və inkiĢafı kursuna sadiqdir. Bundan savayı, həm
Azərbaycan, həm də Belarus üçün ümumi olan digər cəhət ondan ibarətdir ki, bu dövlətlər postsovet
məkanında dini tolerantlıq, sosial yönümlü iqtisadiyyat, davamlı inlkiĢaf və iqtisadi tərəqqi
nümünələridirlər. Bütün bunlar isə son nəticədə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda
Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin qurulması üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢ və 11 iyun 1993-cü
ildə Azərbaycanla Belarus arasında diplomatik münasibətlərin əsası qoyulmuĢdur.(5) Təəssüf ki, bir
sıra subyektiv amillər ucbatından əslində 2001-ci ilə qədər ikitərəfli münasibətlərin potensialından
lazımi səviyyədə istifadə olunmamıĢdır. Ġki ölkə arasında yüksək səviyyəli səfərlər baĢ tutmamıĢdır.
Yalnız 2001-ci ilin avqust ayında Belarus Respublikası BaĢ naziri V.YermoĢinin rəhbərlik etdiyi
hökumət nümayəndə heyyətinin Azərbaycana ilk səfərindən sonra əlaqələrin inkiĢafı üçün münbit
Ģərait yaranmıĢ oldu. Əlaqələrin davamlı inkiĢafı yeni məzmun almağa baĢladı. Bu reallıq artıq hər
iki ölkədə qarĢılıqlı olaraq səfirliklərin açılması məsələsini zərurətə çevirdi. 2006-cı ildə
Azərbaycan və Belarus paytaxtlarında müvafiq səfirliklər fəaliyyət göstərməyə baĢladı. (5)

2006-cı ilin oktyabr ayının 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin
Belarus Respublikasına iki günlük ilk rəsmi səfəri ilə dövlətlərimiz arasında yüksək səviyyəli
dialoqun əsası qoyuldu və münasibətlər xüsusi xarakter aldı. Həmin gün Prezidentlər Ġlham Əliyev
və Aleksandr LukaĢenko arasında nümayəndə heyyətlərinin iĢtirakı ilə keçirilən görüĢdə xüsusi
olaraq vurğulandı ki, ilk ölkə arasında əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün böyük potensial
imkanlar vardır. Qeyd edildi ki, Azərbaycan və Belarus arasında əmtəə dövriyyəsi artma tempinə
malik olmuĢ və 2005-ci ildə bu göstərici 30 milyon dollar civarında olmuĢdur. Bu göstərici 2004-cü
ilin müvafiq nəticəsi ilə müqayisədə 85%-dən çox artmıĢdır. (7, s.912) Müqayisə üçün qeyd edək
ki, 2001-ci ilin birinci yarısında iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi cəmisi 4,5 milyon dollar (9)
təĢkil etmiĢdir. Azərbaycanın dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, iqtisadiyyatlarımız bir-birini
çox uğurla tamamlaya bilər. Bu gün Belarusda istehsal olunan məhsullara Azərbaycanda təlabat var,
eyni zamanda respublikamızın istehsal etdiyi mallar Belarus üçün maraq doğurur. GörüĢdə xüsusu
olaraq vurğulandı ki, energetika, neft-qaz sahəsində müĢtərək müəssisələr, kənd təsərrüfatında,
sənayenin digər sahələrində, o cümlədən müdafiə sənayesində müəssisələr yaradılması sahəsində
əməkdaĢlıq böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir.
Prezident Ġlham Əliyevin Belarusa ilk rəsmi səfəri çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin bir sıra
mühüm spektrləri üzrə sənədlər imzalandı. Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Belarus
Prezidenti Aleksandr LukaĢenko ―Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında 2015ci ilə qədər sosial-iqtisadi əməkdaĢlıq haqqında müqavilə‖ni imzaladılar. Bu sənəd 10 il ərzində
Azərbaycan-Belarus sosial-iqtisadi münasibətlərinin inkiĢaf istiqamətləri və onların reallaĢdırılma
mexanizmlərini özündə ehtiva etməklə həm də böyük siyasi aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bundan savayı, səfər çərçivəsində Azərbaycan hökuməti və Belarus hökuməti arasında ―Kombinə
edilmiĢ yükdaĢımalar haqqında saziĢ‖, nəqliyyat nazirlikləri arasında ―Nəqliyyat sahəsində
əməkdaĢlıq haqqında memorandum‖, Azərbaycanın Gənclər və Ġdman Nazirliyi ilə Belarusun
Ġdman və Turizm Nazirliyi arasında ―Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaĢlıq haqqında
saziĢ‖, hər iki respublikanın Təhsil nazirlikləri arasında ―Təhsil sahəsində əməkdaĢlıq haqqında
saziĢ‖, Fövqəladə hallar nazirlikləri arasında ―ƏməkdaĢlıq haqqında saziĢ‖, Ġqtisadi inkiĢaf
nazirlikləri arasında ― Kiçik sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində əməkdaĢlıq haqqında saziĢ‖, Kənd
təsərrüfatı nazirlikləri arasında ― Kənd təsərrüfatı kompleksi sahəsində iqtisadi və elmi-texniki
əməkdaĢlıq haqqında saziĢ‖, habelə dövlət teleradio Ģirkətləri arasında ―ƏməkdaĢlıq haqqında
saziĢ‖ imzalandı. (7, s.913-914)
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin Belarus Respublikasına ilk rəsmi səfəri həm
iki dövlət arasında əlaqələrin dinamik inkiĢafı üçün mühüm hüquqi-normativ baza yaratdı, həm də
hər iki respublikanın rəhbərləri arasında dostluq münasibətlərinin yaranmasına gətirib çıxartdı.
Sonuncu amilin dövlətlərarası münasibətlərin inkiĢafında oynadığı rol danılmaz həqiqətdir.
Prezident Ġlham Əliyevin Minskə səfəri zaman əldə edilmiĢ razılaĢmaya uyğun olaraq 2007-ci
il 1-3 may tarixində Belarus Prezidenti Aleksandr LukaĢenkonun Azərbaycana ilk rəsmi səfəri
oldu. Səfər çərçivəsində ölkə baĢçıları Azərbaycanla Belarus arasında Dostluq və ƏməkdaĢlıq
haqqında Müqavilə imzaladılar. Həmin sənəd iki ölkə vətəndaĢları, dövlət orqanları və ictimai
birlikləri arasında təmasların geniĢlənməsinə hərtərəfli yardımı, siyasi, iqtisadi, elmi-texniki,
ekoloji, informasiya, hərbi, humanitar və digər sahələrdə qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığı nəzərdə
tutur. Sənəddə, həmçinin, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin yerinə yetirilməsinin təmin
olunması, o cümlədən dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının və ərazi bütövlüyünün qorunması,
bir-birinin daxili iĢlərinə müdaxilə etməmək, güc yolu ilə hədə-qorxu tətbiq etməmək, mübahisələri
dinc yolla həll etmək, beynəlxalq öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək kimi müddəalar əksini
tapmıĢdır. Səfər çərçivəsində hökumətlər və qurumlararası daha 10 sənəd imzalanmıĢdır. (2) Bu
sənədlər baytarlıq, fitosanitariya, pensiya təminatı, Milli Bank və digər sahələri əhatə edir. Bundan
baĢqa, Prezident A. LukaĢenko Bakıda Belarus Milli Sərgisinin açılıĢında iĢtirak etmiĢ, Heydər
Əliyev Fondu ilə tanıĢ olmuĢdur.
Dövlət baĢçılarının qarĢılıqlı səfərləri 2009-2010-cu illərdə də uğurla davam etdirilmiĢdir.
2009-cu il noyabrın 11-13-də Prezident Ġlham Əliyevin Belarusa sayca ikinci rəsmi səfəri
çərçivəsində gənclər siyasəti, təhsil, sərhəd xidməti, arxiv iĢi və informasiya mühafizəsi sahəsində

əməkdaĢlığı nəzərdə tutan vacib hüquqi-normativ sənədlər, o cümlədən iki dövlət Prezidentləri
arasında Birgə Bəyannamə imzalanmıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevə Belarus Dövlət Universitetinin
Fəxri professoru adı verilmiĢdir. (3)
3-4 iyun 2010-cu ildə Belarus Respublikasının Prezidenti A.LukaĢenko Azərbaycan
Respublikasında rəsmi səfərdə olmuĢdur. Azərbaycan Prezidenti Ġ.Əliyev və Belarus Prezidenti
A.LukaĢenkonun təkbətək və geniĢ tərkibdə göruĢu olmuĢdur. Səfər zamanı 10 sənəd, o cumlədən
Prezidentlərin Birgə Bəyannaməsi imzalanmıĢdır. (4)
Beləliklə, indiyədək Azərbaycan və Belarus arasında əlaqələrin daha da inkiĢafı mənafeyinə
xidmət göstərən 60-dan artıq hüquqi-normativ sənəd mövcuddur. Bütün bunların nəticəsində
Azərbaycan-Belarus iqtisadi əlaqələri dünya maliyyə-iqtisadi böhranı illərində də belə öz dinamik
inkiĢaf tempini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. Belə ki, 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə qarĢılıqlı
ticarət dövriyyəsi 11,6% artaraq 124,6 milyon dollar təĢkil etmiĢdir. 2011-ci ilin ilk 3 ayı ərzində iki
ölkə arasında ümumu ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli
artaraq 378,13 milyon dollar səviyyəsinə yüksəlmiĢdir. Onu da qeyd edək ki, 2011-ci ildə
Azərbaycanın Belarusla xarici ticarət saldosu müsbət 345,77 milyon dollar təĢkil etmiĢdir. Bu isə o
deməkdir ki, ticarət dövriyyəsi həcminin böyük hissəsini Azərbaycandan ixrac olunan məhsullar
təĢkil etmiĢdir. 2011-ci ilin 3 ayı ərzində Belarusun ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsindəki payı
5,2%, o cümlədən idxalda 0,9%, ixracda isə 6,7% təĢkil etmiĢdir. Belarusdan Azərbaycana gətirilən
məhsulların əsas hissəsini maĢınqayırma, qida, ağac emalı sənayesi və tikinti malları təĢkil edir.
Azərbaycandan bu ölkəyə ixrac olunan əmtəələr içərisində isə kənt təsərrüfatı məhsulları, meyvə
Ģirələri, sintetik iplər, meyvə-tərəvəz məhsulları üstünlük təĢkil edir. (6)
2006-cı ilin oktyabrında əldə olunmuĢ razılığa əsasən 2007-ci ilin martından Gəncə
avtomobil zavodunda "Belarus" markalı avtomobillərin istehsalı həyata keçirilir. Bu, Azərbaycanda
həm "Belarus" traktorları, həm də "MAZ" yük avtomobilləri, kommunal və inĢaat texnikaları
istehsal edən yeganə müəssisədir. Zavod respublikanın səkkiz regionunda yüksək keyfiyyətli servis
xidməti də göstərir. (8)
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanla Belarus arasında ticarət-iqtisadi münasibətlərin
əlaqələndiricisi qismində 2004-cü ildə yaradılan Belarus-Azərbaycan Hökumətlərarası Komisiyası
çıxıĢ edir. Burada daha bir maraqlı faktı da qeyd edək ki, 21 iyun 2010-cu ildə rəsmi Minskin xahiĢi
ilə Azərbaycan dövləti bu olkə ilə dostluq munasibətləri və yaranmıĢ cətinlikləri nəzərə alaraq,
Belarusa 200 mln. dollar həcmində qısa muddətli kredit ayırmıĢdır. (5)
Iki ölkə arasında enerji sahəsində əlaqələrin də geniĢ potensialı mövcuddur. Odessa-BrodiQdansk kəməri ilə Azərbaycan neftinin Belarusa və oradan da Avropaya nəqli məsələlərində ilkin
razılaĢmalar əldə edilmiĢdir. Azərbaycanın Belarusa ildə 3-5 milyon ton neft göndərməsi mümkün
variant olaraq nəzərdən keçirilir.
Ġki dövlət arasında yaranmıĢ strateji tərəfdaĢlıq münasibətlərindən çıxıĢ edərək rəsmi Minsk
Azərbaycan üçün taleyüklü məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
tənzimlənməsi prosesində ölkəmizin mövqeyini müdafiə edir, problemin beynəlxalq hüququn
dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll olunmasına
tərəfdar çıxır. Belarusun Ermənistanın da üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
TəĢkilatında təmsil olunması bu dövlətin münaqiĢə ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan prinsipial
mövqeyinə qətiyyən kölgə salmır.
Beləliklə, yuxarıda apardığımız təhlillər belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan
və Belarus bir-birinin qarĢılıqlı maraq dairəsində olan dövlətlərdir, ikitərəfli iqtisadi əlaqələr
dinamik inkiĢaf tempinə malikdir, hər iki ölkə arasında siyasi dialoq mühiti formalaĢmıĢdır,
münasibətlərdə anlaĢılmazlıq elementləri müĢahidə olunmur, dövlət baĢçıları arasında səmimi
dostluq münasibətləri vardır. Bir sözlə, Azərbaycan və Belarus strateji tərəfdaĢdırlar.
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SUMMARY
The article contains analysis the level of the bilateral relations between Azerbaijan and Belarus in the political and economic fields.
The author is focused on the role of national leader Heydar Aliyev in creation and implementation of foreign policy strategy of Azerbaijan, its priorities, including towards Republic of Belarus.
The paper gives an analysis mutual visits of the leader of both states and its positive results.
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ЦЕННЫЙ ВКЛАД В СОВРЕМЕННОЕ АЗЕРБАЙДЖАНОВЕДЕНИЕ
К вопросам истории и литературы Азербайджана обращались многие авторы, в том
числе русские. И мы всегда с признательностью отмечали их вклад в развитие азербайджановедения. Я специально подчѐркиваю слово «азербайджановедение», так как оно уже входит в научный обиход, и мы начинаем собирать всѐ ценное и объективное по истории, культуре и литературе нашего народа, составляющее суть этого научного направления. Среди
научных и научно-публицистических трудов по азербайджановедению, написанных русскими авторами и представленных читателю на русском языке, особого внимания заслуживают
книги профессора Рудольфа Николаевича Иванова, посвященные русско-азербайджанским,
русско-закавказским и русско-персидским историческим отношениям. Книги, написанные с
большой любовью к русскому и азербайджанскому народам, с твѐрдой верой в нерушимость
их исторических связей, имеют огромное значение. Работы русского автора заставляют думать, объективно оценивать и до конца понять также суть нашумевшего во всем современном мире армяно-азербайджанского конфликта.
Среди научных и научно-публицистических трудов по азербайджановедению, написанных русскими авторами и представленных читателю на русском языке, особого внимания
заслуживают книги Ю.А.Помпеева и Р.Н.Иванова. «Карабахский дневник» Юрия Александровича Помпеева (М., «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010, 416 стр., тир. 3000) – это
одно из редких и правдивых выступлений русских авторов в пользу объективного восприятия и понимания сложившейся ситуации по глобальной человеческой катастрофе на азербайджанских землях. Так как эта книга издана в Москве и выпущена солидным тиражом, у
нас появляется твѐрдая надежда на истинное понимание проблемы ближним нашим боль-

шим соседом – влиятельным членом Минской группы - и на отказ политических лидеров от
тупиковых решений Карабахского конфликта.
Р.Н.Иванов, будучи представителем России и излагая материалы и факты с позиций
своей страны, подчѐркивает просчѐты российских политиков по отношению к русскозакавказским связям, внушая тем самым доверие своей искренностью и объективностью. В
книге «Азербайджанская быль, российское пришествие и персидские мотивы. Очерки
истории Азербайджана XIX века» (М., 2011, 480 стр, 249 илл., прил., тир. 1000, ISBN
978-5-9903004-2-2) освещены исторические перипетии внедрения России в Закавказье в конце XVIII – начале XIX вв., вопросы сложных военно-политических отношений между Персией и Россией.
Названная книга российского историка и публициста оригинальна тем, что в ней широко и объективно использованы материалы из многих архивных фондов Российской Федерации, редкие книги и периодические издания дореволюционного периода, касающиеся русско-персидских и русско-закавказских связей. Ни для кого не секрет, что десятилетиями многие страницы русско-азербайджанских отношений последних двух-трѐх веков (особенно в
советское время) оставались завуалированными, ханства и ханы характеризовались деградирующими и обречѐнными. Якобы азербайджанские ханы, не проявляя никакого энтузиазма в
деле защиты собственных земель, предавали друг друга, избегали взаимовыручки, искали
лѐгких путей спасения то у персидских правителей, то у наместников Российского императора. История Джавад хана Гянджинского, Гусейнгулу хана Бакинского, Мехтигулу хана Карабахского и др., их сложная историческая судьба – это страницы героической, но и в то же
время трагической судьбы нашего народа. По воле судьбы Азербайджан, расчленѐнный на
северную и южную части, и некогда представленный в составе мощного централизованного
Сефевидского (азербайджанского) государства, в дальнейшем распался на мелкие ханства.
Жестокие правители некогда находившейся в составе Сефевидского государства Персии,
претендовали на Азербайджан, старались превратить этих ханов в своих вассалов. Царившее
в Персии мракобесие, резня во время ожесточѐнной борьбы за престол, процветание гаремов,
ощутимая отсталость от европейской цивилизации вынуждали азербайджанских ханов найти
пристанище у прогрессивной России.
Изыскания и архивные материалы, умело использованные проф. Р.Н.Ивановым, интересны тем, что в них впервые так ясно и мотивированно изложена история присоединения
азербайджанских ханств к Российской империи. Азербайджанский читатель, воспитанный в
духе идей поэмы «Гюлюстан» Б.Вагабзаде, десятилетиями переживавший за исход Кюрекчайского, Гюлюстанского и Туркменчайского мирного договоров, в книге Р.Н.Иванова сталкивается с другой трактовкой событий, делает для себя совершенно другие выводы и, осознав сложность и безвыходность сложившейся тогда военно-политической ситуации, примиряется со случившимся. К этим выводам приводят его неопровержимые исторические факты,
почерпнутые из архивных документов. Современный Азербайджан - по территории небольшая страна, но по геополитическому положению, социально-экономическому и научноинтеллектуальному потенциалу, природным ресурсам и климатическим условиям одна из
ведущих стран СНГ. Избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности
ООН должно расцениваться как признание нарастающей роли нашей страны в регионе, да и
не только в регионе, но и во всей Европе, евразийском ареале. Наследие общенационального
лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева приносит немало дивидендов для современного Азербайджана. И своевременное появление книг русского автора, распространение
его объективного мнения об Азербайджане - следствие этих дивидендов. На наш взгляд, развивающаяся быстрыми темпами страна должна освободиться от груза «стыда» за своѐ прошлое, перешагнуть через психологический барьер, возникший в памяти еѐ народа.
Лирические отступления и очерки Р.Н.Иванова, повествующие о других великих азербайджанцах (Келб-Али-хане Нахчыванском и его сыновьях, Джавад хане Гянджинском,
Мир-Фет-Сеиде Тавризском, Наримане Нариманове и т.д.), свидетельствуют об искренности, преданности, объективности и толерантности, большом таланте и подвиге азербай-

джанского народа. Сколько ещѐ книг будет написано о них, сколько ещѐ тайн скрывается за
семью печатями! Кто же довел до смерти первого Председателя Президиума ЦИК СССР
Наримана Нариманова, который недоумевал по поводу засилья против азербайджанцев:
«...можно население маленького Азербайджана систематически уничтожать, но из кого будет
состоять тогда республика?» [1, с.469].
Рудольф Иванов обращает внимание читателя на три попытки воссоединения Азербайджана в течение последних двух веков и сожалеет, что все эти три попытки оказались безрезультатными. Архивные документы свидетельствуют о том, насколько Азербайджан был
близок к единению под покровительством Российской империи после заключения Туркменчайского мирного договора в 1828 году. И сегодня мы глубоко сожалеем о несостоявшемся
воссоединении Северного и Южного Азербайджана. Северный Азербайджан, который около
двух веков был в составе России, в конце 20-го столетия обрѐл независимость, а Южный, к
сожалению, и сегодня лишен суверенитета, а значит - и возможности получить образование
на родном языке, развивать свою культуру, вынужден всячески растворяться в составе доминирующей нации.
Своеобразная трактовка условий Туркменчайского мирного договора между Россией и
Персией, миссии российского посла А.С.Грибоедова, а также истинной причины смерти талантливого дипломата и поэта, комментирование огромного количества дипломатических
переписок и официальных документов заставляет русских и азербайджанских читателей поновому смотреть на исторические события и факты указанного периода.
Книга Р.Н.Иванова «Азербайджанская быль, российское пришествие и персидские мотивы...» ставит много вопросов, на которые непросто ответить. В определѐнной степени они
созвучны вопросам, имевшим место в полемических дискуссиях и статьях «Литературной
газеты»: «Лезгинка на лобном месте» (Ю.Поляков), «Чего хотят русские?», «Чего не хотят
русские?», «Призрак нации?» (А.Столяров), «Слова и дела» (А.Дугин) и др. На данном этапе
более приемлем евразийский подход к этническим, духовным и национальным проблемам,
выдвигаемый Владимиром Путиным. В Древней Руси вне зависимости от этнической принадлежности «своими» признавались те, кто мужественно отстаивал русские земли от иноземцев, «чужими» же – кто приводил врага, был склонен к распрям и братоубийству. Однако и в изысканиях проф. Р.Н.Иванова, и в идеях авторов вышеназванных статей нет и тени
намѐка на политическую теорию «Москва – третий Рим». Патриоты современной России
мыслят по-иному.
Рецензируемая книга и дискуссия «Литературной газеты» и меня наводят на некоторые
размышления по поводу исторической миссии России как великой евразийской державы.
Хочу назвать имена евразийцев П.Савицкого и Л.Н.Гумилѐва, подчеркнуть объективность их
подход к истории России. Правду нужно искать в «Евразийской концепции русской истории» П.Савицкого и высказываниях Л.Н.Гумилѐва о том, что если Россия будет спасена, то
она будет спасена только как евразийская держава и только за счет евразийских идей.
Десятилетиями русско-азербайджанские, русско-закавказские связи исследовались в
интересах первой стороны, и делалось это преимущественно представителями Закавказья. В
книгах Р.Иванова проявляется другая тенденция: автор не скрывает своей благодарности и
доброжелательности к выходцам из Азербайджана, всему азербайджанскому народу за служение России, за доверие и благосклонность к ней. Откровенно говоря, нас не очень-то баловали такими отзывами. Сегодня в них нуждается не только Азербайджан, но и Россия, столкнувшаяся с множеством проблем.
Значимость этой книги возрастает в связи с тем, что именно сейчас, в центре Европы,
во Франции, считающейся одной из колыбелей демократии, принят более чем странный закон о наказании лиц, отрицающих факт геноцида армян. Если это так, то почему мир замалчивает факт геноцида против мирного азербайджанского населения в городе Ходжалы 26
февраля 1992 года. Ведь видеоматериалы об этой трагедии были продемонстрированы в самых разнообразных аудиториях Америки и Европы, распространены по Интернету, проведена масштабная международная акция «Справедливость Ходжалы».

Накопленный Р.Н.Ивановым материал, ориентиры и планы его изысканий и исследований дают надежду на то, что это не последняя книга русского автора об Азербайджане, о выдающихся азербайджанцах. Мы очень благодарны российскому историку за то, что он
неустанно стоит «на страже истины и справедливости», и, конечно же, Фонду Гейдара Алиева за поддержку подобных изданий, служащих формированию положительного имиджа интенсивно развивающего Азербайджана, представившего миру свою модель мультикультурализма и толерантности.
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SUMMARY
The article deals with the books by R.Ivanov which dedicated to Azerbaijan history, especially
Azerbaijan-Armenian relations in the XIX century. It shows how Armenians tried to intense these
relations in a bad way. The book is appreciated as a valuable gift in Azerbaijan.
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KAġKAY TÜRKÇESĠNDE GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESĠ TESĠRLERĠ
KaĢkaylar Ġran‘ın Fars eyaletinde, son yıllara kadar konar göçer bir hayat sürdüren önemli bir
Türk boyudur. GeçmiĢte Ġran‘ın siyasi ve sosyal hayatında önemli roller oynayarak adından söz
ettirmiĢ, güçlü bir idari yapıya sahip olmuĢtur.
Nüfuslarını 1.500.000 olarak tahmin ettiğimiz KaĢkaylar, günümüzde Ġran‘ın birçok
eyaletine dağılmıĢ olarak yaĢarlar. Ancak ağırlıklı olarak Fars eyaletinde meskundurlar. Ziraat ve
hayvancılıkla geçinmenin yanı sıra diğer meslek gruplarıyla ( devlet memuru, ticaret vb.) uğraĢarak
hayatlarını devam ettirmektedirler. Siyasi ve sosyal Ģartların tesiriyle konar göçer hayat tarzı
sekteye uğramakla birlikte, hızlı bir Ģekilde yerleĢik hayat tarzına geçmektedirler. Bu hayat tarzının
tabiî sonucu olarak da, dillerinin ve geleneklerinin yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalacaklarını
söyleyebiliriz.
KaĢkay Ġl birliği altı büyük tayfadan (Amele, Büyük KeĢküli, Küçük KeĢküli, ġordereli/
DereĢorlu, Farsimedan) meydana gelmiĢtir. Her tayfanın tireleri ve bazı tirelerin bonku gibi alt
kolları da mevcuttur. Eski Türk aĢiretlerindeki idari teĢkilatı son yıllara kadar koruyan (1982‘de
aĢiret reisinin Firuzâbâd‘da idam edilmesiyle ) KaĢkayların bu idari teĢkilatları da dağılmıĢtır.
Etnik yapısı itibariyle çeĢitlilik göstermesi, ( Halaç, Eynullu, Beydili, Azeri, Fars vb.) ve yazı
diline sahip olmayıĢları dolayısıyla dillerinde bir birlik tam olarak sağlanamamıĢtır. Gençler
arasında bu dili konuĢanların sayısı gün geçtikçe azalmakta, bazıları birkaç kelime dıĢında Türkçe
konuĢamamaktadır. Ġl fertlerinin Ģahsi gayretleri ve yapılan akademik çalıĢmalar sonucu, bu Türk
Ģivesinin yazıya geçirilip yok olmasının önleneceği umudunu taĢımaktayız. Son yıllardaki
çalıĢmalar (Esadullah Merdanî‘nin KaĢgay Sözlüğü gibi) bu yöndeki düĢüncemizi daha da
güçlendirmektedir.
Bizim tarafımızda da, KaĢkay Türkçesi metinlerinin yayına hazırlanması çalıĢmaları
sürdürülmektedir. DerlemiĢ olduğumuz KaĢkay Türkçesi metinlerinde ve Ġl fertleri tarafından
yayınlanan KaĢkay metinlerinden de anlaĢılacağı üzere, KaĢkay Türkçesi üzerinde, Farsçanın yanı

sıra Güney Azerbaycan Türkçesinin önemli tesirleri olduğu görülmektedir. Bu tespitlerimizi böyle
bir bilimsel toplantıda paylaĢmanın yararlı olacağını düĢündük.
KaĢkay Türkçesi üzerinde Farsça kelimeler, ses ve gramer tesirleri görülmektedir. Güney
Azerbaycan Türkçesi nüfus yoğunluğu ve yazılı eserler itibariyle KaĢkay Türkçesi üzerinde çeĢitli
tesirler göstermektedir. Bu tesir, aynı dilin diyalekt tesiri Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu Tesiri;
Bu yol gider Tebrize
Kanadı rize rize
Hudam bir yol ver bize
Biz gédeg ölkemize‖ mısrasında gönül bağı Ģeklinde de görmekteyiz.
Azerbaycan Türkçesinin karakteristik özellikleri sayılan ses ve Ģekil tesirlerinin bir kısmını
aĢağıda örneklerle gösterebiliriz.
I.Ses Özellikleri
1. ĠkizleĢme: Oğuz Türkçesi içinde daha çok Azerbaycan Türkçesinde görülen bu özellik
Güney Azerbaycan Türkçesi yoluyla KaĢkay Türkçesinin de karakteristik bir özelliği haline
gelmiĢtir. Bazen bu özellik Azerbaycan Türkçesinde görülmeyen bazı kelimelerde de görülür: ikki
―iki‖, sekkiz ―sekiz‖ dokkuz ―dokuz‖ neççe ―nice‖, kari ―yaĢlı kadın‖, geççi ―keçi‖
2.k>x;k>h: BaĢta ortada ve kelime sonunda görülen bir özelliktir.
yox ―yok‖
çox
―çok‖
toxu ―dokur‖
torpax ―toprak‖
kehlik ―keklik‖
3. Azerbaycan Türkçesinde görülen b,m,p,f,v ünsüzlerinin etkisiyle a>o-ö, e>ö-o, ı>u, i>ü
değiĢmeleri KaĢkay Türkçesinde de görülen bir özelliktir:
av> ov,avcı>ovçı,tavĢan>dovĢan, kavim>kovm/govm
nevruz>novruz, devlet>dövlet/dölet, tilki>tülkü, bırak->burahmag
alev>alov, evlat>övlat/ovlat
4. p>r,r>p; Anadolu ağızlarında da görülen bu metatezler, Azerbaycan yazı dilinde
kullanılmaktadır. Aynı değiĢim KaĢkay Türkçesinde de görülmektedir:
körpü ―köprü‖,torpah ―toprak‖,yarpah ―yaprak‖
5.#y>0>>#h: Kelime baĢındaki #y‘nin düz ünlülerin önünde düĢmesi Azerbaycan Türkçesi
için karakteristik bir özelliktir. Bu özellik KaĢkay Türkçesine de tesir etmiĢtir:
üca
―yüce‖, ük ―yük‖, ildirim ―yıldırım‖, il ―yıl‖, ün ―yün‖, ilan―yılan‖ gibi.
6. Bugün Anadolu ağızlarında ve Azerbaycan Türkçesi yazı dilinde kullanılan kapalı é,
KaĢkay Türkçesinde de korunmaktadır: géce ―gece‖, sél ―sel‖ , béĢ ―beĢ‖ gibi.
7. =m/b- :Kelime baĢındaki m-, b-‗lerde, KaĢkay Türkçeside de m- tercihli olarak
kullanılmaktadır:
men ―ben‖, min ―bin‖, min- ―bin-― gibi
II.ġekil Özellikleri
1. Zamirler : DönüĢlülük ve I. Teklik Ģahıs zamirleri KaĢkay Türkçesinde özüm ―kendi‖, men
―ben‖ örneklerindeki gibi Azerbaycan Türkçesindeki Ģekilleriyle kullanılmaktadır.
2. Tasarlama Kipleri : Zamir kökenli Ģahıs ekleri ile geniĢ zaman I. Çokluk Ģekil kullanımları KaĢkay Türkçesinde Azerbaycan Türkçesindeki gibi kullanılmaktadır:
KalmuĢam/kalmamuĢam ―kalmıĢım/kalmamıĢım‖, gelmiĢem/gelmemiĢem ―gelmiĢim/ gelmemiĢim‖
3. GeniĢ Zaman : GeniĢ zaman olumsuz ve olumlu kullanımı da Azerbaycan Türkçesiyle paralellik gösterir:
Çatmaram ―çatmam‖, bilmenem ―bilmem‖,oxiyram ―okurum/okuyorum‖
4. Leksikolojik tesirler :Azerbaycan Türkçesinin leksikolojinin karakteristik kelimeleri
olarak bilinen kelimelerin KaĢkay Türkçesinde kullanıldığı görülmektedir:

danıĢmag ―konuĢmak‖, kullug ed- ―hizmey etm-―, heç kém ―hiç kimse‖, heç ―hiç‖, kömeg de―yardım et-―, lay lay ―ninni‖, nene ―anne‖, ölke ―ülke‖.
5. KaĢkay Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinde paralel olarak kullanılan bazı edatlar:
kimi ―gibi‖, sarı ―için, ötürü‖, mexsus ―ayrıca‖, esasen ―
Sonuç:
1. KaĢkay Türkçesi Oğuz grubu içerisinde Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesine
(Anadolu ağızları) daha yakındır.
2. KaĢkay Türkçesi dil malzemelerinin derlenip yazıya geçirilmesi büyük önem arz
etmektedir.
SUMMARY
KaĢkay Turkic that is the representative of the farthest Southern Oghuz Turkish is spoken in
Fars province of Iran. Academical origins of the studies do not a have deep-rooted search about the
languages of this Turkish tribe best preserving old Turkish customs and traditions up to date.
Not having a written language, KaĢkays have a rich oral literature. This accent for which an
academic research was first scholarly carried out by us relating to their languages is under the influence of Azerbaijan Turkish, Turkey Turkish and Persian.
In our study, in the light of the studies carried out in our field and thanks to the collected local
studies, we will be handling the efficacy of Turkey Turkish, and South AzerbaijanTurkiliksh over
KaĢkays.
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AZƏRBAYCAN-TÜRKĠYƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ YENĠ MƏRHƏLƏ
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındaki əlaqə istər Osmanlı dövründə olsun, istər cumhuriyyət
dövründə olsun bir sıra nəticələrə gətirib çıxarmıĢdır. Osmanlı dövründə bu əlaqələrdə bəzi
ziddiyyətlər yaransa da, əsasən cumhuriyyət dövründə bu, əksinə müsbət nəticələr vermiĢdi.
Xüsusilə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyəndən sonra bu əlaqələr daha da güclənmiĢdir. Bu
da gələcəkdə əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə Ģərait yaratmıĢdır. QarĢılıqlı faydalı
əməkdaĢlığın yeni mərhələdə də uğurla inkiĢaf etdirilməsi buna bariz nümunə ola bilər.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri müasir mərhələdə ən yüksək səviyyədə inkiĢaf edərək qarĢıda
yeni imkanlar açmıĢdır. Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda artan siyasi, iqtisadi, hərbi qüdrəti
Türkiyə ilə əlaqələrin daha geniĢmiqyaslı qurulmasına Ģərait yaradır. Bölgədə gerçəkləĢdirilən
böyük enerji layihələrində Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri strateji tərəfdaĢ kimi çıxıĢ edirlər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin yeni neft strategiyasının tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac neft boru kəməri 2006-cı ilin iyulunda tam istifadəyə verilmiĢ, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməri fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi istiqamətində də mühüm
razılaĢmalar əldə olunmuĢdur.

Region dövlətlər arasında reallaĢdırılan layihələr subregional inteqrasiyanın, sülh və sabitliyin,
nəqliyyat təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Türkiyə dövlətinin Azərbaycanın üzləĢdiyi ən böyük problem olan Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsinin həllində tutduğu mövqe də birmənalıdır. Dost ölkə münaqiĢənin beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması Ģərtilə həllinə tərəfdardır.
Türkiyə dövləti beynəlxalq təĢkilatilar çərçivəsində də Azərbaycanın haqlı mövqeyini daim
dəstəkləyir. Ölkə baĢçılarının qarĢılıqlı səfərləri bütün sahələrdə əməkdaĢlıq əlaqələrinin
möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin xarici ölkəyə ilk rəsmi səfərini məhz Türkiyəyə etməsi
də dost ölkəyə verilən önəmin göstəricisidir. Səfər zamanı dövlət baĢçıları ikitərəfli münasibətlərin
siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə yüksək səviyyədə inkiĢafından razılıqlarını ifadə etmiĢ və
əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsini zəruri saymıĢlar.
Cənubi Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda maraqları olan Rusiya, Ġran, ABġ və Qərbi Avropa
dövlətlərindən fərqli olaraq Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ədalətli Ģəkildə, beynəlxalq
hüquq normalarına müvafiq həllinin tərəfdarıdır və öz regional siyasətini həmin istiqamətdə qurur.
Ümumiyyətlə, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində digər ―güc mərkəzləri‖nə nisbətən həmiĢə
birtərəfli, düzgün siyasi mövqe nümayiĢ etdirir. Türkiyənin Azərbaycanda strateji maraqları Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə müsbət təsir göstərir. Lakin Türkiyə münaqĢənin həllində vasitəçi
rolu oynamadığından bir qədər kənarda qalmaq məcburiyyətindədir.
Türkiyənin Azərbaycanda strateji maraqlarının təmin edilməsinin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə təsir edən müsbət tərəflərini aĢağıdakı Ģəkildə göstərmək olar:
1. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı tarixi dostluq və strateji tərəfdaĢlıq münasibətləri
Azərbaycan dövlətinin regionda siyasi mövqeyinin möhkəmlənməsinə səbəb olur;
2. Azərbaycanın NATO ilə inteqrasiyasına Türkiyə ilə münasibətləri müsbət təsir edir. Iki
dövlət arasında hərbi sahədəki əlaqələr Azərbaycan ordusunun güclənməsinə xidmət edir ki, bu da
gələcəkdə Dağlıq Qarabağın iĢğaldan azad olunması uğrunda baĢlaya biləcək müharibədə
Azərbaycan ordusunun qələbəsinə ümid verir;
3. Türkiyənin Azərbaycanın enerji sektorunda və digər iqtisadi sahələrdəki
strateji
maraqlarının təmin edilməsi bu dövlətin Azərbaycana olan siyasi diqqətini artırır;
4. Türkiyənin ABġ və Qərbi Avropa ilə hərbi-siyasi əməlkdaĢlığı və NATO-da iĢtirakı
Rusiya və Ġranın Azərbaycana təzyiqlərini neytrallaĢdırır. Bu amil Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
həllində Rusiya və Ġranın birtərəfli siyasətinin dərinləĢməsinin qabağını alır;
5. ABġ-ın xüsusi maraq kəsb etdiyi Azərbaycanın enerji layihələrinin Türkiyə ərazisindən
keçməsi və bu layihələrin reallaĢmasında Türkiyəyə arxalanması bu dövlətin regiondakı nüfuzunu
artırır. Bu amil Ermənistanın regionda iĢğalçılıq siyasətinin qabağını kəsir;
6. Türkiyən- Ermənistan rəsmi əlaqələrinin qurulmasının əsas Ģərti kimi Azərbaycan
torpaqlarının azad olunması tələbi Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair mövcud qeyriədalətli mövqeyini dəyiĢə bilər;
7. Cənubi Qafqazın mühüm iqtisadi layihələrindən Ermənistanın kənarlaĢdırılmasında
Azərbaycanla Türkiyənin vahid siyasəti Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iĢğalçılıq siyasətindən əl
çəkməsinə müsbət təsir edə bilər.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Qafqaz və Qara dəniz bölgəsi Rusiya və Türkiyə arasında tarixi
müharibələr məskəni olmuĢdur. Hal-hazırda da hər iki dövlətin regionda ciddi strateji maraqları
formalaĢmıĢdır. Bu maraqların təminatı ilə əlaqədar həyata keçirilən xarici siyasət arasında
toqquĢmalar mövcuddur. Türkiyənin Azərbaycandakı maraqlarını Rusiya öz dövlətçiliyi üçün
təhlükə hesab edir. Rusiya ərazisində türkdilli xalqlar yaĢayırlar. Həmin xalqların Türkiyəyə
inteqrasiyasını Rusiya qəbul etmir. Ona görə də Türkiyənin təsirlərini azaltmaq məqsədilə Rusiya
Cənubi Qafqazda Türkiyəyə qarĢı güclənmək məcburiyyətindədir. Azərbaycan Rusiyadakı türkdilli
xalqların Türkiyəyə inteqrasiyasında əlveriĢli geosiyasi mövqeyə malikdir. Rusiya Azərbaycanın
Türkiyə ilə sıx münasibətlərindən ehtiyatlanaraq Azərbaycana təzyiq vasitəsi olaraq Dağlıq Qarabağ
münaqiĢəsini dəstəkləyir. Türkiyənin Azərbaycanda iqtisadi maraqlarının artmasından ehtiyatlanan
Rusiya bölgədə iqtisadi bazarı itirməmək məqsədilə Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxınlaĢmasına çox

da imkan verməmək üçün Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindən Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi
istifadə edir;
Rusiya və Ġran Türkiyənin Azərbaycanda və Gürcüstanda hərbi-siyasi maraqlarının təmin
olunmasına NATO-nun region maraqları kimi baxır. Bu səbəbdən də Rusiya və Ġran Azərbaycanın
NATO-ya inteqrasiyasının qabağını kəsmək məqəsədilə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində
Ermənistanı müdafiə edirlər. Türkiyənin türk dünyası siyasəti Ġranın dövlətçiliyi üçün təhlükə
olduğundan Türkiyənin region maraqlarının əleyhinə olaraq Ġran Ermənistanı müdafiə edir.
Sadalanan fikirlərdən belə bir nəticə ortaya çıxır ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin
ədalətli həllıni özünün Azərbaycanda və bütövlükdə Cənubi Qafqazdakı strateji maraqlarının
yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün mühüm Ģərt hesab edir və bu istiqamətdə pozitiv siyasət
həyata keçirir.
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SUMMARY
The article deals with analysis of the new period in interstate relations between Turkey and
Azerbaijan. The author describes the contemporary challenges in these relations. She pays a special
attention to the investigation of the position of Turkey in settlement of the Garabakh problem.
Давыдова В., студентка Полтавского университета экономики и торговли, Украина
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УКРАИНСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В феврале 2012 года исполнилось 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной как двух независимых держав. В
Баку и в Киеве, Полтаве прошел ряд мероприятий, посвященных этому знаменательному
событию. Это свидетельствует о высоком уровне отношений и важности их постоянного
углубления. Тот конструктивный диалог, который сложился на сегодня между Баку и Киевом, является результатом положительной динамики, которая имела место в предыдущие годы. Азербайджанско-украинские отношения как в политической, так и в других сферах двустороннего сотрудничества имеют характер реального стратегического партнерства. Подтверждением реальности стратегического характера отношений между Азербайджаном и
Украиной являются экономические показатели. Согласно статистике, за январь—ноябрь
2011 года внешнеторговый оборот с Украиной превысил 1,3 млрд долл. США (по результатам 2010 года показатель товарооборота составил 1,6 млрд долларов США).
Сотрудничество Киева и Баку в энергетике имеет большие перспективы, если, по мнению экспертов, идея такого партнерства станет приоритетом для украинской власти, которая
должна принимать во внимание исторические и политические нюансы ситуации на Кавказе.
Недавно в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, одним из ключевых вопросов которого стала энергобезопасность, глава Минэнергоугля Юрий Бойко и его азербайджанский коллега Натиг Алиев подписали межправительственные договоренности о ежегод-

ных поставках в Украину 5 млрд. кубометра сжиженного газа для будущего терминала на
Черноморском побережье.
В последнее время намечается тенденция выхода крупных украинских и азербайджанских компаний на рынки Азербайджана и Украины, что указывает на более глубинный и системный поход в развитии и отношений в экономической сфере. Расширяется деятельность в
Украине таких азербайджанских компаний, как Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и «Аккорд». Важным проектом, который реализуется Государственной нефтяной компанией Азербайджана в Украине, стало приобретение ГНКАР сети
АЗС (инвестиции ГНКАР составили 85 млн долларов США) в разных регионах Украины.
Согласно официальной статистике на сегодняшний день между Украиной и Азербайджанской Республикой подписаны 124 международные документы, из которых: 21 межгосударственное, 54 межправительственных, 49 межведомственных соглашений, протоколов и
деклараций. Основополагающими политическими документами между Украиной и Азербайджанской Республикой является Договор о дружбе и сотрудничестве от 9 декабря 1992 года
и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 16 марта 2000 года, которые определяют основные направления, формы и методы сотрудничества между государствами. Декларация о дружбу и стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджанской Республикой от 22 мая 2008г. определяет уровень сотрудничества между государствами как стратегический. Ключевыми договорно-правовыми актами украинско-азербайджанских отношений
являются: Договор об экономическом сотрудничестве, Меморандуме о сотрудничестве в области нефтегазовой промышленности, Соглашения о воздушном сообщении, о сотрудничестве в таможенных делах, о военно-техническом, научно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве в области туризма, связи, о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, молодежной политики и спорта, о безвизовых поездках граждан, принципах сотрудничества в нефтяной области, о сотрудничестве в области
культуры и искусства, сотрудничество в области образования и др. Также регулярно поддерживаются интенсивные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Вместе с
этим, Украина и Азербайджанская Республика оказывают взаимную поддержку при рассмотрении важных вопросов повестки дня в рамках международных организаций (ООН,
ОБСЕ, ГУАМ, СНГ, ПАСЕ), поддерживают постоянные рабочие контакты на уровне делегаций, постоянных представительств и экспертов. Началом этих отношений является таможенное сотрудничество.Оно изначально располагает и наделяет стороны воображением о дальнейших планах достижения поставленных целей. Примеров таких операций много.
Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник и его
азербайджанский коллега Айдын Алиев подписали план мероприятий, направленных на повышение эффективности сотрудничества таможенных органов Азербайджанской Республики
и Украины на 2012-2013 годы. Документ, подписанный во время визита украинской делегации в Баку, предусматривает меры по реализации совместной борьбы таможенных служб
двух стран с контрабандой, взаимный обмен информацией и другие вопросы. Важным для
Украины является тот факт, что товарооборот между двумя государствами интенсивно растет с каждым годом. Между азербайджанской и украинской таможенными службами налажено очень тесное сотрудничество. Наши службы взаимодействуют в вопросах борьбы с
контрабандой наркотиков, незаконной перевозкой оружия, культурных и исторических ценностей. Между азербайджанской и украинской таможенными службами существует договоренность и об обучении азербайджанских таможенников в Таможенной академии Украины.
по взаимной договоренности ежегодно 10 сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики направляются в Таможенную академию Украины для
получения второго высшего образования.
Таким образом, становление и развитие международных отношений в сфере экономики
является одним из главных элементов процесса укрепления функциональных возможностей
и таможенных администраций во всем мире в целях ответа на вызовы и возможности XXI
века. Развитие таможенных отношений – важный фактор развития общей тенденции вклю-

чения обоих государств в мировую систему торговли. Улучшение таможенных отношений
между Украиной и Азербайджаном может сопровождаться факторами ускорения интеграции, формированием и взаимодействием единых и согласованных таможенных отношений
государств, совершенствованием организации и управления таможенных органов государств, развитием таможенных законодательств и т.д.
РЕЗЮМЕ
Украинско-азербайджанские отношения как в политической, так и в других сферах
двустороннего сотрудничества имеют характер реального стратегического партнерства. Подтверждением реальности стратегического характера отношений между Азербайджаном и
Украиной являются высокие экономические показатели.
Dərəcək H., Tehran
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ ĠRAN

Azərbaycanın dahi dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra hakimiyyətə qayıdıĢında ölkənin sosial-siyasi sabitliyinin qorunması əsaslarını
dərinləĢdirmiĢ və onu daimi həyat normasına çevirmiĢdir. O, dövlət qurucusu olmaqla yanaĢı geniĢ
idealların elmi analitik izahların və bir sözlə, azərbaycançılıq ideologiyasının xaliqidir. H.Əliyev
Azərbaycanın milli müstəqillik Ģüurunun xəlqiləĢməsində və imperiya təsiri altından çıxmasında
Azərbaycanın daxili ilə yanaĢı bölgəsəl və qlobal əhəmiyyətli iĢlər görmüĢdür. ġübhə yoxdur ki,
H.Əliyevi dünyanın bütün xalqları tanımaqdadır. Ancaq qonĢu ölkə xalqları onu tanımaqla yanaĢı
onun istedadlı, bacarıqlı dövlət xadimi olduğunu bilir və hətta, onu sevir və ondan öyrənir. Ġranda
yaĢayan xalqlar H.Əliyevi ən azı ölkədəki məĢhur insanlar qədər tanıyırlar. Bununla yanaĢı burada
azərbaycanlılar onu tanıyıb sevməkdən ziyadə onun əməlləri ilə fəxr edirlər.
Sovet hakimiyyəti dönəmində ona bir azərbaycanlı müsəlman kimi sovet hakimiyyətinin
zirvələrinə qalxmasını xalq təqib etməkdə idi. Adi azərbaycanlı onun sovet sistemindəki iĢlərini
mətbuat və informasiya dünyasından izləyirdi və belə bir söz var idi: «Sağ olsun Heydər, o bizimkidir. Bax gör qeyri-müsəlmanların içərisində haralara yüksəlmiĢdir». H.Əliyevin siyasi-ictimai
uğurları Təbrizdə, Urmiyədə, Ərdəbildə, Tehranda və Azərbaycanın bütün Ģəhərlərində və Ġran ölkəsinin hər yanında diqqətlə izlənirdi. Atalarımızdan eĢitdiyimizə əsaslansaq, deyə bilərəm ki: «Hər
bir ağıllı uĢağa lap Heydər kimidir, elə bil Heydərin beynini götürüb uĢağın beyninə qoymusan» deyərdilər. Xalq arasında Heydərin istedadı dillər əzbəri olmuĢdur. Qeyd da etmək lazımdır ki,
H.Əliyev idealları ilə silahlanan və dolğunlaĢan azərbaycanlılar tarixin gətirdiyi zərurətdən və onun
qazandırdığı mahiyyət etibarından təsadüf nəticəsində deyil, bir Ģüurlu dərketmənin miqyasında
qidalanmıĢdır.
Böyük düĢüncəyə sahib H.Əliyev öz səmimiyyəti ilə bütün onu tanıyanları inamla özünə
inandırmağı bacarmıĢdır. Ġran mətbuatında H.Əliyev haqqında yazılar orada yaĢayan xalqlara, o
cümlədən azərbaycanlılara lap özününkü kimi gəlirdi. TeleveriliĢlərdən aparılan analitik təhlillər,
alim görüĢləri, dövlət xadiminin ürəklərə nə qədər inamla və sevgi ilə yaxın olduğunu Güneylilər də
təqib etməkdə idi. Azərbaycanın bu tayında ona etibarlı vətən övladı kimi baxılırdı. Onun apardığı
dil siyasəti və nitq qabiliyyəti burada vətəndaĢlara dərin təsir bağıĢlayırdı.
Buralarda Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Ġrana səfərləri mətbuatdan xüsusi Ģövq ilə izlənilərək
dövlət baĢçıları ilə keçirdiyi görüĢlər və bu görüĢlərdə onun nə qədər diqqətli və sülhsevər olduğu
xalqa ilham verirdi. Ġran rəhbərliyi ilə onun yaxın dostluq və qardaĢlıq münasibəti (Xamənei və
Əliyev) Ġranda olarkən baĢqa ölkə rəhbəri kimi yox, elə xalqın öz oğlu kimi xalq tərəfindən
qarĢılanırdı.
Doğulub boya-baĢa çatdığı Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyat tərzi Güney həyat tərzinə
uyğun olduğundan H.Əliyevin buradakı azərbaycanlıların psixologiyasına dərin təsir bələd olmasına

səbəb olmuĢdur. Naxçıvanın Təbrizə yaxın olması demək olar ki, bu siyasət dünyasının dahisini buradakı insanlara inanılmaz dərəcədə sevdirmiĢdir.
Azərbaycançılıq və azərbaycanĢünaslıq bir elm və ideya kimi nəzərə alınsa onda H.Əliyevin
dərin izlərini görmək mümkündür. 30 ildən yuxarı hakimiyyətdə olduğu illərdə ana dilinə verdiyi
önəm və minlərcə saat bu dildə etdiyi çıxıĢ və məruzələr dilimizi dövlət dili halına gətirib
çıxarmıĢdır. Tam qətiyyətlə demək olar ki, H.Əliyev qədər dilimizi dövlətləĢdirən baĢqa bir Ģəxs
olmamıĢdır. Azərbaycançılıq ideyası istiqaməti haqqındakı həqiqətləri yalnız rasional və praqmatik
dünyagörüĢünə əsaslanan H.Əliyevlə bağlamaq olar. Onun ana dilimizə göstədiyi qayğı Güney
azərbaycanlılar tərəfindən də dərin məhəbbət və sevgi ilə qarĢılanır. MüĢtərək elmi-ədəbi
Ģəxsiyyətlərimizə (Nizami, Füzuli, Dədə Qorqud, ġəhriyar və s.) H.Əliyevin münasibəti bu tayda da
sevgi ilə qarĢılanmaqdadır.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycan xalqının istəyi ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin hakimiyyətinə onun xilaskar qayıdıĢı və Azərbaycanı parçalanmaqdan və hətta, müstəqilliyini itirmə
təhlükəsindən qurtaran H.Əliyevə qurtuluĢçu qəhrəman kimi baxılır. O necə xalqına canını qurban
verir, eləcə də bizim Azərbaycanda dillər əzbəri olmuĢdur. O tarixdə misli görünməyən fədakarlıq,
siyasi müdriklik nümunəsi göstərdikcə burada yaĢayan azərbaycanlıların ona inamı və sevgisi hər
gün dərinləĢməkdədir. Tam cəsarətlə demək olar ki, H.Əliyevin xilaskarlıq missiyası böyük perspektivlərə hesablanan uzaqgörən müdrik siyasi görüĢlər nəticəsində irəli gəlmiĢdir. Onun yaratdığı
qurtuluĢ yolu davam etməkdədir və əbədi və dönməzdir. səmimiyyətlə demək olar ki, Ġranda
yaĢayan xalqlar, o cümlədən də azərbaycanlılar bu dahi Ģəxsiyyətin müstəqil Azərbaycanın
müstəqillik yolunun xoĢbəxtliyinə qovuĢacağına inanır. Dünya azərbaycanlıları demək olar ki, bu
böyük azərbaycanlının zəkasına minnətdarlıqla inanmaqdadır.
H.Əliyevin «Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam» - deməsi həqiqətdə ruhun bədənə
daxil olması deməkdir. Ona görə ki, tarix boyu kimsə bu qədər cəsarətlə azərbaycanlı olduğunu dilə
gətirə bilməmiĢdir. O, inanaraq deyir, sürətlə irəliləyir, qalib gələrək yüksəlir. Bu da onun mənsub
olduğu xalqı daima qürurlandırır.
H.Əliyevin çoxsahəli, geniĢ miqyaslı fədakar fəaliyyəti bütün azərbaycanlılara dünyanın
yarasında yaĢamasından asılı olmayaraq vətənpərvərlik nümunəsidir. Biz də burada inanırıq ki,
H.Əliyevin yolu qarıĢıq dünyanın ziddiyyətlərindən uğurla Azərbaycanı sabahlara aparacaqdır.
Onun xalq içində olan nüfuzu, ən baĢlıcası mənəvi və siyasi zənginliyi tarix boyu mənsub olduğu
xalq tərəfindən qiymətləndiriləcək və dəyərləndiriləcəkdir.
Milli Azərbaycan dövlətini sağa-sola çapmadan sağlam milli dəyərlər üzərində möhkəmləndirən H.Əliyev anası Azərbaycana sədaqətini göstərmiĢdir. O, bizlərə görə Azərbaycanın dövrün
mahiyyətindən doğan obyektiv və subyektiv çətinliklərdən çıxmasında sarsılmaz, uğurlu siyasət
yürütmüĢdür. Gözəl Azərbaycanın sabaha gedən yolunda qətiyyətli addımlar atmıĢdır. Biz də
azərbaycanlılar olaraq bu qətiyyətli addımları rəğbətlə izləyib və sevgi ilə qarĢılayırıq.
Ġranda H.Əliyev fenomeni alternativsizdir. O böyük siyasətçidir və reallıqlar da bunu təsdiq
edir. Dünya çapında taleyüklü məsələlərin etibarlı həlli onu xalqın sağlam Ģüuruna hopdurmağı
bacarmıĢdır. Buralarda onu ictimai-siyasi mühitdə böyük nüfuzu olan, tayı-bərabəri olmayan bir
azərbaycanlı kimi tanımaqdadırlar. Onun yolu Azərbaycana həmiĢə uğur və inam gətirəcəkdir.
Müasir Azərbaycan dünyanın danılmaz faktıdır və dünya siyasəti də bu danılmaz fakta real gözlə
baxmaqdadır. Bu reallığı görkəmli siyasətçi dövlət xadimi fenomenal intellekt H.Əliyev
yaratmıĢdır. Onun səviyyəli və samballı çıxıĢları, orijinal dünyabaxıĢı, professional diplomatik
görüĢləri, dünyanın siyasət nəhəngləri ilə ikitərəfli görüĢləri həmiĢə Ġranda yüksək dəyərləndirilmiĢdir. Burada onun həm təgrübəsinə, həm insani keyfiyyətlərinə görə siyasi bacarığına düzgün
xalq dərki effekti yaranmıĢdır. Biz onu çox bilikli, təcrübəli, beynəlxalq səviyyəli bir insan kimi
tanıyırıq. Bölgədəki apardığı mütəvazi siyasət, sülh və barıĢ, eyni zamanda qardaĢlıq siyasəti
hamını sevindirir. Üzərinə düĢən vəzifələri doğruca yerinə yetirmiĢ, verdyi sözü tutmuĢ və həmiĢə
yeniliklər yaradan Ģəxsiyyət kimi hafizəmizdən heç zaman silinməyəcəkdir.
Ġranda onu həmiĢə böyük elmi-intellektual imkanlara, milli-mənəvi zənginliyə, rasionalpraqmatik siyasətçi yetənəyinə sahib bir insan kimi hamı hafizələrində yaĢatmaqdadır. Onun bütöv
Ģəxsiyyəti vəhdət yaradan insan xarakterini, ümumxalq düĢüncəsində daima bir dərs kimi

yaĢatmaqdadır. YaĢadığımız bu gün H.Əliyevi fiziki olaraq görməsək də, lakin mənəvi zərurətlərə
əsaslanaraq onu hər zaman həyat dərslərimizdə yaĢatmağı bacarmalıyıq. Mən inanıram ki, H.Əliyev
düĢüncələri də eyni digər böyük Ģəxsiyyətlər kimi öyrənilməlidir.
Qədim tarixi olan, zəngin mədəniyyət və ədəbiyyata sahib Azərbaycanın hərəkətverici qüvvəsi
və dayaq nöqtəsi ana dilimizdir. Bu da türk tarixinin ən uğurlu dövründə oğuz türk ruhunun müdrikləĢmə çağında azərbaycan dilinin rəsmi Ģəkildə dövlət dili olmağı ilə milli adət-ənənələrimizin
qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsində H.Əliyevin mənəvi dəyərlərimizə verdiyi qiymətdən
irəli gəlmiĢdir.
Doğan Ġ., filologiya elmleri namizedi, doçent, Ordu Universitesi, Türkiye,
Çuvalcı E., Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elamanı Trabzon, Türkiye
HALAÇ TÜRKÇESĠNDE AZERBAYCAN TÜRKÇESĠ TESĠRLERĠ
Halaçlar günümüzde Türkiye, Horasan, Afganistan ve Özbekistan‘ın çeĢitli yerlerinde ve Ġran‘
da ise Kum Ģehrinin güney batısında ―Halacistan‖ diye adlandırılan bölgede yaĢamaktadırlar.
Eskiden büyük KaĢkayî elinin bir bölümünü oluĢturmakta ve Türkçe konuĢmakta idiler. Oberling
gibi bazı batılı bilim adamları Halaçların büyük bir kısmının Selçuklular döneminde Halacistan
denilen bu bölgeye yerleĢtiklerini, bir kısmının ise Azerbaycan‘a ve Anadolu‘ya gittiklerini, hatta
bir kısmının da Fars bölgesine gidip orada KaĢkaylar ile karĢılaĢtıklarını ileri sürmektedir.
Halaçların 10. asırdan çok daha önce Ceyhun nehrinin batısından ve güneyinden geçerek
bugünkü Ġran‘ın doğu ve Afganistan‘ın güney kısmına yerleĢtiklerini iĢaret etmektedir.
Afganistan‘da PeĢtunlar arasında kalanlar bugünkü Galzayileri teĢkil etmiĢlerdir. Güney
Afganistan‘ da kalanlara Samanîler döneminde rastlanmaktadır. Olga Ġvanona Semirnova gibi
çağdaĢ araĢtırmacılar Halaçların izlerini 6. Yüzyıla kadar götürmektedirler.
14. yüzyıla ait bazı tarihi kayıtlardan ve Ġran, Azerbaycan ve Anadolu‘daki yer adları ile
Halaçlara ait dil ve kültürel unsurlardan yola çıkarak diğer Türk boyları ile birlikte Halaçların da
Selçuklular döneminde yani 11. Yüzyıldan itibaren Ġran‘a, Azerbaycan‘a ve Anadolu‘ya gelip
yerleĢtikleri anlaĢılmaktadır. Ġran‘daki Halaçların bir kısmının ise Moğol istilası sebebiyle
Afganistan ve Horasan‘dan gelen Halaçların bakiyeleridir. ġerafettin Yezdî, ―Zafernâme‖ adlı
eserinde 14. asırda, Timur devrinde, Save, Kum ve KeĢan bölgesinde Halaçların yaĢadığını
bildirmektedir.
Bugünkü Halaçlar ise Orta Ġran'da, Tahran'ın 200 km. kadar güney-batısında, Sultanabad ile
Save (Hamadan ile Kom arası) arasındaki bölgede yaĢamaktadırlar. Halaçlar, kendi aralarında iki gruba
ayrılmaktadırlar. Helec-i Sava veya Kahır adlı ilk grup, Save, Herekan ve Novberan bölgesinde
bulunmaktadır. Kum, Erak bölgesindekiler ise Helec-i Emir Hüseynli olarak adlandırılmaktadır. Dr.
Cevat Heyet'in 1988'de Varlık' ta çıkan bir yazısında ise köy sayısı 57, konuĢan sayısı 30 000 olarak
gösterilmektedir.
V. Minorsky, M. Mogaddarn, L. Bazin, G. Doerfer ve öğrencisi S. Tezcan bu konuda çalıĢmalar
yapmıĢlar ve günümüzde de bu çalıĢmalarını sürdürmektedirler.
Doerfer ve Tezcan 'ın çalıĢmalarıyla Halaççanın ses ve sözvarlığı açısından yaĢayan en eskicil
Türk dilleri arasında yer aldığı ortaya konmuĢtur. Doerfer'in Halaççayla ilgili ilk kitap çalıĢması
1971'de, ikincisi sözlük olarak 1980'de, üçüncüsü dil ve sözvarlığı atlası olarak 1987'de,
dördüncüsü de dilbilgisi olarak 1988'de yayımlanmıĢtır. Yakında yayımlanacak olan Halaç
Halkbilimi Metinleri de (Folklore der Chaladschı) Halaççayla ilgili ilk kapsamlı metin yayımı
olacaktır. Bu kitapların dıĢında yine aynı yazarın Halaçça üzerine çok sayıda makalesi
yayımlanmıĢtır. Halaççanın yaĢaması için gayret gösteren bir diğer isim ise, Eli Asger Cemrasi‘dir.
Cemrasi, KarĢu Balukka Selam adlı Ģiir kitabını 2007‘de neĢretmiĢtir. Bu kitap Halaç Türkçesiyle
yazılmıĢ ilk kitap olması bakımından önemlidir. Tebliğimizde ele aldığımız örnekler de bu kitaptan
alınmıĢtır.

Ġran içerisinde kapalı bir topluluk olarak yaĢayan Halaçların dili üzerinde üst katman tesiri ile
Farsça kelimeler, ses ve gramer tesirleri görülmektedir. Güney Azerbaycan Türkçesi nüfus
yoğunluğu itibarıyla Halaçça üzerinde hem üst katman hem de yan katman etkisi göstermektedir.
Tabii bu ayrı bir dil olan Farsçanın tesiri gibi değil aynı dilin bir diyalekt tesiri gibidir. Halaç
Türkçesindeki Eski Türkçe özellikler devam ederken dilin tabii süreci içerisindeki geliĢmeleri de
burada görmekteyiz. Bu süreç dıĢında artık Azerbaycan Türkçesinin karakteristik özelliği kabul
edilen ses ve Ģekil tesirlerini ise aĢağıda verdiğimiz örneklerle gösterebiliriz.
Azerbaycan Türkçesinin karakteristik ses değiĢmeleri örneklerini taĢıyan kullanımlar.
1. ĠkizleĢme: Oğuz grubunda yazı dili olarak daha çok Azerbaycan Türkçesinde görülen bu
özellik Halaç Türkçesinde kullanılan ‗ekki - iki‘, ‗sakkuzu – sakızı‘, ‗sekkiz – sekiz‘, ‗tokkuz –
dokuz‘ örneklerinde Azerbaycan Türkçesinin tesiri olarak görülür.
2. k > h: Oğuz grubunda yazı dilinde çoğu zaman k > h değiĢikliği görülür neredeyse
kurallaĢmıĢ gibidir. Bu değiĢiklik kelime baĢında olduğu gibi kelime içinde ve dıĢında da
mevcuttur. ‗ohĢuk - benzer‘ ile ‗tohmak – tokmak‘ kullanımlarını örnek verebiliriz.
3. g / ŋ > y: Bu değiĢme de Azerbaycan Türkçesinin belli baĢlı ses değiĢmelerindendir.
‗köynü – gönlü‘, ‗köynüm – gönlüm‘, ‗öysürmesi – öksürmesi‘ kullanımları Halaç Türkçesindeki
tesirlere birer örnektir.
4. k > s, p > r, r >l: Oğuz grubunda Anadolu ağızlarında görülen bu metatezler Azerbaycan
Türkçesi yazı dilinde kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu ses değiĢiklikleri Azerbaycan Türkçesine
aittir demek yanlıĢ olmayacaktır. ‗tiskinmete – tiksinmeye‘ , ‗körpü – köprü‘, ‗örgendim –
öğrendim‘, ‗körüller – görürler‘, ‗külüller - gülürler‘ kullanımları bunlara birer örnektir.
5. #y >Ø >> #h: Kelime baĢındaki asli y düz vokallerin önünde düĢmesi Azerbaycan
Türkçesinin karakteristik özelliklerindendir. Halaç Türkçesindeki ‗ildirimler – yıldırımlar‘, ‗uca
dağlar - yüce dağlar‘, ‗ucada – yücede‘ kullanımları yanında ‗hitik – yitik‘ ve ‗hündüki – sesi,
ünü‘ Ģekilleri ise Halaç Türkçesinin karakteristik özelliği olan kelime baĢında vokal önlerinde h
türemedir. Bu örneklerde önce kelimenin kelime baĢı # y düĢmüĢ haliyle alıntılandığı sonra da
kelime baĢında bir # h türemesinin olduğu anlaĢılmaktadır.
Azerbaycan Türkçesinin karakteristik Ģekil örneklerini taĢıyan kullanımlar.
1. Zamirler: Özellikle dönüĢlülük ve birinci tekil Ģahıs zamirleri Halaç Türkçesinde ‗özüm –
kendim‘, ‗özümle – kendimle‘, ‗men – ben‘ örneklerinde olduğu gibi Azerbaycan Türkçesindeki
halleriyle kullanılmaktadır.
2. Tasarlama kipleri, zamir kökenli Ģahıs ekleri ile geniĢ zaman olumsuz birinci çokluk Ģekil
kullanımları da Halaç Türkçesinde Azerbaycan Türkçesinden alıntı ya da tesiri ile kullanılmaktadır
diyebiliriz. Buna Ģu örnekleri vermemiz mümkündür: Tasarlama kiplerinde yeterlilik iktidar çekimi
‗göre bilmedik – göremedik‘, Zamir kökenli Ģahıs ekleri öğrenilen geçmiĢ zamanda düz geniĢ a/e
Ģeklinde kullanılır. ‗almıĢam – almıĢım‘ ‗kalmuĢam – kalmıĢım‘, ‗olmuĢam – olmuĢum‘,
‗yaĢamıĢam – yaĢamıĢam‘, ‗yazmıĢam – yazmıĢım‘.
3. GeniĢ zaman olumsuz kullanımda da Azerbaycan Türkçesi Ģeklinin Halaç Türkçesinde var
olduğunu ‗katmarak – katmıyoruz‘, ‗satmarak – satmıyoruz‘ örneklerinde olduğu gibi
görmekteyiz.
4. Leksikolojik tesirler: Bu kullanımların yanında artık Azerbaycan Türkçesinin
leksikolojisinin karakteristik kelimeleri olarak bilinen kelimelerin de Halaç Türkçesinde bir
ödünçleme olarak kullanıldığı görülmektedir. Buna Ģu kelimeleri örnek verebiliriz.
‗cavanlukça – gençlikte‘, ‗çügür - bir çeĢit çalgı aleti‘, ‗danıĢma – konuĢma‘, ‗darukmak –
özlemek‘, ‗gam yeyir - gam çekmek‘, ‗heç kim - hiç kimse‘, ‗heç – hiç‘, ‗kadimkiler – eskiler‘,
‗kelin bacı - gelin kız‘, ‗kömekge – yardıma‘, ‗köz kaĢ hattugı - kaĢ göz atmak‘, ‗kulak hasmıĢ
- kulak asmak, dinlemek‘, ‗kulluk etmek - hizmet etmek‘, ‗kuzkulağı – kuzukulağı‘, ‗lay lay
haydım - ninni söyledim‘, ‗lay lay – ninni‘, ‗meze verir sözlerke - eğlenmek, mezelenmek‘, ‗nene
tili - ana dili‘, ‗ölke – ülke‘, ‗payuz çağı - ilk bahar‘, ‗pehilliklikim
- pahıllığım‘, ‗sepelendi –
saçıldı‘, ‗sümükler – kemikler‘, ‗tapĢurdın – görev verdin‘, ‗tözdüm – sabrettim‘, ‗tutmak –
esir‘, ‗tüküm saçım - saçım tüyüm‘, ‗tülkü – tilki‘, ‗yalguzluk – yalnızlık‘, ‗yeke - iri büyük‘,
‗yılan çaldı - yılan soktu‘.
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SUMMARY
Khaladj Turkish is the language of Khaladjs which lengths of Turks living in iran and, it‘s currently as a continuation of the Former Turkish. It‘s important about turchology that Doerfer has introduced the Khaladjs to world of science in early 1980‘s. Living of a dialect which have sound,
shape and word properties of Former Turkish brings a new dimension to Turchology studies.
The Khaladj Turks, living in iran as a closed community didn‘t have written literature. The
words which passed in writing by taking from Khaladjs during the collection, was considered written examples of first Khaladj language. The work called ―QarĢu Balugga Selam‖ has been published in Iran by Ali Esker Cemrasi is considered as first written example of Khaladj Turkish.
In this statement, we are going to discuss the influance of Southern Azerbaijan Turkish in
Khaladj Turkish by considering the work above.
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TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNE AKTARILMIġ
AZERBAYCAN ROMANLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Tarih, hiç Ģüphesiz ortak bir Türk kültür ve edebiyat varlığı olduğunu ortaya koymaktadır.
Boylara ve lehçelere ayrılma süreci baĢlamadan önce Oğuz Kağan destanı baĢta olmak üzere Ahmet
Yesevi, Ali ġir Nevayi, Fuzuli, Nesimi, Kerem ile Aslı, Nasrettin Hoca gibi ortak eserlerimiz bu
kültürel birlikteliği gösteren anıt eserlerdir. Sovyetler Birliği kurulana kadar sözlü ve yazılı kültür
yollarıyla devamlı bir iliĢki içinde olan Türk dünyası, ne yazık ki Sovyetler Birliği döneminde bu
iliĢkileri kuramamıĢtır. Daha önce Ġstanbul, Tiflis, Kazan, TaĢkent gibi kültür merkezleri Türkiye,
Kafkasya, Orta Asya ve Ġdil-Ural bölgeleri arasında bir kültürel iletiĢim sağlamaktaydı. Uzun süre
kopuk olan bu edebî ve kültürel iliĢkiler, özellikle Sovyetler Birliği‘nin tarih sahnesinden
çekilmesinden sonra çeĢitli Türk Ģivelerinden sanat ve bilim eserleri Türkiye Türkçesine
aktarılmasıyla yeniden baĢlamıĢtır. Daha önce Türkiye‘den Nazım Hikmet, Aziz Nesin gibi
ideolojik, ya da ReĢat Nuri Güntekin gibi edebî amaçlarla Türkiye‘den taĢınan yazarlar ile Cengiz
Dağcı, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Nabi Hazri gibi Sovyet devri yazarlarının bir kaç
eserinden ibaret olan Türk yazı dilleri arasındaki aktarma çalıĢmaları, 1990‘lı yıllardan itibaren hız
kazanmıĢtır. Ancak bu aktarmaların bütün yazı dillerini kapsayıcı ve karĢılıklı olarak yapılabildiğini
ne yazık ki söyleyemeyiz. Genellikle Türkiye Türkçesine aktarma olarak dikkati çeken bu durum,
Sovyetler Birliği döneminde kapalı olan Türk yazı dillerinin bilim, folklor ve edebiyat
müktesabatının Türkiye bilim ve edebiyat çevrelerine kazandırılması anlamını taĢımıĢtır. Bu
çerçevede öne çıkan husus eserlerin tarihsel ortak kültür dönemlerini veya senkronik olsa da ortak
olan folklorik eserleri ihata etmesidir. Burada özellikle daha önceki zamanlarda değiĢik biçimlerde
Türkiye okuyucusuna ulaĢan Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov gibi yazarların eserlerinin Türkiye

okuyucusunda ve edebiyat çevrelerinde haklı bir ilgi uyandırdığını, diğer Türk yazı dillerinde eser
veren yazarlar için de uygun bir zemin sağladığını özellikle belirtmek isteriz.
Tarihsel anlamda iliĢkileri bir yana koyarsak modern dönemlerde Azerbaycan ile Türkiye
arasındaki kültürel ve edebi iliĢkiler 1950‘li yıllardan 1990‘lara kadar birkaç isim ve konuyla
sınırlıdır. Özellikle dil ve folklor alanındaki bilimsel çalıĢmalar bağlamındaki bu iliĢkilerde Hamit
Araslı, Abbas Zamanov gibi bazı isimlerden söz eden, çalıĢmalarını tanıtıcı mahiyette eserler veren
Ahmet Caferoğlu, Muharrem Ergin, Saadet Çağatay gibi bilim insanları vardır. Son yıllara kadar
devam eden dil alanındaki çalıĢmalarıyla Ahmet Bican Ercilasun ve öğrencileri ile edebiyat
alanında Yavuz Akpınar‘ın katkılarını da burada anmakta fayda görüyoruz. Bilhassa Azerbaycan‘ın
modern edebiyatını Türkiye‘de tanıtan ilk araĢtırmacıların baĢında Prof. Dr. A. Yavuz Akpınar‘ın
yer aldığını vurgulamalıyız. Kendisi, daha öğrencilik yıllarımızda B. Vahabzade ile Nabi Hazri‘nin
eserlerini çevirip yayımlayarak bize bu yolda rehberlik etmiĢtir. Daha sonra bu bildirinin sahibi de
Elçin‘in iki romanını, yani Mahmut ile Meryem ve Ak Deve‘yi Türkiye Türkçesine aktarmıĢ, ayrıca
K. Abdulla‘dan Gizli Dede Korkut adlı ilmi eserle birlikte Eksik El Yazması adlı romanı da
aktararak yayımlamıĢtır. Bu arada halk edebiyatı ve dil sahasındaki metin aktarmalarını ve Nevzat
Köseoğlu editörlüğündeki Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi‘ni de unutmamak
gerekir.
Ancak popüler yayın anlamında edebiyat eseri, özellikle de roman aktarmaları daha sonraki
yıllarda yoğunlaĢacaktır. Genellikle Azerbaycan kültürüne aĢina bilim insanları tarafından
baĢlatılan, daha sonra sanatkâr aktarıcılar tarafından da el atılan bu aktarmalar bir kaç yazar
etrafında yoğunlaĢmaktadır. Bu anlamda en yaygın olarak eseri aktarılan yazarlar arasında Elçin,
Anar ve Kamal Abdulla gelmektedir. Aktarıcılar ise Ali Duymaz, Ġldeniz Kurtulan, Yusuf Gedikli,
Seyfettin Altaylı gibi isimlerdir.
Sovyetler Birliği dönemine kadar sınırlı sayıda romanla karĢılaĢtığımız Azerbaycan‘da 1920‘li
yıllardan itibaren roman türünde eserler çoğalmaya baĢlamıĢ, 1930‘lu yıllarda ise roman
Azerbaycan‘da adeta yeniden doğmuĢtur. Azerbaycan edebiyatının ilk romanlarından sayılan
Ebülhesen‘in ―YokuĢlar‖ romanını müteakip Süleyman Rehimov, Mehdi Hüseyin, Mir Celal,
Memmed Sait Ordubadi ve Yusuf Vezir Çemenzeminli gibi yazarların romanları yayımlanmıĢtır.
1934 yılında Maksim Gorki‘nin ‗Sovyet edebiyatı‘ kavramını ortaya koymasıyla Azerbaycan
edebiyatı da Sovyet edebiyatı ilkelerine göre eser vermeye baĢlamıĢ, özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı
yıllarında bu tip konular yoğunlaĢmıĢtır. Bu dönemde diğer yazarlarla birlikte Ġsmayıl ġıhlı,
Memmed Aranlı, Ġmran Gasımov, Hasan Seyidbeyli, M. Ġbrahimov gibi yazarların romanları
dikkati çekmektedir. 1960‘lı yıllardan itibaren yeni yazarlar, bireysel sorunları ele alan ve sosyal
eleĢtiri getiren eserler kaleme almaya baĢlarlar. Ġsa Hüseynov, Ġsmayıl ġıhlı, Mehdi Hüseyin bu
anlayıĢı aksettiren romanlar yazmıĢlardır. Sonraki dönemde özellikle Kırgız yazar Cengiz
Aytmatov‘un Gün Uzar Yüzyıl Olur romanının etkisi Azerbaycan edebiyatında da görülmüĢ,
Ferman Kerimzade, BergüĢad, Elçin gibi yazarlar bu tarz eserler vermeye yönelmiĢlerdir. Sovyetler
Birliğinin son dönemlerinde ortaya çıkan açıklık politikası gereğince Stalin döneminin eleĢtirisi
olarak kaleme alınan Yusuf Semedoğlu‘nun Kıyamet Günü romanı farklı bir dönemin ilk
eserlerindendir. Daha sonra Azerbaycan‘ın bağımsızlığının ilanıyla Azerbaycan yazarları bir yandan
dünya edebiyatıyla paralel olarak çağdaĢ konuları özgürce ele alan eserler verirken diğer yandan
tarih ve folklor kaynaklı post-modern eserler vermeye yönelmiĢlerdir.
ġimdi bu yazarlar ve Türkiye Türkçesi yazı diline aktarılan eserleri hakkında bilgi vermek
istiyoruz:
Anar
Anar‘ın Ak Liman, Bir Fırsat Bulsam, Vestiyerde Çalışan Kadının Anlattıkları, Beş Katlı
Evin Altıncı Katı, Sıraselviler’de Bir Otel Odası, Dante’nin Jübilesi, İlgi Bağı, Kırmızı Limuzin,
Korku, Bir İyi Padişah Masalı, Mutlaka Görüşürüz, O Gecenin Sabahı gibi pek çok eseri Türkiye
Türkçesine aktarılmıĢ ve Türk okuyucusuna ulaĢmıĢtır.
Anar‘ın Ak Liman ve Beş Katlı Binanın Altıncı Katı eserleri Türkiye‘de Ġldeniz Kurtulan
tarafından aktarılarak tek kitap halinde yayımlanmıĢtır. Aynı yıl Anar‘ın bir baĢka eseri
Sıraselviler’de Bir Otel Odası da Ġldeniz Kurtulan tarafından ―TürkçeleĢtirilerek‖ yayımlanmıĢtır.

Azerbaycan‘da 1968 yılında yayımlanan Dante’nin Jübilesi romanı ile 1976 yılında Bakü‘de
neĢredilen İlgi Bağı romanları birlikte Dante’nin Jübilesi adıyla 2002 yılında Ġldeniz Kurtulan
aktarmasıyla aynı kitapta basılmıĢtır. 1977 yılında ilk baskısı yapılan Macal romanı ise 2002 yılında
Bir Fırsat Bulsam adıyla Ġldeniz Kurtulan tarafından aktarılarak yayımlanmıĢtır.
Bu arada Anar‘ın film senaryosu olarak kaleme aldığı, tashihleri tarafımızdan yapılan Dede
Korkud da sadece alfabe farklılıkları kaldırılarak Azerbaycan Türkçesi‘yle Türkiye‘de basılmıĢtır.
Elçin
Elçin‘in de Mahmut ile Meryem, Şuşa’ya Sis Çöktü, Ak Deve, Ölüm Hükmü gibi eserleri
Türkiye Türkçesine aktarılmıĢtır. Bu eserlerden Mahmut ile Meryem, tıpkı Kamal Abdulla‘nın
Gizli Dede Korkut‘u gibi iki ayrı kiĢi tarafından aktarılmıĢ ve yayımlanmıĢtır. Benim Mahmut ile
Meryem adlı romana ilgim doktora tezi olarak çalıĢtığım Kerem ile Aslı hikâyesiyle bağlantılıdır.
Doktora tezimi çalıĢırken okuduğum Mahmut ile Meryem romanı, bir halk hikâyesinin
romanlaĢması açısından dikkatimi çekmiĢ ve bu eserin Türk okuyucusunun ilgisini çekebileceğini
düĢünerek aktarmıĢ ve yayımlamıĢtım. Aynı Ģekilde Ġldeniz Kurtulan da bu eseri sanatsal bir üslupla
adeta yeniden yazmıĢ ve yayımlamıĢtır.
Aynı Ģekilde folklorik bir roman olduğunu düĢündüğüm Ak Deve‘yi de yine Ötüken NeĢriyat
tarafından yayımlanmak üzere aktarmıĢtım.
Elçin‘in Ölüm Hükmü ve Şuşa Dağlarını Duman Bürüdü adlı romanları da Yusuf Gedikli
tarafından aktarılarak yayımlanmıĢtır. Ġldeniz Kurtulan bu eserlerden ikincisini Şuşa’ya Sis Çöktü
adıyla yayımlamıĢtır.
Kamal Abdulla
Türkiye Türkçesine eserleri aktarılan bir baĢka önemli isim de Kamal Abdulladır. Onun Gizli
Dede Korkut adındaki bilimsel eseri ile birlikte Eksik El Yazması ve Büyücüler Deresi adlı eserleri
de Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılarak yayımlanmıĢtır. Gizli Dede Korkut
adlı eserini okuduğumda çok etkilenmiĢ ve bu eseri Türk okuyucusunun dikkatine sunmak
istemiĢtim. O yıllarda Kerime Üstünova da bu eseri yayımlamak için aktarmıĢ ve eser aynı yıl iki
ayrı yayınevi tarafından Türkiye‘de neĢredilmiĢti. Kamal Abdulla‘yı bu eserle birlikte Türk
okuyucusu ve bilim çevreleri tanımıĢ, Dede Korkut‘a farklı bir yaklaĢımın öncüsü olan bu eser
oldukça etkili olmuĢtu. Azerbaycan‘da daha sonra geliĢtirilerek iki defa yeniden basılan bu eserin
yeni baskısı da çok kısa zamanda Türkiye‘de yayımlanacaktır. Gizli Dede Korkut‘un bir nevi roman
diliyle ifadesi olarak değerlendirebileceğimiz Eksik El Yazması da 2006 yılında Ötüken NeĢriyat
tarafından basılmıĢtır. Azerbaycan‘da Yarımçıg Elyazma adıyla bilinen eser, tarafımızdan
aktarılmıĢtır.
Kamal Abdulla‘nın iki romanı Türkiye Türkçesine aktarılmıĢtır. Bunlardan ilki Eksik El
Yazması‘dır. Bu eser, Dede Korkut ve ġah Ġsmail‘i ele alan post-modern bir roman olarak dikkatimi
çekmiĢ ve Kamal Abdulla‘nın kabulüyle tarafımızdan Türkiye Türkçesine aktarılmıĢtır. Dede
Korkut Kitabı‘yla ilgili çalıĢmalarım dolayısıyla okuduğum bu eser, Türkiye‘de de benzerleri olan
bir eserdir. Son yıllarda yazılan romanlardan Ġskender Pala‘nın ġah ve Sultan‘ı, Reha
Çamuroğlu‘nun Ġsmail‘i gibi eserlerle konu bakımından benzeĢmektedir. Tarihin ve folklorun
sanatta post-modern bir gözle ele alınıĢı olan bu eser, bana göre benzerlerinden oldukça baĢarılıdır.
Kamal Abdulla, bir yandan Gizli Dede Korkut‘u romanlaĢtırırken diğer yandan ġah Ġsmail‘e yeni
bir bakıĢ açısı getirmeyi denemiĢtir. Bu eseriyle Umberto Eco‘ya benzetilen Kamal Abdulla‘nın
romanı birçok dile çevrilmiĢ, uluslararası alanda önemli bir etki uyandırmıĢtır.
Kamal Abdulla‘nın Azerbaycan‘da 2006 yılında yayımladığı Sehrbazlar Deresi adlı romanı
Türkiye Türkçesine Büyücüler Deresi adıyla Azeri kökenli ve uzun yıllardır Türkiye‘de yaĢayan
halk bilimi araĢtırmacısı Arif Acaloğlu tarafından aktarılmıĢ ve 2007 yılında Avrupa Yakası
Yayınları arasında yayımlanmıĢtır. Kamal Abdulla‘nın kendine has bir dil kullandığı ve postmodern tekniklerle kaleme aldığı bu romanda Ortaçağ Ġslam dünyasındaki tasavvuf akımlarının
mensupları ile sıradan insanların duyguları arasındaki iliĢkiler anlatılmaktadır.
Bilim kökenli bir yazar olan Kamal Abdulla‘nın romanlarının aktarılmasında sadece sanatkâr
bir aktarıcılığın yeterli olmayacağı açıktır. Bu açıdan bakıldığında Arif Acaloğlu‘nun da eserin
aslına uygun bir aktarma yaptığını söyleyebiliriz.

Arif Acaloğlu Ģu sıralar Kamal Abdulla‘nın yeni romanı Unutmağa Kimse Yoh‘u Türkiye
Türkçesine aktarmakta, umuyorum bu eser de yakın zamanda neĢredilecektir.
Bu arada baĢka yazarların kitaplarının da Türkiye Türkçesine aktarıldığını belirtmekte yarar
görüyoruz. Mesela Yusuf Samedoğlu‘nun Kıyamet Günü Yusuf Gedikli tarafından, Mevlüt
Süleymanlı‘nın Göç romanı Arasoğlu takma adıyla Seyfettin Altaylı tarafından, Akil Abbas‘ın
Karabağ olaylarını ele alan Dolu adlı romanı da Alpertunga Altaylı ve Seyfettin Altaylı tarafından
Türkiye Türkçesine aktarılarak Bengü Yayınları arasından çıkmıĢtır.
Eserlerin Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılmasında genel anlamda üç tür
aktarma yöntemi uygulandığı görülmektedir. Ġlk yöntem, sadece alfabe farklılıklarını kaldırarak
Azerbaycan Türkçesinin bütün yazı dili özelliklerini aynen bırakarak yapılan aktarmadır. Çok
kullanılmayan bu yönteme Anar‘ın Dede Korkud‘unu örnek verebiliriz. Bu açıdan olsa gerek o
eserde aktarana ihtiyaç hissedilmemiĢtir. Aslında belki bir süre sonra en çok kullanılacak yöntem de
bu olacaktır. Edebi diller yakınlaĢtıkça aktarma ihtiyacı ortadan kalkacaktır.
Ġkinci yöntem bire bir kelime kelime olmasa bile, kaynak metnin söz dizimine ve anlamına
sıkı bir bağlılıkla yapılan aktarma yöntemidir. Bu aktarma yöntemi, kaynak metnin hedef metne
anlam ve yapı olarak dönüĢtürülmesi olarak düĢünülebilir. Bu yöntem yazı dilleri arasında tarih
içinde oluĢan söz ve yapı farklılıklarını giderme gayesi gütmektedir. Yazarın üslubuna müdahale
olmadan yapılan bu yöntemin farklı bir edebi dilin çeĢnisini ve zenginliklerini hissetme gibi bir
olumlu yanı vardır. ġahsen biz çalıĢmalarımızda görüleceği üzere bu tür bir aktarma yöntemini
benimsemekteyiz.
Üçüncü yöntem ise semantik aktarma diyebileceğimiz anlamı esas alan aktarma biçimidir. Bu
yöntemde söz dizimi, yazarın üslûbu, aktarılan yazı dilinin özellikleri dikkate alınmadan adeta
yeniden yaratma olarak metin aktarmadır. Anar‘ın ve Elçin‘in pek çok eseri Ġldeniz Kurtulan
tarafından bu yöntemle aktarılmıĢtır. Yusuf Gedikli de benzer bir aktarma yöntemini
kullanmaktadır. Bu yöntemin yeni bir eser yaratma veya en azından uyarlamaya yakın bir durum
olması, yazarın ve yazarın eserlerini verdiği edebi dilin zenginliklerini taĢımada olumsuz bir durum
yarattığını söyleyebiliriz.
Bugün Türkiye‘de gene kabul gören ifadesiyle ―Türkiye Türkçesine aktarılan‖ Azerbaycan
edebiyatından roman türünden ürünler elbette bunlarla sınırlı değildir. Ancak öne çıkan ve tanınan
yayınevleri tarafından yayımlanan eserleri örnekleyerek edebi iliĢkilere bir ıĢık tutmak istedik.
Özellikle Ötüken, Everest, Da gibi yayınevleri tarafından yayımlanan bu eserler Türkiye
okuyucusuna ulaĢmaktadır. Ne var ki okuma ve tepki verme hususundaki yetersizlikler, edebi
eleĢtirinin neredeyse olmayıĢı bu eserlerin okuyucu nezdindeki etkisini anlamamıza imkân ve fırsat
vermemektedir. Ancak bu eserlerin belirli bir okuyucu kitlesinin olduğunu ve bu çevrelerin de
Azerbaycan romanını tanıdığını rahatlıklar söyleyebiliriz. Bilim ve edebiyat çevreleri de bu
eserlerden istifade ederek Azerbaycan edebiyatına dair çalıĢmalar yapabilmektedirler. Temennimiz
Türk yazı dilleri arasındaki karĢılıklı aktarmaların devamlılığı ve edebiyat ortamının daha canlı hale
gelmesidir.
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCANġÜNASLIQ:
«TÜRK DĠLĠ» TERMĠNĠNDƏN «AZƏRBAYCAN DĠLĠ» TERMĠNĠNƏ DOĞRU

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dili tipoloji təsnifə görə iltisaqi (aqqlyutinativ) dillərdəndir. Bu
dil genealoci bölgüyə əsasən türk dilləri qrupuna mənsubdur. BaĢqa dil qruplarında olduğu kimi, bu
qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır.
Azərbaycan dili türk dilləri qrupunun oğuz dilləri yarımqrupuna daxildir. Müasir dillərdən türkmən, qaqauz və türk (osmanlı) dillərinə daha çox yaxındır.
Hər bir dilin tarixi həmin dildə danıĢan xalqın tarixi ilə sıx bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi də xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq onun kimi çox qədimdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, «Azərbaycan dili» adı alana qədər dilimiz, xalqımız müxtəlif
terminlərlə adlanmıĢdır ki, bunlardan ən əsası «türk» terminidir. «Türk» termininin iĢlənməsi təkcə
Azərbaycanla bağlı olmamıĢ, bütün türk xalqları və dilləri qrupuna aid olmuĢdur.
M.Zehtabiyə görə [1] istər dil, istərsə də bir sıra xalqların adı olan «Türk» termini miladdan
sonra ümumiləĢmiĢ bir ad və istilah olmuĢdur.
«Türk» termini həm xalq, həm də dil anlayıĢında klassiklərin əsərlərində iĢlənilmiĢdir.
«Türk» termini həm xalq, həm də dil anlayıĢında klassiklərin əsərlərində iĢlənmiĢdir.
Nümunələrə müraciət edək: I Axsitanın Nizami Gəncəviyə yazdığı məktubdan: Türkane soxən
səzaye ma nist – yəni, Türkcə söz deyib-danıĢmaq bizə layiq deyildir; Məhəmməd Füzulidən: Mən
türk zəbandan iltifat eyləmə kəm; Seyid Əbdülqasım Nəbatidən: Bəççeye türkəm, dilim türki,
kəlamım həcv-məcv; Məhəmməd Hüseyn ġəhriyardan: Türk dili tək sevgili, istəkli dil olmaz, özgə
dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz.
Göründüyü kimi, Ģairlərimiz, klassiklərimiz dilimizin adını «türk dili» adlandırmıĢlar.
Göründüyü kimi, Ģairlərimiz (hətta farsca yazan Ģairlərimiz) dilimizin adını «türk dili»
adlandırmıĢlar.
Bütün bunlardan istifadə edərək ata-babalarımızın, ulularımızın bizə yadigar qoyduqları bu
dili onların özləri kimi adlandırmaq təĢəbbüsündə olmuĢlar. Ġki və ya bir neçə türk ləhcəsini
müqayisəli Ģəkildə iĢlədərkən «Azərbaycan türkcəsi» terminini məsləhət bilmiĢlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, ana dilimizin adının sabitləĢməsində mərhum prezidentimiz Heydər
Əliyevin böyük rolu olmuĢdur. O, Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini
hazırlayarkən komissiyanın növbəti iclasında çıxıĢı zamanı demiĢdir: «Biz öz əcdadlarımıza daim
minnətdar olmalıyıq, ona görə ki, torpaqlarımız, ərazimiz cürbəcür Ģahlıqların, sultanlıqların,
xəlifələrin, dövlətlərin əlinə keçdiyi vaxtlarda da dilimiz ölməyib, yaĢayıb. Onu xalq yaĢadıbdır»,
«Hər Ģey inkiĢafdadır. Belə olan halda Ģübhəsiz ki, bizim mənsub olduğumuz türkdilli xalqlar da
Ģaxələniblər, məskun olduqları yerin, ərazinin təsiri altında, qonĢularının, baĢqa millətlərin təsiri
altında hərə öz istiqamətində inkiĢaf edibdir. Ancaq bu dillərin, yəni bizim bu türk dili qrupuna
mənsub dillərin gəlib dövlət dilinə çatması XX əsrdə baĢ veribdir» [2].
Dövlət dilinin adı məsələsinə daima çox ciddi yanaĢan əbədi liderimiz Heydər Əliyev onun
tarixi haqqında hər dəfə çox samballı çıxıĢlar etmiĢdir: «Demək, arxivin verdiyi məlumatlardan
bunu biz bu gün özümüz üçün aydınlaĢdırırıq. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti
yaranan kimi qərar və yaxud əmr verilib, – Azərbaycanda kargüzarlıq türk dilində getməlidir. Sonra
1921-ci ildə Nəriman Nərimanov DadaĢ Bünyadzadə ilə dekret veriblər ki, Azərbaycanın dövlət dili
türk dili olmalıdır. 1921-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul
olunub Orada dövlət dili haqqında maddə yoxdur. 1924-cü ildə Konstitusiya qəbul olunmayıb…
Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin qərarı olubdur ki, Azərbaycanda dövlət dili türk dili olsun…
Qurultaylarda dövlət dili haqqında qərar qəbul olunmayıbdır. Yəni 1924-cü ildə Mərkəzi Ġcraiyyə
Komitəsinin qəbul etdiyi bir qərar sonra o qurultaylarda öz əksini tapmayıbdır. 1936-cı ildə
Azərbaycanın Konstitusiya layihəsi hazırlanarkən orada Azərbaycanın dövlət dili türk dili yazılıb.
Ancaq 1937-ci ilin aprel ayında qəbul olunubdur və Konstitusiyada dövlət dili haqqında heç bir
maddə yoxdur. Və o vaxtdan, yəni 1936-cı ildən bütün sənədlərdə Azərbaycan dili gedib. Ancaq
Konstitusiyada bu olmayıbdır».
Mərhum prezident Heydər Əliyev sözünə davam edərək qeyd etmiĢdir ki, «1956-cı ildə
Azərbaycanın 1937-ci ildə qəbul olunmuĢ Konstitusiyasına maddə əlavə edilibdir ki,
«Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir…». Nəhayət 1978-ci ildə qəbul olunmuĢ Konsti-

tusiyada yazılıb ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Tarix budur. XahiĢ edirəm hamı
bilsin» [2].
Bəlli olduğu kimi, 1992-ci ilin 22 dekabrında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkiĢafında
gözlənilməz bir hadisə baĢ verdi. «Azərbaycan Respublikasının dövlət dili» adı ilə qəbul edilmiĢ
qanunun 1-ci maddəsi o vaxta qədər olanlardan fərqli olaraq «Azərbaycan Respublikasının dövlət
dili türk dilidir» Ģəklində yazıldı. Təbii, bu maddə birmənalı qarĢılanmadı… Elmi müəssisələrdə və
kollektivlərdə aparılan yığıncaqlarla yanaĢı 1995-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycan Elmlər Akademiyasının böyük salonunda Elmlər Akademiyasının, ali məktəblərin, Yazıçılar Birliyinin və
müxtəlif partiya nümayəndələrinin geniĢ iclası keçirildi. Bu iclas 2 gün sonra Prezident yanında davam etdirildi.
Mərhum prezident Heydər Əliyev məsələyə ciddi diqqət yetirilməsi üçün açıqlamalar vermiĢdir: Birincisi, ona görə ki, bizim mövcud Konstitusiyamızın 73-cü maddəsində «Azərbaycan
dili» yazılıb. Ġkincisi ona görə ki, 1936-cı ildən sonra bizim dilimiz Azərbaycan dili yazılıb.
Üçüncüsü də ona görə ki, 1922-ci ilin dekabrında qəbul olunmuĢ qanun qeyri-qanunidir [3].
Dövlət dilinə həsr edilmiĢ bütün iclaslarda demokratik Ģərait yaradıldığından müxtəlif fikirlər
özünü göstərir. Bunlara nəzər salaq: Azərbaycan Respublikasının dövlət dili: 1) Azərbaycan dilidir;
2) Türk dilidir; 3) Azərbaycan türk dilidir; 4) Azəri türkcəsidir; 5) Azərbaycan türkcəsidir; 6) Türk
dilləri ailəsinə daxil olan Azərbaycan dilidir.
Mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevdən iqtibas: «Gəlin türkdilli xalqlara baxaq. Bəli, biz türkdilli xalqlardan biriyik və türk mənĢəli bir xalqıq. Kökümüz birdir. Özbək dili var, qazax dili var,
qırğız dili var, tatar dili var, baĢqırd dili var, türkmən dili var, kumık dili var. Demək, bu türkdilli
xalqların da hər birinin dilinin öz adı var. Türkdilli xalqlarda tatar dili də var, o biri qrup dillər var,
onların da hər biri bu qrupa daxildir, amma hər birinin öz adı var. Axı, nə təhər Azərbaycan türkcəsi? Millətimiz nədir? Azərbaycan türkü. Nə təhər bu millətin iki adı olsun? Bəs niyə özbək özünə
demir ki, Özbəkistan türkü, tatar niyə demir ki, Tatarıstan türküyəm» [4].
BaĢqa bir fakt. Yenə həmin iclasda dövlət baĢçısı demiĢdir: «… taleyimiz belə gətirib ki,
məsələn bizə tatar deyiblər. Amma biz tatar deyilik axı. Neçə illər bizə tatar deyiblər. Elə Həsən bəy
Zərdabi də özünə tatar deyibdir, o birisilər də özlərinə tatar deyibəlr. Bu Bakıda, Azərbaycanda bir
belə azərbaycanlı ziyalı olduğu halda məktəblər açılmıĢdı – «russko—tatarskaya Ģkola»… Mən
bununla sadəcə demək istəyirəm ki, bizim taleyimiz belə olubdur. Rusiyada bizə tatar deyiblər.
Rusiyanın burada qubernatorları bizə tatar deyiblər. Ondan sonra 1918-ci ildən 1936-cı ilə qədər
türk dili, türk deyilib. 60 ildir biz «Azərbaycan dili», «azərbaycanlı» deyirik. Ġndii bəs nə edək?
Bunlara cavab olmalıdır ki, bir qərar qəbul edək» [4].
Daha baĢqa bir fakt: Yenə həmin müĢavirədə Respublika Prezidenti deyir: «Azərbaycan
Respublikasının 1978-ci ildə qəbul olunmuĢ Konstitusiyasında «Azərbaycanın dövlət dili
Azərbaycan dilidir» yazılıbdır. 1992-ci ilin dekabr ayında isə Milli Məclisin 26 üzvünün səs verməsi ilə qanun qəbul olunubdur ki, «Azərbaycanın dövlət dili türk dilidir». Belə bir qanun qəbul
edilərkən 1978-ci ildə qəbul olunmuĢ Konstitusiya qanunu ləğv olunmayıbdır… Ona görə də
qanunvericilik, qanunçuluq nöqteyi-nəzərindən burada böyük qüsurlara yol verilibdir. Bu məsələnin
bir tərəfi. Ġkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Milli məclis tərəfindən qeyri-qanuni qəbul olunmuĢ bu
qanun respublikamızda birmənalı qəbul edilməyib» [3].
Hərtərəfli müzakirələrdən sonra Konstitusiya Komissiyasının sədri, prezident Heydər Əliyev
yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın 1995-ci il 5 noyabrında keçirilən iclasında
müzakirələrin məntiqi nəticəsi kimi dövlət dilimizin adı barədə öz qəti fikrini bildirdi: «Tarixi
köklərimizə, tarixi keçmiĢimizə böyük hörmət və ehtiramımızı bildirərək, eyni zamanda bu gün
deməliyik və mənəvi haqqımız var deyək ki, XX əsrdə bizim dilimiz öz inkiĢaf dövrünü keçib, formalaĢıb; özünəməxsus adını götürüb və gəlib dövlət dili səviyyəsinə çatıb. Ġndi bunun adını
dəyiĢdirib baĢqa ad qoymaq heç bir nöqteyi-nəzərdən düzgün deyil» [2].
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan yazıçılıarının X qurultayındakı nitqindən:
«Biz türkdilli xalqların ailəsinə mənsub olan bir xalqıq. Ancaq bunun çox Ģaxələri var. Bunun bir
Ģaxəsi də Azərbaycan dilidir. Biz bunu təsdiq etmiĢik və bu, artıq bütün ictimaiyyət tərfəindən qəbul
olunubdur» [5].

Əbədi liderimiz Heydər Əliyevin dövlət dilimizin adı sahəsində gördüyü iĢlər, ölkəmizin,
xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin adına uyğun olaraq dövlət dilimizin adının da «Azərbaycan
dili» qalması ilə nəticələndi.
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SUMMARY
Before the formation of the term ―Azerbaijan language‖ our language and our people were
called by the help of different terms. The most principal of them is the term ―Turkish‖. The usage of
this term was not connected only with Azerbaijan, but was related to all Turkish peoples and their
language groups. It must be noted one more that in different periods there were initiators to call our
language, this memory of our ancestors by their own terms and also the attempts while comparing
several Turkish dialects to distinguish the term ―Azerbaijan-Turkish‖. In stabilization of the term
―Azerbaijan language‖ President Heydar Aliyev had played a great and invaluable role.
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AZƏRBAYCANIN ORTA ÜMUMTƏHSĠL MƏKTƏBLƏRĠNĠN V SĠNĠFLƏRĠNDƏ DELPĠ
PROQRAMLAġDIRMA DĠLĠNDƏN ĠSTĠFADƏ ETMƏKLƏ ÇOXLUQLAR
NƏZƏRĠYYƏSĠNĠN ÖYRƏDĠLMƏSĠ
Müstəqil Azərbaycanın xalq təsərrüfatı müasir tələblərə cavab verən kadırlara böyük
ehtiyacı var. Kadırların ilkin hazıtlığı orta məktəbdən baĢlayır. Riyaziyyatın orta məktəbdə təlimi
məqsədlərindən biri Ģagirdlərdə bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢması və inkiĢaf etdirilməsidir. Bu da
öyrənilən biliklərin praktikada- həyatda tətbiq edilməsi ilə bağlıdır, çünki nəzəri bilik o zaman
həyatı əhəmiyyət kəsb edir ki, o praktikaya tətbiq edilsin.
Məlumdur ki, riyaziyyat elmi anlayıĢları və təkliflərinin mücərrədliyi ilə baĢqa elmlərdən
fərqlənir. Lakin, bu heç də o demək deyildir ki, riyaziyyat həyatdan praktikadan tədric olunmuĢdur.
Riyaziyyatın klassik tərəfindən deyilir. ―Riyaziyyatın predmeti- real aləmin fəza formaları ilə miqdar münasibətlərindən ibarətdir‖. Xalis riyaziyyat insana praktik fəaliyyətilə yaranır, praktikadan
ayrılaraq mücərrədləĢir, elmi mahiyyət kəsb edir, ümumiləĢir, universallaĢır və yenidən praktikaya
qayıdır, 1-ci mərhələdə (praktikada) riyazi təsəvvürlər yaranmağa baĢlayır, 2-ci praktikada isə (3-cü
mərhələ) riyaziyyat metod kimi, vasitə kimi praktikaya tətbiq olunur, insanın əməyini yeniləĢdirir.
Riyaziyyatın praktikadan ayrı düĢməsi onda baĢ verir ki, təlim prosesində riyaziyyatın
tətbiqləri açılıb göstərilmir və ya kifayət qədər bu iĢə əhəmiyyət verilmir. Təcrübə göstərir ki, riyaziyyat təlimində müəllimlərin əksəriyyəti öyrənilən mövqenin materialın formal tərəfinə cox fikir
verirlər. Məsələn, çox vaxt Ģagirdlər Viet teoreminin, Pifaqor teoremini əzbər söyləyir və ya düsturunu yazdıqları halda onları məsələ həllinə tətbiq edə bilmir, lakin teoremlərdən kvadrat tənliklərin və məsələlər həllinə tətbiq edilməsi, tərs məsələnin qoyuluĢu və digər tədris fəaliyyəti
növləri biliklərin Ģüurla mənimsənilməsinə gətirib çıxarır və formalizin aradan qaldırır. Azərbaycan

respublikasında kompüter savadına yiyələnmək problemi yerinə yetirilir və indiki zamanda hər bir
müasir müəllimin peĢə səviyyəsini göstərən cəhətlərdən biri, kompüter texnologiyaları haqqında
ətraflı məlumata malik olmaq, onun tətbiq və imkanlarından nəinki informatika fənnində, hətta
digər fənlərin tədrisində də istifadə etməkdir. Bu imkanların hər tərəfli öyrənilməsi, pedaqoji
cəhətdən qiymətləndirilməsi və əməli iĢdə həyata keçirilməsi çox vacibdir. Müasir hesabatda kadırların ümumi və ixtisasla bağlı biliklərilə yanaĢı, mütəxəssisin müstəqil surətdə ideya irəli sürməsi,
hər hansı məsələnin həllinə yaradıcı yanaĢması, təĢəbbüskarlıq göstərməsi tələb olunur. Bu kimi
keyfiyyətlərin tərbiyə olunması və formalaĢması ilk növbədə ümumitəhsil məktəblərində dəqiq və
təbiət elmlərinə aid fənlərin tədrisi posesində həyata keçirir.
1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ―Azərbaycan Respublikası Təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyası haqqında‖ sərəncamı verilmiĢdir. Həmin sərəncam təhsil sistemində əsaslı islahatlarının aparılması, xüsusilə onun məzmunun müasir elmi səviyyəyə daha çox
yaxınlaĢdırılması və biliklərin inteqrasiyası üzrə iĢin dərinləĢməsini nəzərə tutur. Təhsil insanın,
cəmiyyətin və dövlətin inkiĢafına xidmət edən strateji əhmiyyətli üstün fəaliyyət sahəsi olmaqla
yanaĢı, sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin mərhələlər üzrə fasiləsiz mənimsənilməsini
təmin edən təlim-tərbiyə prosesi və onun nəticəsidir.Təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının
dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə təhsilin fərdiləĢdirilməsi və diferensiallaĢdırılması daxildir.
Təhsildə təbiət elmlərinin müasir-texniki tərəqqinin nailiyyətləri əsasında mükəmməl öyrədilməsi
baĢlıca vəzifəyə çevrilir. Məktəb islahat informatika və informasiya texnologiyaları fənnin
məzmununa, təlimin forma və metodlarına, tədris vasitələrinə yeni üsullarla yaxınlaĢmasını tələb
edir.
1984-ci ildə YUNESKO-nun tərkibində yaradılmıĢ ―Ġnformasiyanın emalı üzrə Beynəlxalq
Federasiya (ingiliscə ĠFĠP) adı altında fəaliyyət göstərən iĢçi qrup ABġ-dan, Almaniyadan, Belçikadan, Malaziyadan, Zimbabvedən və digər ölkələrdən olan ölkələrin orta ümumtəhsil məktəblərində
informatika və informasiya texnologiyaları fənninin tədrisində radikal dəyiĢikliklər etməyi qarĢıya
məqsəd qoymuĢ və Ģagirdlərin nəinki kompüter savadına malik olmaları hətta informatika və informasiya texnologiyaları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi üzrə sistemli iĢ aparılmasını vurğulamıĢdır. Buradan aydın görünür ki, informatika və informasiya texnologiyaları fənninin Ģagirdlərə
effektiv mənimsədilməsində müəllimlərdən böyük məsuliyyət, bacarıq, hər il meydana gələn müasir
informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə ayaqlaĢma tələb edir.
Bu istiqamətdə Beynəlxalq Federasiya dünya məktəblərinə kömək etmək məqsədi ilə yerli
Ģəraitlərə uyğun tədris proqramı iĢləyib hazirlamıĢdır. Proqram müxtəlif ölkələrin müxtəlif inkiĢaf
səviyyəsini nəzərə alaraq 3 mərhələdən ibarətdir:
1.AvtomatlaĢdırma mərhələsi. Cəmiyyətin nkiĢafında əsas infrastrukturların mövcud olmasının vacıblıyı
2.ĠnformasyalaĢdırma mərhələsi. KompüterləĢdirmədən istifadə etməklə inkiĢaf səviyyəsinin
yüksəldilməsi
3.Kommunikasiya mərhələsi. Bütün dünya kompüterlərinin ümumi Ģəbəkəyə qoĢulması və
bununla bütün istifadəçilərin bir-biri ilə əməkdaĢlıq etmıəsi, informasiya texnologiyalarının
mövcud infrastrukturunun ayrılmaz hissəsi olması.
Müasir dövrümüzdə elmi-texniki tərəqqəninin insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə təsirinin
əsas amillərindən biri müasir kompüter və rabitə texnikasına əsaslanan informasiya kommunikasiya
texnologiyalardır. Məhz yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının intesiv inkiĢafı riyaziyyatın tərkibindən çıxaraq yeni elmi və tətbiqi istiqamət olan ―Ġnformatika və hesablama texnikasının əsasları‖ sonradan isə (Azərbaycan respublikası Təhsil Nazirliyinin 03.09.2001-ci il tarixli
908 saylı əmrinə əsasən) ―Ġnformatika və informasiya texnologiyaları‖ adlı fənnin meydana
gəlməsinə səbəb olmuĢdur. Məlumdur ki, məktəbdə riyaziyyat təliminin məqsədləri : nəzəri biliyin
verilməsi, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢdırılması, Ģagirdlərin ümumi inkiĢafının təmin
edilməsindən ibarətdir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir.
Hal-hazırda elm və istehsalatın kompüterləĢdirilməsi prosesi Azərbaycan respublikanın təhsil
sistemində gedən istlahatlara öz müsbət təsirini göstərir. O cümlədən, proqram və dərsliklərin vaxtaĢırı yeniləĢməsi, yeni texnologiyanın tətbiqini tələb edir, lakin tətbiq sisteminin ardıcılığı dəqiq

deyildir.Buna görə də tədqiqat iĢlərinin aparılmasına ciddi ehtiyac vardır. Xüsusilə tədrisdə
kompüter texnologiyasının tətbiqi ilə əlaqədar pedaqoji imkan və yolların araĢdırılması aktual
məsələdir.
Riyaziyyatın klassik tərifində o, real aləmin fəza formaları və miqdarı münasibətləri haqqında
elm kimi təsvir olunur. Əslində qeyri riyazi həqiqətlər məzmunca eyni olub, formaca müxtəlif
Ģəkillərdə: fəza formaları, obrazları, fiqurlar kimi, model Ģəklində; münasibətlər (disturlar, tənliklər,
bərabərsizliklər və s.) Ģəklində təsvir (ifadə) olunur. YaĢadığımız dövrdə cəmiyyətin bütün sahələrində köklü dəyiĢikliklər baĢ verir, təlim-tərbiyənin məzmunu yeniləĢir. Bu gün təlim prosesinə
daha ciddi tələbələr qoyulur. Ənənəvi metodlarla yanaĢı daha çox interaktiv metodlarda istifadə
olunur. Dərsdə hər bir Ģagirdin fəallığının təmin edilməsi zəruridir. Dərs Ģagirdlərin fəallığın artıran
motivlərə əsaslanmaqla onların suallarını və problemləri həllinə geniĢ cəlb etməlidir.
Məlumdur ki, çoxluq riyaziyyatın ilk anlayıĢlarından biridir. Buna görədə çoxluğa tərif verilmir. Çoxluqlar nəzəriyyəsi riyazi fənn kimi ilk dəfə alman riyaziyyatçısı Q.Kantor tərəfindən
yaradılmıĢdır. Kantora görə çoxluq intuisiyamızda, yaxud intellekimizdə müəyyən və öz aralarında
fərqlənən, lakin vahid tam halda düĢünülən istənilən əĢyalar toplusudur.Kantora görə əĢyalar toplusuna bir əĢya kimi baxılır.Eyni zamanda çoxluğu təĢkil edən əĢyalar üzərində heç bir məhdudiyyət
qoyulmur, həmin əĢyalar istənilən təbiətli ola bilər.
Kantora görə coxluq intuisiyamızda, yaxud intellekimizdə müəyyən və öz aralarında
fərqlənən, lakin vahid tam halda düĢünülən istənilən əĢyalar toplusudur. Kantora görə əĢyalar toplusuna bir əĢya kimi baxılır. Eyni zamanda çoxluğu təĢkil edən əĢyalar üzərində heç bir məhdudiyyət qoyulmur, həmin əĢyalar istənilən təbiətli ola bilər.
Orta ümumtəhsil məktəbin V sinfində çoxluqlar, xassələri və onlar üzərində əməllər tədris
olunur. Belə ki, verilmiĢ çoxluğun elementi anlayıĢı, boĢ çoxluq, alt çoxluq, bərabər çoxluqlar və
müxtəlif təbiətli elementlərə malik çoxluqlar daxil edilir. Çoxluqların verilmə üsulları: elementlərini
saymaqla və P xassəsinə görə sonlu və sonsuz çoxluqlar verilir. Çoxluqların birləĢməsi, kəsiĢməsi
və çoxluqlar sonlu çoxluqlar olduqda elmentlərinin sayının təyini verilir. Bu anlayıĢların
mənimsənilməsi üçün test tapĢırıqlarından istifadə etmək daha əlveriĢlidir. Həmin məsələləri təsnifatına görə qruplara ayıraraq testlər tərtib olunur. Mənimsəmənin keyfiyyətini artırvaq üçün hər bir
Ģagirdə bir neçə test variantı təqdim olunur. Bu halda kompüterdən istifadə etməklə göstərilən çətinliyi aradan qaldırmaq kifayət qədər asan olur. Odur ki, yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etmək, fənni tədris edən müəllimin kompüteri bilməsi, kompüterdə bu və ya digər
əməliyyatları aparmaq bacarığının olması zərurəti meydana gəlir.
Fərdi kompüterlərdən istifadə ilə dərs prosesində müəllimin əsas funksiyası: dərs materialları
və tapĢırıqlarının seçilməsi, dərs prosesinin planlaĢdırılması, tələbələrə informasiyanı təqdim etmə
formalarının hazırlanması, məlumatın öyrənilməsinə nəzarət, tədris prosesinin korreksiyasıdır. Dərs
materialları və tapĢırıqlarının seçilməsi funksiyası daha çətin və yaradıcı iĢdir. Burada müəllimin
təcrübəsi, onun fənnini dərindən bilməsi baĢlıca rol oynayır. Bu funksiyanın həyata keçirilməsində
əsas Ģərt fənnin əsas və ikinci dərəcəli məqamlarını, (cəhətləri) ayırd etmə zərurəti, və materialın
mürəkkəblik dərəcəsinə görə ayırmadır.
Proqram təminatı – kompüterlə təhsil vermənin keyfiyyətinə böyük təsir göstərən mühüm
amillərdəndir. Bu günədək dünyada təlim proqramlarının böyük fondu yaradılmıĢdır ki, onların bir
hissəsi ölkəmizin ərazisində də istifadə olunur. Bu fond müntəzəm olaraq xüsusi hazırlanmıĢ
özfəaliyyət proqramları ilə doldurulur.
Yeni informasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi, inkiĢafı və cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə nüfuz etməsi böyük inqilabi çevriliĢə səbəb olmuĢdur. Odur ki, tədrisdə qlobal dəyĢikliklər
edilməsi zərurəti meydana gəlir. Nəyi öyrenmek və necə öyrətmək prinsipi. Yeni informasiya
texnologiyaları təlimin məzmun və metodunun dəyiĢilməsinin əvvəllər cədvəl, sxem və digər əyani
vasitələrin hazırlanması çox vaxt tələb etdiyi halda indiki zamanda kompüterlər bunların hamısını
əvəz edir və bununla müəllimin iĢini xeyli təkmilləĢdirir. Digər tərəfdən öz üzərində iĢləmək, bilikləri yeni zamana uyğun, yəni müasir informasiya texnalogiyalarına uyğun inkiĢaf etdirmək böyük
peĢəkarlıq tələb edir. Uzun illər təlim prosesində dərs sinif Formasında, informasiya mənbəyi isə

müəllim hesab olunmuĢdur, lakin elm və texnika nə qədər inkiĢaf edərsə istənilən Ģəraitdə müəllimin rolu əvəz olunmazdır.
Müasir informasiya texnologiyalarının son məhsullarından biri də Delphi proqramladırma dlilidir. Bu dil Object Pascal dilinin bazasında yaradılmıĢ, geniĢ viznal imkanlara malikdir. Müəllim V
sinifdə çoxluqlar nəzəriyyəsinə aid bəzi məsələləri keçdikdən sonra Ģagirdlərin biliyini Delphi
dilində yaradılmıĢ ―Elektron ekspert‖ sistemi vasitəsilə yoxlaya bilər. Bu sistemdə hər sualın 4
cavabı və bu cavablardan biri düzgün olmaqla suallar bazası yaradılmıĢdır. Bu öyrədici proqramda
Ģagird sualı oxuyur, cavab vermək üçün müvafiq düymədən birini vurur və növbəti suala keçir.
Müəyyən sayda suallara cavab verdikdən sonra düzgün cavablar hesablanaraq Ģagirdin tələb olunan
fənn üzrə bilik səviyyəsi yoxlanılır.
Proqramın mətni informatika fənnini tədris edən müəllimlərin onu öz kompüterlərinə
yükləyərək uğurla istifadə etməsi nökteyi nəzərindən verilmiĢdir. Proqramın realizə edilməsi isə
baqa fənn müəllimlərindən böyük bacarıq tələb etmir, çünki istifadəçi hansı əməliyyatı yerinə
yetirmək istəyirsə bütün düymələrdə həmin əməliyyatlar aydın Ģərh olunur. Yoxlama iĢlərinin və
yaxud Ģifahi imtahanların aparılmasına, yazı iĢlərinin yoxlanmasına vaxta qənaət etməkdə belə
proqramın rolu böyükdür. Əlbəttə, bu qəbildən olan proqramlar çoxdur, lakin Delphi
proqramlaĢdırma dilinin vizual inkanlarından istifadə etməklə tərtib olunan bu proqram atılan bu
ilkaddımlardan biridir.
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SUMMARY
Ways are presented to works and ways of judgment of the theory of sets 5 classes. To make
comments on principles effective programs Delphi used possibilities in the educational purposes.
Əbdülhəsənli T., filologiya elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Dövət İqtisad Universiteti, Azərbaycan
MÜASĠR AZƏRBAYCAN POEZĠYASININ ÜSLUB PROBLEMĠ
Müasir Azərbaycan poeziyasında üslub problemi haqqında danıĢmaq əslində Ģerimizin bəhs
olunan dövrdə qazandığı poetik özəllikləri bütünlüklə səciyyələndirmək kimi anlaĢılmaqdadır.
Çünki üslub axtarıĢları bəlli olduğu kimi, bədii yaradıcılıqda ən mühüm komponentlərdən birini təĢkil etməkdədir və bunsuz sənətin estetik mahiyyətini tam mənasıyla dərk etmək mümkün deyildir.
Lakin təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında üslub problemi ilə bağlı
ciddi, sistemli tədqiqatlar aparılmadığından məsələyə yanaĢmada fərqli münasibətlər özünü
göstərməkdədir. Bu isə istər-istər problemin araĢdırılmasında müəyyən çətinliklər yaradır.
Professor Himalay Qasımovun qeyd etdiyi kimi «bədiilik sənət əsərinə xas olan keyfiyyətlərin
mükəmməllik səviyyəsinə qaldırılan məcmusudur». Üslub isə məhz bu «mükəmməlliyi»
Ģərtləndirən «bədiiliyin» təzahür formalarından biri kimi səciyyələnir. Filologiya elmləri doktoru,
professor Arif Abdullazadə «ġairlər və yollar» adlı monoqrafik tədqiqatında məsələnin bu cəhətinə

diqqəti yönəldərək yazır: «Azərbaycan yazıçılarının həm ümumi yaradıcılığı, həm də bu yaradıcılın
ayrıca bir sahəsinə həsr olunmuĢ monoqrafiyaların sonunda bir qayda olaraq yazıçının «dil və üslub
xüsusiyyətləri»nə xüsusi yer ayrılır... Monoqrafiyaları tamamlayan bu cür sonluqlarda yaradıcı Ģəxsiyyətin əsərlərinin dili, ifadə və təsvir vasitələri haqında ümumi Ģəkildə danıĢılmaqla kifayətlənilir,
onun yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri, üslubi mahiyyəti, ümumi ədəbi prosesdəki rolu və bu
prosesdə hansı fərdi xüsusiyyətlərlə iĢtirak etməsi və s. məsələlərə demək olar ki, toxunulmur».
Üslub anlayıĢına münasibətdə istər dünya, istərsə də Azərbaycan elmi-nəzəri fikrində müxtəlif
baxıĢların, yanaĢmaların olduğu sirr deyildir.
Məsələn, «ƏdəbiyyatĢünaslıq» ensiklopedik lüğətində AMEA-nın müxbir üzvü Əziz
Mirəhmədov üslubun terminoloji anlayıĢ kimi ifadə etdiyi məzmunu aĢağıdakı kimi səciyyələndirir:
«Bədii ədəbiyyatda üslub hər hansı yazıçının yaradıcılığına xas olub əsərlərində təkrar edilən əsas
ideya-bədii xüsusiyyətlərin məcmusu, yazıçının dünyagörüĢünü və əsərlərinin məzmununu təyin
edən əsas ideyalar, həmin yazıçının təsvir etdyi süjetlər və xarakterlər dairəsi, onun üçün tipik olan
bədii təsvir vasitələri, dildir». Əlbəttə, burada üslub anlayıĢının ümumi sərhədləri müəyyənləĢdirilsə
də, probleminin izahının yayğın olduğu göz qabağındadır.
Akademik M.B.Xrapçenkoya görə, «Üslub dünyanın novatorcasına mənimsənilməsidir; o,
oxucu fikirlərinin, emosiyalarının, düĢüncələrinin özünəməxsus katalizatoru rolunu oynayır».
Türkiyə ədəbiyyatĢünası Əhməd Kabaklı isə «üslubun daha çox fərdi səciyyə daĢıdığını» diqqət
mərkəzinə çəkir. Filologiya elmləri doktoru, professor Abbas Hacıyev üslub haqqında danıĢarkən
onun sosioloji məqamlarına diqqəti çəkərək yazır ki, «...üslub həmiĢə məzmun daĢıyır, sözə və
obraza məna verir». Filologiya elmləri doktoru Nazif Qəhrəmanlının fikrincə isə, «...üslub bədii
inkiĢaf hadisəsidir, bədii ümumiləĢdirməyə və ya Ģərti obraza yazıçının necə yanaĢdığını əks
etdirir».
Məlum olduğu kimi, üslub donuq, statik bir anlayıĢ deyildir, o daim inkiĢafda, təkamül
prosesindədir. Zaman keçdikcə üslubi təmayülləri əks etdirən terminoloji anlayıĢlar dəyiĢməsə də,
onun ehtiva etdiyi mənanın, məzmunun dəyiĢikliklərə uğradığı bəllidir. Ədəbi irsə münasibətdə bu
amilin nəzərə alınması olduqca vacibdir.
Bəzi tənqidçilər isə üslub məsələsini sənətkarın Ģəxsiyyəti ilə, onun özünütəsdiq amalı ilə
bağlayırlar. Məsələn, görkəmli filosof-tənqidçi Asif Əfəndiyevin (Asif Ata) qənaətincə, «Poeziya
yalnız müəyyən estetik idealı yox, eyni zamanda, yaradıcı Ģəxsiyyəti, onun mənəvi aləmini bədii
Ģəkildə təsdiq edir. Bu nöqteyi-nəzərdən poetik axtarıĢlar bütün baĢqa xüsusiyyətlərlə yanaĢı, yeni,
orijinal Ģair təbiətinin təsdiqiylə sıx surətdə bağlı olur». ġübhəsiz ki, Asif Atanın qənaətlərində
maraqlı məqamlar mövcuddur və üslub probleminin təhlilində bu amilin nəzərdən qaçırılmaması
daha obyektiv mülahizələr yürütməyə imkan verərdi.
Bəlli olduğu kimi, ədəbiyyat tarixinin hər hansı bir zaman kəsiyində qazanmıĢ olduğu poetik
özəllikləri yalnız mövzu, problem və janr xüsusiyyətləri kontekstində məhdudlaĢdırmaq doğru
deyildir. Sovet siyasi rejimi dönəmində ədəbiyyata bu cür yanaĢma meyllərinin yanlıĢ olmasının
zaman keçdikcə özünün təsdiqini tapması bunun sübutudur. Çünki söz bir də o zaman əbədilik
qazanır və sözün həqiqi mənasında bədii sənətə çevrilir ki, toxunulan mövzular, qaldırılan
problemlər orijinal, özünəməxsus bir üslubda qələmə alınmıĢ olsun. BaĢqa sözlə, hər hansı bir bədii
epoxanı Ģərtləndirən məqamlar fonunda üslubların nəzərə alınmaması qeyri-elmi nəticələrə gətirib
çıxarmıĢ olar.
ƏdəbiyyatĢünas ġirindil AlıĢanlının qənaətincə «...Ədəbi üslubların tarixi inkiĢaf qanunauyğunluqları haqqında son illər ciddi tədqiqatlar aparılmıĢ, sözün poetikası, onun ifadə etdiyi bədii
məzmun və intonasiyanın tarixi təkamülünü araĢdıran ağıllı, polemik monoqrafiya və məqalələr
yazılmıĢdır. Lakin müasir bədii dilin kəsir cəhətləri onuncu dərəcəli müəlliflərin yaradıcılığı
fonunda araĢdırıldığı üçün ciddi praktik əhəmiyyət kəsb etmir. Bu qüsurlar ədəbi fikrin aparıcı
nümayəndələrinin də yaradıcılığında dərin kök saldığından poetik sözü təravətdən məhrum edir,
onun sosial tutumuna inamı azaldır. Bizcə, hər bir yazıçının və ya Ģairin ədəbiyyatın inkiĢafında
tarixi xidmətlərini obyektiv qiymətləndirməklə yanaĢı, ədəbi inkiĢafın indiki mərhələsində onların
ortabab əsərlərini də bu nüfuz və xidmət mövqeyindən qiymətləndirmək halları orijinal ədəbi-bədii
meylləri vaxtında görüb qiymətləndirməyə mane olur», ġübhəsiz ki, bu mülahizələrdə müəyyən

mübahisəli məqamlar olsa da, onunla razılaĢmamaq mümkün deyildir. Doğrudan da, Azərbaycan
poeziyasını təmsil edən ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığına, yaxud da bütövlükdə milli Ģeirimizin
ortaq problemlərinə həsr olunmuĢ tədqiqatlarda bu və ya buna bənzər məqamlara intiensiv Ģəkildə
təsadüf olunmaqdadır. Məhz bu amil ədəbi üslub məsələsinə münasibətdə də müəyyən mübahisəli
məqamların aradan qaldırılmasına mane olmaqdadır.
Ġstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan poeziyası üslub axtarıĢlarının intensivliyi, bədii örnəklərdə
müĢahidə olunan üslubi çalarların zənginliyi baxımından maraq doğurmaqdadır.
Əslində istiqlaliyyət dövrü Azərbaycan poeziyası üslub əlvanlağı ilə diqqəti çəkməkdədir. Bu
«üslub xaotikliyi»nin arxasında bir də zamanın diqtə etdiyi olduqca mühüm amillər dayanmaqdadır.
Yuxarıda bəhs olduğu kimi, sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olan senzura yaranan əsərlərin
yalnız mövzusu, ideyası və problemlərini deyil, həmçinin forma-estetik aspektini tənzim edir,
yönləndirirdi. Buna görə də o illərdə üslub axtarıĢlarının ciddi müqavimətlə qarĢılanması təbii və
qaçılmaz idi.
Qorxmaz Həzioğlu isə bu qənaətdədir ki, «Üslub sistemlərinin əvəzlənməsi anonim üslubdan
normativ-fərdi, ondan da fərdi üsluba keçid, yalnız ədəbiyyatın immanent-estetik qanunauyğunluqlarına deyil, eyni zamanda və əsasən ona görə baĢ verir ki, sosial həyatın inkiĢafının
müəyyən mərhələsində xeyli mürəkkəb və mühüm problem yığılıb qalır və estetik potensiyaların
tükənmiĢ köhnə üslub sistemi onları bütün rəngarəngliyi, çalarlığı və mürəkkəbliyi ilə əks edə
bilmir. Ədəbi inkiĢafın məhz bu məqamında bədii dəyərlərin köhnə sistemi dağılır və yenisi yaranır».
Qeyd edək ki, ayrı-ayrı tədqiqatlarda üslub probleminə münasibətdə fərqli yanaĢma tərzi
özünü göstərməkdədir. Belə ki, bəzi araĢdırıcılar üslub məsələsinin fərdi səciyyə daĢıdığını, bunun
ümumi xarakter kəsb etmədiyini əsas tutaraq problemin bütöv ədəbi proses kontekstində
araĢdırılmasını qeyri-məqbul hesab etməkdədir. Lakin bu cür yanaĢmanın tam əksinə olaraq tədqiqatçıların mühüm bir qismi üslub anlayıĢını ədəbi prosesə xas olan komponent kimi dərk etməkdə
və dəyərləndirməkdədir.
Ġstiqlaliyyətdən öncə Azərbaycan poeziyasına həsr olunmuĢ bəzi tədqiqatlarda üslub məsələsi
ilə bağlı maraqlı mülahizələrə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, tənqidçi-ədəbiyyatĢünas
M.Məmmədovun «Poeziya yeni təfəkkür iĢığında» adlı monoqrafik tədqiqatında rast gəlinən
aĢağıdakı mülahizələrə diqqət yetirək: «Ümumiyyətlə, Ģeirdə üç əsas üslubu müəyyənləĢdirmək
olar: epik, lirik və satirik». Tənqidçi-ədəbiyyatĢünasın mülahizələri müəyyən mənada sərrast
müĢahidədən qaynaqlansa da, burada ciddi bir yanlıĢlığa yol verildiyi qeyd olunmalıdır. Bu da hər
Ģeydən əvvəl, yuxarıda adı çəkilən üslubların çılpaq Ģəkildə deyil, digər üslubi təmayüllərlə sintez
Ģəklində özünü büruzə verməsinin diqqətdən yayınmasıdır. ġübhəsiz ki, bu amili nəzərə almadan
hər hansı bir dövrdə, o cümlədən istiqlaliyyət illərində Azərbaycan poeziyasını Ģərtləndirən bədii
üslubları bütün yönlərilə dəyərləndirmək mümkün deyildir.
XX yüzildə yazılan tədqiqatlarda Azərbaycan poeziyasını üslub baxımından əsas etibarı ilə
aĢağıdakı kimi təsnif etməyə üstünlük verilmiĢdir:
a) lirik-realistik üslub;
b) lirik-romantik üslub;
c) satirik üslub.
Lakin bu təsnifatda yalnız ənənəvi üslubi (realist və romantik) təmayüllər ehtiva olunduğu
üçün digər üslub çalarlar nəzərə alınmamıĢdır.
Bizcə, Ġstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan poeziyasını üslub baxımından aĢağıdakı kimi təsnif
etmək məqbuldur:
a) lirik-epik üslub;
b) lirik-fəlsəfi üslub;
c) lirik-metaforik üslub;
ç) lirik-publisistik üslub;
d) satirik üslub.

Əlbəttə, bu təsnifat da sırf Ģərti səciyyə daĢıyır, sadəcə tədqiqata müəyyən mənada aydınlıq
gətirmək məramından qaynaqlanır. Həmçinin qeyd edək ki, bu üslublardan hər hansı birinin bədiiestetik kriteriyalarına bütünlüklə uyğun gələn qələm sahibləri azlıq təĢkil etməkdədirlər və bu da
yuxarıda bəhs olunduğu kimi təsnifatın Ģərtiliyini təsdiqləyir. Lakin hər hansı Ģərtiliyin arxasında
ədəbi prosesin nəzəri dərkinin asanlaĢdırılması durduğundan burada müəyyən yanlıĢlıqların olması
qaçılmazdır. Çünki çağdaĢ Azərbaycan poeziyasını üslub baxımından təsnif etmək kifayət qədər
ciddi problemdir və məsələyə yanaĢmada fərqli, biri-birinə uyğun gəlməyən, hətta biri-digərini
inkar edən baxıĢların olması təbii qarĢılanmalıdır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, çağdaĢ Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədəbiyyatĢünaslığında
ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılıq yoluna həsr olunmuĢ araĢdırmalarda bu və ya digər Ģəkildə
istiqlaliyyət dövrü poeziyasının üslub problemləri də elmi təfsirini tapmıĢdır. Bu tipli apaĢdırmalar
konkret bir ədəbi Ģəxsiyyətin yaradıcılıq irsinə söykənilərək aparılsa da, müəyyən mənada ədəbi
prosesin bütöv mənzərəsini əks etdirməkdə olduğu üçün mövzuya aydınlıq gətirilməsi baxımından
maraq doğurmaqdadır.
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SUMMARY

In the article there has been considered the problem on the style of Azerbaijan`s poetry in independence period. There has been noted by regret that in Azerbaijan`s literature there is not any
serious, sistemical investigations, regarding to style problems. There fore there are observed different approaches regarding to presented matter.
Əfəndiyeva A.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN ĠLƏ BÖYÜK BRITANĠYA ARASINDA QARġILIQLI ƏLAQƏLƏR
Azərbaycanla Ġngiltərə krallığı arasındakı qarĢılıqlı münasibətlərin tarixi bir xeyli qədimdir.
Bu iki ölkə arasında münasibətlərin orta əsrlərə dayanan tarixi ilkin dövrlərdə iqtisadi-ticari xarakter
daĢıyırdı. Azərbaycanın strateji mövqedə yerləĢməsi, ġərq-Qərb (Orta Asiya, Çin, Hindistan və Ġran
körfəzi ölkələrini Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzələri ilə) və ġimal-Cənub (Yaxın və Orta ġərq
ölkələrini isə Dərbənd keçidi və Volqa-Xəzər su yolu vasitəsilə Rusiya ilə) beynəlxalq ticarət
yollarının Səfəvi dövləti ərazisindən keçməsi yeni müstəmləkə iĢğalı dövrünə qədəm qoyan Avropa
ölkələri, o cümlədən Ġngiltərə üçün Səfəvilərlə münasibətlər qurmağı vacib edirdi.
XVI əsrin 60-cı illərinin əvvəllərindən baĢlayaraq Ġngilislər Rusiya ərazisində yaratdıqları
Moskva Ģirkəti vasitəsilə Azərbaycanla əlaqələr qurmağa baĢlayırlar. 1561-1581-ci illər arasında
Ġngiltərə ―Moskva‖ Ģirkəti vasitəsilə Səfəvi dövlətinə altı ticarət ekspedisiyası göndərmiĢdi [1, 9].

Böyük Britaniya 1561-ci ildə Ġngiltərə kraliçası I Yelizeveta Antoni Jenikson vasitəsi ilə
Səfəvi hökmdarı I Təhmasibə göndərdiyi məktubunda bildirirdi ki, ölkələrimiz arasında yaranan
əlaqələr hər iki xalq üçün faydalı nəticələr verəcək [2, 203].
1566-cı il iyunun 29-da I Təhmasibin imzaladığı imtiyaz fərmanına əsasən, ―Moskva‖
Ģirkətinə aid tacirlər Səfəvilər dövlətinin bütün ərazisində heç bir gömrük haqqı ödəmədən sərbəst
ticarət etmək və ticarət faktoriyaları açmaq hüququ əldə edir, ingilis tacirləri və onların əmlakları
dövlət tərəfindən mühafizə olunur və Moskva kompaniyasının tacirləri Səfəvilər dövlətinin ərazisindən
keçərək qonĢu ölkələrə də gedə bilərdilər [3, 188]. Lakin 20 il müddətinə uğurla davam edən bu əlaqələr
daimi iqtisadi və siyasi münasibətlərə çevrilə bilmir. Çünki, XVI əsrin 80-cı illərində osmanlıların
ġirvanın bir sıra Ģəhərlərini ələ keçirməsindən (1580) [4, 215] və Moskva Ģirkətinin nümayəndələrinin
Rusiyadan qovulmasından sonra bu münasibətlərdə fasilə yaranır [5, 71].
XVII əsrin əvvəllərində I ġah Abbasın (1587-1629) dövründə yenidən Ġngiltərə - Səfəvi
münasibətlərində istiləĢmə yaranır. Ġndi Ġngiltərə Səfəvi dövləti ilə yaratdığı yeni münasibətləri
«Ost-Hind» kompaniyası (1600-1858) vasitəsi ilə həyata keçirir. XVII əsrin əvvəllərində ingilis
kralının elçiləri Ricard Li (1600-cü il), Con Merik (1602-ci il) və Tomas Smit Səfəvilər sarayında
görüĢlər keçirir. Əsas vəzifələrdən biri Səfəvi dövləti ilə ticarət əlaqələrinin yenidən bərpası idi [6,
14]. I ġah Abbas öz növbəsində portuqaliyalıların əvvəllər zəbt etdikləri Səfəvilərə aid Hörmüzdən
və Ġran körfəzindəki daha bir neçə adadan qovub çıxarması üçün ingilislərdən yardım istəyir. 1621ci ildə iki ölkə arasında ―əbədi dostluğa‖ təminat verən ilk Səfəvi-Ġngilis müqaviləsi, 1622-ci ildə
isə Ost Hind kompaniyası ilə Hörmüz əməliyyatlarının Ģərtləri haqqında gizli hərbi saziĢ imzalanır
[7, 80-83]. Nəticədə 1622-ci ildə ingilis donanması ġah I Abbasa portuqaliyalıları zəbt etdikləri
Hörmüzdən və Ġran körfəzindəki daha bir neçə adadan qovub çıxarmaqda yardım göstərir [8, 69].
Bunun əvəzində, ġah I Abbas ingilis tacirlərinə xam ipəyi birinci əldən almağa icazə verir [1, 10].
Bu əlaqələr sonrakı dövrlərdə də epizodik olsa da davam etmiĢdir. Lakin XIX əsrin sonları
XX əsrin əvvəllərindən etibarən Bakının dünyanın neft istehsalında mərkəzlərdən birinə çevrilməsi
Ġngilis kapitalını bura cəlb etdi. Ġngilislərin ―ġel‖, ―Shibaeff Petroleum‖, ―Russian Petroleum
Commpany‖ və s. kimi bir çox Ģirkətləri Bakı neftinin çıxarılmasında və daĢınmasında önəmli paya
malik idilər. Faktlara müraciət edək: 1902-ci ildə Bakıda kapitalı 39, 4 mln. rubl olan 11 ingilis Ģirkəti
fəaliyyət göstərirdi [6, 15]. Sonrakı illərdə ingilis kapitalı öz fəaliyyətini daha da geniĢləndirdi. 1917-ci
ilə kimi Bakı neft rayonundakı 112, 6 mln. rubl xarici səhmdar kapitalın 54,8 mln. rublu (48% -i)
ingilislərin payına düĢürdü [6, 15].
O dövrlərdə fəaliyyət göstərmiĢ ABġ-ın konsulu Smit Bakıda ingilislərin çoxluğuna iĢarə edərək
yazırdı: ―Onlar o qədər çoxdur ki, tezliklə Bakı ingilis Ģəhərinə çevriləcəkdir‖ [9].
Birinci Dünya Müharibəsinin sona yaxınlaĢması ilə dünyada yaranan yeni Ģərait ingilisləri Cənubi
Qafqazda, o cümlədən ġimali Azərbaycanda aktiv siyasət yürütməyə vadar edirdi. Hələ 1917-ci il
dekabr ayının 23-də Ġngiltərə ilə Fransa arasında Rusiyanın Avropa hissəsinin bu iki dövlət arasında
bölüĢdürülməsi ilə bağlı saziĢ imzalanır. Həmin saziĢin üçüncü maddəsinə görə Mərkəzi Asiya, Qafqaz,
Azərbaycan və Gürcüstan ingilis zonasına daxil edilirdi [10]. Eyni zamanda, Rusiyada hakimiyyəti ələ
keçirmiĢ bolĢeviklər hökumətinin Bakı neftini ələ keçirmək istəkləri və əks blokda mübarizə aparan
almanların və Osmanlı Türkiyəsinin Qafqazlarda möhkəmlənmək cəhdləri də ingilisləri bu bölgədə
xeyli fəallaĢdırırdı. Ġngilislər digər müttəfiqləri ilə birlikdə Cənubi Qafqazda antibolĢevik qüvvələrə
kömək etməyə də xüsusi diqqət yetirir və bununla bağlı yaranan təsisatlara ciddi dəstək verirdilər.
Təsadüfi deyil ki, ingilis generalı ġor, ABġ konsulu Smit və fransız polkovniki ġardiny ilə birlikdə
1917-ci il noyabrın 11-i və 15-də Zaqafqaziya Komissarlığının yaradılması ilə bağlı keçirilən iclaslarda
iĢtirak etmiĢ və bu qurumun yaranmasını alqıĢlamıĢdılar [11, 241]. Sonralar Cənubi Qafqazdakı
fəaliyyətlərini Ġngiltərənin baĢ naziri D.Lloyd Corc öz memuarlarında belə qiymətləndirirdi: "Biz o vaxt
əli qoynunda oturmamıĢdıq" [12, 98]. Hindistanın vitse-kralı olmuĢ Lord Kerzon 1919-cu ildə Ġngiltərə
hökumətinə ünvanlandığı Transqafqaziyaya aid hesabatında yazırdı: ġərqdə əhəmiyyətli bir güc olan
Ġngiltərə, Transqafqaziya problemində tərəfsiz ola bilməz. Transqafqaziya ġərqin ən əhəmiyyətli
qapılarından biridir‖ [13, 61].
1918-ci ilin avqustda ingilis qoĢunları general Denstervilin rəhbərliyi ilə Bakıya yeridilsə də
həmin ilin sentyabr ayının 15-də Osmanlı imperiyasının Qafqaz Ġslam Ordusu ilə Azərbaycan milli

hökumət qoĢunlarının Bakıya yaxınlaĢması ilə Ġngilis qüvvələri Ģəhəri tərk etdi. Lakin 1918-ci ilin
oktyabrın 30-da Ġngiltərə ilə Osmanlı imperiyası arasında bağlanan Mondros saziĢinin 11
maddəsinə əsasən Osmanlı hərbi qüvvələri ġimali Azərbaycandan çıxarılır və bura Ġngiltərənin
nüfuz dairəsi elan olunurdu. Noyabrın 17-dən etibarən isə general V.Tomson baĢda olmaqla əsasən
hindli əsgərlərdən ibarət 10 minlik ingilis qoĢunu Bakıya daxil olur və burada Britaniya Neft
Ġdarəçiliyi fəaliyyətə baĢlayır [6, 17].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə general V.Tomson arasında münasibətlər ilkin dövrlər də
gərgin olsa da, Milli hökumətin müstəqillik istiqamətində atdığı qətiyyətli addımlar 1918-ci il
dekabrın 28-də general Tomsonun Azərbaycan hökumətini tanıması ilə nəticələndi. [14, 76-77].
Lord Kerzon da öz hesabatında Azərbaycan milli hökumətin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi:
―Bakda olduqca yaxĢı bir rəhbərlik mövcuddur. Təsirli polis gücü vardır, küçələr olduqca baxımlı
və tramvay xidməti yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Ayrıca təxminən otuz min nəfərlik bir ordu
qurulmuĢdur‖ [13, 53].
I Dünya müharibəsinin yekunlarına həsr olunmuĢ Paris Sülh konfransında gedən müzakirələr
zamanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqil dövlət kimi rəsmən tanınmasında Ġngiltərə və
onun baĢ naziri Lloyd Corcun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu barədə Ə.M.TopçubaĢov
Parisdən Bakıya - Azərbaycan Nazirlər ġurasının sədrinin adına göndərdiyi məlumatda yazırdı:
―Noyabrın 17-də Nümayəndələr Palatasında Ġngilis baĢ naziri Lloyd Corcun çıxıĢını fakt hesab etmək
lazımdır. Britaniya hökumətinin baĢçısı yenidən Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq istəməyən Azərbaycan, Gürcüstan və rus Ermənistanının iki dəfə adlarını çəkmiĢdir. Bu çıxıĢ böyük hay-küy doğurmuĢdur və hərtərəfli Ģərh olunur... Rus elementləri, xüsusilə, onların sol cinahı narazıdır‖ [15, 56-57].
1919-cu ilin dekabr ayının ilk günlərində Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Nazirliyi özünün Cənubi
Qafqazda olan ali komissarı Oliver Uordrop vasitəsi ilə respublika Nazirlər ġurasının sədri
N.Usubbəyova bildirmiĢdi ki, ―Ġngiltərə hökuməti Azərbaycanın müstəqilliyini müdafiə edir və
Azərbaycana çox böyük rəğbətlə yanaĢır‖ [15, 57].
1920-ci ilin aprelində ölkəmiz iĢğal edilərək sovetləĢdirildikdən sonra bu əlaqələr xeyli
zəiflədi. Lakin Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlaqələr yenidən bərpa edilərək daha
yüksək səviyyələrə qalxdı.
Böyük Britaniya Azərbaycanın müstəqilliyin 1991-ci il dekabrın 31-də tanıdı və Azərbaycanın
Avropada ƏməkdaĢlıq və Təhlükəsizlik Məclisində iĢtirakını dəstəklədi. Ġki ölkə arasında diplomatik əlaqələr parlamentin üzvü, Britaniya Xarici ĠĢlər Nazirliyinin Dövlət Naziri Hon Duqlas
Hoqqun 1992-ci ilin mart ayının 11-də Bakıya səfərindən sonra yenidən quruldu. Qeyd edək ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində Britaniya nümayəndələrinin ölkəmizə sıx səfərləri olmuĢdur. 1992-ci
ildə Britaniya Parlamentinin üzvü cənab Hon Duqlas Hoqqun Azərbaycana ilk səfərinin ardınca
Xarici ĠĢlər üzrə Dövlət Katibi, Parlamentinin üzvü cənab Malkolm Rifkind 1996 – cı ilin
yanvarında Bakıda səfərdə olmuĢdur. Britaniya nazirləri mütəmadi olaraq Xəzər Neft və Qaz
sərgisində iĢtirak ediblər. Sonrakı dövrlərdə də yüksək səviyyəli görüĢlər zamanı (Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev BirləĢmiĢ Krallıq və Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkiĢaf
etdirilməsi məqsədilə 1998-ci ilin iyulunda Britaniyaya ikinci rəsmi səfəri, 2004-cü ilin dekabrında
Azərbaycanın prezidenti kimi Ġlham Əliyevin Böyük Britaniyaya ilk səfəri, 2007-ci il iyunun 7-də
Britaniya parlamenti Ġcmalar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Mayk Qeypsin rəhbərlik
etdiyi parlament nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri, Böyük Britaniyanın Xarici və Dövlət
Məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Cim Mörfi 2008-ci il mayın 7-də
Azərbaycana səfəri, Prezidenti Ġlham Əliyevin 2009-cu ilin iyulunda Londona səfəri və s.)
imzalanan müqavilələr ölkələrimiz arasındakı münasibətləri daha da inkiĢaf etdirdi.
Bu gün Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasındakı qarĢılıqlı münasibətlər çox yüksək
səviyyədədir. Bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olması bizə imkan verir qeyd edək ki, Böyük
Britaniyanın Cənubi Qafqazda ən sıx əməkdaĢlıq etdiyi ölkə Azərbaycandır. Bu yaxınlarda Böyük
Britaniya rəsmisi Devid Lidinqton Azərbaycana səfəri zamanı ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu təsdiqləyərək qeyd etmiĢdi ki, ―Böyük Britaniyanın Azərbaycanla çox güclü və dəyərli münasibətləri var. Bizim hökumət Azərbaycanı Avropa Birliyindən
kənar dövlətlər arasında ən əhəmiyyətli ölkə kimi qəbul edir. Münasibətlərimizin əsasən neft-qaz

sektorunu əhatə etməsinə baxmayaraq, düĢünürəm ki, ikitərəfli əlaqələrimizin mahiyyəti bundan
daha dəyərlidir. Biz Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasında maraqlıyıq. Həmçinin
Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına üzvlüyünü dəstəkləyirik. Bu iqtisadiyyatınızın
diversifikasiyası üçün çox əhəmiyyətlidir‖ [16].
Azərbaycanı Böyük Britaniya üçün önəmli edən faktorlar:
Bu birinci növbədə, Böyük Britaniyanın iqtisadi maraqları ilə bağlıdır. Böyük Britaniya
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 150-dən artıq Ģirkəti ilə ən böyük xarici sərmayəçidir. Ölkədəki
investisiyaların 51%-i Böyük Britaniyanın payına düĢür [17]. Azərbaycanda BirləĢmiĢ Krallığa
edilən ixracın həcmi artmaqdadır və əsasən, avadanlıq və mallardan ibarətdir. Britaniya
Azərbaycanın ikinci ən iri idxal tərəfdaĢıdır. Bu ölkədən idxal edilən mallar ümumi sənaye təyinatlı
maĢınlar, elektrik qurğuları, metal və telekommunikasiya avadanlıqlarıdır [18, 98]. Böyük
Britaniyanın BP Ģirkəti Azərbaycanın iri neft layihəsi sayılan ―əsrin müqaviləsi‖ndə ən böyük paya
(39,7629%) sahib olmaqdadır. Bundan baĢqa Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də ən böyük səhmdarı
və operatoru BP Ģirkətidir (30,1%)
Ġkincisi, bu Böyük Britaniyanın geostrateji maraqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın ġərqlə Qərbin
kəsiĢdiyi çox əlveriĢli coğrafi məkanda yerləĢməsi, zəngin karbohidrogen bölgəsinə yaxınlığı, ġərqQərb, ġimal-Cənub kommunikasiya xətlərinin üzərində olması, Ġran və Əfqanıstan kimi qeyri-sabit
ölkələrə qonĢuluğu və s. Azərbaycanı Böyük Britaniya üçün geostrateji cəhətdən maraqlı edir.
Ölkəmiz XX əsrin britaniyalı coğrafiyaĢünas-alimi Halford Makkinderin ―ġərqi Avropadan tutmuĢ
Çinə qədər uzanan Avrasiyanın mərkəzi torpağı‖ adlandırdığı bu geniĢ ərazinin tam ortasında
yerləĢir. Azərbaycan hərtərəfli siyasi-hərbi təsir oxu ilə çoxqütblü beynəlxalq nizam baxımından
strateji mövqeyə malikdir [18, 85].
Üçüncüsü, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin tarixi və hər iki ölkənin siyasi və iqtisadi elitası
arasındakı dostluq münasibətləri də Böyük Britaniyanın Azərbaycanla əlaqələrinin yaxĢılaĢdırılmasına və möhkəmlənməsinə təsir edən faktorlardandır və s.
Böyük Britaniyanı Azərbaycan üçün önəmli tərəfdaĢ edən faktorlar:
 Azərbaycan Böyük Britaniyanın Ģəxsində iqtisadiyyatının dirçəldilməsində, xüsusilə də neft
sektorunun yenidən qurulmasında vacib sərmayə mənbəyi əldə edir, ölkəyə yeni texnologiyaların
gətirilməsində, eləcə də öz karbohidrogen ehtiyatlarının istehsalında və təhlükəsiz beynəlxalq
bazarlara çatdırılmasında etibarlı tərəfdaĢ qazanır.
 Beynəlxalq arenada böyük nüfuza malik Böyük Britaniya kimi dövlətlə siyasi
münasibətlərin yüksək səviyyədə olması Azərbaycana bir sıra beynəlxalq problemlərin (Dağlıq
Qarabağ probleminin həllində, Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyasında, Ümumdünya
Ticarət TəĢkilatına qəbulda və s.) həllində əlavə dəstək qazandırır.
 Ġki ölkə arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyədə olması Azərbaycana lazım olan yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlanmasına, eləcə də qabaqcıl elmi və mədəni nailiyyətlərin nəticələrindən
bəhrələnmək imkanı verir və s.
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SUMMARY
International relations between Azerbaijan and Kingdom of Great Britain since the start of the
Middle Ages. Since the middle of the XVI century, the representatives of the company "Moscow" which belonged to England were in the Safavid palace and met with the Safavi rulers. This relationship has continued for several periods. But since XX century international relations begin to
grow more rapidly and reached a peak of 1918-1920. One of the countries that recognized
the de facto Democratic Republic of Azerbaijan became England. After the formation of the Soviet
government, these bonds are much weaker.
Əhməd Ə., tarix elmləri namizədi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
ORTA ƏSRLƏRDƏ ĠSLAM DÜNYASINDA SUFĠLĠYĠN
NÜFUZ QAZANMASININ SƏBƏBLƏRĠ HAQQINDA
Orta əsrlərdə Ġslam dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ və böyük nüfuz
qazanmıĢ dini təlimlərdən biri də Sufilik idi. Qeyd edək ki, təlimin Ġslam xalqlarının, mədəniyyətinin və
düĢüncə tərzinin inkiĢafında əvəzsiz xidmətləri olmuĢdur. Bəs görəsən Ġslam cəmiyyətinin həyatında, bu
qədər əhəmiyyətli rol oynamıĢ, sufizmin yaranmasının və populyarlıq qazanmasının baĢlıca səbəbləri
nələrdən ibarət idi?
Qeyd edək ki, orta əsrlərdə Ġslam dinin yayıldığı arealda insanlar Ġslamda vəd olunan bir sıra
prinsiplərin (bərabərlik, ədalət, doğruçuluq və s.) tətbiqini real, praktiki həyatlarında görə bilmədilər.
Xüsusilə də əməvilərin hakimiyyəti dövründə həyata keçirilən ―ərəb millətçiliyi‖ siyasəti, yəni
hakimlərin və məmurların böyük əksəriyyətinin ərəblər içərisindən təyin edilməsi, eləcə də sadə
dindarlara münasibətdə tətbiq olunan ədalətsizlik, imtiyazlıların haqlı-haqsız müdafiə olunması, din
adına danıĢanların da bir çoxunun bu proseslərdə iĢtirakı, mənsəbpərəstliyi və əxlaqsızlığı, digər
tərəfdən isə Ġslamın əsaslarından - Quran və Sünnədən ayrı düĢmə halları, sadə dindarlarda
narazılıqların və məyusluğun əmələ gəlməsinə səbəb oldu. Nəticədə Ġslamın tərəfdarları arasında
Ġslama qarĢı protestlər və mövcud Ġslamın islah olunması ilə bağlı axtarıĢlar edilməyə baĢlandı. Bu
prosesi Ġslamın olduqca geniĢ və müxtəlif ərazilərdə yaĢayan ardıclılarının mənəvi həyatlarında,

Ģəxsi keyfiyyətlərindən qaynaqlanan davranıĢ və təfəkkür tərzlərində, mədəni ənənələrində və s.
olan fərqliliklər də xeyli sürətləndirdi.
Ġslamda „təmiz din‖ axtarıĢları və protestlər, eləcə də Ġslam dini təliminin əsas müddəalarının,
dinin köklərinin (üsul əd-din) müəyyənləĢdirilməsi üstündə baĢ verən mübahisələr, fikir arılılıqları
əslində bir çox yeni dini məzhəblərin, cərəyanların, təlimlərin yaranmasına və onların ideoloji
əsaslarının formalaĢmasına gətirib çıxarırdı. Sufizm də məhz dövrünün yeni yaranmıĢ təlimlərindən
biri kimi, „təmiz din― axtarıĢları iddiasızla „həmin dünyapərəstliyə, mənfəətgirliyə, sərvətpərəstliyə,
haqqı atıb dünyanı tutmağa qarĢı dinc etiraz forması kimi təzahür edib intiĢar tapdı‖ (1, 12).
Sufizm öz mahiyyəti etibarı ilə dini mistik təlim olub, bir çox izahları vardır. Bu izahlardan
birinə görə, Sufizm, insanın ağıl yoluyla dərk edə bilmədiyi ilahi həqiqətləri və qeyb aləminə aid
həqiqətləri müĢahidə ilə arama yoludur. Bir baĢqa deyiĢlə, Sufizm, Ġslam inanıĢına görə, insanlığı
pis xasiyyətlərdən təmizləyib ruhu pak edib, kamil olma (kamala çatma) yoludur (2). Ömər
Sührəvərdiyə görə, sufilik edən Ģəxs özünəhesabat (əl-mühasəbə), özünənəzarət (əl-müraqəbə) və
daxili müĢahidə (əl-müĢahədə) yolu ilə daxili rəzilliklərdən çəkinib nəfsini paklaĢdırmalı, özünü
kamilləĢdirməlidir (3, 27). MəĢhur sufi intetellektualı Cüneyd əl-Bağdadi isə deyirdi: ―Sufi torpaq
kimidir, yaxĢı və pisi öz üzərində daĢıyır. Bulud kimidir, hamını kölgələndirir. YağıĢ kimidir, hamı
ondan istifadə edir‖ (4, 71)
Əbu Nəsr Sirac Tusi «Əl-Lumə fit-təsəvvuf» əsərində sufilik və sufilik adının necə yaranması
haqqında yazırdı: «ġeyx deyir: - Biri soruĢsa ki, hədis sahiblərini hədisə, fəqihləri fiqhə aid etdin,
bəs nə üçün sufiləri elmə yox, (hər hansı bir) hala aid edirsən? Niyə zahidlər zahidliyə,
mütəvəkkillər təvəkkülə, sabrilər səbrə aid edildiyi kimi, sufilər də bu hala aid edilmir?
Onun cavabı budur: - sufilər yalnız bir elmin sahibi, yalnız bir hal və məqamın maliki deyillər.
Əksinə, onlar bütün mənəvi elmlərin qaynağı, halların məcmusu, keçmiĢdəkilərin gözəl əxlaqının
məzhəridirlər. Onlar ilahi mahiyyət sayəsində bir haldan digərinə keçməkdə və daim daha gözəl
məqama doğru tələsməkdədirlər. Halları beləcə dəyiĢkən olan və daim tərəqqi edən Ģəxslərin, bu
halların yalnız biri ilə adlandırılması düzgün olmaz. Mən də onları sadəcə bir hal və məqamla
məhdudlaĢdırmamaq üçün bu halların biri ilə adlandırmaqdan çəkindim. Çünki əgər onları malik
olduqları hal, məqam, elm və əxlaqa uyğun olaraq adlandırsaydım, hər dəfə baĢqa-baĢqa adlarla
adlandırmalı idim. Buna görə də onların zahirini adlarının meyarı kimi qəbul edib, «sufi»
adlandırdım. Ona görə ki, onlar yun paltar geyinirlər; yun geyinmək isə Peyğəmbərin, siddiqlərin
(dürüstlərin), həvarilərin və zahidlərin dəbidir» (5, 150).
Sufilik öz xarakterik xüsusiyyətlərinə görə dövrünün digər təlimlərdən bir çox
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi. Bu fərqlər birinci növbədə, sufilərin Ġslama münasibətdə ənənəvi
baxıĢlar və yanaĢmalar sistemindən imtina etməsi ilə bağlı idi. Onların fərqli yanaĢmalar sistemi
özündə ağıl, düĢüncə, yenilikçilik, dəyiĢkənlik, çərçivələrə sığmamaq, ehkamları dağıtmaq və s.
kimi keyfiyyətləri ehtiva edirdi. Çünki, mövcud dini reallıqlar və dini-siyasi doqmalar sistemi
onların baĢlıca ideyasının - insanın kamilləĢərək allaha qovuĢması ideyasını qəbul etmirdilər.
Sufilər hesab edirdilər ki, tək Ģəriət prinsiplərinə əməl etməklə bu ideyanı gerçəkləĢdirmək mümkün
deyildir. Çünki Ģəriət tanrı haqqında bilgi əldə etməyin tək yolu kimi ―Quran‖ı, ―Sünnəni‖ tanıyır, o
dini özgürlüyə sərt yasaqlar qoyur, digər tərəfdən isə Ģəriətin mahiyyətindəki donuqluq,
mühafizəkarlıq, ənənələrin qorunması və dəyiĢilməzliyi prinsipi onları qane edə bilməzdi. Təsəvvüf
üçün isə axtarıĢlar, sərbəstlik, düĢüncədə və əməldə yenilikçilik xarakterik idi. Ona görə də bəzi
təriqətlər namaz qılmaq, oruc tutmaq, həccə getmək və s. kimi bir sıra Ģəriət normalarından imtina
edirdilər. Görkəmli sufi araĢdırıcısı Əbdülbaki Gölpnarlı bildirir ki, ―Sufilərdə təfsir sərbəstliyi var,
hətta yalançı hədislərdən də istifadə etməyi özlərinə icazə verirdilər‖(6, 14). Onlar, həmçinin Allaha
həm Ģəriət yolu ilə, həm də qəlblə yaxınlaĢmağın mümkünlüyünə inanırdılar.
Ġkincisi, Ġlahi həqiqətin qavranılmasında mövcud hakim fikri təmsil edən doqmatik-kəlamçı
düĢüncəyə qarĢı çıxması, bu problemə fərqli yanaĢmaları ilə bağlı idi. Sufilər sələflərinin ―nəqlrəvayət‖, kəlamçıların ―nəql-ağıl‖, metodlarına qarĢı, özlərinin ―kəĢf və ilham‖ metodlarını ortaya
qoydular. Bu metodun mahiyyəti insan nəfsinin (ruhunun) kənar duyğuların təsirindən qurtularaq
özünə gerçək mahiyyətini qazandırdığı zaman, sağlam Ģəkil almasından, Ģübhələrdən təmizlənmiĢ
biliyin kəĢf yoluyla əldə edilməsindən ibarətdir. (7, 122). MəĢĢailərdən, mütəkəllim və

doqmaçılardan fərqli olaraq sufilər, Allaha dair biliyi ―bilik‖ (rassional olaraq bilinən, qavranılan)
olaraq deyil, ―mərifət‖ və ya ―irfan‖ (bilinən, bilmə, tanıma yoluyla aĢkar olan) olaraq adlandırır,
bunu əldə etmənin, yalnız ruhun tərbiyə və qəlbin təmizlənməsi ilə mümkün ola biləcəyinə
inanırdılar. Onlara görə insan fitri olaraq qavrama yetənəyinə malikdir. Ancaq fiziki əngəllər və
―örtülər‖ ruhun biliyi qazanmasına mane olmaqdadır. Ġnsan bu əngəlləri dəf edərsə onda Allaha aid
biliyi ilk qaynağından birbaĢa əldə edə bilər (8, 82). Təsəvvüfçülərə görə ariflər və dinin
mahiyyətini açmaq qabiliyyəti olanlar üçün isə dinin gizli, daxili (batini) mənaları vardır və ancaq
onların bilikləri və yozumları ilə dinin həqiqi mahiyyəti izah oluna bilər. XIV yüzilliyin məĢhur sufi
intellektuallarından biri ġeyx Bədrəddin özünün məĢhur „Varidat― əsərində bu məsələni belə Ģərh
edirdi: ―Ġbadət, içimizin təmizlənməsi üçündür. Həqiqi təsəvvüçü, hər kəsin baĢa düĢə bilməyəcəyi
Ģeyləri bildiyi halda, bunları xalqa söyləməz. Bildiklərini aĢkar edərsə onu öldürərlər. Bunu
ikiüzlülük də adlandıra bilərik. Hər inanıĢ öz yerində dəyərləndirilməlidir. Gerçək xalqa iĢin
baĢlanğıcında və aĢkar deyilərsə ya yollarını azarlar, ya da o gerçəyi söyləyəni günahlandırarlar.
Xalq və gerçək ayrı-ayrı göstərilərək, ortalama bir yolla, xalqı gerçəyə yavaĢ-yavaĢ alıĢdırmaq
lazımdır‖ (9). Bu barədə Əbu Hamid əl-Qəzalinin fikri də maraqlıdır: «Ət körpə üçün zərərli,
böyüklər üçün faydalıdır. Qəvvas dənizə cumanda inci çıxarır, təcrübəsiz adamsa boğula bilər.
Ariflər üçün çox faydalı olan ilahi sirlər və yüksək mərifətlər avam xalq üçün zərərlidir» (10).
Üçüncüsü, Sufizm həm də həyata keçirdiyi ritual və mərasimlərin xarakterinə, rəngarəngliyinə
görə də dövrünün digər təlimlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Bu rituallar üçün ciddi bir
sistemlilik və ardıcıllıq xarakterik idi.
Dördüncü, sufilərin yaĢam tərzlərində və zahiri cəhətlərində də ciddi fərqlər var idi. Onlar
zahiri cəhətləri və geyim elementləri ilə də digərlərindən fərqlənmək istəyirdilər. Xüsusilə də
təriqətləĢmə dövründə hər təriqətin bir-birindən fərqlənən özünəməxsus zahiri tipi və geyim növləri
var idi. Sufilərdə tac qoyma, təraĢ, xirqə geyinmə, xanəgahda yaĢama və s. kimi müxtəlif xarakterli
həyat tərzi elementləri geniĢ yayılmıĢ və mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Klassik sufi
mənbələrindən olan «Misbahül-hidayə» kitabında bu yeniliklər barədə qeyd edilirdi ki, ‖Ġstihsan –
müəyyən iĢlərin bəyənilməsi və müəyyən dəblərin seçilməsidir. Sufilər bunları, ardıcıllarının
vəziyyətinin yaxĢı olması məqsədilə öz ictihadları (səy göstərmək) əsasında icad etmiĢlər. Bu
adətlər nə aĢkar bir dəlilə, nə də sünnədən hər hansı sübuta əsaslanır. Xirqə geyinmək, xanəgah
tikmək, sima üçün toplaĢmaq, çilləyə oturmaq və s. adətlər bura daxildir...» (11).
Qeyd edək ki, sufilik dini-fəlsəfi təlim kimi elitar bir təlim olsa da Təsəvvüf və təriqət
dönəmlərində xeyli populyarlıq qazandı və müasirlərinin bir çoxu tərəfindən sevilməyə baĢladı. Bu
populyarlığı xarakterizə edən bir neçə cəhət özünü daha qabarıq büruzə verir. Bunlardan birincisi,
dövrünün intellektual və düĢünərlərinin böyük əksəriyyətinin Sufiliyə rəğbət bəsləməsi, ona
meyllənməsi, bu təlimin üzvü olması və ya ondan faydalanması ilə əlaqədar idi. Bu baxımdan Əl
Farabi, Ġbn RüĢd, Əl Qazzalı, Əl Ərəbi, Cüneydi, Bistamı, ġəbüstəri, Sənai, Sədi, Ömər Sührəberdi,
ġibahəddin Sührəverdi, Cəlaləddin Rumi, Firəddin Əttar kimi Ġslam mədəniyyətinin
zənginləĢməsində əhəmiyyətli rol oynayan yüzlərlə, minlərlə intellektual və düĢünər sufi təliminin
üzvü və bu təlimin ideyalarının daĢıyıcıları olması heç də təsadüfi deyildi. Dövrünün ağıl və
düĢüncə sahibi kimi hörmət qazanmıĢ və tanınmıĢ bu Ģəxsiyyətlərin sufiliklə bağlı olması təbii ki,
Sufilik təlimin nüfuz qazanmasına təsir göstərirdi.
Ġkincisi, bu dövrünün sadə adamları ilə bərabər imkanlı və imtiyazlı adamlarının Sufiliyi
sevməsi və kömək göstərməsi, eləcə də bu təlimə qatılması ilə bağlı idi. Sufilərin artan nüfuzundan
bəhrələnmək üçün dövrünün hökmdarları Sufi Ģeyxlərini yuxarı dövlət vəzifələrinə irəli çəkirdilər.
Məs. Süphəverdiyyə təriqətinin yaradıcılarından biri olan Ömər Sührəvərdi xəlifə ən-Nasir liDinillahın (1180-1225) müĢaviri kimi məsul diplomatik vəzifəyə təyin olunur. Tarixdən məlumdur
ki, əyyubilərnən və Xarəzm Sultanı ilə Xəlifənin gərgin münasibətlərinin normallaĢmasında onun
böyük əməyi olmuĢdur. O, xəlifənin adından Suriya və Misirə, əyyubilərin paytaxtı Hələb Ģəhərində
diplomatik danıĢıqlarda iĢtirak etmiĢdir. Digər tərəfdən Hökmdarların özləri də təriqətlərin üzvü
olur və sufi ideyalarının daĢıyıcılarına çevrilirdilər. Osmanlı Sultanlarının 18–nin Xəlvətiyə
təriqətinin müxtəlif qollarına aid olduğu məlumdur (12). ―Səfəviyyə‖ təriqətinin banisi ġeyx
Səfiəddinin Ģagirdləri arasında Ellxanilərin vəziri RəĢidəddin, onun oğlu Məhəmməd RəĢidi və

hətta Elxani hökmdarlarından Əbu Səid kimi görkəmli Ģəxsiyyətlər vardı. Ġmtiyazlı və varlı adamlar
tərəfindən həmçinin təriqətlərə müxtəlif xarakterli yardımlar olur, o cümlədən xanəgahlar tikilir,
təmir etdirilir və maliyyələĢdirilirdi. Azərbaycan hökmdarları tərəfindən tikilən xanəgahlara misal
olaraq, Qazan xanın Təbrizdə, Məhəmməd Xüdabəndənin Sultaniyyədə, Elxani hökmdarlarının
vəziri olmuĢ, həm də görkəmli tarixçi, filosof, Ģer və sənət hamisi kimi tanınmıĢ RəĢidəddin
Fəzlüllahın (1247-1318) və oğlu Qiyasəddinin müxtəlif Ģəhərlərdə tikdirdiyi xanəgahları göstərə
bilərik (13, 82). Fəzlullah ibn-Ruzbihan Xunci yazırdı ki, Uzun Həsən çox böyük səxavət göstərib,
400-dən artıq dini xeyriyyə idarəsi (zaviyə və ribat və xanəgah) yaratdı..." (14, 191). Bu misalların
siyahısını bir azda geniĢləndirmək mümkündür.
Üçüncüsü, Sufilər ədəbiyyata, musiqiyə, memarlığa və s. bir sıra yeniliklər gətirdi. Bu
yeniliklər bütövlükdə dünya mədəniyyətini, o cümlədən Ġslam mədəniyyətini zənginləĢdirməsində
mühüm rol oynamıĢdır.
Sufilərlə bağlı bəhs etdiyimiz populyarlıq və sevgi əsasən aĢağıda göstərilən səbəblərlə izah
olunur.
Birincisi, bu Sufiliyin geniĢ spektrdə təqdim etdiyi və dövriyyəyə buraxdığı Allahın eĢq yolu
ilə dərk edilməsi, vəhdət əl-vücud, vəhdət əl-Ģüdut təlimi, ―mey, saqi, meyxanə, Ģam, pərvanə kimi
özünəməxsus sufi rəmzləri, hərf və rəqəmlər mistikası, insanpərvərlik, demokratizm və s. ilə
səciyyələnən‖ (15) sufilik ideyaları və sosial görüĢləri ilə bağlı idi. Bu ideyalar öz cəlbediciliyi,
orijinallığı, praqmatikliyi ilə dövrünün digər ideyalarından fərqlənirdi. Sufizmin irəli sürdüyü
dünyanın dərki, Allah, yaradılıĢ və s. haqqında ideyalar sistemindən müasirləri faydalana bilir və
onları narahat edən bir sıra suallara cavab tapa bilirdilər. Bu haqda RəcniĢ OĢo özünün ―Çölün
müdrikliyi‖ əsərində yazırdı: Bu təlim ―…yetərincə gerçəkçi (realist), praqmatik, yəni iĢləkdir.
Abstrakt olmadığı üçün o, göydən daha çox yerə, torpağa bağlıdır‖ (16).
Ġkincisi, bu sufi ideyalarının gerçəkləĢdirilməsi ilə bağlı tətbiq edən metod və vasitələrlə bağlı
idi. Sufi arifinin əsas metod və vasitələri ‖...ürək, daxili mübarizə, batini təlaĢ, hərəkət, təmizlik və
paklaĢdırmadır‖ (17). Ġrqindən, milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq insana sevgi, ona sayğı,
onun xidmətində durma, problemlərinin həllinə kömək sufiliyin baĢlıca yanaĢma prinsiplərindən idi.
Onlar öz ideyalarını yayarkən onun təsir effektini yüksəltmək, ona canlılıq gətirmək üçün
musiqidən, rəqsdən (sima), Ģer demək, hekayət söyləmək kimi vasitələrdən də geniĢ istifadə
edirdilər.
Sufilər öz baĢlıca ideyalarının (Allahın dərk edilməsi) gerçəkləĢdirilməsində intuisiya və vəcd
yoluna üstünlük verərək onu mütləq həqiqətin dərkində yeganə vasitə hesab edirdilər. Qəzzali
deyirdi ki, «Açıqca gördüm ki, sufilərə məxsus həqiqət kitablardan öyrənilməz. O həqiqətə yalnız
insanın təcrübəsi, vəcdi, daxili dəyiĢmələri və ilahi eĢqlə dünyanı unudub özünü tərk etmək
vasitəsilə çatmaq olar» (1, 14).
Üçüncüsü, bu sufiliyin mahiyyətindən qaynaqlanan humanizm və insanpərvərliklə bağlıdır.
Təlimin humanizm və insanpərvərliyinin nüvəsində əxlaqi-mənəvi kamil insan dururdu. Və
sufizmin baĢlıca məqsədlərindən biri kamil insanı yetiĢdirmək idi. Bu ideyanın özü toplum üçün
çox cəlbedici idi. Ġnsana böyük dəyər verən sufizm inanırdı ki, insan öz varlığına tənqidi
yanaĢmaqla, özünü tərbiyələndirməklə, nəfsini qorumaqla, öz mahiyyətini dərk etməklə elm, ağıl və
iradə yolu ilə kamilləĢərək vüsalata yetiĢə bilər. ġəms Təbrizi bu barədə yazırdı: „Ġnsan özünü
bildimi, hər Ģeyi biləcək― (18, 57). Əbu Həhs Sührəverdi isə deyirdi: ―Sufi isə davamlı nəfsini
qınayır, elmini yetərli bilmir, bildiklərinə güvənmir, nəfsini (və elmini) bir kənara ataraq Rəbbinin
arzu və iradəsinə əməl edib fəaliyyət göstərən insandır‖ (4, 69).
Dördüncüsü, Sufilər öz mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə topluma nümunə idilər. Sufiliyin
davranıĢ prinsiplərindən biri edilən yaxĢılığı gizlətmək idi. Sufilik təlimi əxlaqi saflıq, dünya
nemətlərindən imtina, nəfsin tərbiyələndirilməsi, dini biliklərin kamil öyrənilməsi və s. kimi
keyfiyyətlərin reallaĢdırılmasını sadəcə arzu etmir. Onlar bu keyfiyyətlərin gerçəkliyə çevrilməsi
üçün üzvləri arasında ciddi qaydalar sistemi yaratmıĢdı. Çünki sufiliyin baĢlıca məqsədi Allahda
təcəlli edə biləcək kamil insanın formalaĢdırmaq idi. Bu baxımdan hər bir sufi cəmiyyətin hər bir
üzvü üçün əxlaqlılığı, maddi nemətlərə biganəliyi, savadlılığı və bilikliliyi ilə örnək idi. Əbu Həfs
Sührəverdi sufilərin pak davranıĢlarından bəhs edərək yazırdı: ―Sufi davamlı qəlb təmizliyi ilə

uğraĢan kimsədir. O daim nəfsini çirkin sifətlərdən sızıb keçir, pis Ģeylərdən təmizlənməklə
məĢğuldur‖ (4, 72).
BeĢincisi, Sufizmin dinindən, irqindən, sosial statusundan asılı olmayaraq insanlara bir
baxması, bir yanaĢması, insana insan kimi dəyər verməsi ilə bağlı idi. Sufililər baĢqa dindən
olanlara, digər dini inanclara hörmət bəsləyir, hətta baĢqa dindən olanları öz aralarına almaqdan
belə çəkinmirdilər. Onlar deyirdilər ki, "nə qədər insan varsa, haqqa da o qədər yol var" Böyük sufi
bilim adamı Ġbn Ərəbi deyirdi: ―Mənim könlüm istənilən formanı götürməyə baĢlayıb: o həm
cüyürlər üçün otlaq, həm xristianlar üçün monastır, bütpərəstlər üçünsə məbəddir. O təvat edənlər
üçün Kəbə, Tövratın, Quranın səhifələridir‖ (19, 236). Bütün dinləri bir arada görən Mövlana isə
deyirdi: ―...ayrılıq gediĢ tərzindədir, yolun həqiqətində deyil‖ (18, 193),. Hətta, Ġstanbul civarından
bir nəfər keĢiĢ onun müridi olmuĢdu (18, 192). ġəms Təbrizli isə bildirirdi: ―Mən kafirəm, sən
müsəlmansan. Müsəlman kafirin içində amma. Aləmdə kafir hanı? Göstər, səcdə edim ona. Sən
mən kafirəm de öpüm səni‖ (18, 58) Bütün dinləri eyni dərəcədə dəyərləndirən ġəbüstəri isə deyirdi
ki:
Bu məqamda büt eĢqin və vəhdətin (birliyin) rəmzidir,
Zünnar bağlamaq isə xidmətə bağlanmaqdır.
Küfr də, din də varlıqla bağlı olduğu üçün
Vəhdət (birlik) elə bütpərəstliyin özüdür.
Bütün əĢyalar, varlığın rəmzidir,
O cümlədən biri də elə bütdür.
Ey ağıllı insan yaxĢıca düĢün,
Büt varlıq baxımından batil deyil.
Bil ki, bütü yaradan da ulu Tanrıdır,
YaxĢının yaratdığı hər Ģey yaxĢıdır (20, 148).
Altıncısı, Sufilər Ġslam düĢüncəsində əsgi elmlərdən bəhrələnməklə dövrünün elm və
biliklərini xeyli inkiĢaf etdirərək zənginləĢdirdilər. Bilik, mərifət, elm və düĢüncədən hasil olan
yetkinlik və ariflik kimi izah olunan Ġrfan qavramıda daha çox sufilərə aid edilirdi. Digər tərəfdən,
Ġslamda olan intellektual boĢluğunu və dini professional çatıĢmazlığını Sufizm xeyli dərəcədə
aradan qaldırdı. Ġbn RüĢd, Əl Qazzalı, Əl Farabi, Əl Ərəbi, Cüneydi, Bistamı, ġəbüstəri, Ömər
Sührəverdi, Cəlaləddin Rumi, Firəddin Əttar və yüzlərlə digər nəhəng dini intellektuallar və dini
professionallar yetiĢdi. Təsadüfi deyil ki, dövrünün bu intellektuallarının bir çoxu müctəhid, üləma
kimi islam aləminin dəyər verdiyi səviyyələrə yüksəlmiĢdi. Qeyd edək ki, bütövlükdə islamın
inkiĢaf edərək yüksəliĢ dövrü keçirdiyi XI - XIV yüzilliklər həmdə sufiliyin çiçəkləndiyi bir dövr
idi. Təbi ki bu üst-üstə düĢmələr təsadüfi deyildi. Çünki elm və mədəniyyətdə, dini Ģərhlərdə və s.
də onların gətirdikləri yeniliklər bütövlükdə, Ġslam mədəniyyətinin çiçəklənməsinə, inkiĢafına ciddi
təkan vermiĢ oldu. Elm və mədəniyyətdəki bu yeniliklər və inkiĢaf dünyada Ġslamın nüfuzunun
artmasına, eləcə də, bu nailiyyətlərdən bütün dünya bəhrələnməyə baĢladı. Görkəmli ingilis
tədqiqatçısı Uott Montqomeri təsdiq edirdi ki, „1100-cü ildən demək olar ki, 1350-ci ilə qədər olan
dövrdə avropalılar intellektual və mədəni cəhətdən ərəblərə uduzurdular‖ (21, 17).
Yeddincisi, toplum Sufiləri əxlaqi –mənəvi cəhətdən aĢınmıĢ mövcud dini –siyasi elitaya qarĢı
alternativ olaraq görürdü. Din adına idarə edənlərin dünya malına aĢırı meyllənmələri, dini və
əxlaqi məsələlərdə baĢ verən əyintilərin, sosial iqtisadi həyatdakı köklü dəyiĢikliklər və ağır mənəvi
- psixoloji və sosial - iqtisadi durum, tez-tez baĢ verən müharibələr, köçlər və s. dindarları mövcud
Ġslama və onun təmsilçiləri olan dini-siyasi elitaya qarĢı passiv etirazçıya çevirmiĢdi. Onlar müxalif
saydıqları sufiləri düĢüncə və etiqad fərqliliyinə baxmayaraq qəbul edirdilər və sevirdilər. Digər
tərəfdən, Sufilər dövrünün digər dini təlimlərinə rəğmən bütövlükdə aləm haqqındakı düĢüncələr və
etiqad fərqliliyini daha saf, daha təmiz din uğrunda mübarizə apardıqlarını bildirirdilər. Onlar,
―rəsmi teoloqlarla aralarındakı fikir ayrılığında xalqın intuitiv inancıynan müdafiə olunurdular ona
görə ki, onlar dini inkar yox əksinə həqiqi din uğurunda mübarizə aparmaları haqqında xalqda fikir
yarada bilmiĢdilər‖ (22, 92).

Səkkizinci, Sufiliyin orta çağlarda populyarlıq qazanmasının baĢlıca səbəblərindən biri də bu
ideyaların daĢıyıcılarının cəmiyyətin kifayət qədər düĢünən, dövrünün hadisə və proseslərində fəal
iĢtirak edən hissəsindən ibarət olması ilə bağlı idi. Belə ki, Sufiliyin əsas sosial bazasını əsasən
Ģəhər əhalisi - sənətkarlar, Ģəhər yoxsulları, xırda və orta tacirlər təĢkil edirdi. Bu ideyaların
mərkəzi kimi Ģəhərlər mühüm əhəmiyyətə malik idi. Orta əsr Ġslam Ģəhərlərində müxtəlif xarakterli
informasiyaların alınması və ötürülməsi iĢinin asan olması, o cümlədən cəlbedici ideyaların, onların
tələbatlarını ödəyən və maraqlarına cavab verən ideyaların yayılması iĢini asanlaĢdırırdı. Bir çox
tədqiqatçılar islamın geniĢ yayılması və möhkəmlənməsini Ģərtləndirən amillər sırasında Ģəhərlərin
rolunu xüsusi qeyd edirlər. M.Ə.Sinasirin fikrincə, "islam ... yaradıcıların, Ģəhərsalanların
sivilizasiyasıdır. Əgər qədim Yunanıstanda, məsələn, Ģəhərlərarası münasibətlərdə rəqabət
müĢahidə edilirdisə, müsəlman Ģəhərində ümumi mədəniyyət və ümumi həyat tərzi olan vahid Ģəhər
cəmiyyətində məcruhluq hökm sürürdü"(23, 49). Fransız islamĢünası Uilyam Marsel isə deyirdi ki,
"Ümumiyyətlə, Ġslamın yayılması öz ifadəsini… Ģəhərin inkiĢafında tapdı― (23, 49). Ġslamın
yayıldığı arealda ilahiyyat təhsili olan adamların, islam intellektuallarının az olması Ģəhər əhalisini sənətkarlar və xırda tacirləri islam ideologiyasının primitiv formada olsa da yayıcılarına çevirdi.
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SUMMARY
In the Middle Ages sufism has started to cover the basic part of urban population, basically
handicraftsmen. In behavioural system of sufi brotherhoods mystical-ceremonial elements were
integrally combined with mystical-sacral, profanno-household, latentno-game elements. In different
brotherhoods at-Tasawwuf wide toleration and a recognition of moral values of other cultures and
religions were supposed, that has led to wide popularity of Sufism.
Əhmədova K., dissertant,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
TÜRKĠYƏNĠN CƏNUBĠ QAFQAZ SĠYASƏTĠ
Ġstər Osmanlı imperiyasının, istərsə də müasir dövr Türkiyənin Qafqazda həmiĢə tarixi, milli
və dövlət maraqları mövcud olmuĢdur. Hələ 1918-ci ilin mart ayında imzalanan Brest-Litovsk
müqaviləsı ərəfəsində Osmanlı hökuməti Qars, Ərdahan və Batumun Türkiyəyə ilhaqından baĢqa
Azərbaycan və Dağıstanı özünə daxil edə biləcək ölçüdə bir islam dövləti yaratmaq planını qarĢıya
qoymuĢdur. Ənvər PaĢa Qafqazdan Osmanlı torpaqlarına yönələ biləcək yeni bir rus təhdid və
istilasına qarĢı Qafqaz müsəlmanlarını əhatə edə biləcək böyük bir bufer dövləti yaratmağı və
Osmanlı dövlətini bu Ģəkildə Rusiyanın təzyiqindən qoruya biləcəyini düĢünürdü.Ancaq o dövrün
siyasi prosesləri tamamilə baĢqa istiqamətə yönəldi. Sovetlər dövründə bu regionun tamamilə
Rusiyanın nəzarəti altında olması nəticəsində Türkiyənin Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsində
fasilələr yarandı. Lakin 1990-cı illərin əvvəllərindən strateji maraqların təmini üçün xarici siyasət
strategiyası təkrarən bərpa olundu. 1921-ci il 13 Oktyabr tarixli Qars müqaviləsinə görə Qafqaz
bölgəsi ilə olan birbaĢa əlaqələrini tamam kəsməyə məcbur olan Türkiyə SSRĠ-nin dağılmasından
sonra Qafqaz ölkələrinin müstəqilliklərini bir-birinin ardınca tanıdı.
Hal-hazırda Türkiyənin Qafqaz xüsusən Cənubi Qafqazda iqtisadi, hərbi- siyasi təhlükəsizliyi
təmin etmək, regionun sosial, elm, mədəniyyət digər sahələrini inkiĢaf etdirmək, eyni zamanda
etnik və dini maraqları mövcuddur. Bu maraqlar cəmləĢərək Türkiyənin Qafqazda ümumi geosiyasi-strateji marağını formalaĢdırır. Bu maraqlar içərisində iqtisadi maraqlar mühüm rol oynayır.
Türkiyənin Cənubi Qafqazda iqtisadi maraqları neft və qeyri-neft sektorunda cəmləĢmiĢdir.Cənubi
Qafqazda Rusiyanın öz üstünlüyünü əldən verməsindən istifadə edərək Türkiyə 90-cı illərin
əvvəllərindən burada siyasətini fəallaĢdırmıĢdır. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın bir çox
ölkələri Türkiyənin vasitəsilə Avropaya çıxmağa, Qərb dövlətləri ilə birləĢməyə çalıĢırlar. Region
Türkiyə iĢ adamları üçün böyük mənimsənilməmiĢ bazar, habelə Mərkəzi Asiyaya əlveriĢli tranzit
yoludur.2, 123
Türkiyənin regionda əsas strategiyalarından biri də təhlükəsizliyin təmin edilməsi və hərbisiyasi maraqlardır. Türkiyə Qafqazın sabitliyinə çox əhəmiyyət verir. Qafqazda sabitliyin və sülhün
saxlanması üçün hal-hazırda üç razılaĢma təĢəbbüsü mövcuddur. Bunlardan birincisi, Ermənistan
tərəfindən təklif edilən, Rusiya, Türkiyə, Ġran, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı əhatə edən
"Regional Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq Paktı‖dır. Ġkincisi, Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən
"Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik Paktı‖dır. Bunun birincısindən fərqi Ġranın kənarda qalması və
əvəzinə ABġ-ın Pakta daxil olmasıdır. Üçüncüsü Süleyman Dəmirəlin Gürcüstana səfəri zamanı
təklif etdiyi "Qafqaz Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq Pakti‖dır.Burada dövlətlərin tərkibi Azərbaycanın təklif etdiyi formadadır. Bununla yanaĢı bunun ATƏT-in himayəsi altında qurulmasını təklif

etmiĢdir.Türkiyə sülh və sabitliyə ona görə yardım edir ki, Qafqaz münaqiĢə deyil, əməkdaĢlıq
regionu olsun, mübahisələr dinc yolla həll edilsin. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Türkiyə
ATƏT, BMT və NATO kimi beynəlxalq qurumlarla çalıĢır.Türkiyə, həmcinin Qafqazda regional təĢəbbüslərə himayədarlıq edir. Məsələn, 1992-ci ilin iyun ayında Türkiyə Qara dənız Ġqtisadi
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının yaradılmasına kömək etmiĢdir.Bu orqan iqtisadiyyat və texniki sahələrdə
hökumət və qeyri-hökumət səviyyəsində əməkdaĢlığı gücləndirməklə regional stabilləĢməni inkiĢaf
etdirmək məqsədini qarĢıya qoymuĢdur. Türkiyənin digər məqsədi Qafqazda yeni müstəqil dövlətlərin iqtisadi və siyasi müstəqilliyinə dəstək verməkdir. Rəsmi xəttə müvafıq olaraq Türkiyənin
Qafqaza hərbi cəhətdən müdaxilə etmək planı yoxdur. Türkiyə silahlı qüvvələri, Türkiyə Xarici
ĠĢlər Nazirliyinin köməyi ilə Azərbaycan Gürcüstan hərbçiləri ilə yaxın əlaqələri inkiĢaf etdirmək
üçün çox cəhd edir. Bu siyasətin sübutu olaraq 1998-ci ilin fevral ayında Türkiyə generalı Çevik
Bir VaĢinqtonda qeyd etdi ki, Mərkəzi Asiya və Qafqazdan təqribən 2300 nəfər kursant Türkiyə
hərbi kolleclərində təhsil alır və baĢqa 1700 nəfər isə Türkiyədə hazırlıq kursları keçir. 7
Türkiyənin Qafqazda həyata keçirdiyi sülh siyasətinə dair müəyyən baxıĢlar vardır. Bu
baxımdan Almaniyanın Fridrix Ebert Fondunun 2001-ci il noyabrın 26-27-də "Cənubi Qafqaz
dondurulmuĢ münaqiĢələrin qeyri-stabil regionu" mövzusunda Berlində keçirdiyi konfransda
Türkiyədən olan nümayəndə Gündüz Aktan çıxıĢ edərək bildirirdi: "Biz deyirik ki, regiondakı
münaqiĢələrin sülh yolu ilə və beynəlxalq hüquq normaları ilə həlli üçün imkanlar mövcuddur. Biz
baĢa düĢürük ki, bizim hamımız Qafqazda sabitliyin yaradılmasında maraqlıyıq və bu region
ölkələrinə öz aralarında və qonĢu dövlətlərlə, məsələn, Türkiyə ilə əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirməyə
imkan yaradar və nəticədə regional müstəqilliyə gətirib çıxarar. Cənubi Qafqazda belə bir mühitə
nail olunması Türkiyəyə intensiv olaraq region ölkələri ilə mədəni, iqtisadi və siyasi əlaqələr
yaratmağa imkan verər. Nəticəsi Türkiyə iqtisadiyyatı və bütünlükdə bizim Qərb qonĢularımızla
münasibətlər üçün müsbət olar. Qeyd etmək lazımdır ki Abxaziya və Dağlıq Qarabağdakı
münaqiĢələrin sülh yolu ilə həll edilməsinin axtarıĢı daha vacibdir.Biz iki cür yanaĢmanı iĢləyirik:
bir tərəfdən ikitərəfli əsaslara imkan daxilində daha çox yanaĢmağa cəhd edirik, digər tərəfdən isə
beynəlxalq təĢəbbüsdən istifadə edirik. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanın bölgədə iqtisadi və
siyasi inteqrasiyasını qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. Bu məqsədlə 2000-ci il aprelin 8-də Bakıda
Türkdilli dövlət baĢçılarının VI Zirvə görüĢündə Türkiyə prezidenti S.Dəmirəl çıxıĢ edərək belə bir
fikir də söylədi ki, Türkiyə qardaĢ ölkələrin iqtisadiyyatlarının dünyaya açılmasına və inkiĢaf
etməsinə dəstək verir, Qafqaz Türkiyənin Avrasiya siyasətində strateji əhəmıyyətə malikdir. Bir
Qafqaz dövləti olaraq bu bölgədə daim sülh və sabitliyin təmin edilməsi Türkiyənin əsas
məqsədidir. Türkiyənin təkamülü və istiqaməti Qafqaz dövlətlərinin gələcəyində əsas rol oynayır.
Əgər Türkiyə Avropa Birliyinə girsə və Avropa onun üzünə qapılarını bağlamasa, onda, Qafqaz
ölkələri yəqin ki, Avropa orbitinə daxil olacaqdır.Bu isə onların istədiyi perspektivdir. Lakin əgər
Türkiyənin avropalaĢması daxili və ya xarici səbəblərdən uğursuzluğa düçar olarsa, Gürcüstan və
Ermənistanın Rıısiya maraqlarına uyğunlaĢmaqdan baĢqa əlacı qalmayacaqdır. Bu halda onların
gələcəyi Rusiya münasibətlərindən Avropaya doğru inkiĢaf edəcəkdir. Trabzon Zirvə görüĢü
(Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan prezidentlərinin görüĢü) böyük geosiyasi əhəmiyyətə malik idi.
Belə ki, Cənubi Qalqaz Qara dəniz bölgəsində tədricən Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstandan
ibarət müstəqil məhəlli "üçlük" əmələ gəlir ki, onları ümumi iqtisadi mənafe və bununla bağlı siyasi
mənafe birləĢdirir. Burada Xəzər nefti birləĢdirici amil rolunu oynaya bilər. Qeyd edilən fikirlərlə
razılaĢaraq bildirmək olar ki, Qafqazın sabitliyi və inkıĢafı elə Türkiyənin gələcək inkiĢafina xidmət
edər. Məhz Türkiyə bütün imkanları ilə bu amillərin qorunmasına çalıĢmalıdır. Türkiyənin elə
müasir Qafqaz siyasəti, xüsusilə Azərbaycan və Gürcüstanla münasibətlərinın yaxĢılaĢdırılması elə
rəsmi Ankaranın regiondakı uğuru kimi dəyərləndirilməlidir. 14
Türkiyə Cənubi Qafqazda özünün həm Gürcustan, həm də Azərbaycanla münasibətlərini
müsbət istiqamətdə inkiĢaf etdirməkdə maraqlıdır. Bu mövqedə dayanmaqda Türkiyənin baĢlıca
məqsədi regionun iqtisadi və siyasi inkiĢafını təmin etmək, regional (Bakı - Tbilisi - Ceyhan neft
kəməri, Bakı-Ərzurum qaz kəməri, Ġpək Yolu layihəsi və digərləri) iqtısadi layihələrin reallaĢması
üçün sabitlik yaratmaq, Azərbaycan və Gürcüstanı Qərbə inteqrasiya etdirmək məqsədindədir və bu
istiqamətdə çalıĢır. Türkiyənin regionda yeganə problemi onun dövlət sərhədlərinin bütövlüyünü

qəbul etmək istəməyən ərazi iddiası irəli sürən, "qondarma soyqırım"ı beynəlxalq aləmdə qəbul
etdirməyə çalıĢan, Türkiyənın regionda əsas stratejı partnyoru hesab edilən Azərbaycanın ərazilərini
iĢğal edən və regionun siyasi bütövlüyündə "parçalayıcı" mövqe tutan Ermənistandır. 5
Ermənistanın bu mövqeyinə görə Türkiyə Gürcüstanla Azərbaycan arasında sıx niünasibətlərin
olmasında da maraqlıdır. Bununla əlaqədar onu qeyd etmək olar ki, 1998-ci il aprelin 26-da Türkiyə
Respublikasının prezidenti S.Dəmirəlin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər
Əliyev və Gürcüstan prezidenti Eduard ġevardnadze Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən Trabzon
Ģəhərində üç ölkə arasında imzalanmıĢ birgə bəyanatda prezidentlər ölkələr arasında yaranmıĢ
xüsusi dostluq, mehriban qonĢuluq və əməkdaĢlıq münasibətlərini bundan sonra da geniĢləndirməyə
və dərinləĢdirməyə hazır olduqlarını, bölgədə təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunması sahəsində
birgə səyləri həm regional səviyyədə, həm də daha geniĢ beynəlxalq səviyyədə daha da
gücləndirməyin vacibliyini qeyd etdilər.Tbilisi bəyannaməsində – "Dinc Qafqaz" bəyannaməsində
ifadə etdikləri prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ səyləri tamamilə dəstəklədiklərini
təsdiq etdilər. 3 Prezidentlər Xəzər hövzəsinin enerji daĢıyıcılarının nəql olunmasının əsas
istiqamətlərindən biri kimi Transxəzər və Transqafqaz boru kəmərləri Ģəbəkələrinin daxil oldugu
ġərq - Qərb energetika dəhlizinin inkiĢafını, Ġpək Yolunun bərpa olunmasını TRASEKA Avrasiya
nəqliyyat dəhlizinin üstün əhəmiyyətini vurğuladılar və bu nıəqsədlə, həmin dəhlizin mühüm tərkib
hissəsi kimi, Tbilisi-Qars dəmir yolu magistralının inĢasını sürətləndirməyin zəruri olduğunu bəyan
etdilər.
Türkiyənin Cənubi Qafqazda əsas maraqlarını aĢağıdakı kimi bölmək olar: coğrafi və iqtisadi,
psixoloji, daxili siyasi və strateji.
Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətinin məqsədləri bunlardır:
Rusiya ilə təkrarən ortaq sərhədin olmaması;
Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının yardımıyla Cənubi Qafqazdakı müstəqil dövlətlər
arasında iqtisadi bazar və qarĢılıqlı əməkdaĢlıq yaratmaq.
Türkiyənin Qafqaz regionunda həyata keçirdiklərinə gəldikdə isə demək olar ki, dövlət
bünövrəsinin qurulmasında Türkiyənin böyük rolu olmuĢdur. Belə ki, təhsil, nəqliyyat əlaqələrinin
qurulması, telekommunikasiya, kredit və investisiya qoyuluĢu, diplomatik əməkdaĢlıq sahələrində
Türkiyənin region ölkələrinə böyük yardımı olmuĢdur.12
Sonda qeyd etmək laımdır ki, dünyanın ən çalxantılı bölgələrindən olan Cənubi Qafqaz
Türkiyənin Ģərqində yerləĢir və burada öz statusunu qorumaq üçün Türkiyənin Soyuq müharibə
dövründə olduğundan daha aktiv olması onun maraqlarının qorunmasında böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
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SUMMARY
Fourteen years have passed since the three South Caucasus republics – Georgia, Armenia and
Azerbaijan-gained their independence. But a legitimate and stable regional system has yet to
emerge. There are a number of internal and regional problems that may lead to serious difficulties
for these states. Following the demise of the Soviet Union, local and external powers sometimes
competed for influence in the South Caucasus. Turkish policy in the area has been shaped by both
material and ideological factors. Although I will take both into consideration in this article, more
space will be devoted to the latter.
Əhmədova S.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
MÜASĠR DÖVRDƏ ELM-TƏHSĠL SAHƏSĠNDƏ
AZƏRBAYCAN-UKRAYNA ƏMƏKDAġLIĞI
Azərbaycanla Ukrayna arasındakı əlaqələr ölkələrimiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının qarĢılıqlı münasibətlər tarixi zəngin və çoxəsrlikdir. Bu tarix
dostluq, qardaĢlıq və əməkdaĢlığın bir çox parlaq səhifələrini özündə hifz edir. Ġki müstəqil dövlət,
iki müstəqil respublika olan Ukrayna və Azərbaycan bu zəmində münasibətləri daha yüksək
səviyyəyə qaldırmaq, Ukrayna xalqının və Azərbaycan xalqının rifahı naminə dostluğu və qarĢılıqlı
yardımı daha da möhkəmləndirmək imkanına malikdirlər.
Azərbaycan-Ukrayna arasında elm və təhsil sahəsində yaradılan əlaqələrin əsas istiqamətləri
tələbə, Ģagird və magistr mübadiləsindən, elmi əməkdaĢlıq, birgə tədqiqatlar aparmaq, beynəlxalq
və regionlararası təhsil proqramlarına qoĢulmaq və onların iĢində yaxından iĢtirak etməkdən
ibarətdir.
Azərbaycan təhsil sahəsində dünyanın bir sıra sivil ölkələri, o cümlədən Ukrayna ilə birbaĢa
əlaqələr yaratmıĢ və hazırda bu münasibətlər uğurla davam etdirilir. Ġki ölkə arasında bu istiqamətdə
qarĢılıqlı əməkdaĢlığın daha da inkiĢaf etdirilməsini nəzərdə tutan protokollar imzalanmıĢdır. Xarici
ölkələr üçün kadr hazırlığı sahəsində böyük ənənə və təcrübəyə malik olan respublikamızın ali
məktəblərində ukraynalı tələbələr də təhsil alır. Eyni zamanda bir çox azərbaycanlı tələbə və
aspirantlar Ukraynanın qabaqcıl universitetlərində təhsillərini davam etdirirlər. Hələ 1992-ci ildə
Kiyev Ģəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasında dostluq və əməkdaĢlıq haqqında
müqavilənin bağlanması bütün sahələrdə qarĢılıqlı münasibətlərin yaranmasına hüquqi əsas
vermiĢdi.
Son 20 il ərzində Azərbaycan və Ukrayna arasında humanitar sahədə əməkdaĢlıq daha da
inkiĢaf edib geniĢlənmiĢdir. Elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, turizm və digər humanitar sahələrdə
ikitərəfli əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün müvafiq hüquqi bazanın olması bütün bunları
Ģərtləndirən əsas səbəblərdir.
Azərbaycan və Ukrayna arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaĢlığa dair imzalanmıĢ əsas
sənədlər sırasına Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Ukrayna Təhsil Nazirliyi arasında
təhsil sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ və Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna
Hökuməti arasında elmi-texniki əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ (Kiyev, 24 mart 1997) aiddir. Bundan
baĢqa, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Hökuməti arasında yüksək ixtisaslı elmi və
elmi-pedaqoji kadrların attestasiyası sahəsində əməkdaĢlıq haqqında SaziĢ (Kiyev, 22 dekabr 1995),
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında elmi adların və təhsil
sənədlərinin qarĢılıqlı tanınması və ekvivalentliyi haqqında SaziĢ (Bakı, 16 mart 2000), həmçinin,
2003-cü il 3-4 iyul tarixlərində GUÖAM-ın Yalta sammiti gediĢinə imzalanmıĢ ―GUÖAM-a üzv
ölkələrin təhsil nazirlikləri arasında təhsil sahəsində əməkdaĢlıq haqqında Müqavilə‖ və ―Elm və

texnika sahəsində GUÖAM-a üzv ölkələrin Elmlər Akademiyaları arasında əməkdaĢlıq haqqında
Protokol‖ bu sahədə qarĢılıqlı münasibətlərin yaranmasına geniĢ imkanlar açmıĢdır.
Elm və təhsil sahəsində Azərbaycan-Ukrayna əməkdaĢlığını tənzimləyən bütün bu müqavilə
və saziĢlərdən baĢqa hər iki ölkənin müxtəlif ali təhsil müəssisələri arasında da əməkdaĢlığa dair
razılaĢmalar əldə olunmuĢdur. Ali məktəblər arasında bu cür əlaqələr Azərbaycanın Bakı Dövlət
Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Tibb Universiteti ilə Ukraynanın Taras ġevçenko adına
Kiyev Milli Universiteti, A.A.Boqomolets adına Milli Tibb Universiteti, B.Xmelnitski adına
Çerkassı Dövlət Universiteti, Kiyev Slavyan Universiteti, Beynəlxalq Kadrlar Akademiyası,
Regionlararası Kadrların Ġdarəedilməsi Akademiyası, Dnepropetrovsk Milli Universiteti arasında
mövcuddur.
Ġki ölkə arasında münasibətlərin geniĢlənməsi nəticəsində 2000-ci ildə Ukraynanın paytaxtı
Kiyev Ģəhərində Heydər Əliyev adına Siyasi və Sosial Elmlər Ġnstitutu açılmıĢdır. 2001-2002-ci
tədris ilində Bakı Slavyan Universitetinin 10 əlaçı tələbəsi ilk dəfə Təhsil Nazirliyinin xətti ilə bu
instituta qəbul olunmuĢdur. Dövlət xətti ilə 2002-2003-cü tədris ilində Kiyev Ģəhərindəki Heydər
Əliyev adına Siyasi və Sosial Ġnstituta 10, 2003-2004-cü tədris ilində 5 və 2004-2005-ci tədris
ilində 1 tələbə, beləliklə 26 tələbə təhsil almaq üçün göndərilmiĢdir. Hazırda akademiya statusu
almıĢ bu təhsil ocağında 19 Azərbaycan vətəndaĢı təhsilini bakalavr, magistratura və aspiranturada
davam etdirir.
Regionlararası Kadrların Ġdarə edilməsi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər
Əliyev adına Siyasi və Sosial Elmlər Ġnstitutu 2000-ci ilin avqustunda yaradılmıĢdır. Hal-hazırda bu
ali təhsil müəssisəsində 1600-dən artıq tələbə təhsil alır. Ġnstitutda 7 kafedra – ümumi və praktiki
psixologiya, tibbi psixologiya və psixokorreksiya, sosiologiya, sosial iĢ və sosial pedaqogika, sosial
psixologiya, fəlsəfə, Ukrayna pravoslavlığı və ilahiyyat kafedraları fəaliyyət göstərir.
Heydər Əliyev adına Siyasi və Sosial Elmlər Ġnstitutu ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaĢlıq xüsusilə qeyd edilməlidir. Belə əlaqələrə elmi-praktik konfranslar, Azərbaycanın
məĢhur dövlət xadimləri və siyasətçiləri ilə tələbələrin görüĢləri, mədəniyyət günlərinin, milli
bayramların qeyd edilməsini göstərmək olar.
Ġnstituta tez-tez Azərbaycandan qonaqlar gəlir, həmçinin Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyi
də institutu nəzərdən kənar qoymur. Belə ki, 2006-cı ilin mayında mərhum prezidentimiz Heydər
Əliyevin doğum gününün il dönümü münasibətilə Azərbaycan parlamentinin deputatları, dövlət
xadimləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, elm xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti
Regionlararası Kadrların Ġdarəedilməsi Akademiyasında olmuĢlar. Onlar xüsusi olaraq Heydər
Əliyev adına Siyasi və Sosial Elmlər Ġnstitutunda olmuĢ, H.Əliyevin heykəli önünə çiçəklər
qoymuĢlar.
1946-cı ildən fəaliyyət göstərmiĢ Rus Dili və Ədəbiyyatı Pedaqoji Ġnstitutunun bazasında,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2000-ci ildə yaradılan Bakı Slavyan Universiteti
Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mənəvi, elmi, mədəni əlaqələrin inkiĢafında xüsusi rol oynayır.
Özünün yeni keyfiyyətdə fəaliyyətinin qısa müddəti ərzində bu universitet nadir elmi və mədəni
mərkəzə çevrilmiĢdir.
2001-ci ildə Ukraynanın Xarici ĠĢlər Naziri A. Zelenko tərəfindən açılan Ukrayna Mərkəzi
universitetdə fəaliyyət göstərən mədəni-maarif mərkəzləri arasında birinci olaraq yaradılmıĢdır, bu
mərkəzin nəzdindəki Ukrayna bazar günü məktəbi isə respublikamızda ilk belə məktəbdir.
Bakı Slavyan Universitetində ukraynaĢünaslıq həm bakalavr, həm də magistr pillələrində
tədris olunur. 60-dan çox ukraynaĢünas məzun - ilk buraxılıĢ isə 2002-ci ildə olmuĢdur respublikanın müxtəlif təĢkilatlarında uğurla çalıĢır. Bir çox gənc tədqiqatçılar - aspirant və
dissertantlar Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinə dair elmi araĢdırmalar aparırlar.
Ukrayna Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi və Ukrayna bazar günü məktəbi təkcə BSU-nun ukraynaĢünas tələbələri üçün deyil, həm də Azərbaycandakı Ukrayna diasporunun bir çox nümayəndələri,
Ukraynanın ölkəmizdəki dostları üçün doğma ocağa çevrilmiĢdir.
2005-ci il aprel аyının 16-da Ukrаynа Mərkəzində «Ukrаynа və müasir dünya» adlı elminəzəri konfrans keçirildi. Konfransda Ukraynanın Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və

Səlahiyyətli Səfiri A.P.Yurçenko da iĢtirak etmiĢdir. Onu da qeyd etmək yerinə düĢərdi ki,
konfransın iĢində BSU-da Azərbaycan dili təcrübəsini keçən T.ġevçenko adına Kiyev Milli
Universitetinin tələbələri də yaxından iĢtirak etmiĢ və məruzələrlə çıxıĢ etmiĢlər. 26 Avqust 2011 –
14 sentyabr 2011-ci il tarixində beynəlxalq münasibətlər və regionĢünaslıq, tərcümə fakültələrinin
tələbələri Ukraynada Poltava Ġqtisadiyyat və Ticarət Universitetində təcrübə keçmiĢdirlər.
Sentyabrın 8-də isə həmin universitetdə ―AzərbaycanĢünaslıq‖ Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi açıldı.
Bakı Slavyan Universiteti bu mərkəzi yalnız metodik vəsaitlərlə təmin etməklə kifayətlənməmiĢ,
həmçinin burada müasir texniki avadanlıqlar quraĢdırılmıĢ, xüsusi kitabxana fondu yaradılmıĢ,
xalqımızın mədəniyyətini və tarixini, zəngin milli adət və ənənələrini əks etdirən eksponatlar yerləĢdirilmiĢdir.
BSU hal-hazırda Kiyev Milli Universiteti, Boqdan Xmelnitski adına Çerkassı Dövlət
Universiteti, Kiyev Slavyan Universiteti, Regionlararası Heyətin Ġdarə Olunması Akademiyası ilə
uğurlu əməkdaĢlıq edir. Bu akademiyanın institutlarından biri Azərbaycan xalqının böyük oğlu
Heydər Əliyevin adını daĢıyır və hazırda burada BSU-nun bir qrup tələbəsi təhsil alır. BSU-nun
ukraynaĢünas tələbələri və müəllimləri Çerkassı Universitetində müntəzəm olaraq staj keçirlər.
Azərbaycan və Ukrayna xalqlarının qədim tarixə malik dostluğu müasir dövrümüzdə siyasi,
iqtisadi, mədəni və elmi əməkdaĢlıq formasında təzahür edir. 2004-cü il iyulun 13-də fəaliyyətə
baĢlayan Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı bu dostluq və qarĢılıqlı əməkdaĢlığın
bariz nümunəsidir.
DMU-nun Bakı filialının açılması çox əlamətdar bir tarixi hadisə idi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997-ci il martın 24-də Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı
digər sənədlərlə yanaĢı təhsil sahəsində də əməkdaĢlığa dair Müqavilə imzalanmıĢdır. Bu müqavilə
çərçivəsində Ukrayna Təhsil Nazirliyi Ukraynanın aparıcı ali təhsil ocaqlarından olan DMU-nun
Bakı filialının açılması təklifi ilə çıxıĢ etmiĢdir.
2003-2004-cü tədris ilində ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı Fövqəladə
və Səlahiyyətli Səfiri T.Əliyev, Ukraynanın Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri A.Yurçenkonun, Təhsil Nazirləri M.Mərdanov və S.Nikolayenkonun, Dnepropetrovsk
Milli Universitetinin rektoru N.V.Polyakovun təĢəbbüsü ilə filial öz fəaliyyətinə baĢladı.
Ukraynanın ən qədim və məĢhur universitetlərindən biri olan T.ġevçenko adına Kiyev Milli
Universiteti Azərbaycan-Ukrayna mədəni əməkdaĢlığında özünəməxsus yerə malikdir. Belə ki,
T.ġevçenko adına Kiyev Milli Universiteti ilə Azərbaycan universitetləri arasında əməkdaĢlıq
haqqında razılaĢmalar mövcuddur və qarĢılıqlı tələbə mübadiləsi həyata keçirilir, hətta bu
universitetin ĢərqĢünaslıq fakültəsində 2002-2003-cü tədris ilindən etibarən "Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı" ixtisası tədris olunur. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi bu ixtisasın tədris
olunması üçün universiteti müəyyən dərs vəsaiti, digər proqram və tədris materialları ilə təmin
etmiĢdir.
Onu da qeyd etmək yerinə düĢərdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin eks-spikeri Murtuz Ələsgərov Azərbaycan-Ukrayna
əlaqələrinin inkiĢafında gördükləri iĢlərə görə Taras ġevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin
fəxri doktoru adı verilmiĢdir.
2001-ci il iyunun 8-də Kiyev Ģəhərində "Ukrayna-Azərbaycan: keçmiĢ, bu gün və gələcək"
mövzusunda keçirilən I Beynəlxalq konfransda iki müstəqil dövlət arasında elm, təhsil, mədəniyyət
sahələrində mövcud olan əməkdaĢlığın postsovet məkanında yeni Ģəraitdə inkiĢafı məsələləri
müzakirə olunmuĢdur. Son illər Azərbaycanla Ukrayna arasında elm, təhsil sahəsində əməkdaĢlıq
GUÖAM çərçivəsində daha da geniĢlənmiĢ, hər iki ölkənin təhsil nazirlikləri və Azərbaycan
hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında bir sıra sənədlər imzalanmıĢdır. 2003-cü ildə
GUÖAM iĢtirakçısı olan dövlətlərin təhsil nazirlikləri arasında əməkdaĢlıq haqqında saziĢ
imzalanmıĢdır. Sənədə əsasən bu ölkələrin təhsil nazirlikləri GUÖAM çərçivəsində inkiĢaf etmiĢ
dövlətlərin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə edilməsi məqsədilə ümumi orta, peĢə-texniki, orta
ixtisas, ali, həmçinin diplomdan sonra təhsil sahəsində əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək barədə razılığa
gəlmiĢlər.
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SUMMARY
This article is dedicated to cooperation between Ukraine and Azerbaijan in the field of science
and education. After gaining their independence, our countries have signed a number of documents
aimed at improving collaboration between Ukraine and Azerbaijan. Aside from the agreements between the ministries there are also agreements amid universities. As a result of this cooperation the
first publication of Ukrainian-Azerbaijani dictionary, a textbook History of public opinion in
Ukraine, and a textbook History of Ukraine in the Azerbaijani language were published and introduced to educational community, the first Ukrainian cultural center has been established in Baku
Slavic University and the Student Exchange Program have been successfully launched.
Əkbərova A., doktorant
Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN MUĞAMLARININ TƏDQĠQĠNDƏ
SƏS VƏ NOT YAZILARININ ƏHƏMĠYYƏTĠ
XXI əsrin baĢlanğıcında UNESCO tərəfindən bəĢəriyyətin ən möhtəĢəm sənət abidələri
siyahısına daxil edilmiĢ Azərbaycan muğamı dünya musiqiĢünaslığında diqqət mərkəzində durur.
Muğamın tədqiqinin müxtəlif aspektlərdən – tarixi, nəzəri, ifaçılıq, estetik, etnomusiqiĢünaslıq
baxımından həyata keçirilməsi musiqi elminin vacib və aktual məsələlərindəndir.
Azərbaycan muğam sənəti müasir dövrdə çox inkiĢaf etmiĢ, daha da ĢöhrətlənmiĢ, yayılma
coğrafiyasını geniĢləndirmiĢdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən möhtəĢəm layihələr bilavasitə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ĠSESCO-nun XoĢməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır. ―Muğam-Ġrs‖, ―Muğam-Dəstgah‖, ―Muğam Ensiklopediyası‖,
―Muğam-Ġnternet‖, ―Muğam-Antologiya‖, ―Muğam dünyası‖, ―Muğam Mərkəzi‖ kimi layihələr
beynəlxalq aləmdə muğamın təbliği və tanıdılması, Azərbaycan muğam sənətinin yaĢadılması,
qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədlərinə xidmət edir.
Səsyazılarını, elektron və çap nəĢrlərini özündə ehtiva edən bu layihələrdə dünyamiqyaslı
tədbirlərin, beynəlxalq festivalların və müsabiqələrin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bu baxımdan
2009 və 2011-ci illərdə Bakıda ―Muğam aləmi‖ Beynəlxalq musiqi festivalının keçirilməsi, festival
çərçivəsində elmi simpoziumlar, muğam ifaçılarının beynəlxalq müsabiqəsi və müxtəlif konsertlər,
dünyanın hər yerindən tamaĢaçıların diqqətini cəlb edən televiziya muğam müsabiqələrinin təĢkili
Azərbaycan muğamının zəngin irsinin canlandırılmasına imkan yaradır.
Muğam sənətinin öyrənilməsində və muğam ifaçılarının səsyazıları irsinin qorunmasında
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanan ―Azərbaycan muğamı‖ tədris vəsaiti, ―Qarabağ
xanəndələri‖, ―Muğam ensiklopediyası‖ kimi CD-DVD albomlar və muğam sənəti ilə bağlı zəngin
materialları əhatə edən nəĢrlər çox qiymətlidir və bütün bunlar müasir dövrdə muğam sənətinin
tədqiqini aktuallaĢdırır.
Muğamım tarixi və nəzəri cəhətdən araĢdırılması daim musiqiĢünasların diqqət mərkəzində
durur. Bu baxımdan Üzeyir Hacıbəylinin, Məmmədsaleh Ġsmayılovun, Əfrasiyab Bədəlbəylinin,
Ramiz Zöhrabovun tədqiqatları muğamların öyrənilməsində qiymətli mənbədir və bütün muğamlar

haqqında məlumatlarla zəngindir. Azərbaycan muğam irsinin, xüsusilə hər bir muğamın ayrıayrılıqda öyrənilməsi, tarixi inkiĢaf yolunun araĢdırılması muğam sənətinin keçdiyi yolu izləməyə
imkan verir.
ġifahi ənənəli professional musiqinin əsas janrı olan muğam qədim dövrlərdən yaranmıĢ,
əsrlər boyu formalaĢaraq, təkmilləĢərək bizə gəlib çatmıĢdır. Məlumdur ki, muğam-dəstgahlar, kiçik
həcmli muğamlar, zərbi-muğamlar, təsniflər və rənglər muğam ifaçılarının yaradıcılığının məhsulu
olub, onların repertuarının əsasını təĢkil edir. Bu barədə professor R.Zöhrabov yazır: ―Xalqprofessional sənətkarı üçün ifaçılıq həmiĢə Ģəxsi yaradıcılıq sayılır... Bu kimi sənətkarlar üçün təkcə
―ifaçı‖ sözü azdır, onlar eyni zamanda, yaradıcı sənətkardırlar. Təsadüfi deyil ki, onların
yaradıcılığında həm ifaçılıq, həm də bəstəkarlıq sənəti üzvi surətdə birləĢir, çulğaĢır‖ [1, s.18].
Muğam sənətində bu xüsusiyyət özünü çox qabarıq büruzə verir: hər bir xanəndə ifa zamanı
eyni bir muğam dəstgahının yeni variantını yaradır. Hətta bir sənətkar eyni muğam dəstgahını və ya
onun Ģöbəsini ifa edərkən onu müəyyən qədər əlavələr və ixtisarla dəyiĢdirir, yəni bu prosesdə o,
yaradıcı sənətkar kimi iĢtirak edir. Beləliklə, Ģifahi professional musiqi əsərinin təfsiri zamanı hər
bir ifaçı yaradıcıya çevrilir. Məhz xanəndə və sazəndənin Ģəxsi sənətkarlığı, onun ənənəvi üslub
əsasında ciddi yaradıcılığı improvizasiya ilə əlaqədardır. Belə improvizə tərzi muğamların müxtəlif
variantlarının yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bütün bunlar xanəndələrin səsyazılarında da üzə
çıxır.
Muğam ifaçılığı sənətinin inkiĢafında qrammofon valları xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu
vallar Azərbaycan musiqisinin təbliğində və dünya miqyasında tanınmasında müstəsna rol
oynamıĢdır. Azərbaycan muğam ifaçıları, müsəlman ġərqində ilk dəfə olaraq, XX əsrin əvvəllərində
xarici ölkələrə qastrola çıxmıĢ, Qərbdə, tamamilə baĢqa dünyagörüĢünə və estetik zövqə malik
dinləyici auditoriyası qarĢısında çıxıĢ edərək, diqqəti cəlb etmiĢlər. Bunun da sayəsində Avropanın
bir sıra iri səsyazma Ģirkətləri tərəfindən öz ifalarını vallara yazdırmaq üçün dəvət olunmuĢlar. XX
əsrin təkcə ilk 20 ili ərzində Avropanın bir çox səsyazma firmaları – Ġngiltərənin ―Qrammofon‖,
Fransanın ―Pate‖, Almaniyanın ―Sport-Rekord‖, Rusiyanın ―Nogin zavodu‖ və digər ölkələrin
səsyazma Ģirkətləri Azərbaycan muğamları, təsnifləri, rəngləri yazılmıĢ onlarla val buraxmıĢdır.
ġərq musiqisi tarixində ilk dəfə səsi qrammofon valına yazılmıĢ xanəndə Cabbar
Qaryağdıoğlu olmuĢdur. Ondan sonra xanəndələrdən Keçəçioğlu Məhəmməd, MəĢədi Məhəmməd
Fərzəliyev, Ġslam Abdullayev, Məcid Behbudov, Qasım Abdullayev, Seyid ġuĢinski və bir çox
baĢqa xanəndələrin səsi qrammofon valına yazılmıĢdır. Bütün bu xanəndələri əksər hallarda tarda
Qurban Primov, kamançada SaĢa OqanezaĢvili müĢayiət etmiĢlər. Həmin qrammofon valları
müxtəlif arxivlərdə: Azərbaycan Dövlət Səs Yazıları Arxivində, Azərbaycan Dövlət Musiqi
Mədəniyyəti Muzeyinin fondlarında və digər arxivlərdə qorunub saxlanılır.
Bu vallarda xanəndələrin oxuduqları ―Rast‖, ―Rəhab‖, ―Bayatı-ġiraz‖, ―Dügah‖, ―Mirzə Hüseyn
Segahı‖, ―Mahur‖, ―Qatar‖, ―Bayatı Kürd‖, ―Bayatı-Qacar‖, ―Manəndi-müxalif‖,
―DəĢti‖,
―Vilayəti‖, ―Kürdi-ġahnaz‖, ―Sarənc‖, ―Zabul‖, ―ƏĢiran‖, ―Çoban bayatısı‖ muğamları, ―Mənsuriyyə‖,
―Qarabağ Ģikəstəsi‖, ―Arazbarı‖, ―Səmayi-ġəms‖, ―Heyratı‖, ―Osmanı‖, ―Heyratı-Kabili‖, ―ġikəstə‖,
―Heyratı‖, ―OvĢarı‖ zərbi muğamları, çox sayda təsniflər və lirik xalq mahnıları öz əksini tapmıĢdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sonrakı illərdə qrammofon vallarının buraxılıĢı daha geniĢ vüsət almıĢdır.
Xüsusilə ―Melodiya‖ firmasında böyük miqdarda səsyazıları meydana gəlmiĢ, muğam ifaçılarının
valları kütləvi tirajla buraxılmıĢdır. Bu ənənə bu gün də davam etdirilir. Belə ki, muğam ifaçılarının
çıxıĢları müasir texniki vasitələrlə audio, video kassetlərə yazılır, Ġnternet səhifələrinə daxil edilir.
Bütün bunlar muğam ifaçılarının auditoriyasını geniĢləndirir, dünya xalqları arasında Azərbaycan
muğam sənətinin pərəstiĢkarlarının sayını artırır.
Əlamətdardır ki, XX əsrdə meydana gəlmiĢ səsyazılarının əksəriyyəti Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən yaradılmıĢ ―Muğam ensiklopediyası‖nda öz əksini tapmıĢdır, bu da muğamın inkiĢafı və
dünyada təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. ―Muğam ensiklopediyası‖na daxil edilmiĢ
beĢ CD albom - I.Qarabağ xanəndələri; II.Muğam dəstgahları; III.Gənc xanəndələr; IV.Ustad
xanəndələr-I (kiĢi xanəndələr); V.Ustad xanəndələr-II (qadın xanəndələr) muğam sənətinin XX əsr
boyu tarixi inkiĢaf yolunu izləməyə imkan verir.

Azərbaycan musiqi elminin əsas vəzifələrindən biri də muğamların nota salınması və
tədqiqindən ibarətdir. Muğamların nota salınması məsələsi bir çox musiqi alimlərinin diqqət
mərkəzində olmuĢdur. Elmi ədəbiyyatdan məlumdur ki, musiqinin fiksasiya vasitələri sahəsində
ġərq aləmində axtarıĢlara qədim dövrdən baĢlanmıĢdır. MusiqiĢünas Zemfira Səfərova XIII əsrdə
görkəmli azərbaycanlı alim Səfiəddin Urməvinin əbcəd hərfləri əsasında not yazı sistemini icad
etdiyi haqqında məlumat vermiĢ və göstərmiĢdir ki, həmin not yazı sistemindən sonrakı dövrlərdə
Səfiəddin Urməvinin tələbələri və davamçıları da istifadə etmiĢlər [2].
XX əsdə muğamların Avropa not sistemi ilə yazılması prosesi geniĢlənmiĢdir ki, bu da
onların öyrənilməsi üçün vacib bir mərhələnin baĢlanğıcını qoymuĢdur. Bu dövrdə müxtəlif
ölkələrdə muğamın not yazıları həyata keçirilmiĢdir.
Azərbaycan muğamlarının nota köçürülməsi iĢi 1920-ci illərin sonlarından geniĢ vüsət alaraq,
tədricən sistemli Ģəkil kəsb edir. Xüsusilə Azərbaycan bəstəkarlarının bu sahədəki fəaliyyəti və
onlar tərəfindən muğam ustadlarının ifaçılıq təfsirində muğamların not yazıları əlamətdardır. Bu
baxımdan görkəmli muğam ifaçılarının ifaçılıq ənənələrini özündə əks etdirən və yaĢadan muğam
dəstgahlarının instrumental və vokal-instrumental Ģəkildə not yazıları etnomusiqiĢünaslığı
zənginləĢdirən qiymətli mənbələrdir.
Azərbaycanda ilk dəfə muğamın nota köçürülməsi iĢi ilə Müslüm Maqomayev məĢğul olmuĢ,
1928-ci ildə Qurban Primovun ifasından «Rast» muğamını nota salmıĢdır (əlyazma). Həmçinin,
Niyazi irsinin tədqiqatçıları tərəfindən onun «Rast» və «ġur» dəstgahlarının vokal-instrumental
Ģəkildə Cabbar Qaryağdı oğlunun ifasından nota yazıldığı faktı göstərilir ki, bunlar da bəstəkar
üçün, bir növ, yaradıcılıq laboratoriyası olmuĢdur.
Muğamların 1936-cı ildə nəĢr olunmuĢ ilk not yazıları – Tofiq Quliyevin «Rast» «Zabul»,
Zakir Bağırovun «Dügah» muğam dəstgahları tarzən Mənsur Mənsurovun ifasından nota
yazılmıĢdır və L.Rudolfun fortepiano üçün iĢləməsində verilmiĢdir. Bülbülün təĢəbbüsü ilə həyata
keçirilmiĢ bu nəĢrlər milli musiqiĢünaslığın inkiĢafında irəliyə doğru mühüm addım idi.
Həmin illərdə həmçinin bir sıra bəstəkarlar - Qara Qarayev Qurban Primovun ifasından «ġur»
muğamını, Fikrət Əmirov Bilal Yahyadən «Rast», «Segah», «ġur» muğamlarından bəzi Ģöbələri,
Tofiq Quliyev Zülfü Adıgözəlovun ifasında «Rast» muğamını və digər nümunələri nota yazmıĢlar.
Onu da qeyd etməlyik ki, T.Quliyevin yazdığı «Rast» vokal-instrumental Ģəkildə muğamın ilk not
yazısıdır. Q.Qarayevin və T.Quliyevin not yazılarından bəzi parçalar rus musiqiĢünası
V.Belyayevin tədqiqatlarında öz əksini tapmıĢdır [3].
Muğamların nota yazılması iĢinin yeni mərhələsi 1950-1970-ci illərə təsadüf edir. Bu illərdə
bəstəkar Nəriman Məmmədovun muğamları nota yazıb nəĢr etdirməsi diqqətəlayiqdir. Bunlar:
―Çahargah‖ və ―Hümayun‖ (Bakı, 1962), ―Bayatı-ġiraz‖ və ―ġur‖ (Moskva, 1962), ―Rast‖ və
―ġahnaz‖ (Bakı, 1963), ―Segah-Zabul‖ və ―Rəhab‖ (Bakı, 1965) instrumental Ģəkildə, ―Çahargah‖
(Moskva, 1970), ―Rast‖ (Moskva, 1978) vokal-instrumental Ģəkildə not yazılarıdır. Ġnstrumental
muğamlar görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanovun ifasından yazılmıĢdır. Vokal-instrumental
muğamlar isə tarzən Bəhram Mansurovun, xanəndə Hacıbaba Hüseynovun ifasından nota
yazılmıĢdır, təsnif və rənglərin nota salınmasında tarzən Həbib Bayramovun, xanəndələr Yaqub
Məmmədov, Ġslam Rzayev və Əlibaba Məmmədovun ifaçılıq təfsirinə də müraciət edilmiĢdir.
Son dövrə aid muğamların not yazıları sırasında Arif Əsədullayevin tarzən Elxan
Müzəffərovun ifasından yazdığı ―Bayatı-ġiraz‖ və ―Hümayun‖ (2002), ―Rast‖ və ―Çahargah‖
(2004), ―ġur‖, ―ġüĢtər‖ və ―Zabul Segah‖ (2005) instrumental muğamlarının not nəĢrləri xüsusi yer
tutur. Tarzən-pedaqoq Əkrəm Məmmədlinin 2010-cu ildə çap olunmuĢ ―Azərbaycan muğamları‖
adlı not nəĢrində isə ustad tarzən Kamil Əhmədovun ifaçılıq üslubuna uyğun olan ―Rast‖, ―BayatıQacar‖, ―Mahur-hindi‖, ―Orta Mahur‖, ―Zabul-Segah‖, ―Xaric Segah‖, ―ġur‖, ―Bayatı-ġiraz‖,
―Çahargah‖, ―Hümayun‖, ―ġüĢtər‖, ―ġahnaz‖, ―Rəhab‖, ―Bayatı-kürd‖ instrumental muğamlarının
not yazıları öz əksini tapmıĢdır. Bütün bu not yazıları muğam tədrisi üçün zəruri amilə
çevrilmiĢdir.
Azərbaycan muğamlarının nota yazılmasının və nəĢrinin elmi əhəmiyyəti böyükdür. Muğamın
hər ifası canlı bir yaradıcılıq prosesidir və hətta eyni bir muğamatçının müxtəlif vaxtlara aid ifası
bir-birindən fərqlənir. Muğamların müxtəlif ifaçılıq versiyalarında nota yazılması muğam

ustadlarının ifaçılıq ənənələrinin qorunub saxlanılması və bərpası deməkdir. Eyni zamanda, not
yazıları muğamların tarixi cəhətdən öyrənilməsində və Azərbaycanın Ģifahi ənənəyə əsaslanan
professional musiqisinin tədqiqində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Beləliklə, muğamların səsyazıları və not yazıları irsinin öyrənilməsi müxtəlif ifaçılıq
variantlarını üzə çıxarmaqla yanaĢı, onların hər biri üzərində təhlillər aparılması və müqayisə
olunması muğamların inkiĢaf yollarının araĢdırılmasına və muğam sənətində görkəmli xanəndələrin
ifaçılıq ənənələrinin tədqiqinə istiqamət verir.
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SUMMARY
On the basis of the analysis of the musicological literature and musical practice the author
characterizes a historical way of evolutionary development of mugham in a context of musical culture of Azerbaijan, since Middle Ages till the modern period. In the article is given the review of
gramophone records of mughams in performans of mugham singers from the beginning of XX century till today. The author characterises the projects directed on development of mugham art and
preservation of the sound heritage, the role of sound recordings in research of performing mugham
variants and the value of mugham musical notations.
Ələsgərli K., sənətşünaslıq namizədi, dosent,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasi, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN ĠNKĠġAFINDA
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ROLU
Dünya azərbaycanlıların ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu
Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik etməyə baĢladığı 1969-cu ildən etibarən Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin tərəqqisində müstəsna rol oynamıĢdır. Onun məqsədyönlü siyasi fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkiĢaf prosesi xeyli dərəcədə güclənmiĢdi. Musiqi
mədəniyyət klassiklərimizin geniĢ miqyasda, beynəlxalq aləmdə tanınmasında böyük xidmətləri
olmuĢ ölkə rəhbərinin Azərbaycan musiqi sənətinə verdiyi yüksək qiymət bu sahədə çalıĢanları hər
zaman yaradıcılığa ruhlandırmıĢ, onlara öz fəaliyyətlərini geniĢləndirməyə sövq etmiĢdir.
Azərbaycanda müttəfiq respublikaların mədəniyyət və incəsənət günlərinin, festivalların,
beynəlxalq konfransların keçirilməsi ilə əlaqədar H. Əliyevin təĢkil etdiyi tədbirlər daha zəngin,
canlı və maraqla həyata keçirilirdi. Yaradıcı ziyalılar üçün sərbəst düĢüncə və iĢ Ģəraiti
yaradılmıĢdı.
Azəbaycanda musiqi həyatın sürətlə inkiĢafı H. Əliyevin Ģəxsiyyəti, onun çoxcəhətli idarəçilik
istedadı, siyasi-dövlətçilik fəaliyyəti ilə sıx bağlı idi. Heydər Əliyev kimi fitri istedadlı, uzaqgörən,
xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən bir Ģəxsiyyətin Azərbaycana rəhbərlik etməsi respublikanın
mədəni həyatında sürətli yüksəliĢə səbəb oldu.
Milli mədəni sərvətlərin tədqiqi və təbliği, Azərbaycanın görkəmli Ģəxsiyyətlərinin, o
cümlədən dahi bəstəkar, musiqiĢünas-alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir
Hacıbəylinin zəngin irsinin öyrənilməsi (―Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyasının nəĢr edilməsi‖,
1996), xatirə ev-muzeylərinin açılması (Ü. Hacıbəylinin ev-muzeyi, 1975, 20 noyabr ; Bülbülün

xatirə muzeyi, 1972, 10 iyun ; Niyazinin xatirə muzeyi, 1994, 18 sentyabr), AĢıq Ələsgərin, Ü.
Hacıbəylinin, M. Maqomayevin yubileylərin keçirilməsi, Azərbaycanda milli ruhun və özünüdərkin
yüksəliĢini təmin etmiĢ, xalqın tarixi yaddaĢının özünə qaytarılması üçün zəmin yaratmıĢdır.
Heydər Əliyevə görə, ―tarixi Ģəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsi, bir tərəfdən, onların
xalq qarĢısında xidmətlərinə verilən qiymətdir...Digər tərəfdən, belə yubileylərin keçirilməsi xalqın,
millətin zənginliyini nümayiĢ etdirir. Eyni zamanda bu yubileylər xalqın, millətin daha da
yüksəlməsinə kömək edir‖ [1, s.64].
Xüsusilə 70-80-ci illərdə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkiĢafında mühüm nailiyyətlər
qazanılmıĢdı. Respublikada musiqi, ifaçılıq sənəti sahəsində irəliləmələr baĢ vermiĢdi. Fikrət
Əmirovun ―1001 gecə‖, AqĢin Əlizadənin ―Babək‖ baletləri musiqi sənətinin ən mühüm
nailiyyətləri idi. Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadənin əsərləri simfonik musiqinin inkiĢafında
mühüm rol oynadı. ġəfiqə Axundovanın ―Gəlin qayası‖ operası (1972), Emin Sabitoğlunun
―Hicran‖ musiqili komediyası tamaĢaçılar tərəfindən maraqla qarĢılandı. Tofiq Quliyev, Süleyman
Ələsgərov, Vasif Adıgözəlov, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Elza Ġbrahimova, CavanĢir
Quliyevin mahnıları xalqın rəğbətini qazandı.
Heydər Əliyevin hələ 1970-ci illərin əvvəllərindən etibarən milli mədəniyyətlə bağlı söylədiyi
mülahizələr, həyata keçirdiyi ideyalar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə layiqli töhfə olmuĢdur. Bu
illərdə H. Əliyevin təĢəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli dirijor Niyazinin
ifasında simfonik konsert gecələrin təĢkili ənənə Ģəklini almıĢdı (2, s.244). Onun müstəqillik
dövründə musiqi mədəniyyətimizin inkiĢafı naminə imzaladığı fərman və sərəncamlar bu sahədə
apardığı siyasətin aydın təzahürləridir. 1997-ci il noyabrın 10-da Prezident ―Azərbaycan
Respulikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında‖ Fərman
imzaladı. Ġncəsənət xadimləri üçün fərdi təqaüdlər təyin edildi. 1998-ci il mayın 22-də ―Azərbaycan
Respublikasında fəxri adılar haqqında‖, 2002-ci il iyunun 11-də ―Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fəxri təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında‖ fərmanlar verildi [2]. 2002-ci ilin iyun
ayında Prezident elm, incəsənət maarif və digər sahələrdə xidməti olmuĢ 150 nəfərə Prezident
təqaüdü təyin etdi [3].
Heydər Əliyevin ―Prezident təqaüdü‖ təsis etməsini incəsənətimizin inkiĢafı yolunda tarixi
addım kimi dəyərləndirmək olar. Bu yüksək təqaüdlə təltif olunanlar sırasında Tofiq Quliyev,
Cövdət Hacıyev, Süleyman Ələsgərov, Hacı Xanməmmədov, ġəfiqə Axundova, Vasif Adıgözəlov,
Ramiz Mustafayev, Azər Rzayev, Tofiq Bakıxanov, AqĢin Əlizadə, Arif Məlikov, Xəyyam
Mirzəzadə, Ramiz MiriĢli, Musa Mirzəyev, Nəriman Məmmədov, Elza Ġbrahimova, Oqtay
Kazımov kimi görkəmli bəstəkarlar, musiqiĢünas Elmira Abasova da vardır.
Göründüyü kimi, cənab Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan
bəstəkarlarına dövlət səviyyəsində diqqət və qayğını əsirgəməmiĢdir. Elə 1995 – 2003-cü illər
ərzində Prezident H.Əliyevin fərmanı ilə görkəmli bəstəkarlarımız Tofiq Quliyev, Arif Məlikov,
Müslüm Maqomayev ən yüksək mükafata – ―Ġstiqlal‖ ordeninə, Azərbaycan Respublikasının xalq
artistləri Cövdət Hacıyev, Süleyman Ələsgərov, Hacı Xanməmmədov, Vasif Adıgözəlov, Xəyyam
Mirzəzadə, Azər Rzayev, Ramiz Mustafayev, Tofiq Bakıxanov, AqĢin Əlizadə, Musa Mirzəyev,
Ramiz MiriĢli daha bir yüksək dövlət mükafatı – ―ġöhrət‖ ordeni ilə təltif olunmuĢdur. Bu
müddətdə ġəfiqə Axundova, Oqtay Zülfüqarov, Emin Sabitoğlu Azərbaycan Respublikasının xalq
artisti, SiyavuĢ Kərimi və Həsənağa Qurbanov isə əməkdar incəsənət xadimi kimi fəxri adlara layiq
görülmüĢlər.
Azərbaycan musiqi sənəti ən müxtəlif janrlarda yeni əsərlərlə zənginləĢirdi. Bəstəkar Cövdət
Hacıyevin dövrün dramatizmini, xalqın ümid və inamını musiqi dili ilə əks etdirən ―Onu zaman
seçib‖ adlı 8 saylı simfoniyası, Vasif Adıgözəlovun ―Azərbaycan‖ kantatası, Ramiz Mustafayevin
―Atamız Heydər‖ odası, Arif Məlikovun 8 saylı ―Əbədiyyət‖ adlı simfoniyası, Ramiz MiriĢlinin
―MəĢəl kimi yanan ürək‖ odası, Tofiq Bakıxanovun ―Xatirə poeması‖, Sərdar Fərəcovun ―Böyük
vətəndaĢ haqqında‖ odası, Vasif Allahverdiyevin ―Ömür yolu‖ simfonik poeması xalqın səadəti,
müstəqilliyinin əbədi olması uğrunda mübarizədə yorulmaz və dönməz Ģəxsiyyətə - Prezident
Heydər Əliyevə həsr olunmuĢdu.

Həmin dövrdə balet janrında yazılmıĢ əsərlər də diqqəti cəlb edir. Bəstəkarlarımız musiqi
sənətinin bu sahəsini zənginləĢdirə bilən rəngarəng süjetli və müxtəlif mövzulu baletlər yaratmıĢlar.
AqĢin Əlizadənin ―Babək‖ və ―Qafqaza səyahət‖ baletlərini, Xəyyam Mirzəzadənin ―Ağlar və
qaralar‖ baletini, ilk Azərbaycan baleti olan Əfrasiyab Bədəlbəylinin ―Qız qalası‖nı (bəstəkar Musa
Mirzəyevin yeni redaksiyasında), Tofiq Bakıxanovun Nizaminin ―Xəmsə‖si əsasında ―Xeyir və
ġər‖, S. Yeseninin Ģeriyyatı əsasında ―ġərq poeması‖ baletlərini nümunə göstərə bilərik.
Vətən, Qarabağ, ġəhidlərlə bağlı mövzular simfonik və iri həcmli proqramlı vokal-simfonik
əsərlərdə öz dolğun ifadəsini tapmıĢdır. C. Hacıyevin 7 saylı ―ġəhidlərin xatirəsinə‖ simfoniyası, R.
Mustafayevin 6 saylı ―20 yanvar‖ simfoniyası, A. Rzayevin ―Bakı-90‖ simfoniyası, T. Bakıxanovun
―Humayun‖, ―Nəva‖, ―Rahab‖, ―ġahnaz‖ simfonik muğamları, M. Quliyevin ―SimfoniyaRekviem‖i, A. Mirzəyevin ―Yanvar mərsiyələri‖ ; V. Adıgözəlovun ―Qarabağ Ģikəstəsi‖, ―Qəm
karvanı‖ oratoriyaları, R. Mustafayevin ―Haqq səninlədir, Azərbaycan‖ kantatası, T. Bakıxanovun
―Qarabağ harayı‖ simfoniyası, A. Əlizadənin ―Ana torpaq‖ odası, S. Ġbrahimovanın ―Vətən
Ģəhidləri‖ kantatası, A. DadaĢovun ―ġuĢa‖ adlı 11 saylı simfoniyası, N. Məmmədovun ―Xocalı‖ adlı
7 saylı simfoniyası kimi əsərlər buna misaldır. Azərbaycan musiqisində Vətəni tərənnüm edən
əsərlər, hərbi mövzu da xeyli inkiĢaf etmiĢdi. S. Ələsgərovun ―Əsgər marĢı‖, ġ. Musaoğlunun əsgər
mahnıları xalqda qələbə hissi oyadırdı. CavanĢir Quliyevin ―Əsgər marĢı‖ dillər əzbəri olmuĢdu.
1995-2002-ci illərdə Respublikamızın musiqi həyatında canlanma baĢ verirdi. Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının binasında əsaslı təmir iĢləri aparıldı. 2002-ci il noyabrın 29-da Azərbaycan
Prezidenti bu binanı müasir konsert müəssisəsi tələblərinə uyğunlaĢdırmaq məqsədilə əlavə tikinti
iĢləri aparılması və onun lazımi avadanlıqlarla təmin edilməsi üçün xüsusi sərəncam verdi [4].
Azərbaycan musiqi ifaçılığı sənəti də inkiĢaf etməkdə və geniĢ təbliğ olunmaqda idi. Muğam,
xalq mahnıları və təsnif ifaçılarının ənənəvi müsabiqələri keçirilirdi. 1997-ci ilin noyabr ayında
Bakıda vokalçıların Bülbül adına Birinci Beynəlxalq Müsabiqəsi keçirildi. Münsiflər heyətinə
dünyanın adlı-sanlı musiqi xadimləri daxil olan bu nüfuzlu müsabiqədə Azərbaycanın və xarici
ölkələrin gənc ifaçıları iĢtirak edirdilər. RəĢid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Elmira Rəhimova,
Müslüm Maqomayev (nəvə), Firəngiz Əhmədova, Lütfiyar Ġmanov, Fidan və Xuraman
Qasımovalar, Rauf AtakiĢiyev, Rübabə Muradova, Fərhad Bədəlbəyli, Vaqif Mustafazadə, Habil
Əliyev və baĢqalarının ifaçılıq sənəti özünəməxsus zəngin koloriti və təkrarsızlığı ilə seçilirdi.
Rəfiqə Axundova, Maqsud Məmmədov, Çimnaz Babayeva, Tamilla ġirəliyeva və b. milli
baletimizin yorulmaz ifaçıları və təbliğatçıları idi. Onların tez-tez xarici ölkələrə qastrolları
Azərbaycan musiqisinin və ifaçılıq sənəti nailiyyətlərinin geniĢ təbliğinə kömək edirdi.
Prezident Heydər Əliyev gənclərlə iĢ layihəsinə də imza ataraq, 1996-cı il iyunun 22-də
―Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında‖, 1997-ci il sentyabrın 13-də ―Gənc
istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında‖ fərmanlar verdi [5].
Dövlət, maddi imkanları hələ məhdud olsa da, teatr, musiqi kollektivlərinin yaĢamasına,
inkiĢaf etməsinə qayğı göstərirdi. Dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində bazar iqtisadiyyatına
keçidlə əlaqədar yaranmıĢ sosial problemləri Dövlət səviyyəsində müvəffəqiyyətlə həll edən
Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il dekabrın 2-də ―Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestrinin fəaliyyətini yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında‖, 1999-cu il dekabrın 6-da
―Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet truppası iĢçilərinin sosial təminatının
yaxĢılaĢdırılması haqqında‖, 2000-ci il iyunun 2-də ―Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının sosial
təminatını yaxĢılaĢdırmaq haqqında‖, 2001-ci il oktyabrın 15-də ―Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblı iĢçilərinin sosial təminatını yaxĢılaĢdırmaq haqqında‖ fərmanlar verdi [6].
Azərbaycan Opera və Balet Teatrında xalqın qəhrəmanlıq tarixindən, müasir həyatından bəhs
edən əsərlərə səhnə həyatı verildi. 1997-ci ildə Ü. Hacıbəylinin ―Koroğlu‖ operası, ―ArĢın mal alan‖
musiqili komediyası, 1998-ci ildə Musiqili Komediya Teatrında Ü. Hacıbəylinin ―O olmasın, bu
olsun‖ musiqili komediyası, habelə baĢqa klassik əsərlərin səhnə həyatı yaĢamağa baĢladı.
Respublikanın musiqi həyatında əlamətdar hadisə olan bir sıra əsərlər, o cümlədən, A. Məlikovun
VII simfoniyası, V. Adıgözəlovun ―Qarabağ‖, ―Çanaqqala‖ oratoriyaları musiqi ictimaiyyəti
tərəfindən maraqla qarĢılandı.

Azərbaycanın xarici ölkələrlə sıx musiqi əlaqələrinin yaranması və inkiĢafı, görkəmli
sənətkarların Respublikaya dəvət olunması musiqi mədəniyyətimizin beynəlxalq əlaqələrinin daha
da geniĢlənməsini təmin etdi. Bu baxımdan dünya Ģöhrətli sənətkar Mstislav Rostopoviçin Ģəxsən
H. Əliyevin dəvəti ilə ölkəmizə qostrola və ustad sinfi aparmağa gəlməsi, onun təfsiri ilə
Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik əsərlərinin Ü. Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestrinin ifasında səsləndirilməsi, həmçinin xarici ölkələrdə də bəstəkarlarımızın əsərlərinin ifa
olunması Azərbaycan professional musiqisinin müasir dövrdə dünya miqyasında tanınması və
təbliği sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Heydər Əliyev ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə elm və
mədəniyyətin digər sahələrində olduğu kimi, xalqın musiqi mədəniyyətinin inkiĢafına hədsiz xidmət
etmiĢ, sənətə və sənətkara hər zaman yüksək dəyər vermiĢdir. Mərhum prezident respublikamıza 30
ildən artıq rəhbərliyi dövründə musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılıq
fəaliyyəti ilə daim maraqlanmıĢ, onların uğurlarına və nailiyyətlərinə yüksək qiymət vermiĢdir.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin çiçəklənməsində Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu vardır. Bu gün
oun layiqli varisi Cənab Prezident Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva inkiĢafa doğru gedən
yolla inamla irəliləyir.
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SUMMARY

Alasgarli Kamala Veyis qizi. ―Developments of the Azerbaijan culture of Haydar Aliyev of
builder of the general leader of the world Azerbaijan independent‖. Azerbaijan state president Haydar Alirza son Aliyev has been given wide history cull commentary of Azerbaijan non-substitutive
services showed development of the music cull culture from 1969 till 2003. Is the named article of
Haydar Aliyev role began to leader to the Republic.

Əliyev Ə.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
ĠBTĠDAĠ SĠNĠFDƏ HƏNDƏSƏ ELEMENTLƏRĠNĠN TƏDRĠSĠNDƏ KOMPÜTER
TEXNOLOGĠYASINDAN ĠSTĠFADƏ
Yeni təlim texnologiyalarının yaranması təhsil sahəsində islahatların aparılması zərurətini
ortaya qoymuĢdur. Bu islahatlar təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və struktur
dəyiĢikliklərinin həyata keçirilməsi ilə yanaĢı, onun məzmununda da ciddi yeniliklərin aparılmasını
nəzərdə tutur.
Ġslahatların həyata keçirilməsi prosesində ibtidai təhsilin məzmununa təbii olaraq xüsusi
əhəmiyyət verilir. Çünki təhsilin təməli ibtidai siniflərdə qoyulur.
Ġnformasiya bolluğu Ģəraitində böyüməkdə olan nəslə daha çox bilik, bacarıq və vərdiĢlər
aĢılanmalıdır. Bu məqsədlə istifadə olunacaq vasitələrdən biri də kompüter texnologiyasıdır.
Qabaqcıl dünya təcrübəsi göstərir ki, uĢaqlarda kompüterə maraq oyatmaq və onunla iĢləməyi
öyrətməyi ən geci I sinifdən baĢlamaq lazımdır. Bu üçün uĢaqlarla iki istiqamətdə iĢ aparmaq
məqsədəuyğundur:
1.Onlara tədricən ilk təfəkkür fəaliyyəti vərdiĢləri aĢılamaq, informasiya proseslərinin əhəmiyyətini baĢa düĢməkdə və kompüterlə bəzi sadə əməliyyatları yerinə yetirməkdə kömək etmək;
2.Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə üzrə praktik vərdiĢlər aĢılamaq;
Ġbdidai siniflərdə kompüter texnologiyasından istifadə zamanı müəllimlər tədris prosesini
daha səmərəli qura bilərlər. Bu zaman daha çox informasiyanı daha az vaxt ərzində mənimsətmək,
həmçinin tədris prosesini daha maraqlı etmək olar. Tədris prosesini maraqlı edən amillərdən biri də
həndəsə fiqurlarından, onların virtual moddellərindən istifadədir. Seçiləcək modellər ibtidai sinfin
riyaziyyat kursuna və proqramına tam uyğun olmalıdır. Ġbtidai siniflərin riyaziyyat kursu mənfi
olmayan tam ədədlər və əsas kəmiyyətlər hesabını, cəbr və həndəsə elementlərini özündə birləĢdirir.
Hesab materialları ibtidai məktəb riyaziyyat kursunun özəyini təĢkil edir. Kəmiyyətlər, cəbr və
həndəsə elementləri bu kursun ayrıca bölmələri kimi deyil, hesab materiallarının möhkəm
mənimsənilməsinə xidmət etməklə yanaĢı, gələcək riyaziyyat kursunun öyrənilməsinə hazırlıq
məqsədi daĢıyır.
Ġbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda Ģagirdlərə mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda hesab
əməllərinin mühüm xassələri, bu xassələrə əsaslanaraq Ģifahi və yazılı hesablama üsulları
aĢılanmalıdır. Bu məsələlərin həlli Ģagirdlərin tərbiyəsi və inkiĢafı ilə sıx qarĢılıqlı əlaqədə
aparılmalı, riyaziyyatın öyrənilməsi uĢaqlarda məntiqi təfəkkürün, elmi dünyagörüĢünün
formalaĢmasına kömək etməli, onların dərketmə qabiliyyətlərini artırmalı, ictimai-faydalı əməyə
vicdanlı münasibət və Vətənə məhəbbət hissi aĢılamalıdır. Ġbtidai siniflərin riyaziyyat proqramı
riyazi anlayıĢların konkret həyati materiallar üzərində mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Bu isə
Ģagirdlərin dərs zamanı tanıĢ olduqları bütün anlayıĢ və qaydaların həyati təlabatlardan yarandığını
izah etməyə imkan verir və nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsini düzgün baĢa düĢməyə Ģərait yaradır.
Qeyd etdiyimiz ki, ibtidai siniflərdə tədris olunmaq üçün seçilən həndəsi materiallar tədris
proqramlarında nəzərdə tutulan mövzulara uyğun olmalıdır. Ġbtidai sinifdə riyaziyyatın tədrisinə I
sinifdə ―ƏĢyaların və əĢya qruplarının müqayisəsi‖, ―Fəza və zaman təsəvvürlərinin formalaĢdırılması‖ mövzusu ilə baĢlanır. Bu mövzular Ģagirdlərdə əĢyaların sayılması, onların ölçülərinə
(böyük, kiçik, uzun, qısa, enli, ensiz, hündür, alçaq), formalarına (üçbucaq, kvadrat, dairə) və
rənginə görə müqayisə bacarıqlarının aĢılanmasını nəzərdə tutur. Həmçinin fəza təsəvvürlərinin
formalaĢdırlması–fəzada əĢyaların qarĢılıqlı vəziyyəti (yuxarıda, aĢağıda, solda, sağda, qarĢısında,
arxasında, arasında, yanında), hərəkətin istiqamətini (aĢağıdan yuxarıya, yuxaıdan aĢağıya, soldan
sağa, sağdan sola), zaman təsəvvürləri (əvvəl, sonra, gec, tez), əĢya qruplarının müqayisəsi (çoxdur,
azdır, o qədərdir, dənə (ədəd) çox, dənə (ədəd) az) bacarıqlarını aĢılamaq məqsədi ilə onlarda
kompüterdə iĢləmək vərdiĢlərini formalaĢdırmaq lazımdır.

Fəza təsəvvürlərini formalaĢdırmaq məqsədilə aĢağıdakı Ģəkildə məsələdən istifadə etmək
olar:
ġəkildə neçə kvadrat var ?

Bu məsələnin proqram kodu yazılır və Ģagirdlər məsələni həll edib qurtardıqdan sonra iĢə
salınır. Əgər Ģagirdlər məsələni düzgün həll ediblərsə, aldıqları cavab 5 olacaqdır, ekranda isə
aĢağıdakı Ģəkil təsvir alınacaqdır:

Ġbtidai siniflərdə Ģagirdlərin hər hansı bir fənn üzrə zəruri bilik və bacarıqların
mənimsəməsində, tədris edilən fənnə marağın artırılmasında müsbət motivlərin yaradılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimin tədris prosesində həndəsə elementlərindən virtual Ģəkildə istifadə
etməsi Ģagirdləri stimullaĢdıran, müsbət motiv yaradan amillərdən biridir. Məsələn, ibtidai sinif
Ģagirdləri tədrisin ilk illərində müxtəlif fənlərə dair mühüm məlumatlar alırlar. Lakin onların
diqqətinin davamlı olmaması bu məlumatları mənimsəməkdə çətinlik törədir. Həndəsə
materiallarının tədrisində fiqurlardan istifadə, çalıĢmaların kompüterlə verilməsi isə onların
diqqətinin yayınmasının qarĢısını alırLakin bu zaman mütləq təsəvvürlərin və hərəkətin istiqamətini
müəyyənləĢdirmək məqsədilə növbəti məsələdən istifadə etmək olar:
―Bir ölkədə üç Ģəhər var-A, B və C. A-dan B-yə 3 yol, B-dən C-yə isə 2 yol var. A-dan C-yə
neçə üsulla getmək olar?‖
Kompüterdən istifadə etməklə ikinci sinif Ģagirdlərinin bi məsələni həll etmələrinə nail olmaq
mümkündür. Məsələnin Ģərti ekranda canlandıqdan sonra Ģagirdlərə belə bir sxem təqdim olunur
(kompeterdə)
C

A

B

III sinifdə riyaziyyat dərslərində hər bir həndəsi elementlərin öyrənilməsi məsələlərinin tətbiqi
üçün geniĢ imkanlar açılır. Belə ki, artıq Ģagirdlər III sinifdə mürəkkəb məsələlərin həlli ilə tanıĢ
olurlar, bu da öz növbəsində onların təfəkkürünün inkiĢafına təkan verir. Mürəkkəb məsələlərin hər
biri düĢündürücü olduğundan bunları yaxĢı qavrayan, yəni verilənlərlə axtarılan arasındakı əlaqəni,
asılılığı anlaya bilən Ģagirdlər həndəsi fiqur və elementlərin müyyənləĢdirilməsində çətinlik

çəkmirlər. III sinif riyaziyyat kursuna daxil ediliĢ həndəsi anlayıĢlar bunlardır: çoxbucaqlılar,
onların adları, tərəflərinin və bucaqlarının sayı; çoxbucaqlıların tərəflərinin ölçülməsi və onun
tərəflərinin uzunluqları cəminin (perimetrin) hesablanması; düzbucaqlı və kvadrat, onların
perimetrlərinin hesablanması üsulları; hissə anlayıĢı; uzunluq vahidi-kilometr, kilometr metr
arasında əlaqə və s. Hissə anlayıĢı ədədin bir neçə dəfə artırılması və bir neçə dəfə azaldılması,
bərabər hissələrə bölünməsi; ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması, mövzusunun
tərkibində açılır. Ġndi də yuxarıda qeyd olunan mövzulara müvafiq sadə, mürəkkəb, bəzən də
əyləncəli və düĢündürücü həndəsi məsələlərə baxaq.
Dərs ilinin baĢlanğıcında keçilən yeni bölmə çoxbucaqlıdır. Bu bölmədə Ģagirdlər həndəsi
fiqurlar haqqında biliklərini geniĢləndirir və daha çox həndəsi fiqur barəsində məlumat verilir. Bu
zaman diqqət daha çox fiqurların qurulmasına, tərəflərin uzunluqlarının tapılmasına ayrılır.
Dərslikdə verilən tapĢırıqlardan baĢqa müəllim əlavə vasitələrdən istifadə edərək aĢağıdakı tipli
riyazi oyun keçirə bilər:
Bunun üçün xüsusi proqram yazılır və oyunun əvvəlində iĢə salınır: Təsadüfi olaraq
kompüterin ekranında müəyyən ardıcıllıqla müxtəlif fiqurlar canlanır. Sonra ekranda sual pəncərəsi
açılır və orada belə bir sual yazılır: uĢaqlar neçə üçbucaq, neçə dairə görürsünüz?
Sual pəncərəsinin altında cavabı yerləĢdirmək üçün kiçik cavab pəncərəsi (text box)
yerləĢdirilir. ġagirdlər cavabı bura yerləĢdirdikdən sonra düzgünlüyünü yoxlayırlar. Bunu müxtəlif
üsullarla etmək olar. Məsələn, əgər cavab düzgün verildikdə ekranda atəĢfəĢanlıq, səhv cavab
verildikdə isə cavabın üzərindən xətt çəkilə bilər.
Digər bir məsələni nəzərdən keçirək: kompüterin ekranında əvvəlcə hər hansı bir həndəsi fiqur
təsvir olunur, sonra isə bu fiqur hissələrə ayrılır (proqramlaĢdırmaya əsasən). ġagird hər bir hissəni
aktivləĢdirərək onu digərləri ilə birləĢdirir və nəticədə fiqurun ilkin vəziyyətini alır. Əgər hissələri
düzgün birləĢdiribsə ekrandakı fiqur yaĢıl rəngə, səhv birləĢdiribsə-qırmızı rəngə boyanacaq
(proqramlaĢdırmada baĢqa rənglərdən də istifadə etmək olar).
Belə tapĢırıqları tez-tez yerinə yetirməklə fəza təsəvvürlərinin möhkəmlənməsinə nail olmaq
olar. Fəza təsəvvürləri möhkəmləndirildikdən sonra isə oyunu iki və daha artıq fiqurla aparmaq
olar.
Həndəsə elementlərinin tədrisində yuxarıda verilən nümunələrdəki məntiqi və əyləncəli
oyunlardan baĢqa eyni xarakterli məsələlərdən də istifadə oluna bilər: Tərəfi 3 sm olan kvadrat
tərəfi 1 sm olan kvadratlara ayrılmıĢdırsa,neçə kvadrat alınmıĢdır?

III sinif Ģagirdləri bu tipdə məsələlərin həllində çətinlik çəkirlər. Belə ki, onlar yalnız
kvadratın özü və daxilindəki kiçik kvadratları sayaraq cavabı söyləyirlər-cavab: 10. əslində isə
cavab 14 kvadratdır. Cavabı əyani Ģəkildə göstərmək üçün yenə də kompüterdn istifadə etmək olar.
ġəkil ekrana gəldikdən sonra Ģagirdlər cavabı pəncərədə yerləĢdirdikdən sonra proqram iĢə salınır:
kiçik kvadratlar müxtəlif rənglərə boyanır, böyük kvadratlar isə sağa, sola, yuxarı və aĢağı sürüĢür.
IV sinif riyaziyyat kursuna daxil olan həndəsi materiallara hissə anlayıĢının möhkəmləndirilməsi, fiqurların sahəsi haqqında ilk təsəvvürlər, sahə vahidləri: kvadrat millimetr, kvadrat
santimetr, kvadrat desimetr, kvadrat metr, kvadrat kilometr, ar, hektar və onlar arasında əlaqə;
kvadrat və düzbucaqlının sahəsi və s. aiddir.

I-IV siniflərdə həndəsi materialları izah edərkən, nəzərə almaq lazımdır ki, əĢyaların forma,
ölçü və birgə yerləĢməsi kimi fəza təsəvvürlərinə uĢaqlar hələ məktəbəqədər yaĢ dövründən
malikdirlər. Ancaq onlarda bu anlayıĢlar haqqında ümumiləĢdirmə səviyyəsi hələ yüksək deyildi.
YaddaĢın möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə istifadə oluna biləcək oyun xarakterli çalıĢma
tipini nəzərdən keçirək:
Oyunu kompüterin köməyi ilə bu Ģəkildə aparmaq olar: ekranda 8-10 ədəd əĢya-həndəsi fiqur
təsvir olunur, və oyunun Ģərti xüsusi pəncərədə yazılır. ġagirdlər Ģərtlə tanıĢ olduqdan sonra
müəllim proqramı iĢə salır, 10 saniyədən sonra ekrandakı təsvirlər yox olur, əvəzində cavab
pəncərəsi açılır- Ģagirdlər fiqurların adlarını bu pəncərəyə daxil edirlər. Müəllim yoxlama
proqramını iĢə saldıqdan sonra düzgün cavablar qırmızı fonda, səhv cavablar isə sarı fonda əks
olunur.
Ġkinci mərhələdə əĢyaların üstünü yenidən 10 san. ərzində açıb örtdükdən sonra Ģagirdlərdən
əĢyaların hansı ardıcıllıqla düzüldüyünü soruĢun.
TapĢırığı daha da mürəkkəbləĢdirmək olar. Hər hansı iki fiqurun yerini dəyiĢib yenidən
bütün fiqurları 10 saniyəlik göstərin. Hansı fiqurların yerinin dəyiĢdiyini tapmağı Ģagirdlərə təklif
edin; əĢyaların üstünü açmadan onların hər birinin rəngini deməyi uĢağa təklif edin; əĢyaları bir
birinin üstünə qoyub Ģagirdlərə bu əĢyaların adlarını bir-bir yuxarıdan aĢağı, sonra isə əks
istiqamətdə deməyi təklif edin.
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SUMMARY
It looked over the using method of computer technologies during the teaching of geometrical
elements for the training of mathematics subject for primary classes in article.
Əliyev ġ., tarix elmləri namizədi, Diplomatiya və Xarici siyasət kafedrasının müdiri,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜTTƏFĠQLĠK MÜNASĠBƏTLƏRĠ
TARĠXĠNDƏ ġƏKĠ-KAXETĠ ÇARLIĞI
Azərbaycan – Gürcüstan dövlətlərarası qarĢılıqlı əlaqələrində tarixən mövcud olmuĢ
müttəfiqlik münasibətlərinin qabardılması və dərindən araĢdırılması mühüm elmi və əməli
əhəmiyyətə malikdir. Müasir dövrdə Azərbaycan – Gürcüstan dostluğu və strateji əməkdaĢlığı
Ģəraitində tarixən qonĢu olan bu xalqlar arasında yaxın qonĢuluq münasibətlərinin dərin köklərə
bağlı olduğunu elmi cəhətdən əsaslandırılıb aĢkara çıxarılması tarixĢünaslığımız qarĢısında duran
aktual problemlərdən biridir.
Orta əsr Azərbaycan – Gürcüstan müttəfiqlik münasibətləri tarixində Xilafətin süqutundan
sonra Azərbaycanda yaranmıĢ və ölkənin Ģimal-qərb torpaqlarını özündə birləĢdirən ġəki feodal
dövlətinin Gürcüstanın müxtəlif siyasi qurumları ilə münasibətləri əhəmiyyətli yer tutur. Qafqaz
Albaniyasının qanuni varisi kimi meydana gəlmiĢ və «albanların çarı» titulunu özündə saxlayan

ġəki çarlığı 886-1104-cü illərdə, təxminən 230 ildən çox mövcud olmuĢdur. Müvafiq dövrdə
Azərbaycanda yaranmıĢ digər feodal dövlətləri (Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, ġirvanĢahlar,
ġəddadilər) sırasında ġəki çarlığı əhalisinin böyük əksəriyyətinin xristian olması ilə seçilirdi. Məhz
bu amil ġirvanĢahlar, ġəddadilər, Tiflis müsəlman əmirliyi timsalında islam – türk birliyinin dərin
kök saldığı müsəlman dövlətlərin əhatəsində olan ġəki çarlığının Gürcüstanla siyasi – iqtisadi, eləcə
də dini – mənəvi yaxınlığına ciddi təsir göstərmiĢdir. «Kafürlərə qarĢı müqəddəs müharibə» aparan
digər Azərbaycan feodal dövlətlərindən fərqli olaraq, ġəki çarlığı qonĢu xristian dövlətlərlə yanaĢı
bu siyasətin hədəfinə çevrilirdi. Bundan əlavə, ġəki çarlığının bilavasitə Gürcüstanla, daha doğrusu
Kaxeti knyazlığı və Abxaz-Kartli çarlığı ilə həmsərhəd olması da onların arasında qarĢılıqlı
əlaqələri qaçılmaz edirdi.
ġəki çarlığının Gürcüstanın müxtəlif siyasi qurumları ilə münasibətlərində ərazi mübahisələri
və iddiaları, regional rəqabət və bütün bunlardan irəli gələn silahlı toqquĢmalar, ġəki çarlığında
hakim mövqeyini qoruyub saxlamıĢ Alban monofizit kilsəsinin gürcü diofizit kilsəsinə qarĢı diniideoloji mübarizəsi və s. ilə yanaĢı, yadelli iĢğalçılara qarĢı birgə mübarizə, müttəfiqlik, siyasi
birləĢmə, sülalələrarası nigah mühüm yer tutur. Dövlətlərarası əlaqələrin sadalanan istiqamətləri
sırasında ġəki çarlığı ilə Kaxeti knyazlığı arasında müttəfiqlik və siyasi birləĢmə xüsusi mərhələni
təĢkil edir. Yadelli iĢğalçılara qarĢı səylərin birləĢdirilməsindən qaynaqlanan və XI əsrin
əvvəllərində yaranmıĢ bu siyasi birlik qeyd olunan feodal dövlətlərinin sonrakı inkiĢafına əsaslı təsir
göstərmiĢ mühüm hadisələrdən biri idi.
ġəki çarlığı ilə Kaxeti knyazlığının siyasi cəhətdən vahid dövlətdə birləĢməsinə aparan və
yalnız 1014 – cü ildə baĢa çatan proses mürəkkəb, həm də ziddiyyətli məqamları ilə zəngindir. Bu
səbəbdən uzun müddət sözü gedən birləĢmə aktına müasir tədqiqatçılar tərəfindən birmənalı
yanaĢılmamıĢdır. Bəzi tarixçilər düĢünülmüĢ Ģəkildə tarixi faktları kobudcasına təhrif edərək bu
hadisəni siyasi birləĢmə kimi deyil, Kaxeti knyazlığının ġəki çarlığını ilhaq etməsi kimi təqdim
etməyə çalıĢmıĢlar. Lakin Azərbaycan tarixĢünaslıgında aparılmıĢ elmi araĢdırmalar obyektiv
həqiqətin üzə çıxarılmasına və tarixin müvafiq səhifələrinə aydınlıq gətirilməsinə imkan vermiĢdir.
Bilavasitə Azərbaycanın və Gürcüstanın iki feodal dövlətinin vahid dövlətdə birləĢməsinə
keçməzdən öncə, qeyd etmək lazımdır ki, bu birləĢmədən əvvəl də ġəki çarlığı ilə Gürcüstanın
müxtəlif siyasi qurumları arasında müttəfiqlik münasibətləri mövcud olmuĢdur.
Gürcü mənbəsindən ġəki çarı Adarnersehin (hakimiyyət illəri dəqiq bilinməsə də 909-944-cü
illərdə hakimiyyətdə olduğu məlumdur) eristavlar eristavı Qurgenin bacısı, Ģahzadə Dinar ilə ailə
qurub Kartli çar ailəsi ilə qohumluq əlaqələri yaratdığı məlum olur [7, s.34; 6, s. 53]. Əslində ġəki
çarı Adarnersehin bu addımı bir qədər əvvəl düĢmənçilik edən iki ölkə arasında yaxın
münasibətlərin qurulmasına xidmət edirdi. Kartli çar ailəsi ilə qohumluq nəticəsində ġəki çarlığı XI
əsrin əvvəllərinədək gürcü feodallarının təcavüzündən kənarda qala bilmiĢdir.
Bu izdivacdan dünyaya gəlmiĢ Ġsxanik (hakimiyyət illəri dəqiq bilinmir, X əsrin 50-ci
illərində hakimiyyətdə olmuĢdur) sonradan atasının çarlıq tacını qəbul etmiĢdir [7, s. 34; 6, s. 53].
Anası Dinar onu diofizitliyi qəbul etməyə təhrik etmiĢdir. Lakin ölkədəki antixalkidonçu qüvvələrin
səyi nəticəsində 958-ci ildə monofizitlik yenidən hakim dini təmayülə çevrilmiĢdir [8, s. 82, qeyd
191]. Çar ĠĢxanın hakimiyyətindən sonra da Gürcüstanın müxtəlif siyasi qurumları ilə yaxın
münasibətlər saxlanmaqda idi. ġəki çarlığında taxt-taca sahib olan ĠĢxanın oğlu Senəkərimə
(hakimiyyət illəri dəqiq bilinmir - təxminən 958-999-cu illərdə hakimiyyətdə olduğu məlumdur)
«David adlı Yunan Maqistri», baĢqa sözlə Gürcüstanın Tao vilayətinin hökmdarı David Kuropalat
gözəl tac və çar əbasını göndərib, ona hörmət göstərmiĢdir [1, s. 203].
Mənbələrdə, xüsusilə də obyektivliyi ilə seçilən orta əsr gürcü mənbələrində ġəki çarlığı ilə
Kaxeti knyazlığı arasında müttəfiqlik münasibətlərinin yaranmasına, daha sonra bu münasibətlərin
inkiĢaf edərək iki ölkənin vahid dövlətdə birləĢməsinə təsir göstərən baĢlıca amillər sırasında
müvafiq dövrdə Abxaz – Kartli çarlığının güclənərək qonĢu torpaqları zəbt etmək niyyətinə qarĢı
mübarizədə səylərin birləĢdirilməsi göstərilir. X əsrin 70-ci illərindən Gürcüstanda hegemonluq və
ölkənin birləĢdirilməsi uğrunda mübarizədə birinciliyi əldə etmiĢ [7, s. 35-39; 6, s. 54-58] birləĢmiĢ
Abxaz-Kartli çarlığı XI əsrin əvvəllərindən Kaxeti knyazlığına və ġəki çarlığına qarĢı təzyiqlərini
daha da gücləndirdi.

Gürcü mənbəsi Abxaz-Kartli çarı III Baqratın (975-1014) Kaxeti və ġəki torpaqlarını ələ
keçirmək məqsədilə baĢladığı müharibələri təsvir edir. III Baqrat Kaxeti xorepiskopu Daviddən
(976-1010) onun tabeliyində olan, lakin əvvəllər Kartli çarlığına məxsus olmuĢ qalaları geri
qaytarmağı tələb edir. Xorepiskop (Kaxeti knyazlığında hökümdarın titulu) David etiraz etdikdə isə
III Baqrat «saya gəlməz qüvvələri» ilə Kaxeti üzərinə yeriyir: «Tianetidə yerləĢdi və Kaxetini talan
etməyə baĢladı. Baqratın qüvvələri saysız - hesabsız olduğundan David ona müqavimət göstərə
bilmədi. (Baqrat) qalalar uğrunda döyüĢməyə baĢladı və elə o vaxt Hereti ölkəsini (ġəki çarlığı
gürcü mənbələrində Hereti adlandırılır – ġ. Ə.) ələ keçirdi, Əbulələni mtavar (knyaz) təyin etdi və
gəldiyi yerə qayıdıb getdi. Abxaz çarı Baqrat qayıdan kimi, elə həmin vaxtlarda Hereti əhalisi
yenidən ayrılaraq Davidə qoĢuldular və David Heretini tutdu. Bundan bir müddət sonra o, vəfat
etdi. Baqrat öz ordusu ilə yenidən Heretiyə varid oldu və ikinci dəfə (ölkəni) tutdu. ġəxsən Ģah qızı
Dinarı ələ keçirdi. Kaxetiyə əl atmağa baĢladı və iki ilə Kaxeti qalalarını tutdu. Kvirikeni
Boçormada mühasirəyə alaraq bir il ərzində qalanı mühasirədə saxladı, sonra isə Boçormanı tutdu.
O, Hereti və Kaxetini tamamilə iĢğal edərək Kvirikeni ələ keçirdi və onu öz sarayında saxladı» [7,
s. 40; 6 , s. 59].
Zahirən hər Ģeyin aydın təsvir olunduğu məlumatın mahiyyətinə vardıqda, onun daha çox
epizodik səciyyə daĢıdığı aydın olur. Belə ki, gürcü mənbəsindən III Baqratın birinci yürüĢü zamanı
onun Tianetidə (Ġori və Araqvi çayları arasında vilayət) yerləĢib Kaxetini talan etdiyi zaman
Telavidən ġəkiyədək uzanan ġəki ölkəsini necə elə keçirdiyi (hərb yolu ilə, yoxsa Ģəkililərin
müqavimətsiz ona itaət etməsi) məlum olmur. Eyni zamanda Əbdulələnin ġəki çarlığına knyaz
təyin olunduğu halda, yerli çar sülaləsi nümayəndələrinin, ən azı Ģah qızı Dinarın mövcud vəziyyətə
reaksiyası, onların durumu açıqlanmır.
Müasir gürcü tədqiqatçıları bu məlumata istinad edərək 1008-ci ildə (bəzi tədqiqatçılara görə
1010-cu ildə) ġəki çarlığının Kaxeti knyazlığına birləĢdirildiyini güman edirlər [8, s. 40]. Lakin
burada sual yaranır ki, xorepiskop David ġəki çarlığını tutduğu halda nə üçün özünə çar titulu qəbul
etməmiĢ və xorepiskop olaraq qalırdı? Görünür, nə gürcü mənbəsini, nə də müasir gürcü
tədqiqatçılarını bu sual maraqlandırmamıĢdır. Bütün bunlar isə gürcü mənbəsindəki məlumatın
ciddiliyini Ģübhə altına alır. Hətta məlumatı ciddi qəbul etsək belə onu aĢağıdaki Ģəkildə izah emək
olar: Real təhlükə qarĢısında qalan ġəki feodalları ölkələrini labüd dağıntı və fəlakətdən qurtarmaq
məqsədilə özləri III Baqrata müqavimətsiz itaət etmiĢlər. Təhlükə müvəqqəti sovuĢduqdan sonra isə
onlar itaətdən boyun qaçırmıĢ və III Baqrata qarĢı mübarizədə xorepiskop Davidlə birləĢmiĢlər.
Gürcü mənbəsinə görə isə David Heretini, yəni ġəki çarlığını tutmuĢdur. Lakin III Baqrata məğlub
olmuĢ, ölkəsi talanmıĢ və ciddi çətinliklərlə qarĢılaĢmıĢ xorepiskop Davidin ġəki çarlığını tutması
inandırıcı görünmür. Görünür, bu birləĢmə siyasi deyil, ümumi düĢmənə qarĢı qüvvələrin və
səylərin birləĢdirilməsi idi. Xorepiskop Davidin çar titulu qəbul etməməsi bunu bir dah sübut edir.
Hətta sözü gedən məlumatdan xorepiskop Davidi əvəz etmiĢ oğlu Kvirikenin (1010-1038)
hakimiyyətinin ilk dörd ilində (1014-cü ilədək) ġəki çarlığına nəzarət etmədiyi məlum olur. Gürcü
mənbəsi bu dörvdə Kvirikenin nəyinki çar, hətta xorepiskop da adlandırmır. Görünür, Davidin
vəfatından sonra III Baqratın növbəti yürüĢü Kvirikeyə hakimiyyəti tam olaraq ələ almağa imkan
verməmiĢdir. Ġki illik mübarizədən sonra əsir alınan Kvirike yalnız III Baqratın vəfatından sonra
(1014-cü il) yenidən hakimiyyətə qayıda bilmiĢdir [3, s. 128].
III Baqratın ġəki çarlığına növbəti yürüĢündən (1010-1012-ci illərdə) bəhs edən gürcü
mənbəsi hadisələri yenə də ötəri təsvir edir. Düzdür, burada birinci yürüĢdən fərqli olaraq, III
Baqratın Ģah qızı Dinarı (yəni ġəki çarlığı hakim dairələrinin baĢlıca nümayəndəsini) əsir aldığı
qeyd olunur. Bununla belə, məlumatda qismən də olsa Kaxeti paytaxtı Boçormanın mühasirəsindən
və alınmasından danıĢılsa da ġəki çarlığının paytaxtının (ġəki Ģəhəri) və yaxud digər iri Ģəhərlərinin
(Təbla/Telavi, Vejini, KiĢ və digər qalalar) tutulması barədə heç bir məlumat verilmir. Məlumatdan
belə çıxır ki, ġəki çarlığı yenə də müqavimətsiz III Baqrata tabe olmuĢdur. Görünür, xorepiskop
Davidin vəfatından sonra Kaxeti knyazlığı və ġəki çarlığı arasında yaranmıĢ birlik pozulmuĢ və
kaxetinlərdən fərqli olaraq, ġəki əhalisi bu dəfə də müqavimət göstərmədən III Baqrata itaət
etmiĢlər. Ölkəni tutan III Baqrat isə ġəki ölkəsi əhalisinin yenidən itaətdən çıxmamaları üçün yerli
hakimiyyətin aparıcı nümayəndəsi olan Ģah qızı Dinarı (artıq onun 90-dan artıq yaĢı olmalıydı) əsir

götürür. ġübhəsiz ki, məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün əlavə mənbə materiallarına ehtiyac
vardır. Hələliksə belə materialların yoxluğu konkret nəticəyə gəlməyə imkan vermir.
1014-ci ildə III Baqrat vəfat etdi və yerinə oğlu I Georgi (1014-1027) keçdi. Orta əsr gürcü
müəllifi Sumbat Davitisdzenin verdiyi məlumata görə, Georgi hakimiyyətə gələndə ġəki və Kaxeti
hakimləri bu ölkədən (Abxaz-Kartli çarlığından) ayrıldılar. Aznaurların xəyanəti nəticəsində həmin
ölkələrin eristavları (III Baqratın təyin etdiyi) yaxalandılar və onların yerinə (ölkənin) əvvəlki
sahibləri bərpa olundular [9, s. 161; 10, s.38].
VaxuĢtiyə görə, çar Baqratın vəfatından sonra III Kvirike yenidən Hereti və Kaxetini tutub
özünü çar elan edir [3, s. 128]. Deməli, Kvirike müasir gürcü tədqiqatçılarının düĢündüyü kimi
1010-cu ildə deyil, 1014-cü ildə əsirlikdən qurtarandan sonra özünü çar elan etmiĢdir. Gürcü
mənbəsi «ranların və kaxların çarı» kimi Kvirikeni ilk dəfə XI əsrin 30-cu illərində baĢ vermiĢ
hadisələrlə əlaqədər qeyd edir [7, s. 47- 48; 6, s. 66]. Mənbədə 1014-cü ildən bəri həmin əsrin 30-cu
illərinədək çar Kvirikenin adı çəkilmir. Bu baxımdan Kvirikenin konkret olaraq neçənci ildə çar
titulunu qəbul etdiyini müəyyənləĢdirmək olmur.
Bir qayda olaraq, müasir gürcü tədqiqatçıları ġəki çarlığının Kaxeti knyazlığına
birləĢdirildiyini iddia edillər. Əslində isə burada söhbət iki ölkənin bərabər əsaslarla birləĢməsindən
gedə bilər. Bunu aĢağıdaki faktlar da sübut edir:
1) Gürcü mənbələrində ölkənin «Hereti - Kaxeti çarlığı» adlanması. Qeyd etdiyimiz kimi,
gürcü mənbələrində Hereti adı altında ġəki çarlığı nəzərdə tutulur. Çarlığın adında ġəki
/Heretinin saxlanması, həm də birinci qeyd olunması iĢğaldan deyil, siyasi birləĢmədən
xəbər verir.
2) Hökmdarların «ranların və kaxların çarı», yəni «albanların və kaxların çarı» titulunu
daĢıması; bəzi mənbələrdə bu titul «herlərin və kaxların çarı» kimi də qeyd olunur.
3) Hüquqi baxımdan «ranların və kaxların çarı» titulunun «ranların/herlərin çarı» titulunu
daĢıyan ġəki/Hereti çarlığına əsaslanması;
4) Erməni mənbələrində bu ölkənin «Albaniya çarlığı», ölkə baĢçısı Kvirikenin isə «Albaniya
çarı» adlanması;
5) BirləĢmədən sonra da ərəb mənbələrində ölkənin «ġəki çarlığı» adlanması;
6) ġəki çarlığının Kaxeti knyazlığından və ya əksinə heç bir asılılığın olmaması; Ölkənin
idarəçiliyində ġəki və Kaxeti feodallarının eyni mövqeyə malik olması;
7) BirləĢmədən sonra vaxtaĢırı Kaxeti torpaqlarının tamamilə Abxaz-Kartli çarlığının nəzarəti
altına keçməsinə (hətta bəzən uzun müddətə) rəğmən, ġəki çarlığının mövcudluğunu və
itirilmiĢ torpaqların geri qaytarılması uğrunda mübarizəni davam etdirməsi;
8) VaxuĢtiyə görə, birlĢmədən sonra ölkə paytaxtı olaraq ġəki çarlığının ərazisində yerləĢən
Telavi Ģəhərinin seçilməsi;
9) Yenə VaxuĢtiyə görə, yalnız XV əsrdə yenidən Kaxeti çarlığı yaranarkən Hereti adına
nəhayət verilməsi və hökmdarların «sözün əsl mənsında Kaxeti çarları adlanması».
Fikrimizcə, ġəki (Hereti - Kaxeti) çarlığını müvafiq dövrdə bir qədər əvvəl yaranmıĢ AbxazKartli çarlığı ilə müqayisə etmək daha düzgün olardı. Məsələn, «abxazların və kartlilərin çarı» III
Baqrat 975-ci ildə Kartlidə, üç il sonra 978-ci ildə Abxazetidə (Qərbi Gürcüstan) çar elan olunmuĢdu. Beləliklə, iki ölkə vahid çarın hakimiyyəti altında birləĢmiĢdir. Bu ölkə islam Ģərqində
Abxaz çarlığı kimi tanınırdı. Faktiki olaraq, Kartlinin Abxazetidən və ya əksinə heç bir asılılıq
münasibətləri yox idi. III Kvirike də ġəki çarlığında çar titulunu qəbul etdikdən sonra xorepiskopluqdan imtina edərək, eyni zamanda «ranların və kaxların çarı» adlanmıĢdır. ġəki çarlığında
hökmdarların sülaləsi Qriqor Hammamdan baĢlandığından kökü Girdıman xanədanına mənsub
sülaləyə bağlanırdı. Kaxeti xorepiskopu III Kvirike də həmçinin Girdıman (gürcü mənbələrində Qardabani) sülaləsinin nümayəndəsi idi. Gürcü mənbəsindən məlum olur ki, IX əsrin əvvəllərində
Kaxeti knyazlığında hakimiyyət uğrunda sanar tayfalarına qarĢı mübarizə aparan girdımanlılar
(qardabanlar) IX əsrin 30-cu illərində sanarlara məxsus xorepiskop taxt tacına yiyələnərək hakim
sülaləyə çevrilmiĢdilər [6, s. 82-83, qeyd 15]. Ehtimal oluna bilər ki, ġəki çarlığında hakim
sülalənin baĢa çatmasından sonra bu taxt-tacın qanuni varisi kimi ən layiqli namizəd Girdiman

sülaləsinin nümayəndəsi olan Kaxeti xorepiskopu III Kvirike olmuĢdur. Görünür, Kvirikeni ġəki
çar ailəsi ilə hansısa digər qohumluq əlaqələri də birləĢdirirdi.
Maraq doğuran məsələlərdən biri birləĢmiĢ çarlığın ġəki çarlığı zamanında olduğu kimi, yenə
də erməni mənbələrində «Albaniya çarlığı» adlanmasıdır [8, s. 43]. Görünür, erməni müəllifləri
həm ġəki çarlığının, həm də Kaxeti knyalığının Qafqaz Albaniyası ərazisində təĢəkül tapmıĢ
dövlətlər olduğunu unutmamıĢlar. Ərəb və bəzi erməni mənbələrində (Samuel Anesi) bu ölkə yenə
də ġəki çarlığı adlanırdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, həm ġəki çarlarının, həm də birləĢmiĢ ġəki-Kaxeti çarlarının
«ranların/albanların çarı» titulunu daĢıması bir çox qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirə biləcək
mühüm faktordur. Bu titul sözü gedən çarlıqların Qafqaz Albaniyasının qanuni varisləri olduğunu
göstərən baĢlıca simvol idi. Bu isə özlüyündə müasir cürcü tədqiqatçılarının Hererti-Kaxeti
üzərindən Albaniya adını silmək cəhdlərini mənasız bir iĢə çevirir. «Albaniya çarı» titulu müvafiq
adı daĢıyan çarlara Qafqaz Albaniyası ərazilərinə sahiblik iddialarını həyata keçirməyə imkan verir
və belə fəaliyyətə hüquqi don geydirirdi. Bütün bunlar isə birləĢmiĢ ġəki-Kaxeti çarlığında ġəki
ölkəsinin, habelə albanların aparıcı qüvvə olduğuna dəlalət edirdi.
Kaxeti knyazlığı ilə birləĢmədən sonra regionda xeyli fəallaĢan ġəki çarlığının Gürcüstanın
digər siyasi qurumları və qüvvələri ilə müttəfiqlik münasibətləri daha da canlanmıĢ oldu. Giddi
Ģəkildə regional rəqabətə qoĢulan ġəki çarlığı bu mübarizədə baĢlıca rəqibi Abxaz-Kartli çarlığı ilə
dəfələrlə toqquĢmalı olmasına rəğmən, zaman-zaman onların arasında müttəfiqlik münasibətləri də
yaranırdı.
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SUMMARY
Azerbaijan's partnership relations with neighboring countries holds an important place in their
mutual relations in the history of international relations and foreign policy. The article investigated
north-western lands of Azerbaijan's Sheki kingdom's relations with various political organizations
of Georgia, especially Kaxeti kingdom in 886-1104. In addition, the establishment of partnership
relations between these two feudal states and then the merger of a single state was analyzed in the
XI century.

Əliyeva A.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN LOBBĠSĠNĠN FORMALAġMASI
Lobbizm iqtisadi və siyasi həyatda önəmli hadisə kimi xüsusi və elmi ədəbiyyatlarda yazılıb
və ümumiləĢdirilib. O, hər hansı bu və ya digər aktiv qrupun maraqlarının nəzərə alınması
məqsədilə hökümət qurumlarına birbaĢa, yaxud dolayı yolla təsiretmə fəaliyyəti kimi adlandırıla
bilər.
Çox vaxt ―lobbizm‖ anlayıĢı ―təzyiq qrupu‖ anlayıĢı ilə eyniləĢdirilir, halbuki müəyyən mənfi
emosiyalar da oyadır. Qrupun maraqlarının reallaĢdırılması ehtimalı onun və üzvlərinin əlində olan
imkanlardan asılıdır. Əsaslı imkanlara bunlar aiddir:
* qərar qəbul edə bilən Ģəxs və ya orqanlarla yaxınlıq;
* planlaĢdırılmıĢ təzyiq üçün kifayət qədər vəsaitin olması;
* sözün əsl mənasında siyasi təzyiq göstərmək imkanı;
* iqtisadi təzyiq göstərmək imkanı;
* cəmiyyətdə ictimai rəy oyatmaq üçün informasiya imkanları (5, 90-98).
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının XXI əsrin əvvəllərində qazandığı bir sıra uğurlar artıq
bütün dünyada formalaĢma prosesini baĢa çatdıran Azərbaycan diasporunun qarĢısında çox mühüm
vəzifələr qoyur. Belə ki, əvvəllər informasiya blokadası Ģəraitində yaĢayan Azərbaycan diasporunun
respublikamızla əlaqələri xeyli artmıĢ, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin iĢgüzar səfərləri zamanı soydaĢlarımızla görüĢləri və dərin məzmunlu nitqləri, çıxıĢları xaricdə yaĢayan həmvətənlərimizin fəaliyyətini gücləndirmiĢ, onları müstəqil dövlətimizin mənafeyi naminə daha əzmlə çalıĢmağa, mübarizə aparmağa, təĢkilatlanmağa ruhlandırmıĢdır. Xüsusilə Azərbaycanın Avropa ġurasına
daxil olması, 2003-cü ilin əvvəllərində isə müstəqil dövlətimizi bu mötəbər təĢkilatda təmsil edən
deputat qrupunun rəhbəri Ġlham Əliyevin Avropa ġurası Parlament Assambleyasının sədr müavini
və büro üzvü seçilməsi həm ölkə daxilində böyük rəğbətlə qarĢılandı, həm də xaricdə yaĢayan azərbaycanlılar arasında böyük sevincə, ruh yüksəkliyinə səbəb oldu (1, 3).
Azərbaycan lobbisinin formalaĢması prosesi çox çətin olsa da onu idarə etmək, Azərbaycanın
ümdə mənafelərinə uyğunlaĢdırmaq, bu sahədə məqsədyönlü, ardıcıl iĢ aparmaq, dövlət qayğısı
göstərmək lazımdır. Əks halda lobbiçiliyin formalaĢması prosesi kortəbii Ģəkildə davam edə bilər,
ona təsir göstərən mühüm amillər arasında müxtəlif qeyri-obyektiv amillərə rast gəlmək mümkün
olar ki, onlar da bu mütərəqqi prosesin inkiĢafına çox mənfi təsir göstərər.
Azərbaycan lobbisinin formalaĢmasında xalqın, millətin, dövlətin özü maraqlı olmalıdır, onun
fəaliyyəti daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu lobbi təĢkilatlarının məqsəd və vəzifələri
onun fəaliyyətini tənzimləyən Ģəxslərə tam aydın olmalıdır ki, onlar bu istiqamətdə öz iĢlərini qura
bilsinlər.
Azərbaycan lobbisinin yaranması, formalaĢması ilk növbədə diasporun fəaliyyətindən asılıdır.
Avropanın, eləcə də dünyanın elə dövlətləri var ki, burada mövcud olan diaspor təĢkilatları çox güclüdürlər. Onlar artıq bu ölkələrdə lobbi kimi çıxıĢ edib Azərbaycanın milli mənafelərini yüksək səviyyədə müdafiə və təmsil etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Lakin elə ölkələr də var ki, orada yaĢayan həmvətənlər hələ heç diaspor halında birləĢə bilmirlər. Əlbəttə belə ölkələrdə nəinki lobbiçiliyin formalaĢmasından, hətta diaspor halında mövcudluğundan belə söhbət gedə bilməz (3, 4).
Bu gün dünyanın 70-ə yaxın ölkəsindəki 250-dən çox Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi və cəmiyyətlərində böyük bir diaspor ordusu toplaĢmıĢdır. Onların qüvvəsindən səmərəli istifadə etmək
sahəsində məqsədyönlü iĢ aparmaq üçün artıq uzun müddətdir ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası öz fəallığını artırmıĢdır. Belə ki, dünya azərbaycanlılarının siyasi lideri, cənab Heydər Əliyev özü
bilavasitə xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla tez-tez görüĢmüĢ, onların qarĢısında nitq söyləmiĢ, qayğı və ehtiyacları ilə maraqlanmıĢ, proqram xarakterli vəzifələr irəli sürmüĢ, bir qurum halında daha
mütəĢəkkil birləĢmələri üçün konkret təkliflər vermiĢ, xüsusilə Azərbaycan icmalarında milli birlik
və həmrəylik hisslərinin daha da qüvvətlənməsinə çalıĢmıĢdır. Ümummilli liderimizin fikrincə, si-

yasi bir qüvvə kimi diaspor halında çıxıĢ edən həmvətənlərimiz öz fəallıqlarını artıraraq dünya siyasət meydanında lobbiçilik hərəkatında özlərinə mühüm bir yer tutmağa çalıĢmalıdırlar. Doğrudur,
bu uzun sürən tarixi bir prosesdir. Amma nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan diasporu artıq əvvəlki diaspor deyil. O, bir təĢkilat kimi öz miqyasını geniĢləndirmiĢ, müstəqil dövlətçiliyimizin ümdə mənafeləri uğrunda mübarizə aparmağı qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. Lobbiçilik hərəkatının geniĢlənməsi artıq Azərbaycanda da aktual bir vəzifəyə çevrilmiĢdir. Bunun üçün hər cür əsas mövcuddur.
Xüsusilə Heydər Əliyevin bilavasitə təĢəbbüsü ilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da Azərbaycanda keçirilmiĢ Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı öz mahiyətinə və miqyasına görə ən samballı siyasi
tədbir olub, Azərbaycan lobbisinin formalaĢmasına güclü təsir göstərmiĢdir. Bu qurultay dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin və milli birliyinin möhkəmləndirilməsində çox mühüm tarixi bir
mərhələ hesab olunur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmin qurultayda geniĢ nitq söyləmiĢdir.
Heydər Əliyev qurultay iĢtirakçılarına müstəqilliyimizin 10 illik tarixi barədə bütün təfsilatı
ilə məlumat vermiĢ, eyni zamanda dünyanın demək olar hər yerindən ölkəmizə gəlmiĢ azərbaycanlılara yaĢadıqları dövlətlərdə lobbiçilik hərəkatının geniĢləndirmək üçün diasporun öhdəsinə düĢən
mühüm vəzifələrdən ətraflı danıĢmıĢdır. O, bu sahədə xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın da üzərinə
çox böyük vəzifələrin düĢdüyünü qeyd etmiĢdir: ―Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycan diasporu son illər təĢkilatlar və Azərbaycan icmaları, diasporu yaĢadıqları ölkədə, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə, artıq özlərini göstərirlər. Amma bu, bizim diasporun formalaĢmasının ilkin mərhələsidir. Hamımız -siz də, biz də, çox iĢ görməliyik ki, Azərbaycanın güclü diasporu yaransın. Müxtəlif
ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar daha da güclənsinlər. Ġqtisadi cəhətdən daha da möhkəmlənsinlər,
yaĢadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak edə bilsinlər. O ölkələrin həyatına öz təsirlərini göstərə bilsinlər. Beləliklə də müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın müstəqilliyini, onun xarici siyasətini təbliğ etməklə yanaĢı, Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına yardım etsinlər. Hesab
edirəm ki, dünya azərbaycanlıları bu yol ilə getməlidir və bu yolda hələ istifadə olunmamıĢ böyük
imkanlar vardır‖ (2, 12).
Azərbaycan diasporunun öhdəsinə düĢən bu mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi onun lobbi
halında formalaĢmasına imkan verir, bu istiqamətdə fəaliyyətini xeyli gücləndirir. Azərbaycan diasporu nümayəndələri lobbi hərəkatına baĢqa ölkələrin, xalqların nümayəndələrini də cəlb edirlər. Bu
gün xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diasporumuz bir çox problemlərin həllində yəhudi, türk diaspor nümayəndələri ilə birgə çalıĢır, lobbi halında birləĢərək ümumi düĢmənə qarĢı mübarizə aparırlar. Baxmayaraq ki, erməni lobbisi və diasporunun tarixi çox qədimdir, onların böyük təcrübələri
var, amma yəhudi diasporunun təĢkilati baxımdan həm tarixi, həm də güclü siyasi bir qüvvə kimi
dünya meydanında çox fəal mövqeyə malik olması, azərbaycanlıların tarixi düĢməni olan ermənilərə qarĢı mübarizədə vahid bir cəbhədə birləĢməsi hamımıza belə bir ümid hissi verir ki, Azərbaycan
lobbisi yaxın gələcəkdə öz dəst-xətti, mübarizəsi, təĢkilatlanması, vahid cəbhədə ardıcıl, məqsədyönlü siyasət həyata keçirməsi ilə xeyli fəallığını artıracaqdır. Artıq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan lobbisi beynəlxalq aləmdə müəyyən uğurlar qazanmıĢdır. Məsələn, vaxtilə ABġ-ın dövlət səviyyəsində qəbul etdiyi 907-ci düzəliĢin ləğv olunması istiqamətində xaricdə yaĢayan və fəaliyyət
göstərən Azərbaycan icmaları bütün qüvvə və imkanlarını səfərbər edərək geniĢ məqsədyönlü iĢ
aparmıĢlar. Azərbaycan diasporu bu məsələdə yəhudi və türk diasporunun qüvvələrindən də istifadə
etmiĢ, yumruq kimi birləĢərək bu mənfur maddənin aradan qaldırılması, ləğv olunması prosesini sürətləndirmiĢdir. Dünya Azərbaycanlılarının Birinci Qurultayının iĢtirakçısı olmuĢ Amerikanın "Azərbaycan cəmiyyəti"nin sədri Tomris Azəri Vətənimizdən çox-çox uzaqlarda, Amerikada yaĢayan
Azərbaycan diasponınun fəaliyyəti haqqında demiĢdir: "Amerika azərbaycanlıları Vətəndən uzaqda
yaĢayan digərləri ilə çiyin-çiyinə duraraq, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, onun
beynəlxalq aləmdə iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələr arasında öz layiqli yerini tutması üçün
əlindən gələni edəcəkdir. Biz, yeni nəsil bu missiyanın daĢıyıcılarıyıq‖ (1, 4).
Azərbaycan lobbisinin baĢlıca məqsədi Azərbaycan xalqının dostluq, bərabərlik və qardaĢlıq
anlayıĢı içərisində dünya xalqları ilə, xüsusilə Avropa ictimaiyyəti ilə əlaqələndirilməsi, bununla da
xalqımızın azadlıq, demokratiya, rifah, asayiĢ və sülh Ģəraitində yaĢamasına nail olmaqdır. Xaricdə
yaĢayan hər bir soydaĢımız, bütövlükdə Azərbaycan lobbisi bu ali məqsədə çatmaq üçün müstəqil

Azərbaycanda demokratik cəmiyyət, azad bazar iqtisadiyyatı quruculuğu və sivil beynəlxalq aləmə
qovuĢmaq niyyətini alqıĢlayır və bu istiqamətdə mübarizə aparır.
Azərbaycan lobbisi qarĢısında duran mühüm vəzifələr ilk növbədə dövlətin, xalqın milli mənafeyinə cavab verməlidir. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi müxtəlif çətinliklər doğursa da lobbiçilik hərəkatının zəifləməsinə səbəb olmamalıdır. Bu gün xaricdə yaĢayan diasporun qüvvətlənməsinə
kömək edən mühüm mənəvi-siyasi amillər arasında daha çox azərbaycançılıq ideologiyasını geniĢ
yaymağa diqqəti artırmaq vacibdir. Çünki bu ideologiya həm də Azərbaycan lobbisini formalaĢdırmağın əsasını təĢkil etməlidir. Məhz azərbaycançılıq ideyaları hər bir soydaĢımızı fəallaĢdırmalı,
Vətənin mənafeyi naminə onları bir ideya, bir amal, bir məqsəd ətrafında birləĢdirməli, qarĢıya çıxan problemləri həll etməyə yönəltməlidir.
Azərbaycan lobbisinin formalaĢması prosesi məhz bu mühüm ideologiyanın dönmədən həyata
keçirilməsinə əsaslanmalıdır. Təsadüfi deyil ki, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu haqda çox gözəl demiĢdir:
―Bizim hamımızı, azərbaycanlıları birləĢdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, millimənəvi dəyərlərimizdir, milli mədəniyyətimizdir - ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, Ģerlərimiz, mahnılarımızdır, xalqımıza mənsub olan adət-ənənələrdir.
Ġnsan hansı ölkədə yaĢamasından asılı olmayaraq gərək öz milliliyini qoruyub saxlasın... azərbaycanlılar - daim öz milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq olsunlar. Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy
edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm
Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaĢayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmiĢə
bu ideya ətrafında birləĢməliyik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, millimənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkiĢafının təmin olunması deməkdir... Hesab edirəm ki, qurultay bu sahədə, azərbaycançılıq ideyalarının həyata keçirilməsi üçün, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin geniĢləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi üçün çox mühüm tarixi bir mərhələdir". Göründüyü kimi, azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan lobbisini formalaĢdıran qüvvələrin, Azərbaycanın mənafeyinə xidmət etməyi qarĢısına məqsəd qoyan təĢkilatların, Ģəxslərin fəaliyyətinin mühüm siyasi-ideoloji, mənəvi əsasını təĢkil edir. Lobbiçilik hərəkatında onun səfərbəredici təsir gücündən səmərəli istifadə olunmalıdır (2, 12).
Bu gün Azərbaycan lobbisinin üzərinə düĢən ən vacib, mühüm vəzifələrdən biri Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sahəsində geniĢ iĢ aparmaq hesab olunur. Müstəqil respublikamız, onun prezidenti, görkəmli dövlət xadimləri, bir sözlə, bütün xalqımız bu münaqiĢənin tezliklə baĢa çatması
üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Amma bununla belə xaricdə yaĢayan soydaĢlanmız da bu istiqamətdə çox çalıĢmalıdırlar. Xüsusilə Azərbaycan lobbisinin üzərinə daha böyük vəzifələr düĢür.
ABġ-da, Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmaları bu sahədə böyük təĢkilatçılıq
iĢi aparır, qüvvələrini birləĢdirərək problemin həlli istiqamətində səylə çalıĢır, aparıcı dövlətlərə xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların tələblərini çatdırırlar.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, xaricdə yaĢayan azərbaycanlılar arasında güclü intellektual və
maliyyə imkanlarına malik soydaĢlarımız çoxdur. Xaricdə YaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ Üzrə Dövlət Komitəsi, eləcə də xarici ölkələrdəki səfirliklərimiz bu qəbildən olan həmvətənlərimizlə geniĢ iĢ
aparmalı, onların qüvvəsindən səmərəli istifadə etməlidirlər, eyni zamanda həmin Ģəxslərə ölkəmizin,
daha doğrusu, müstəqil dövlətimizin inkiĢaf strategiyası barədə lazımi məlumat çatdırmalıdırlar (4, 4).
Beləliklə, Azərbaycan lobbisinin formalaĢması və geniĢ fəaliyyət göstərməsi üçün bütün imkan və vasitələrdən geniĢ istifadə olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Xaricdə yaĢayan azərbaycanlılar bu lobbiçilik hərəkatının geniĢlənməsində və fəallaĢmasında əsas qüvvə kimi iĢtirak etməlidirlər.
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SUMMARY
People, nation and state should be interested in the formation of Azerbaijani lobby and its
activity always should be the focus of attention . The duties and purposes of lobby bodies should be
entirely audible for the individuals who adjust its activity due to the construction of their
assignments.
Əliyeva F., filologiya elmləri namizədi,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan
TARĠXĠMĠZĠN UNUDULMAZ LĠDERĠ
Türkiyə xalqı əmindir ki, zəngin təcrübəyə malik H.Əliyev kimi şəxsiyyət Azərbaycana
rəhbərlik etdiyinə görə bu ölkənin müstəqilliyi daimi olacaqdır
Necati Çətinqaya
Respublikamızın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan, bütün ömrünü xalqımızın firavanlığı
naminə qurban verən görkəmli Ģəxsiyyət, fenomen natiq Azərbaycan Respublikasının prezidenti,
cəfakeĢ insan H.Əliyev ġərq və Avropa dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrin inkiĢafında böyük
rol oynamıĢdır. Respublikamızın Qərb və ġərq dövlətlərinə inteqrasiya prosesində H.Əliyevin
xidmətləri böyükdür. H.Əliyev qlobal düĢüncəli siyasətçidir, apardığı xarici və daxili siyasət
təsəvvürə gəlməyəcək dərəcədə çoxĢaxəli və mürəkkəbdir. O, dünya siyasətini formalaĢdıran
Ģəxsiyyətlərlə onların dilində və səviyyəsində danıĢırdı. Onun apardığı siyasət sayəsində suverenliyimiz və müstəqilliyimiz möhkəmlənmiĢdir. Dünyanın ən nəhəng dövlətləri baĢçılıq etdiyi
Azərbaycanla hesablaĢmağa baĢlamıĢlar. Onun apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində
―Əsrin müqaviləsi‖nə, ―Ġpək yolu‖na, Bakı-Ceyhana, Bakı-Supsaya, NATO ilə əməkdaĢlığa,
Avropa ġurasına imza atılmıĢdır. H.Əliyev öz siyasətində Azərbaycan xalqına, onun varlığına
arxalanmıĢdır. Milli ideologiya konsepsiyamızın yaradıcısı olan bu tarixi Ģəxsiyyət xalqın birliyinə
arxalanaraq Azərbaycanı çıxılmaz vəziyyətə salmaq istəyənlərin bütün cəhdlərini boĢa çıxartmıĢdır.
Bildiyimiz kimi əsrlər boyu torpaqlarımıza göz dikən (hal-hazırda iĢğal altında olan) ermənilər öz
havadarları ilə birlikdə beynəlxalq ələmdə ölkəmiz və xalqımız haqqında iftira xarakterli böhtanlar
yaymağa çalıĢmıĢlar. Məhz Azərbaycan haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıran
H.Əliyev olmuĢdur. O, azərbaycançılıq ideologiyasının və siyasətinin bayraqdarıdır. H.Əliyev
bütün türk dünyasında öz uzaqgörənliyi və natiqlik məharəti ilə ceçilmiĢdir. O, respublikamızın
beynəlxalq mövqeyini möhkəmlətmək üçün ġərqi və qərbi Avropa dövlətləri ilə bərabər hüquqlu və
qarĢılıqlı-faydalı əlaqələri daim möhkəmləndirməyə çalıĢmıĢdır və buna nail olmuĢdur. O, Asiya,
Afrika, Latın Amerikası ölkələri ilə möhkəm dostluq əlaqələri yaradaraq, Azərbaycanın imicini

qorumağa çalıĢmıĢdır. H.Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının kralı, Malayziyanın baĢ naziri Mahadi
Mühəmməd ilə görüĢlərində respublikamızın Ermənistan tərəfindən təcavüzü, torpaqlarımızın 20%nin iĢğalı, qaçqın əhalimizin yaĢam tərzi ilə bağlı kəskin etirazlarını bildirmiĢdir. H.Əliyev eyni
zamanda ġərq ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirmiĢdir. O, Səudiyyə
Ərəbistanın Sənaye-Ticarət Palatasında olmuĢ, palatanın üzvləri və ölkənin iĢ adamları ilə görüĢlər
keçirmiĢdir. H.Əliyev bu görüĢlərdə xarici iĢ adamlarını Azərbaycanda iĢləməyə dəvət edərək,
ölkənin gələcək inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar yaradaraq, iqtisadi əlaqələrin inkiĢafına köməklik
göstərmiĢdir. Azərbaycanın fəal iĢtirak etdiyi Böyük Ġpək yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin, Xəzər rayonundan Avropaya enerji daĢıyıcılarının nəqlini təmin edən
transmilli energetika kommunikasiyalarının yaradılması kimi layihələrin ideya müəllifi məhz
H.Əliyevdir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan öz təbii sərvətlərinə görə dünyada məĢhurdur. Məhz buna
görə də ABġ-ın neft Ģirkətləri Azərbaycanın Xəzər dənizində, neft strategiyasının Azərbaycanda
həyata keçirilməsində aparıcı rol oynamıĢlar. Belə ki, 1994-cü ildən sonra məhz ulu öndərimizin
sayəsində neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycana ABġ tərəfindən qoyulan
investisiyaların sayı artmıĢdır. Bu da ki, gələcəkdə insanların firavan yaĢaması üçün bir stimul
olmuĢdur. Belə ki, səhiyyəmizin inkiĢafı üçün xarici ölkələrlə bağlanılan müqavilələr bu gün öz
effektini göstərir. Məhz H.Əliyevin xarici ölkələrlə bağladığı müqavilələr əsasında Azərbaycanda
ürək-damar xəstəliklərinin müalicə edilməsi üçün yeni tibb mərkəzi yaradılmıĢ və ən görkəmli
mütəxəssislər iĢ təcrübəsi aparmaq üçün bu mərkəzə dəvət olunmuĢdurlar.
Azərbaycanın ABġ ilə strateji tərəfdaĢlığı bir daha sübut etmiĢdir ki, ölkəmizin arasındakı
iqtisadi, siyasi, elmi, təhsil, mədəni əlaqələrin inkiĢafı daha da geniĢlənmiĢdir.
H.Əliyev xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin geniĢlənməsində böyük rol
oynamıĢdır. Məsələn, 1994-cü ilin fevral ayının 23-də Böyük Britaniyada həmvətənlərimizlə
görüĢündə məhrum prezidentimiz demiĢdir: ―Vətəndən kənarda yaĢayan soydaĢlarımızın ürəyi
gərək daim Azərbaycanın nəbzi ilə bir vursun. harada yaĢamasından, vəziyyətinin ağır və
çətinliyindən asılı olmayaraq, gərək hər kəs öz Ana Vətəni haqqında düĢünsün. Azərbaycanlılar
artıq bilirlər və daha çox bilməlidirlər ki, indi bizim nəhayət, müstəqil dövlətimiz – Azərbaycan
Respublikası var, azərbaycanlılar üçün Ana Vətən var. Bu müqəddəs Azərbaycan torpağıdır.
Deməli, harada olursan-ol, hansı ölkədə yaĢayırsan yaĢa, ancaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi haqqında
düĢünməlisən‖ (2.s.432).
Bəli, H.Əliyev bu, dahi Ģəxsiyyət bütün ömrünü, taleyini Azərbaycan xalqına həsr etmiĢ, onun
gələcək inkiĢaf yollarını müəyyənləĢdirmiĢdir. Xalqının taleyi, adı onun amalı olmuĢdur. Diasporun
təĢkilatlanmasını əsas vəzifə kimi bütün azərbaycanlıların və dövlət təĢkilatlarının qarĢısında qoyan
ulu öndər bunun üçün əlindən gələni əsirgəməmiĢ və ən nəhayət bu böyük liderin səyləri
nəticəsində 2001-ci ilin noyabr ayının 9-10-da Bakıda ―Dünya azərbaycanlılarının 1-ci qurultayı‖
adlı forum çağırıldı. Məhz H.Əliyevin uzun illər arzuladığı bu forum çox mütəĢəkkil və
gücləndirilmiĢ bir Ģəkildə həyata keçirildi. Məhz həmin vaxtdan etibarən hər ilin dekabrın 31-də
Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü bayramı kimi qeyd etmək haqqında qərar
qəbul edilmiĢdir. Sonra isə bu gün bütün Azərbaycan Respublikasında dövlət bayramı kimi qeyd
olunmağa baĢlanmıĢdır.
Məhz H.Əliyevin sülhsevər siyasəti nəticəsində Azərbaycan ABġ və Qərb dövlətləri
koalisiyası ilə strateji əməkdaĢlıq əlaqələri yaratmıĢdır. BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının üzvlərinin
tam dəstəyinə nail olmaq, MDB dövlətləri ilə mövcud olan əlaqələrin bərpası və inkiĢafı, ĠKT-yə
daxil olan bütün dövlətlərin dəstəyini qazanmaq və sıx siyasi-iqtisadi əlaqələri qurmaq, məhz Ulu
Öndərimizin ardıcıl və prinsipial siyasəti nəticəsində həyata keçirilmiĢdir.
Azərbaycan ġərq və Qərbin arasında yerləĢdiyinə görə siyasətimizin təməl prinsiplərindən biri
avropalaĢma, Avropaya yaxınlaĢma, yenilikçilik, müasirlik, qərbçilik, Avropa mədəniyyətinə
qovuĢmaq, Qərb dəyərlərindən inkiĢafınızda yararlanmaq, ġərq və Qərb mədəniyyətlərinin
sintezindən ibarət, çağdaĢ mədəniyyət yaratmaq H.Əliyevin ardıcıl olaraq apardığı mübarizə
nəticəsində yerinə yetirilmiĢdir. O, ġərq, Qərb arasındakı strateji mövqeyimizdən istifadə edərək
siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni körpü yaradaraq Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirdi.

Bütün bunlara baxmayaraq, H.Əliyev millətinə onun dəyərlərinə yüksək qiymət verirdi. O,
deyirdi: ―Biz unutmamalıyıq ki, Ģərqlilər azərbaycanı özlərindən sayır, avropalılar isə bizi
periferiya, emosional qafqazlı hesab edirlər. Nə qədər özümüzü sivilizasiyaya yaxın bir xalq, ölkə
kimi göstərsək də bütün bunları qəbul etmək məcburiyyətində qaldığımız həqiqətdir. Bir də bizin
nəzərimizə açıq Ģəkildə çatdırılmasa da müsəlman-xristian dünyaları arasında müəyyən qədər qarĢıdurmanın olduğu danılmaz bir faktdır və hərdən kəskinləĢən və hərdən isə səngiyən ziddiyyətlər də
mövcuddur. Çox vaxt maraqların və mənafelərin üstün gəlməsinə baxmayaraq, bu özünü müəyyən
dərəcədə büruzə verir‖ (1.s.15).
Bəli, H.Əliyev öz xalqına, millətinə bağlı bir insan idi. O, xalqının gələcəyi naminə, onun
iqtisadi, siyasi inkiĢafı üçün əlindən gələni əsigəmirdi. O, ġərq xalqları, ərəb və islam dövlətləri ilə
sıx əlaqələr yaratmağa çalıĢır və buna nail olurdu. H.Əliyev Avropa ölkələri ilə əlaqələri inkiĢaf
etdirərkən, hər Ģeydən qabaq azərbaycanın milli maraqlarını nəzərə alırdı. O, eyni zamanda iĢğal
altında olan Fələstin torpaqları, orada yaĢayan əhalinin yaĢam tərzinə də göz yuma bilmirdi.
Əfqanıstanda gedən qanlı müharibələr, əfqan xalqının milli-azadlıq hərəkatı H.Əliyevin nəzərindən
qaçmırdı. Gözəl natiq, gələcəyi qabaqcadan görən, ona müəyyən proqnozlar verən H.Əliyevi
həmiĢə Azərbaycan xalqı, iĢğal altında olan torpaqlarımız narahat edirdi. Buna görə də o, dünyanın
bütün sülhsevər qüvvələri ilə əlaqələr yaratmağa çalıĢırdı.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra H.Əliyevin əsas məqsədi o olmuĢdur ki,
Azərbaycanı dünya ölkələrinə tanıtdırsın. Onun xarici siyasətinin əsası – beynəlxalq aləmdə
Azərbaycanı, onun yeraltı, yerüstü təbii sərvətlərini dünya bazarına çıxartmaq, xarici Ģirkətlərin
Azərbaycana cəlb edilməsi olmuĢdur. H.Əliyev bu məqsədlə beynəlxalq təĢkilatların dəstəyindən
istifadə edərək Azərbaycanın qısa bir vaxtda BMT, Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq
TəĢkilatı (ATƏT), Ġslam Konfransı TəĢkilatı (ĠKT), Türk Dövlətləri Birliyi, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi (MDB), Beynəlxalq Valyuta Fondu, Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkaĢlıq TəĢkilatı, Ümumdünya
Bərpa və ĠnkiĢaf Bankı və Ġslam ĠnkiĢaf Bankının üzvü olmasına nail oldu. O, Avropa Birliyi,
Avropa ġurası, Avropa Parlamenti, NATO və b. beynəlxalq və regional qurumlarla qarĢılıqlı faydalı
əlaqələr yaratdı. Məhz bu gün azərbaycan respublikası müstəqil dövlət quruculuğunda atdığı
addımlara görə H.Əliyevə borcludur. Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin möhkəmlənməsində
H.Əliyev bir məktəb oldu.
H.Əliyev bu mənada qeyd etmiĢdir ki, indi dünyanın bütün beynəlxalq təĢkilatları bizim
problemlərlə məĢğuldur. Biz öz problemlərimizi beynəzlxalq təĢkilatların müzakirə mövzusuna,
müzakirə obyektinə çevirə bilmiĢik və onların imkanlarından istifadə etməyə çalıĢırıq (4.s.198-199).
Məhz hazırki dövrümüzdə Azərbaycanın Avropa ölkələri və ABġ-la əlaqələrinin inkiĢafında
ATƏT və NATO mühüm rol oynayır.
Azərbaycanın ġərqi Avropa dövlətlərilə iqtisadi, siyasi əlaqələrin möhkəmlənməsində
H.Əliyevin böyük xidmətləri olmuĢdur. ġərqi Avropa Azərbaycanın Transqafqaz nəqliyyat kommunikasiya sistemi vasitəsilə Qərbi avropaya çıxıĢını təmin etməkdə böyük rol oynayır. Bu gün ġərqi
Avropanın PolĢa, Macarıstan, Çexiya, Slovakiya, Bolqarıstan, Rumıniya kimi dövlətləri ilə
Azərbaycanın geniĢ iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni əlaqələri vardır. Hazırda bu dövlətlər dünyada və
Avropada mövcud olan bütün beynəlxalq və nüfuzlu təĢkilatlarla əlaqələr yaratmıĢlar. azərbycanın
ġərqi Avropa dövlətləri ilə dostluq və əməkdaĢlıq münasibətlərini zəruri edən amillərdən biri də
qarĢılıqlı-faydalı iqtisadi münasibətlərin qurulmasına olan tələbatdır. Zəngin təbii sərvətlərə malik
olan Azərbaycanın neft istehsalı, emalk sənayesi, neft kimyası, maĢınqayırma, dağ-mədən,
metallurgiya sənayesi, nəqliyyat kommunikasiya avadanlığı və s. sahələri ġərqi Avropa ölkələri ilə
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin yaranmsına Ģərait yaratmıĢdır. azərbaycanın ġərqi Avropa dövlətləri ilə
səmərəli münasibətlər yaratmasını zəruri edən amillərdən biri də xarci siyasət sahəsində bu
dövlətlərlə üst-üstə düĢən strateji mənafe birliyi və beynəlxalq aləmdəki oxĢar vəziyyət hesab
olunur.
Azərbaycanın ġərqi Avropa dövlətləri ilə əlaqələrini zəruri edən amillərdən biri də bu
dövlətlərin oxĢar daxili problemləri həll etmələri ilə bağlıdır. Məhz bütün bu dostluq və qarĢılıqlı
əlaqələr Azərbaycan Respublikasının ölməz prezidenti H.Əliyevin qətiyyətli və ardıcıl siyasəti
nəticəsində həyata keçirilmiĢdir.

Azərbaycanın ABġ ilə ilə iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdəki əlaqələrinin möhkəmlənməsində H.Əliyevin xidmətləri böyükdür. Məhz H.Əliyevin sayəsində ABġ-ın və digər Qərb
ölkələrinin iqtisadi və strateji maraqları öyrənildi və bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə edildi.
H.Əliyev öz daxili və xarici siyasətində ölkənin milli dəyərlərinə üstünlük verir və onun
təbliğinə çalıĢırdı. Belə ki, bir sıra ġərq ölkələrində dövlət-din münasibətləri düzgün qurulmadığından dövlət dini qurumlara, dini qurumlar isə dövlətə qarĢı çıxıĢ edirdilər. Bu siyasətdən isə bəzi
qara qüvvələr istifadə edərək ölkədə ixtiĢaĢlar törətməyə çalıĢırdılar. Məhz belə problemlərin
Azərbaycanda baĢ verməməsi üçün H.Əliyev var qüvvəsi ilə çalıĢırdı. O, çıxıĢlarının birində
demiĢdir: ―Hesab edirik ki, insanlar hansı dinə, mədəniyyətə mənsubluğundan asılı olmayaraq,
bütün baĢqa dinlərə, mənəvi dəyərlərə hörmət etməlidir‖ (s. 82).
H. Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan avropa ilə Asiya, Qərb sivilizasiyası ilə ġərq sivilizasiyası
arasında bir körpüdür. Bəli, bu gün Respublikamızdakı sabitliyə, onun beynəlxalq aləmdə
tanınmasında, dünya dövlətləri ilə iqtisadi, siyasi əlaqələrin yaradılmasında H.Əliyevin rolu
danılmazdır. Burada görkəmli Ģairimiz S.Vurğunun bir Ģeiri yadıma düĢdü:
Ölüm sevinməsin qoy! Ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz bilənlər
ġirin bir xatirə tək, qalacaqdır dünyada
Sevərək yaĢayanlar, sevilərək ölənlər. (5. s. 105)
Bəli, el qədrini canından əziz bilərək H. Əliyev xalqının qəlbində dərin izlər buraxdı. Onun
gördüyü iĢlər əbədi olaraq yaĢayır və inkiĢaf edir. Azərbaycan xalqı yaĢadıqca H.Əliyev də
yaĢayacaqdır. O, hər bir azərbaycanlının həyat amalına çevrildi.
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SUMMARY
In the article H.Aliyevs domestic and foreign policies, economic and political relations with
western and eastern countries, and his attitude to national values have been high-lighted. The article
noted is role H.Aliyevs that in the process of integration of the Western and Eastern states. H. Aliyevs is global thoughtful politician, his work is extremely varied and complex foreign and domestic
policy.
Əliyeva ġ., magistrant
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
MƏDƏNĠ ĠRSĠMĠZ: AZƏRBAYCANIN TARĠX VƏ MƏDƏNĠYYƏT ABĠDƏLƏRĠNĠN
QORUNMASI SAHƏSĠNDƏ FƏALĠYYƏTĠ
―Soyuq müharibə‖nin baĢa çatması və dünya sosializm sisteminin dağılması, keçmiĢ sovet
respublikalarının müstəqil dövlətlər kimi beynəlxalq arenaya çıxması və öz xarici siyasət
prioritetlərini özləri təyin etməsi – bütün bunlar mədəniyyət sahəsində beynəlxalq münasibətlərin
yeni formada qurulmasına birbaĢa təsir göstərdi. Sovet dövründə bütün beynəlxalq mədəni
əlaqələrin Moskva tərəfindən müəyyən edilməsinə və tənzimlənməsinə baxmayaraq, özünəməxsusluğu ilə seçilən Azərbaycan incəsənəti beynəlxalq arenaya çıxa bilmiĢ və bu çıxıĢ öz
təcəssümünü Hollandiya, Ġtaliya, Portuqaliya kimi ölkələrdə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin
keçirilməsində, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Fransa və digər ölkələrdə

qastrollarında tapmıĢdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq mədəni əlaqələr
yeni xarici siyasətin baĢlıca alətlərindən birinə çevrildi. Bu siyasətin əsas məqsədləri xarici ölkələrlə
qarĢılıqlı anlaĢma və qarĢılıqlı inam münasibətlərini möhkəmləndirməkdən, onlarla bərabərhüquqlu
və qarĢılıqlı faydalı olan tərəfdaĢlığı inkiĢaf etdirməkdən, ölkəmizin dünyada obyektiv Ģəkildə
tanımasını təmin etməkdən ibarət olmuĢdur.
Beynəlxalq fəaliyyətin yeni və ən məhsuldar forması isə çoxtərəfli əməkdaĢlıqdır. Müstəqil
dövlət kimi çox qısa bir müddət ərzində mövcud olmasına baxmayaraq, Azərbaycan YUNESKO,
Avropa ġurası, ĠSESKO, TÜRKSOY, MDB-nin Mədəni ƏməkdaĢlıq ġurası, GUAM və s. kimi
beynəlxalq təĢkilatlarla mədəniyyət sahəsində əlaqələr qura bilmiĢdir.
Azərbaycan 1992-ci ildə YUNESKO-nun üzvü olmuĢdur. Ötən müddət ərzində YUNESKO
ilə birlikdə dahi Azərbaycan Ģairi Füzulinin 500 illik yubileyinin keçirilməsi, görkəmli bəstəkar
Qara Qarayevin 80 illiyinin bayram edilməsi, «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun 1300 illik
yubileyinin keçirilməsi kimi əhəmiyyətli beynəlxalq aksiyalar həyata keçirilmiĢdir (bütün bu
tədbirlər Parisdə YUNESKO-nun qərargah mənzilində keçirilib). YUNESKO-nun Ümumdünya Ġrs
Mərkəzi, Mədəni Ġrs ġöbəsi və Mədəniyyətlərarası Dialoq ġöbəsi ilə Azərbaycanın əlaqələri nəzərə
çarpacaq dərəcədə güclənmiĢdir. Bunun nəticəsi olaraq, azərbaycanlı mütəxəssislər müntəzəm
surətdə xaricdə keçirilən beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda və simpoziumlarda iĢtirak edir,
həmçinin YUNESKO-nun müxtəlif miqyaslı tədbirləri üçün ev sahibi rolunu oynayırlar.
Azərbaycan zəngin tarixə və qədim mədəniyyətə malik ölkədir. Ölkəmizin ərazisində 6
mindən artıq tarixi memarlıq abidələri mövcuddur. Onların əksəriyyəti Azərbaycan ərazisindən
keçən Böyük Ġpək Yolu boyunca qədim karvan yollarının üstündə yerləĢir və indinin özündə də
heyrət doğurur. Azərbaycanda mədəni və təbii irsin qorunma tarixi 1921-ci ildə Azərbaycan Ġnqilab
Komitəsinin ġuĢa və ġəki Ģəhərlərindəki Xan saraylarının bərpa edilməsi haqqında qəbul etdiyi
qərarla baĢlayır. Xalq Komissarlığı ġurasının 1924-cü il 4 mart tarixli qərarı ilə isə Azərbaycanın
milli mədəniyyət abidələri dövlət sərvəti elan edildi və bu da onların uçota alınması və qorunmasını
təmin etdi. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Sovet hakimiyyətinin ilk 20-25 ili ərzində
dini memarlıq abidələrinə son dərəcə təhqiramiz münasibət bəslənmiĢdir. Bir çox məscid və
məqbərələr anbarlara, zirzəmilərə və s. çevrilmiĢdir. Bakı Ģəhərindəki müsəlman dini-xatirə kompleksi olan Bibi Heybət məscidi (VII-XIX əsrlər), məĢhur Aleksandr Nevski Kilsəsi (XIX əsr),
Roma Katolik Kilsəsi (1900-cü il) 30-cu illərdə partladılmıĢ, dağıdılmıĢ və yerlə yeksan edilmiĢdir.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində möhkəmləndirici bərpa iĢləri, zəif maddi bazası olan və öz iĢində
hər Ģeydən çox əməkdaĢlarının entuziazmına əsaslanan Abidələrin Mühafizəsi üzrə Azərbaycan
Mərkəzi Ġdarəsi tərəfindən aparılırdı. Mədəni irsin qorunub saxlanması haqqında vahid sovet
qanunları Azərbaycan ərazisində də qüvvədə idi. Bu qanunlarla bərabər yerli qərarlar da qəbul
olunurdu. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1948-ci il oktyabrın 14-də «Mədəniyyət abidələrinin
mühafizəsini yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında» qərar qəbul etdi. Bu qərarda tarix və mədəniyyət
abidələrinin mühafizəsi ilə bağlı konkret tədbirlər nəzərdə tutulurdu. 1952-ci ildə Azərbaycan SSR
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Xüsusi Elmi-Bərpa Emalatxanası təĢkil edildi və o, ilk
anlarından etibarən ən vacib abidələrin bərpası ilə məĢğul olmağa baĢladı. Həmin illərdə bərpa
edilən abidələr bu gün öz unikallığı ilə dünya əhəmiyyətli abidələrə aid edilir. Adı çəkilən
emalatxananın kollektivi gənc memarlardan təĢkil olunmuĢdu və onların bərpa iĢləri aparmaq
təcrübələri yox idi, buna görə də onlar iĢ prosesində o illər mövcud olan tikinti texnologiyasından
və materiallarından istifadə etmək məcburiyyətində idilər. 80-ci illərin əvvəllərində «Bərpaçı»
bərpa iĢləri idarəsi yaradıldı, onun məqsədi Bakı və onun ətrafındakı memarlıq abidələrini tədqiq və
bərpa etmək idi. Bu təĢkilatın fəaliyyətə baĢlanması ĠçəriĢəhər və AbĢeron abidələrinin bərpası
iĢində yüksək fəallıqla xarakterizə edilir. 1992-ci ilə qədər tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması ilə Mədəniyyət Nazirliyi nəzdində Abidələrin Mühafizəsi Ġdarəsi məĢğul olurdu. 1992-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzdində 2000-ci ilədək fəaliyyət göstərmiĢ olan
Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı.
Respublika ərazisində yerləĢən abidələrin mühafizəsi, bərpası və istifadəsi ilə bağlı bütün
funksiyalar bu komitəyə həvalə olundu. Hadisələrin sonrakı inkiĢafı göstərdi ki, bu qərar son dərəcə
yanlıĢ olmuĢdur. Abidələrin qorunması sahəsində kifayət qədər idarəçilik təcrübəsi olmayan bu yeni

yaradılmıĢ struktur, praktiki olaraq, əvvəlki iĢləri yox dərəcəsinə gətirib çıxardı. Komitə ləğv
edildikdən sonra onun funksiyaları yenidən Mədəniyyət Nazirliyinə qaytarıldı və burada tarix və
mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, bərpası və istifadəsi üzrə BaĢ Ġdarə təĢkil olundu. Yerlərdə
abidələrin vəziyyətinə nəzarət respublikanın bütün Ģəhər və rayonlarının icra hakimiyyətlərinin
mədəniyyət Ģöbələri tərəfindən həyata keçirilir. [1]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə tarix və mədəniyyət abidələrini mühafizə etmək
hər bir vətəndaĢın borcudur. Tarix və mədəniyyət abidələri Azərbaycan Respublikasının ―Mədəniyyət
haqqında‖ (6 fevral 1998-ci il), ―Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi haqqında‖ (10 aprel 1998ci il) qanunlarına, habelə ―Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında Konvensiya‖ (Paris,
1972-ci il), ―Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası‖ (La-Valetta, 1992-ci il) kimi
beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq mühafizə, bərpa və istifadə edilir.
Azərbaycan Respublikasının ―Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi haqqında‖ qanununa
görə abidələr dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələrə bölünür. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti 2 avqust 2001-ci ildə ―Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüĢ
daĢınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi
haqqında‖ qərar qəbul etmiĢdir. Bu cür təsdiqlənmiĢ siyahıya daxil edilmiĢ abidənin həmin siyahıdan
çıxarılmasına yol verilmir. Dünya əhəmiyyətli daĢınmaz abidələrə ―AtəĢgah‖ məbəd kompleksi, ―Ġçəri
Ģəhər‖ memarlıq-Ģəhərsalma kompleksi, Məhəmməd məscidi, Qız qalası, ġirvanĢahlar Sarayı
kompleksini, bundan baĢqa Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsi, Murad darvazası, Hamam, Böyük və kiçik
Mərdəkan qəsrləri, Bayıl, Nardaran qəsrləri, ―Allah-Allah‖ türbəsi və NüĢabə qalası, Sınıq-körpü,
Xınalıq kəndi, Lahıc Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Gülüstan türbəsi, Qobustan qoruğu,
Əliköməktəpə, Çalağantəpə və s. yaĢayıĢ yerləri, Azıx, Tağlar, Damcılı, Qazma mağara düĢərgələri
və çoxlu sayda digər abidələr aiddir. Dünya əhəmiyyətli abidələrin siyahısı müvafiq beynəlxalq
təĢkilatlara təqdim edilir. Ümumilikdə isə, abidələrin bədii-estetik görkəminin dəyiĢdirilməsi,
uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inĢaat, təsərrüfat və digər iĢlərin aparılması
qadağandır. [2;7]
Azərbaycan Respublikası «Arxeoloji irsin qorunması haqqında‖ Avropa Konvensiyasına
1999-cu ildə qoĢulmuĢdur. Konvensiyanın məqsədi arxeoloji irsin Avropa kollektiv yaddaĢının
mənbəyi, tarixi və elmi araĢdırmalar aləti kimi qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Konvensiyada arxeoloji irsin tərifi belə verilmiĢdir:
a. qorunması və öyrənilməsi bəĢəriyyətin tarixini və onun təbii mühitlə əlaqəsini
izləməyə kömək edən;
b. əsas informasiya mənbələri qazıntılar və ya kəĢflər, bəĢəriyyətlə və ona aid mühitlə
bağlı digər tədqiqat metodları olan; və
c. Tərəflərin yurisdiksiyası hüdudlarında istənilən hər hansı rayonda yerləĢən
bəĢəriyyətin keçmiĢ dövrlərə aid olan bütün qalıqları və obyektləri və hər hansı digər izləri
arxeoloji irs elementləri sayılır. Arxeoloji irsə istər quruda, istərsə də su altında tikililər, qurğular,
bina ansamblları, istifadə olunmuĢ yerlər, daĢınar obyektlər, digər növ abidələr, eləcə də onları
əhatə edən məkan daxildir.
Konvensiyaya qoĢulan hər bir tərəf arxeoloji irsin kompleks qorunması, elmi informasiyanın
toplanması və yayılması, arxeoloji tədqiqatların və saxlamanın maliyyələĢdirilməsi, arxeoloji irs
elementlərinin qanunsuz dövriyyəsinin qarĢısının alınması və s. kimi öhdəlikləri öz üzərinə
götürür.[3]
Azərbaycan YUNESKO-nun nəzdindəki Ümumdünya Ġrs Mərkəzi ilə sıx əməkdaĢlıq edir;
2000-ci ildə Bakı Ģəhərinin tarixi mərkəzi ―ĠçəriĢəhər, ġirvanĢahlar Sarayı və Qız qalası ilə birlikdə‖
Ümumdünya Ġrsi Siyahısına daxil edilmiĢdir. 2007-ci ilin 29 iyununda Dünya Ġrs Komitəsinin Yeni
Zellandiyada keçirilən 31-ci sessiyasında Qobustan Dövlət tarix-bədii qoruğu YUNESKO-nun
Dünya Ġrsi Siyahısına daxil edilib. Nazirlər Kabinetinin 6 noyabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə isə
Qobustan qoruğuna ―Milli qoruq‖ statusu verilib. Gələcəkdə həmin siyahıya daxil edilmək üçün
digər abidələrin (atəĢpərəstlik məbədi ―AtəĢgah‖, ―Qobustan‖ mədəni-tarixi qoruğu və Naxçıvandakı Möminə xatun, Gülüstan, Qarabağlar və Ibn Hüseyr türbələri) sənədləri Ümumdünya Ġrs
Mərkəzinə təqdim edilmiĢdir. Mədəni irsin qorunub saxlanılması sahəsində bir çox ölkələrin iĢ

təcrübəsi öyrənilir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və bərpası sahəsində çalıĢan
Azərbaycan mütəxəssisləri ardıcıl olaraq, YUNESKO, ĠKOMOS, ĠKROM və digər beynəlxalq
təĢkilatların keçirdiyi konfrans və sessiyalarda iĢtirak edirlər.
1983-cü ildən baĢlayaraq dünyada və eləcə də Azərbaycanda 18 aprel ―Tarixi Yerlər
Beynəlxalq günü‖ qeyd olunur. Ölkə baĢçısının 2009-cu ildə imzaladığı qanunla ―Avropa memarlıq
abidələrinin qorunması haqqında‖ konvensiyaya Azərbaycan da qoĢuldu və biz də bu günü qeyd
edirik.
Bu gün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeçiliyində 21 tarix və mədəniyyət qoruğu
fəaliyyət göstərir. Bunlar Lahıc Dövlət tarix-mədəniyyət, ġuĢa Dövlət tarix-memarlıq, Qala Dövlət
tarix-etnoqrafiya və s. qoruqlarıdır. Ötən beĢ ildə ölkə baĢçısının sərəncamları əsasında 4 yeni qoruq
- AbĢeron rayonunda «Yanar dağ» Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət, Bakının Suraxanı qəsəbəsində
―AtəĢgah məbədi‖ Dövlət tarix-memarlıq, Ağstafa rayonunda ―KeĢikçidağ‖ Dövlət tarixmədəniyyət və Quba rayonunda ―Xınalıq‖ Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruqları yaradılıb.
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birgə aparılan iĢ sayəsində yeni yaradılan qoruqların
xəritələri hazırlanıb. Qoruqlara gedən magistral yollarda informasiya lövhələri və yol niĢanları
quraĢdırılıb və bu istiqamətdə tədbirlər davam etməkdədir. 2006-2010-cu illərdə təkcə qoruqlarda
deyil, müxtəlif tarixi abidələrdə, ümumilikdə 40-a yaxın abidədə quruculuq tədbirləri həyata
keçirilib. Son illərdə Azərbaycanın mədəni irsi ilə bağlı ―Qərbi Azərbaycan abidələri‖,
M.Muradovanın ―Qobustan. KiçikdaĢ kolleksiyası‖, M.Fərəcovanın ―Azərbaycan Qayaüstü
incəsənəti‖, Ġ.Əliyevin ―AbĢeron açıqlamaları‖ adlı kitabları, ―Qala abidələr kompleksi kataloqu‖
iĢıq üzü görüb, ―AtəĢgah məbədi‖, ―Qalanın gecələri‖, ―Qobustan pirləri‖, Nardaran, Yanardağ və s.
adlı bukletlər hazırlanıb. Bundan baĢqa, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq ―AtəĢgah‖ sığorta qrupu
tərəfindən dünya əhəmiyyətli tarix-memarlıq abidəsi olan ―AtəĢgah məbədi‖i sığortalanıb. Məbəd 1
il müddətinə əmlak sığortasına aid bütün risklər üzrə 3 milyon ABġ dolları məbləğində sığortalanıb
və bu barədə müqavilə 2011-ci ilin 1 noyabr tarixində imzalanıb.[4;5]
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən gələcəkdə Qafqaz Albaniyasının mədəni irsinə
dair vahid məlumat bazasının və saytın hazırlanması, bu istiqamətdə milli və beynəlxalq layihələrin
dəstəklənməsi, ölkə ərazisində bütün regionlarda qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid abidələrin
identifikasiyası, tədqiqi, bərpası və qorunması, bu abidələrinin ölkə və xaricdə tanıdılması
məqsədilə təbliğat materiallarının hazırlanması, Qafqaz Albaniyası irsinə dair filmin çəkiliĢi və
fotosərginin keçirilməsi, Qafqaz Albaniyası abidələrinin YUNESKO-nun Dünya Ġrsi Siyahısına
təqdim edilməsi və bununla bağlı beynəlxalq və yerli tədbirlərin təĢkili nəzərdə tutulur.
Ölkə Prezidentinin ―Bakı Ģəhərində tarixi memarlıq abidələrinin bərpası və qorunması
haqqında‖ 18 avqust 2006-cı il tarixli sərəncamına uyğun olaraq tarixi memarlıq abidələrini milli
mədəni sərvət kimi qoruyub saxlamaq, ölkəmizə gələn çoxsaylı əcnəbi qonaqların arasında lazımi
səviyyədə təbliğini təmin etmək məqsədilə silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Buna uyğun olaraq,
texnoloji yeniliyi tətbiq etməklə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Bakı kartoqrafiya
fabriki 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) ―ĠçəriĢəhər‖ Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisinin rəqəmli
elektron xəritəsini tərtib edib. YaradılmıĢ elektron xəritə və məlumat bankının köməyi ilə müxtəlif
tarixi dövrlər üzrə Ģəhərin dəyiĢən planının izlənməsi və tədqiq edilməsi daha aydın olur. Atlasda
Bakı Ģəhərinin planı, ümumi coğrafiyası, iqlimi, torpağı, bitki aləmi, ekoloji vəziyyəti, arxeoloji və
memarlıq abidələri, "ĠçəriĢəhər" tarixi - memarlıq və "Qala" tarixi- etnoqrafik qoruqları, kurortlar,
çimərliklər, bütün növ nəqliyyatların hərəkət cədvəli, turizm agentlikləri və digər mühüm yerlər öz
əksini tapmıĢdır. 160 səhifədən ibarət olan atlasda ilk dəfə olaraq kosmik Ģəkillərdən istifadə
edilmiĢdir. Bakı Ģəhərinin Turist Atlası cari ilin may ayında paytaxtımızda keçiriləcək "Evrovision"
mahnı müsabiqəsi zamanı ölkəmizə gələcək turistlər və xarici qonaqlar üçün lazımi əyani vəsaitdir.
[4;5;6]
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SOSĠOLOJĠ TƏDQĠQATLAR VƏ ONLARIN DĠO ƏMƏKDAġLARININ
FƏALĠYYƏTĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü
olmuĢdur. Ölkəmiz öz tarixi dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, onunla dost münasibətdə olan
dövlətlərlə qarĢılıqlı əlaqələrini inkiĢaf etdirməyə baĢlamıĢdır. Bu əlaqələr yüksələn xətt ilə iqtisadi,
siyasi, elmi və s. istiqamətlərdə öz əyani əksini tapmaqdadır.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatının bütün
sahələrində köklü islahatların aparıldığı bir vaxtda, təhsil sistemində də baĢ verən, dünya
standartlarına uyğun yeniliklər qabarıq surətdə müĢahidə edilir. Yeni nəslin hərtərəfli bilikli və
müasir tələblərə uyğun yüksək təhsil səviyyəsini təmin etmək məqsədilə bizim üçün yeni, lakin bir
çox qərb dövlətlərində illərlə tədris olunan elmlərə yiyələnmək vacibdir. Son illər bu istiqamətdə
müəyyən iĢlər görülməkdədir. Bu elmlərdən politologiya, sosiologiya, iqtisadiyyat, dinĢünaslıq və
s.-ni göstərmək olar. Həmin elmlər üzrə fənlərin ali təhsil müəssisələrində tədris olunması bizim
gənclərimizin də dünya təhsil sisteminin tələblərinə uyğun, daha zəngin və real həyatda zəruri olan
elmi biliklərə yiyələnməsinə imkan yaratmalıdır. Bu elmlər arasında sosiologiya elminin
özünəməxsus yeri və rolu vardır. Sosiologiya cəmiyyət haqqında elmdir, yəni bu elm cəmiyyəti,
cəmiyyətdə gedən prosesləri öyrənərək, gələcəkdə baĢ verə biləcək istənilən (müsbət və ya mənfi)
hadisəni təhlil edib, ümumiləĢdirir və onlar haqda insanların maraq və tələblərindəki dəyiĢikliklər
barədə proqnozları irəli sürür.
Sosioloji tədqiqatlar qarĢıya qoyulan məqsədlərə nail olunmaq baxımından həm əhali, həm
dövlət, həm də qeyri-dövlət qurumları arasında keçirilir [6, s.14]. Dövlət qurumlarına gəlincə, qeyd
etmək lazımdır ki, sosioloji tədqiqatlar nazirlik, idarə, Ģöbə, bölmə səviyyəsində aparıla bilər.
Yuxarıda göstərilən strukturlar demək olar ki, bütün nazirliklərdə mövcuddur.
Azərbaycanda hazırda sivil dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir. Demokratik prinsiplər
əsasında inkiĢaf etmiĢ bütün ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızda da hüquq-mühafizə
orqanlarının fəaliyyətində yaranan yenilikləri, yeniliklərin mənimsənilməsi səviyyəsini, bu
proseslərdə obyektiv və subyekti çətinliklərin və ziddiyyətləri məsələlərin səmərəli açıqlanmasını
sosioloji tədqiqatlar vasitəsi ilə həll etmək mümkündür [7, s.71]. Bu baxımdan hüquq-mühafizə
orqanlarının fəaliyyətini təkmilləĢdirmək məqsədilə sosioloji tədqiqatlar həm bu orqanların
əməkdaĢlarının, həm də adi vətəndaĢların rəyinin öyrənilməsi yolu ilə aparıla bilər.
Bildiyimiz kimi, polisin baĢlıca vəzifəsi cinayətkarlıqla mübarizə və cinayətlərin baĢ
verməsinə qarĢı profilaktik tədbirlərin görülməsindən ibarətdir. Polisin vəzifəsinə cinayətin
törədilməsinə meylli olan ünsürləri aĢkar edib, onlarla profilaktiki söhbət aparıb, maraqlarını

öyrənərək, onları iĢ yerləri ilə təmin etmək üçün müvafiq orqanlarla qarĢılıqlı əlaqələrin yaradılması
da daxildir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,
onun nəzdindəki BaĢ MəĢğulluq Ġdarəsi və əmək birjalarının köməkliyi ilə çətin tərbiyə olunan
yeniyetmə və gənclərin, həmçinin azadlıqdan məhrum edilmə yerlərindən yenicə buraxılmıĢ
kontingentin vaxtlı-vaxtında müvafiq hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən iĢə düzəldilməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bununla da bir neçə məqsədə nail oluna bilər, belə ki, birincisi, DĠO
tərəfindən yuxarıda görülən tədbir profilaktik xarakter daĢımaqla yanaĢı, cinayəti törətməyə
potensial hazır kontingentə mənsub olanları iĢ yeri, əmək haqqı ilə təmin etmək; ikincisi, yuxarıda
göstərilən çətin islah olunan kontingenti iĢlədiyi əmək kollektivində daha münasib, təzyiqsiz (yəni
cəzaçəkmənin idarəsinin rolu olmadan), ictimai normalar çərçivəsində tərbiyələndirmək; üçüncüsü,
hüquq-mühafizə orqanları onların kartotekasında qeydə alınmıĢ həmin çətin islah olunan, cinayətə
meylli kontingent üzərində daima nəzarəti həyata keçirməklə cəmiyyətdə kriminogen vəziyyətin
sabitliyini təmin edə bilər [3, s.158].
Bildiyimiz kimi, polis iĢçiləri öz xidməti fəaliyyətləri ilə bağlı, adivətəndaĢlarla müqayisədə
nisbətən çətin, gərgin həyat tərzi keçirirlər. Burada ən əvvəl polis iĢçilərinin gərgin iĢ rejimi,
fəaliyyət göstərdikləri xidməti sahənin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar günün, demək olar ki, əsas
vaxtının xidmətdə, müəyyən hallarda isə ekstremal vəziyyətlərdə olduqlarını qeyd etmək lazımdır
[4, s.282].
Bu faktlar bir daha onu göstərir ki, polis iĢçiləri öz xidməti vəzifə borcların yerinə yetirərkən
fiziki və emosional gərginlik keçirirlər. Belə olduğu halda, polis peĢəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq polis iĢçilərinin gərgin əməyinin yüngülləĢdirilməsi və qısa vaxt kəsiyində onların stress
vəziyyətindən çıxarılması vacibdir. Məhz bu baxımdan onlar psixoloji gərginlikdən uzaqlaĢmaları
üçün istirahət guĢələrinin yaradılması, həmçinin vəzifələrini yüksək səviyyədə və operativ yerinə
yetirmələri məqsədilə xidməti nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilməsi məqsədəuyğundur. Bundan
baĢqa, polis əməkdaĢlarının hər hansı bir mürəkkəb problemi yarandıqda, onların psixoloq, sosioloq
və b. mütəxəssislərə müraciət edib, məsləhət almaları da vacibdir. Ġndi həmin sahələ üzrə
mütəxəssislər üçün polis orqanlarının müvafiq strukturlarında (idarə, Ģöbə, bölmə) vəzifə-Ģtat
vahidlərinin nəzərdə tutulması də zəruridir. Bütün bunlar polis orqanlarında həm bu peĢə sahəsində
iĢin təĢkili, həm də kollektivdə sosial-psixoloji iqlimin yaxĢılaĢdırılması üçün münasib Ģəraitin
yaradılmasına qulluq edərlər.
Hal-hazırda DĠO orqanlarında sosioloqların olmaması bəzi mənfi nəticələrə də gətirə bilər ki,
bünların arasında aĢağıdakıları göstərmək olar:
1) polis iĢçilərinin bir sıra hallarda mürəkkəb sosial-psixoloji vəziyyətdə tələb olunan optimal
və operativ qərarları qəbul edə bilmələləri;
2) gərgin iĢ rejimi ilə bağlı gənc polis əməkdaĢlarının nisbətən daha çətin və uzun müddət
ərzində xidmətə uyğunlaĢması;
3) iĢ yerində polis əməkdaĢlarının sosial məsələləri tənzimlənməsi. bu bəzi hallarda
kollektivdə Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərdə müəyyən ziddiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxara
bilər;
4) qadın cinsindən olan polis iĢçilərinin problemlərinin tam Ģəkildə həll olunmaması;
5) kollektivdə sosial-psixoloji iqlimin formalaĢmasında elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ təhlilin
aparılmaması;
6) polis əməkdaĢlarının yaĢayıĢ tərzinin (vəzifə borcunu yerinə yetirərkən və adi məiĢət
Ģəraitində) hərtərəfli öyrənilib dərindən təhlil edilməməsi;
7) polis iĢçiləri arasında hüquq pozuntularına hansı amillərin daha çox təsir etdiyinin
müəyyənləĢdirilməməsi və s.
Bütün bu yuxarıda göstərilən məsələlərlə, əsasən, polis orqanlarının Ģöbə və bölmə rəisləri,
onların müavinləri və b. məĢğul olurlar. Halbuki yuxarıda göstərilən məsələlərlə bilavasitə sosioloq
və psixoloqların məĢğul olması məqsədəmüvafiqdir. Hal-hazırda polis orqanlarının müvafiq
strukturlarında ixtisaslı sosioloq və psixoloqların olmaması bəzi hallarda xidmətlə bağlı ümumi iĢin
nəticələrinə mənfi təsir göstərir.

Hal-hazırda sosioloqları narahat edən bir çox problemlər vardır ki, onların arasında sosioloji
tədqiqatların aparılması istiqamətləri ilə bağlı məsələləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Burada əsas
məsələlərdən biri DĠO-nun əhali və kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətlərinin hansı formada qurulmasıdır. Azərbaycan öz həqiqi müstəqilliyinə qovuĢduqdan sonra bu məsələ daha böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün aĢağıdakıları nəzərdən keçirmək
vacibdir:
Birincisi, keçmiĢ SSRĠ-də əhali totalitar dövlətin daxilində yaĢayır və demək olar ki, öz
hüquqlarını bilmirdi. Milis ilə əhali arasında müəyyən uçurum yaranmıĢdı. Hazırda, əhalinin
əksəriyyətinin öz hüquqlarını, qanunları bildiyindən, polis iĢçiləri vətəndaĢlarla bu münasibətləri
daha da demokratik prinsiplər əsasında qurmalıdırlar. Bu yönümdə müəyyən iĢlər aparılmaqdadır
[5, s.34].
Ġkincisi, əfsuslar olsun ki, indi də bəzi polis iĢçiləri müxtəlif insanların sosial vəziyyətinə,
peĢəsinə, zahiri görkəminə, mədəniyyətinə və s. fərq qoymadan onları cinayətkarlarla eyniləĢdirir,
hətta bəzən mətbuat-informasiya vasitələri əməkdaĢlarına qarĢı ara-sıra zor tətbiq edərək polisin
nüfuzuna və nəticədə ümumi iĢə xələl gətirirlər.
Yuxarıda qeyd edilən qüsurlar iĢimizə və son nəticədə dövlətçiliyimizə xələl gətirə bilər.
Məhz bu səbəbdən çıxıĢ edərək DĠO-da Ģəxsiyyətlərarası münasibətlər, münaqiĢələr, rəylər, maraq
və tələblər sosioloji aspektdə araĢdırılmalı və onların ümumiləĢdirmələri nəzərə alınmalıdır. Bu bir
daha onu sübut edir ki, sosiologiya elminə və sosioloji məzmun daĢıyan münaqiĢələrə məhəl qoymayanda bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində də xoĢagəlməz
faktların meydana çıxması ehtimalı arta bilər.
Bu gün demokratik dövlət quruculuğu dövründə, sosioloqlar tərəfindən bəzi cinayət növlərinin
sosial təbiətini təhlil edib, onları doğuran səbəbləri açıqlamalarına böyük ehtiyac duyulur. Məsələn,
bəzi böyük yaĢayıĢ massivlərində gənclərin bir qismi oxumur və iĢləmir [9, s.67]. Məhz bu qrup
adamlar potensial baxımdan gələcəkdə cinayət törətməyə daha çox meylli olurlar. Sosioloq belə
qrup adamları üzə çıxarır və müxtəlif sorğular nəticəsində, onları maraqlandıran ictimai faydalı
iĢlərlə məĢğul olmağa sövq edir. Bütün bunların nəticəsində sosioloqlar tərəfindən gənclər üçün
yaĢadıqları və ya qonĢu ərazilərdə, onları maraqlandıran dərnəklərin, iĢ yerlərinin, müxtəlif peĢə
üzrə hazırlıq kurslarının açıqlanmasına dair müvafiq dövlət orqanların qarĢısında vəsatət qaldırıla
bilər. Gənclərin ictimai faydalı məĢğuliyyət dairəsinə cəlb edilməsi isə hüquq-mühafizə
orqanlarının iĢinə köməklik göstərir. Bununla əlaqədar polis əməkdaĢlarının iĢi xeyli yüngülləĢir və
onlar cəmiyyətdəki kriminogen vəziyyətin, hər zansı bir gözlənilməz halın baĢ verməsinə yol
vermədən, sabit saxlanılmasına daha dəqiq nəzarət edə bilirlər.
Ümumilikdə belə bir fikri ifadə etməliyik ki, Azərbaycan polisi öz fəaliyyətini beynəlxalq
normalara uyğun aparmaq istəyirsə, onda hüquq və digər elm sahələrinin ən yeni nailiyyətlərindən
geniĢ istifadə etməlidir. Bununla əlaqədar indi polis orqanlarında kompyuter vasitələrinin, yeni
bioloji və kimyəvi ekspertiza növlərinin, müasir kriminoloji metodların tətbiqi artırılmalı, Ġnterpolla
qarĢılıqlı əməkdaĢlıq daha da geniĢləndirilməlidir. Son vaxtlar bu yeniliklər polis orqanlarının
fəaliyyətində tədricən öz əksini tapmaqdadır. Polisin fəaliyyətində elmi-texniki tərəqqinin
nəticələrinin tətbiqi müsbət haldır, ancaq sosioloji sahənin təcrübəsindən də istifadə edilməsi bu gün
vacib Ģərtlərdən biridir. Müasir mərhələdə texniki vasitələr əhali ilə polis iĢçiləri arasında olan
daxili, psixoloji, emosional, sosial və s. ünsiyyəti təhlil etməyə hələ imkan vermir. Bu da onunla
bağlıdır ki, insanların dünyagörüĢünə, mənəviyyatına, polisin iĢinin müsbət və mənfi tərəflərinə
verilən rəyə heç bir kompyuter, ekspertiza düzgün və dəqiq qiymət verə bilməz [2, s.89]. Belə bir
vəziyyətdə sosial-psixoloji təmayüllü elmlər ön plana çıxır. Bu elmlər yaranmıĢ problemləri həll
etməyə, həm əhalinin, həm də polisin rəyini, iĢini obyektiv açıqlamağa, düzgün istiqamətləndirməyə qacirdilər. Biz belə bir fikri də irəl sürmək istərdik ki, hal-hazırda demokratiya Ģəraitndə
yaĢadığımızdan, biz polisin fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi üçün sosioloji metodlardan istifadəni
zəruri hesab edirik, çünki son nəticədə bu ümumi iĢin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə yaxĢı
imkan və Ģərait yaratmalıdır.
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SUMMARY

The article is devoted to the analysis of sociology‘s role in the modern times. The importance
of making sociological research is highlighted in the system of the Organization of Internal Affairs.
The role of these researches is significant in order to improve the performance of law enforcement
agencies.
Əmirxanov S., pedaqogika elmləri namizədi, dosent
Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN MUZEYġÜNASLIĞININ KULTUROLOJĠ ASPEKTLƏRĠ
Hazırda Azərbaycan muzeyĢünaslığının sürətli inkiĢafı obyektiv qanunauyğunluqlar əhatəsində qədim dövrlərdən bu günə qədər baĢ vermiĢ hadisələrin mahiyyətini əks etdirən əĢya,
material, bədii sənətkarlıq nümunələri və bunların mənbəyində yaranmıĢ məlumatlar əsasında
sistemləĢdirmələrdə öz təcəssümünü tapmaqdadır. Milli muzeyĢünaslıqda kulturoloji əhəmiyyət
kəsb edən komponentlər kompleks mexanizm tərkibində inkiĢafa təkan verməkdədir. Bu
komponentlər sırasında vacib mənbələr sayılan müxtəlif tarixi dövrlərdə baĢ verən hadisələri
təcəssüm etdirən əĢya və nümunələr, materiallar, informasiyalardır. Belə mənbələr həm də muzey
mühitində toplanılır, qorunur, öyrənilir, nümayiĢ etdirilir və gələcək nəsillərə ötürülür. Müxtəlif
mərhələli mühitlərdə baĢ verən ictimai, tarixi, bədii-yaradıcı hadisələr zəminində mövcud olan adətənənələr, bədii-sənətkarlıq nümunələri, bir sözlə maddi – mənəvi mədəniyyət sərvətləri kulturoloji
mahiyyət kəsb edir. Bu prosesdə muzey mühiti digər mühitdən-mənbədən zənginləĢir, formalaĢır,
inkiĢaf edir, eyni zamanda müəyyən tarixi dövr ərzində özü də mənbəyə çevrilir. Nümunələrin
əsasında mərhələlərlə məlumatlar, biliklər, bacarıqlar yaranır, qabiliyyətlər formalaĢır və gələcəyə
ötürülmə prosesi sistemləĢdirilir.
Milli muzeyĢünaslığın kulturoloji aspektləri mahiyyət, vəzifələr, prinsiplər, imkan və
vasitələrlə daha qabarıq Ģəkildə öz təcəssümünü tapır.
MuzeyĢünaslıq bir elm kimi:
– müxtəlif tarixi dövrlərə aid sosiomədəni informasiyaların qorunması, dərki və onların muzey
əĢyaları, bədii sənətkarlıq nümunələri vasitəsilə ötürülməsini;
– muzey iĢinin mərhələrlə inkiĢafını;
– muzey fəaliyyətinin müxtəlif forma, vasitə və yollarla istiqamətləndirilməsini;
– muzey fəaliyyətinin kompleks tədqiqinin sistemləĢdirilməsi proseslərini öyrənir; [1,s.218]
MuzeyĢünaslığın tədqiqinin bazası muzeylərdir və onların fəaliyyətinə əĢya və nümunələrin
toplanılması, öyrənilməsi, qorunub saxlanılması, tarixi-mədəni abidələrin, maddi və mənəvi
mədəniyyət nümunələrinin, ayrı-ayrı əĢya və materialların eksponat Ģəklində nümayiĢi daxildir.
MuzeyĢünaslığın mahiyyəti çox geniĢdir və muzey fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edərək,
bütöv sistem halını almıĢdır. MuzeyĢünaslıq son onilliklərdə geniĢ araĢdırılsa da, bu elmin digər
elmlərlə qarĢılıqlı əlaqəli Ģəkildə tədqiqinə böyük ehtiyac duyulur və milli muzeyĢünaslığın dünya

muzeyĢünaslığı ilə inteqrasiyası mexanizmində ayrı-ayrı sahələr üzrə hərtərəfli tədqiq edilməsi
vacib problemdir [2,s.9].
Burada muzey fəaliyyəti bilavasitə mərhələlərlə, hadisələrlə, bədii sənətkarlıq nümunələri ilə,
əĢya və materiallarla, sosiomədəni informasiyalarla əlaqədardır ki, bu da kulturoloji amilləri özündə
birləĢdirir və mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli muzeyĢünaslığın vəzifələri arasında sıx kulturoloji
bağlılıq mövcuddur.
Bu vəzifələrin sərgilər, ekspozisiyalar və digər muzey tədbirlərinin elmi-nəzəri, təcrübi
tərəfləri, elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyətində sistemlilik fond iĢinin elmi araĢdırılmasının mexanizmi,
əĢya, eksponat, informasiya, elmi-tədqiqat nəticələrinin qorunması, saxlanması, gələcək nəsillərə
ötürülməsinin elmi həlli, muzey fəaliyyətində tarixiliyin mahiyyəti, mənbələrin elmi-tədqiqi
mahiyyəti, ekspozisiyaların elmi-nəzəri və təcrübi əsaslarının təyini, digər muzey tədbirlərinin təsir
gücünün elmi əsaslarda qiymətləndirilməsi kimi həyata keçirilməsi milli muzeylĢünaslığımızın
vacib problemləridir. Eyni zamanda bu vəzifələrin hər birinin tərkibində bu və ya digər dərəcədə
kulturolojilik mövcuddur ki, bu da kompleksliliyin yaranmasına kömək edir.
Məlumdur ki, muzeyĢünaslığın təĢəkkülü və inkiĢafında müvafiq prinsiplərin, ayrı-ayrı muzey
iĢi sahələri üzrə baĢlıca tələblərin mühüm mahiyyəti vardır. MuzeyĢünaslığın müasir inkiĢaf
mərhələsində muzey fəaliyyətini tam əhatə edəcək prinsiplərin kompleks təyini və təsiri
sistemləĢdirilməkdədir. MuzeyĢünaslığın ümumi prinsiplərini tarixilik, elmilik, əĢyavilik, planlılıq,
fasiləsizlik, ardıcıllıq, mərhələlik, əyanilik, konkretlilik, dərketdiricilik, universallıq, ideyalılıq,
həyata bağlılıq, yaradıcılıq, təĢəbbüsün nəzərə alınması, məqsədəuyğunluq, aydınlıq, təĢkilataçılıq,
əlaqəlilik, vahidlik, diferensial (fərdi) yanaĢma əhatə edir. Fəaliyyət formalarında bütün prinsiplərə
müvafiq olaraq əməl edilməlidir. Bu prinsiplər ayrı-ayrı muzey qurumları, əməkdaĢlar tərəfindən
müxtəlif fəaliyyət formalarında nəzərə alınmalıdır. ƏĢya və nümunələrin toplanılması iĢində,
fondun elmi komplektləĢdirilməsində, uçotu və elmi sənədləĢdirilməsində, ekspozisiyanın elmi
quruluĢunun səmərəli nəticə verməsində, ekspozisiyanın bədii-memarlıq həllində, muzey vasitəsilə
ideya-tərbiyə iĢinin elmi təĢkilində, müxtəlif muzey tədbirlərinin elmi-nəzəri və əməli təĢkilində
yuxardakı prinsiplərə ciddi əməl olunmalıdır. Muzeyin elmi-kütləvi iĢinin planlaĢdırılması, elmitədqiqat iĢinin təĢkili, muzey ekspozisiyasının təĢkilinin prinsipləri tədqiqatçı S.A.Əmirxanov
tərəfindən, nümunələrin toplanması, iĢlənməsi və təbliği üzrə prinsiplərin - baĢlıca tələblərin isə
tədqiqatçı H.Sadıqzadə tərəfindən verildiyinə görə digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə prinsiplərin –
baĢlıca tələblərin təsnifatı üçün ümumi muzeyĢünaslığın baĢlıca tələblərinin aĢağıdakı qaydada
təyin olunmasını məqsədə müvafiq hesab edirik:
1. Muzey əĢyaları, kolleksiyalarının elmi komplektləĢdirilməsinin nəzəri və təcrübi
əsaslarda mərhələlərlə yerinə yetirilməsi vacibdir. Elmi sənədləĢmənin prinsiplilik
əsasında yerinə yetirilməsi mühümdür.
2. Muzey kolleksiyalarının, arxiv və kitabxanasının, digər materiallarının bazasında
muzeyĢünaslıq əhəmiyyətli səmərəli elmi-tədqiqatların profillərə, mühitə, Ģəraitə
uyğun aparılması muzeyin və muzeydənkənar elmi-yaradıcı potensialın qüvvəsindən
istifadə yolu ilə həyata keçirilməlidir.
3. Muzey ekspozisiyaları və sərgilərinin elmi təĢkilinə nail olunmalıdır:
4. Muzey əĢyalarının elmi-tədqiqinin müvafiq prinsiplər əsasında aparılması muzey
rəhbərliyinin nəzər-diqqətində olmalıdır:
5. MuzeyĢünaslığın kompleks inkiĢafına təkan verən elmi fəaliyyətlərdən sayılan muzey
kolleksiyaları kataloqlarının hazırlanması və keyfiyyətli nəĢri prosesi bütün
muzeylərdə həyata keçirilməlidir.
6. Muzey əĢyalarının keyfiyyətli bərpası məqsədilə elmi-bərpa emalatxanalarının
fəaliyyət mexanizminin təkmilləĢdirilməsi və bu prosesdə elmi-yaradıcı mütəxəssis
bacarığından sistemli istifadəyə mühüm əhəmiyyət verilməlidir.
7. Muzeydaxili və muzeydənkənar kütləvi tədbirlərin elmi əsaslarda təĢkili və həmin
tədbirlərin elmi müzakirələri, təhlilləri və təsir keyfiyyətinin artımının əhəmiyyətinin
qiymətləndirilməsi vacibdir. Bu tədbirlərin tərbiyəvi təsir dərəcələrinin təhlili
mütəmadi həyata keçiril-məlidir.

8. Mühüm muzeyĢünaslıq əhəmiyyəti kəsb edən fond iĢinin elmi əsaslarda təĢkilinə
muzey rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqət yetirilməlidir;
9. Muzeylərdə elmi-maarif fəaliyyətinin elm, təhsil, mədəniyyət müəssisələri ilə birgə
təĢkili mexanizminə nail olunmalıdır.
10. Muzeylər vasitəsilə turizmin elmi əsaslarda təĢkilinin əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla,
digər müvafiq komitə, nazirlik və təĢkilatlarla əlbir fəaliyyət sisteminin yaradılması
vacibdir.
11. Muzeylərdə ekskursiya iĢinin elmi təĢkilinin tətbiqinə və təhlilinə əhəmiyyət
verilməlidir [3.s.48-51].
Hər bir prinsip kulturoloji fəaliyyətlə əlaqədaradır. Bu zaman muzey əməkdaĢlarının elmiyaradıcılıq və təĢkilatçılıq bacarıqları, qabiliyyətləri, bilik və vərdiĢləri mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyindən, bu keyfiyyətlərin getdikcə təkmilləĢçdirilməsi vacibdir. Yəni, belə keyfiyyətlər
prinsiplik baxımından səmərəli nəticələrə gətirib çıxarır.
MuzeyĢünaslığın həm nəzəri, həm də tətbiqi istiqamətləri birgə fəaliyyət sisteminə
əsaslanmaqla müəyyən kulturoloji imkanalara malikdir. Bu imkanlara zənginləĢdiricilik,
tərbiyəedicilik, maarifləndiricilik, təhsilləndiricilik, inkiĢafetdiricilik və formalaĢdırıcılıq aiddir.
Həmin imkanlar ayrı-ayrı vasitələr sayəsində müvafiq funksiyalara malikdir. Yəni imkanalar və
vasitələr arasında da kulturoloji əlaqəlilik mövcuddur.
Muzey vasitəsilə zənginləĢmə prosesi müvafiq imkan daxilində əhatəli, yaxud məhdud Ģəkildə
yerinə yetirilir. Yəni, geniĢ imkanlar sayəsində sərgi, yaxud digər muzey tədbiri hərtərəfli
zənginləĢdirmə prosesini yerinə yetirməyə malikdir. Vasitələrdən – muzey əĢyaları, sərgi-ekspozisiyalar, digər muzey tədbirlərindən imkana müvafiq istifadə edilməklə, istər muzeydaxilində, istərsə
də muzeydənkənar yerlərdə müxtəlif yaĢ qruplu və peĢə sahiblərinin zənginləĢdirilməsi həyata
keçirilir. Burada əsas və aparıcı qüvvə isə insan amili – muzey iĢçisidir. MuzeyĢünaslıq baxımından
muzey iĢçisinin bilik, bacarıq, vərdiĢləri, peĢəkarlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir və keyfiyyət
amilində aparıcı funksiyaya malikdir. Həm nəzəri, həm də təcrübi baxımdan zənginləĢmə elmi
əsaslara istinadan getdikcə təkmilləĢdirilir.
MuzeyĢünaslıqda tərbiyəedicilik imkanları əĢyaları toplama, elmi aĢkarlama, sənədləĢdirmə,
mühafizə, bərpa, təbliğ, nümayiĢ vasitəsilə prinsiplik daxilində həyata keçirilir. Zehni, əqli, ideyamənəvi, əmək, əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, vətənpərvərlik tərbiyəsi məhz muzey əĢyalarının,
eksponatların ekspozisiya mühitində kompleks təsiri ilə mexanizm təĢkil edir.
Təhsilləndiricilik imkanlarının da əhatəsi geniĢdir. Belə ki, elmin ayrı-ayrı sahələri üzrə
eksponatın gücündən istifadə edilməklə, nəzəri biliklər təcrübi olaraq əyani Ģəkildə müqayisə edilir,
təfəkkür mexanizmində aktivlik yaradır, müqayisə sayəsində inandırma öz təsdiqini tapır, problemlə
bağlı kompleks informasiya əldə olunur, elmi faktlar, məlumatlar dəqiqləĢdirilir, idraki aktivlik
sayəsində yekun nəticələr öz müsbət təsirini göstərir və s.
MuzeyĢünaslıqda inkiĢafetdirici və formalaĢdırıcı imkanlar xarakterlə əlaqələndirilir. Muzeydaxili və muzeydənkənar mühitlərdə ayrı-ayrı elm, təhsil, mədəniyyət, yaradıcılıq müəssisələri, idarə və
təĢkilatların birgə fəaliyyətləri əsasında inkiĢafetdiricilik, formalaĢdırıcılıq imkanlarından maksimum
istifadə edilir. Aparılan araĢdırmalardan məlum olmuĢdur ki, inkiĢafetdiricilik, formalaĢdırıcılıq
imkanlardan əsasən yeniyetmə gənclər daha çox istifadə etmiĢlər. Yeniyetmə gənclər istər Bakı Ģəhəri
muzeyləri, istərsə də rayon və bölgələrdə əĢyaların toplanması, muzeyə təhvili, tədqiqatların
aparılmasında müvafiq Ģəkildə iĢtirak etmək arzusunda olduqlarını bildirmiĢlər və Vətənimizin tarixi,
mədəniyyəti, elmi, ədəbiyyatı, incəsənəti, iqtisadiyyatı, qədim tarixi əlaqələrdə iĢtirakı, təsərrüfat
fəaliyyətinə dərindən maraqlanaraq, bu sahələrdə biliklər əldə etmək arzusunda olmuĢlar.
Beləliklə, muzeyĢünaslıqda zənginləĢdicilik, tərbiyəedicilik, təhsilləndiricilik, inkiĢafet-diricilik,
formalaĢdırıcılıq imkanları əhatəlidir və bilavasitə muzey-eksponat, sərgi-ekspozisiya, muzey iĢçisi
peĢəkarlığı, digər muzey vasitələri ilə sıx əlaqəli Ģəkildə kompleks mexanizmə çevrilir.
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SUMMARY
Things, specimen, information and materials considered important sources in the national museum management studies which give a push to present rapid development reflect the events happened in different historical time. Existing wealth material-moral having culturological essence are
given to the museum management studies sources. The culturological aspects of the national museum management studies find their reflection with the duty, essence, principles more vividly. At the
same time, both the theoretical and applied museum management studies have certain culturological
opportunities in the unified system of activity. To these opportunities refer development, education,
enlightening, enrichment and transformation. And all these are turned to a complex mechanism
with the professionalism of museum-exhibit, exhibit on exposition and museum worker and other
means tightly.
Əmirov Ə., tarix elmləri namizədi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ
BEYNƏLXALQ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠ ĠQTĠSADĠ ĠNTEQRASĠYA SĠSTEMĠNDƏ
Azərbaycanın beynəlxalq təĢkialtlar və Ģirkətlərlə əlaqələrin, ticarət münasibətlərin
geniĢləndirilməsi onun dünya təsərrüfat sisteminə və inteqrasiya proseslərinə qoĢulmasına böyük
imkanlar yaratmıĢ, müxtəlif sahələrdə əməkdaĢlığı zənginləĢdirmiĢdir. Müasir Ģəraitdə beynəlxalq
inteqrasiya elmi ədəbiyyatda transmilli sosial-iqtisadi proseslərin qanunauyğunluğu kimi
nəticələndirilir və bu səpkidə iqtisadi, ticarət təĢkilatların fəaliyyətləri vacib rol oynayır. Beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrin ənənəvi formalarından biri xarici ticarətdir. Xarici ticarət münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi sayəsində Azərbaycan beynəlxalq regional təĢkilatlarla da əlaqələr yaratmıĢdır
və müxtəlif sahələrdə onlarla əməkdaĢlıq edir. Respublikamızın xarici ticarət sahəsinin idxalında,
həm də ixracında MDB, Aġ, GUAM, QDĠƏT, ĠƏT, ĠKT kimi regional təĢkilatların, xarici
Ģirkətlərin rolu və əhəmiyyəti artmıĢdır, ölkəmiz xarici dövlətlərlə iqtisadi ticarət əlaqələrini
geniĢləndirmiĢdir. (1).
Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı ilə münasibətləri 1992-ci ildən
qurulmuĢdur. 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistan və
Özbəkistan ĠƏT-nin Nazirlər ġurasının növbədənkənar iclasında təĢkilatın üzvü oldular, həmçinin
Əfqanıstan və Qazaxıstan da üzvlüyə qəbul edildilər (2). Yeddi üzv ölkənin Xarici ĠĢlər nazirləri
ĠƏT-ə qəbul olunmaları barədə Akt imzaladılar. 3 sentyabr 1993-cü ildə bu Akt və Ġzmir
Müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edilmiĢdir və Bakı
Kommunikesi qəbul olunmuĢdur. ĠƏT-nin ali orqanı kimi Nazirlər ġurası əməkdaĢlığın nəqliyyat və
kommunikasiya, ticarət və investisiyalar, energetika, mineral ehtiyatlar və ətraf mühit, sənaye, kənd
təsərrüfatı və səhiyyə kimi əsas sahələrdə vəziyyətlə tanıĢ olmuĢ və iĢtirakçı-dövlətlər arasında
əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsi üzrə gələcək plan, proqram və layihələrin hazırlanması haqqında
strateji göstəriĢlər vermiĢdir. ĠƏT-in Tranzit Ticarət haqqında SaziĢi 15 mart 1995-ci ildə Ġslamabadda imzalanmıĢdır. Müqavilənin məqsədi ĠƏT-ə üzv ölkələr arasında ticarətin geniĢləndirilməsinə

yardım göstərmək olmuĢdur. SaziĢ Ġran, Pakistan, Qazaxıstan və Tacikistan tərəfindən ratifikasiya
edilmiĢdir (1). 12 dekabr 2000-ci il tarixində Azərbaycan Prezidenti ulu öndərimiz H. Əliyevin
Sərəncamı ilə müqavilə ratifikasiya edilmiĢdir və bununla da Azərbaycan ĠƏT-in Tranzit Ticarəti
haqqında saziĢinə qoĢulmuĢdur. Azərbaycan Respublikası ĠƏT üzv ölkələrinin iĢ adamları üçün viza
prosedurlarının sadələĢdirilməsi haqqında razılıq əldə etmiĢdir. Bu addımlar ticarət əlaqələrinin inkiĢafına geniĢ imkan yaratmıĢdır. ĠƏT ölkələri arasında qaçaqmalçılıq və gömrük hüquqpozmaları ilə
mübarizə sahəsində əməkdaĢlıq üzrə qarĢılıqlı anlaĢma haqqında memorandumu, narkotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni istehsalında istifadə olunan prekusorların beynəlxalq ticarətinin
monitorinqi üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi haqqında qətnaməni Azərbaycan dövləti tərəfindən
qəbul edilmiĢdir. 2002-ci il 14 oktyabr tarixində ĠƏT üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
baĢçılarının Yeddinci Zirvə görüĢündə Azərbaycanın ümummilli lideri H. Əliyev iĢtirak etmiĢdir və
onun tərəfindən ĠƏT-in Ġqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Bakı Ģəhərində yaradılması təĢəbbüsü irəli
sürülmüĢdür. Daha sonra bu təklif 2002-ci ilin 12-13 dekabr tarixlərində Ġstanbul Ģəhərində
keçirilmiĢ ĠƏT-in Regional PlanlaĢdırma ġurasının 14-cü iclasında Azərbaycan Respublikasının
nümayəndə heyəti tərəfindən Mərkəz yaradılması haqqında məlumat verilmiĢdir. Azərbaycanın
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın, Azərbaycan Respublikasının
zəngin təbii-iqtisadi imkanlarla yanaĢı, təsərrüfat, sənaye, istehsal, texniki potensialı, bir çox sahələrdə güclü elmi-texniki və ixtisaslı kadr ehtiyatına malik olması ölkəmizin xarici ticarət potensialının formalaĢmasına, gücləndirilməsinə, inkiĢafı və səmərəli realizasiyası üçün əlveriĢli Ģərait
yaratmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrini möhkəmləndirərək dünya bazarlarında yerli istehsalçıların mövqelərini gücləndirmək, iqtisadi təhlükəsizliyin və milli
mənafelərin təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər görmüĢdür. Azərbaycan geniĢ xarici ticarət imkanlarına malik olması bu potensialın inkiĢafı və həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli mühitin yaradılması ölkə qarĢısında duran bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllində, o cümlədən, davamlı və
dinamik iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasında mühüm rol oynamaqla yanaĢı, onun dünyanın inkiĢaf
etmiĢ ölkələri sırasına çıxmasını təmin edəcəkdir.
1993-cü ildən etibarən Azərbaycanın Avropa Ġttifaqı ölkələri ilə ümumi ticarət dövriyyəsi
daim artmaqda olmuĢdur. Belə ki, Azərbaycan Avropa Ġttifaqının Qafqazda ən böyük ticarət
tərəfdaĢıdır və bu ticarıtin ən əsas məhsullarını neft, qaz və pambıq təĢkil edir. 1998-ci ilin sentyabr
ayında Bakıda keçirilmiĢ Zirvə Toplantısı zamanı imzalanmıĢ ―Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin
inkiĢafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli saziĢ‖in həyata keçirilməsi ilə TRACECA ticarət yolunun inĢası və inkiĢafı vasitəsilə Azərbaycan ticarət əlaqələrini geniĢləndirərək
təsərrüfat inteqrasiya sisteminə qoĢulmuĢdır, iqtisadi artımına nail olmuĢdur (9). Ölkə iqtisadiyyatının dünya sisteminə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək və ixrac potensialını inkiĢaf etdirmək
üçün Azərbaycan hökuməti 2000-2002-ci illərdə ticarətin inkiĢaf proqramını qəbul etmiĢdir. Bu
proqram respublikamızın xarici ticarətinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır.
2003-cü il Azərbaycanın AĠ ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsi 1938781,5 min ABġ dolları
təĢkil etmiĢdir. AĠ-nin ümummi yekunda xüsusi çəkisi 1995-ci ildəki 16,3% -dən artaraq 2003-cü
ildə 50% təĢkil etmiĢdir. Azərbaycanın Beynəlxalq Ticarət TəĢkilatına qəbul olunması ölkəmizin
inteqrasiyaya yönəldilmiĢ bir istiqamətidir. Bu respublikamızın dünya bazarları ilə münasibətlərin
formalaĢmasına, onun ixracat imkanlarının geniĢlənməsinə imkan yaradacaqdır. Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına qoĢulmaq, dünya ölkələri sırasına inteqrasiya olunmaq istiqaməti ölkəmizin strateji
məqsədidir. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına qəbul olunmasına yönəldilmiĢ addımlar
bərabərhüquqlu Ģərtlər əsasında dünya ticarətində inteqrasiya etmək niyyətini nümayiĢ etdirən prioritetlərdən biridir. Avropa Birliyi Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyünü dəstəkələyən qüvvələrdən biridir və TACĠS proqramı çərçivəsində müvafiq ekspertizanın təmin edilməsi vasitəsilə respublikamızın bu beynəlxalq təĢkilata daxil olunmasına dəstək verir (8). Ölkəmizin ÜTT-yə üzv olmaq
istəyi respublikanın müasir beynəlxalq ticarət sisteminə, dünya iqtisadiyyatına səmərəli və əlveriĢli
Ģərtlərlə daxil olmaqdan ibarətdir. Respublikamızın ÜTT-yə üzvlüyünə qəbul olunma prosesi 1977ci ildən iyun ayında Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olmaq niyyətini bildirməsi ilə baĢlamıĢdır və ÜTTyə müĢahidəçi kimi dəvət olunmıĢdur (10).

Xarici iqtisadi ticarət sahəsində Azərbaycan öz beynəlxaq əlaqələr dairəsini xeyli
geniĢləndirmiĢdir. Ölkəmiz 135 xarici dövlətlə ticarət əməliyyatlatı aparmıĢdır. 1995-2005-ci illər
xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi 8558,4 milyon dollar, o cümlədən, idxal 4211,2 milyon,
ixrac 4347,2 milyon dollar olmuĢdur.Xarici ticarət əlaqələrinin inkiĢafında respublikamızda
fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumların və xarici Ģirkətlərin, müĢtərək və birgə meəssisələrin də
müxtəlif iqtisadi sahələrdə, hasilatda, sənayedə, emalda, istismarda iĢtirakı öz əhəmiyyətli faydasını
vermiĢdir. Təkcə 2005-ci ildə Azərbaycanın Ġtaliya, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Türkmənistan, Sinqapur, BirləĢmiĢ Krallıq, Almaniya, Çin, Ukrayna, Gürcüstan, Ġran, Ġsrail, ABġ ilə ticarət əlaqələri
daha geniĢ olmuĢdur (4).
1996-2005-ci illərdə ümumdünya və beynəlxalq regional təĢkilatları üzrə ixrac ( min ABġ
dolları) əməliyyatları aĢağıdakı cədvəldə əks olunmuĢdur (7).
Dövlətlər
Cəmi
MDB
AB
QDĠƏT
ĠƏT
GUÖAM
OPEK
ĠKT
ASĠƏT
AATA
ASEAN
ĠƏĠT

1996
631245,5
290124,7
58707,9
277957,0
323463,2
122817,0
229230,8
326652,3
114420,5
1936,0
38,6
103801,1

1997
781309,7
378293,8
87700,0
407191,5
258498,8
171466,7
191205,9
260877,9
228376,1
6645,6
763,6
148349,5

1998
606150,5
232173,5
131476,7
354774,1
214018,5
91510,2
48110,9
219318,3
122632,8
17231,4
664,2
302695,6

1999
929242,2
211137,5
423442,4
266990,9
120250,6
96745,8
36645,9
1377037,7
121985,9
37525,6
1276,2
564498,7

2000
1745251,9
235217,2
1053665,2
336268,8
151126,1
99343,2
20376,9
16995,2
114909,1
46727,9
6534,0
1250955,1

2001

2002

2003

2004

2005

222795,8
1608001,3
316715,0
114393,8
110146,4
20078,8
16543,5
95994,7
95371,3
377,9
1787887,1

243633,4
1463328,0
358105,4
169609,3
93969,9
37658,3
181158,8
150958,3
21397,8
1496,9
1622294,9

332291,5
1745572,2
473322,5
208853,3
131404,0
58276,4
224254,9
260731,6
2561,1
313,4
1900633,6

614215,2
1841031,0
747059,3
540867,7
201179,9
294544,2
700903
422285,5
3661,0
132484,1
2004949,2

905390,3
2029114,7
112160
829151
244432
193722
904492
564716
3317,8
123422
229132

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat materiallarına əsaslanaraq, 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikası üzrə cəmi 796, onlardan 555 xarici, 241 birgə müəssisə və firma fəaliyyət göstərirdi.
Onların ümumiyyətlə, 2005-ci ildə ixrac olunan malların dövriyyəsi 4022826,2 min manat, idxal
olunan malların dövriyyəsi isə 31427,6 min manat olmuĢdur ki, bundan da ixrac üzrə 3976451,0
min manat həcmində xarici müəssisələrin, 46375,2 min manat dəyərində müĢtərək müəssisələrin
payına düĢmüĢdür. Malların idxal sahəsində isə göstəricilər 6877,8 min manat dəyərində isə
müĢtərək müəssisələrin payına düĢmüĢdür (5).
Respublikamızın xarici ticarət dövriyyəsi 2002-ci ildə 38 mln ABġ dolları, 2003-cü ildə 40
mln dollar olmuĢdur. 2003-cü ildə idxal əməliyyatı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 60%,
ixrac əməliyyatları 30% artmıĢdır. 2003-cü ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına Azərbaycanın
iqtisadiyyatına 13 milyard dollardan çox investisiya qoyulmuĢdur. Həmin investisiyaların 10 mlrd
dollarından çoxu xarici investisiyaların payına düĢür ki, bu da ümumi investisiyaların 77%-ni təĢkil
edirdi (3).
Bu cədvəl isə 1996-2005-ci illərdə ümumdünya və beynəlxalq regional təĢkilatları üzrə idxal
(min ABġ dolları) göstəriciləri əks etdirir (6):
Dövlətlər

1996

1997

1998

1999

2000

Cəmi

960636,3

794343,2

1076497,4

1035888,8

1172081,5

MDB
AB
QDĠƏT
ĠƏT
GUÖAM
OPEK
ĠKT
ASĠƏT
AATA
ASEAN
ĠƏĠT

350885,1
135985,1
511435,6
328410,2
138553,2
174602,4
438637,2
207758,0
15355,3
551,7
417787,6

404681,3
102164,9
466463,1
290684,9
135775,6
90816,3
334551,1
185494,7
3333,4
210,28
323574,0

404681,2
223739,0
451124,7
337707,2
123766,9
88598,1
391359,6
255684,0
16588,7
5529
526964,9

325299,5
190606,2
428961,5
233673,4
49878,2
60520,7
249767,3
448374,9
40565,5
44974,4
552109,0

375539,0
227173,3
443417,7
258180,0
48629,5
78096,0
306105,9
428468,3
62213,7
17401,4
584768,0

2001

2002

2003

2004

2005

445233,8
273973,4
370062,4
447373,9
44602,0
76496,5
472378,0
522882,7
22000,7
7642,9
778319,9

650555,5
393512,8
54547,7
487286,6
94359,2
79581,3
515168,7
545834,9
41399,0
42285,7
769344,3

851201,8
866800,0
728139,7
577874,6
130185,8
94793,4
723750,2
895346,2
50743,3
130224,2
1395751,2

1200591,7
1190809,3
1000540,2
704153,5
187935,8
79136,8
890122,3
1173233,1
100155,1
139797,1
1825749,6

1449516,2
1248075,0
1319795,2
831317,7
274454,9
114189,0
927820,5
1588245,0
57180,3
414183,4
1890968,1

Bu illər xarici və müĢtərək müəssisələr respublika iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində
çalıĢırlar. Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, meĢə təsərrüfatı sahəsində 4, sənaye sahəsində 208, tikinti
sahəsində 71, ticarət və təmir sahəsində 234, xidmət sahəsində 22, nəqliyyat və rabitə sahəsində 81,
təhsil sahəsində 23, səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində 14, sosial, Ģəxsi və

kommunal sahədə 11 xarici və birgə müəssisə fəaliyyət göstərmiĢdir, yerli müəssisə və idarələri ilə
geniĢ əməkdaĢlıq etmiĢdir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası onun geniĢ
ticarət əlaqələrinin və iqtisadiyyatının inkiĢafına, dünya bazarlarında rəqabət aparmaq imkanına
zəmin yaratmıĢdır.
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SUMMARY
The article expresses the significances of international trade relations of Azerbaijan and its
unity to the economical integration system. Here is also stated the cognitive increase in the number
of contracts within various regional location, circulation increase of trade in the result of foreign
relations of our country with regional organizations, international companies.
The author emphasized the activity of country interests, their strengthening in different fields,
mainly the local manufactures in the world market. He shows the main abilities of Azerbaijan economy in the international trade system. All above shown suggestions conclude in the role of Azerbaijan economy in the developing stage among international trade ties and integration into the world
economic system.
Əsədova M., filologiya elmləri namizədi, German-roman dilləri şöbəsinin müdiri,
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan
ĠġARƏ ƏVƏZLĠKLƏRĠNĠN ÜSLUBĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
(Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)
Qrammatika dil vasitələrinin böyük üslubi imkanlarını təqdim edir. Ümuni dilçiliyin bir
bölməsi olan üslubiyyat [1,9]. ―hökmən qrammatikaya əsaslanmalıdır, çünki, o özü də
qrammatikadan baĢqa bir Ģey deyil, yalnız yazıçının mütaliəsinə və onun yaratmasına daim tətbiq
olunandır‖ [2,111]. Bu fikir nitq hissələrinin üslubi səciyyəsinə, onların ayrı-ayrı formalarının
istifadəsinə və ən yüksək dərəcədə sintaksisə aiddir.
Nitq hissələri içərisində orijinal bir yer tutan mürəkkəb və çoxcəhətli dil vahidlərin təĢkil
edən əvəzliklərin üslubi funksiyalarının araĢdırılması bu orijinal nitq hissəsinin rəngarəngliyinin
aĢkar olunmasında və müxtəlif sistemli dillərdə oxĢar və fərqli təzahür formalarının üzə
çıxarılmasında əhəmiyyət daĢıyır.

Azərbaycan və ingilis dillərində iĢarə əvəzlikləri deyiktik mənalı əvəzliklərdir və konkret
varlıqları, əĢyaları və anlayıĢlara iĢarə etmək üçün iĢlədilir. ĠĢarə əvəzlikləri əvəzliyin digər
növlərindən daha qədim olub, insan təfəkkürünün inkiĢafı nəticəsində hər iki dildə bu günkü
formasını almıĢdır. Müasir Azərbaycan dilində iĢarə əvəzlikləri aĢağıdakılardır: bu, o, belə, elə,
həmin, haman. Müasir ingilis dilində iĢarə əvəzlikləri sayca azlıq təĢkil edir: this (bu), that (o), such
(belə, elə), same (həmin, haman). Ġngilis dilində this və that iĢarə əvəzliklərinin cəm formaları
mövcuddur: these (bunlar), those (onlar). Hər iki dildə bu sözlərin ifadə etdiyi semantika imkan
verir ki, bu sözlər bir-birinin yerinə iĢlənsin və Ə. Dəmirçizadə belə halda ümumi mənaya xələl
gəlmədiyini qeyd edir [3, 236]. ĠĢarə əvəzliklərinin bir-birinin yerinə iĢlənmə imkanı onların
arasında sinonimliyin mövcudluğunu göstərir. Ə. Dəmirçizadə sinonimliyin olduğu halda üslubi
məqsədəuyğunluq nöqteyi-nəzərindən iĢarə əvəzliklərini seçmə imkanı olduğunu qeyd edir [3, 236].
QarĢılaĢdırılan hər iki dildə iĢarə əvəzlikləri yaxın və uzaq varlıqları, əĢyaları və anlayıĢları
göstərmək baxımından antonim mənalı sözlərə ayrılır. Bu (this)- o (that), bunlar (these)- onlar
(those), elə-belə, həmin- haman. Buradan aydın olur ki, iĢarə əvəzlikləri məkan və zaman mənası
ifadə etmək xüsusiyyətlərinə malikdir. Belə ki, hər iki dildə bu –this, yaxud bunlar-these, belə-such,
həmin-same iĢarə əvəzlikləri məkan və zaman baxımından yaxın və yaxınlıqda yerləĢən, o-that,
yaxud onlar-those, elə-such, haman-same iĢarə əvəzlikləri isə zaman və məkan baxımından uzaq
və uzaqda yerləĢən varlıqları, əĢyaları, anlayıĢları göstərmək üçün iĢlədilir. Ġngilis dilində such və
same iĢarə əvəzlikləri ikili zaman və məkan mənası ifadə etməyi ilə fərqlənir. Bu iĢarə əvəzlikləri
həm yaxın və yaxınlıqda, həm də uzaq və uzaqda yerləĢən varlıq və əĢyaları, anlamları göstərmək
üçün iĢlənir [4, 54] və omonimlik mahiyyəti daĢıyır.
Azərbaycan dilində o, ingilis dilində isə that iĢarə əvəzliyi omonim sözlərdir. Belə ki, bir
leksik vahid kimi o həm III Ģəxsin təkini bildirir, həm də iĢarə əvəzliyi kimi iĢlənir. Ġngilis dilində o
iĢarə əvəzliyinin qarĢılığı that bir söz olaraq həm iĢarə əvəzliyi kimi, həm də “ki” bağlayıcısı kimi
iĢlənir. Buna görə də bu əvəzliklərin iĢarə əvəzliyi, yaxud da digər söz kimi iĢlənməsi məqamlarına
diqqətlə fikir vermək zəruridir. Məsələn:
Azərbaycan dilində: Dünən Nərgizə bir oyuncaq bağışladılar. O oyuncağı çox xoşladı. O
oyuncaqla bütün günü oynadı. Bu cümlələrin II və III-sində iĢlənən “o” əvəzliyi həm iĢarə əvəzliyi
kimi, həm də III Ģəxs tək əvəzliyi kimi qəbul edilə bilər. “O” əvəzliyi həm iĢarə əvəzliyi ilə ifadə
olunmuĢ təyin, həm də III Ģəxs tək əvəzliyi ilə ifadə olunmuĢ mübtədə kimi anlaĢıla bilər. Əgər bu
cümlələrdə “o” əvəzliklə ifadə olunmuĢ təyindirsə, o zaman bu əvəzliyin yerini dəyiĢmək olmaz.
Təyin təyin etdiyi cümlə üzvünün qarĢısında iĢlənməlidir. Ancaq “o” əvəzliyi mübtədanı bildirirsə,
o halda belə anlaĢılmazlığa yol verməmək üçün bu cümlələrdə o əvəzliyinin yerini dəyiĢmək
lazımdır. Məsələn: Oyuncağı o çox xoşladı. Oyuncaqla o bütün günü oynadı.
Ġngilis dilində that iĢarə əvəzliyinin də iĢlənməsində müəyyən məqamları nəzərdən
qaçırmamaq lazımdır. Məsələn: He said that advice is important for her. Bu cümlə Azərbaycan
dilinə iki halda tərcümə oluna bilər. Məsələn: O dedi ki, məsləhət onun üçün vacibdir. Yaxud, O
dedi, o məsləhət onun üçün vacibdir. Birinci cümlədə that leksik vahidi köməkçi nitq hissəsi, “ki”
bağlayıcısı kimi, ikinci cümlədə isə təyin vəzifəsində olan iĢarə əvəzliyi kimi tərcümə olunur. Belə
cümlələrdə that əgər iĢarə əvəzliyi kimi iĢlənibsə, dəqiqlik naminə that bağlayıcısını ikinci dəfə
iĢlətmək lazımdır və cümlə bu Ģəkildə verilməlidir: He said that that advice is important for her.
Verilən nümünələrdən göründüyü kimi iĢarə əvəzliklərinin omonimlik xüsusiyyəti hər iki dildə
müəyyən üslubi məqamlarda çətinlik yaradır.
Hər iki dildə iĢarə əvəzlikləri this-bu iĢarə əvəzliyi nə isə yeni olanı, yaxud hələ gəlməkdə
olanı göstərərək antisipator – ilkin, xəbərdarlıq edən bir qüvvə ilə iĢlədilə bilir. Məsələn:
Azərbaycan dilində: Mən bunu bilirəm- sən dahisən. Bu dəfə mən udacağam. Mən sənin bu
paltarını heç vaxt görməmişəm.
Ġngilis dilində: I know this- you are a genius. This time I‟ll win. I‟ve never seen this dress of
yours.
Ġngilis dilində ―that‖ iĢarə əvəzliyinin həm tək forması that (o), həm də cəm forması those
(onlar) yiyəlik əlaqəsində olan söz birləĢməsinin əvəzedici sözü funksiyasında iĢlənir. Əgər adı
əvvəl çəkilmiĢ söz təkdədirsə that, cəmdə formadadırsa those əvəzlikləri ―of‖ (-ın,-in,-un,-ün)

sözönüsü ilə birlikdə iĢlənərək nitqdə təkrara yol verməmək üçün, nitqi artıq söz yükündən
qurtarmaq üçün iĢlənir. Məsələn:
The perfume of the rose is more subtle that that of the lily.- Qızılgülün ətri zanbağın ətrindən
daha zərifdir. Bu cümlədə that of birləĢməsi the perfume of birləĢməsini ikinci dəfə təkrar etməmək
üçün iĢlədilir.
Azərbaycan dilində ―o‖ və ―bu‖ iĢarə əvəzlikləri əvvəl adı çəkilmiĢ Ģəxsi. əĢyanı və yaxud hər
hansı bir məfhumu əvəz etmək üçün iĢlədilir. Bu halda deyiktik təbiətli iĢarə əvəzlikləri hal
Ģəkilçiləri ilə iĢlənir. Məsələn: Sən bu parçadan istəyirsən?- Hə, ondan; Bu kitabı verim?- Hə, onu.
Azərbaycan dilində belə və elə, ingilis dilində isə such iĢarə əvəzlikləri sırf iĢarədən çox,
təyini iĢarə üçün iĢlədilir. Bu əvəzliklər qarĢılaĢdırılan dillərin hər ikisində iĢin, hərəkətin səbəbini,
tərzini, istiqamətini vurğulamq, göstərmək məqsədi ilə iĢlədilir. Belə, elə-such əvəzlikləri iĢarə
çalarlıqlı təyinedici əvəzliklər olub əksər halda əĢyanı göstərmə yolu ilə təyin etmək üçün iĢlədilir,
yaxud tərzi-hərəkət çalarlığını daha çox xüsusiləĢdirilmə tonunda ifadə edir. Ġngilis dilində such
əvəzliyindən sonra iĢlənən iĢim sayılan və tək olduqda, such əvəzliyindən sonra ―a-an‖ qeyrimüəyyən artiklı iĢlənir. Məsələn:
Azərbaycan dilində: elə gözəl qız, belə nazlı yeriş və s.
Ġngilis dilində: such a beautiful girl, such a nice baby.
Cümlə və mətn daxilində Azərbaycan dilində elə, belə əvəzlikləri təklikdə iĢlənmə imkanına
malikdir. Ancaq ingilis dilində such iĢarə əvəzliyi təklidə iĢlənmə qabiliyyətinə malik olmayıb,
həmiĢə ismin təyini kimi iĢlənir. Məsələn:
Azərbaycan dilində: Elə yox, bax belə, belə təmizlə.
Ġngilis diilində such iĢarə əvəzliyi Ģeylərin, Ģəxslərin və vəziyyətlərin müəyyən keyfiyyətinə
iĢarə edir. Kontekst daxilində such iĢarə əvəzliyi əvvəlki cümlənin, yaxud söz birləĢməsinin yerinə
tək halda iĢənir. Məsələn:
Ġngilis dilində:He could not love her. Such was everyone‟s verdict.-Oğlan onu sevə bilmədi.
Hamının hökmü belə oldu.
Azərbaycan dilində elə, belə, ingilis dilində such iĢarə əvəzlikləri bəzən ekspressivliyi daha
da artırmaq məqsədi daĢıyan üslubu məqamlarda iĢlənir. Bu mənada elə, belə- such iĢarə əvəzlikləri
xüsusiləĢdirilmiĢ məna çalarlıqlarının ifadə edir və tək, yaxud tərkib daxilində iĢlənir. Azərbaycan
dilində olan elə, belə iĢarə əvəzliklərinin iĢlənmə imkanları ingilis dilində olan such iĢarə
əvəzliyinin üslubu imkanlarından daha geniĢdir. Məsələn, Ə. Dəmirçizadə elə, belə iĢarə
əvəzliklərinin on üslubu məqamda iĢləndiyini qeyd edir. Məsələn, elə, belə əvəzlikləri 1) ancaq,
xüsusən, hər zaman sözlərinin daĢıdığı mənaları ifadə edir. Məsələn, Sən elə gözəlsən, binadan,
Pəri. (Vaqif). Ġngilis dilində bu mənada so dərəcə zərfi iĢlənir: You are so beautiful; 2) lap, hətta
sözlərindəki məna rənglərini xüsusiləĢdirmə-ekspressivlik çalarlığında ifadə edir. Məsələn, Elə
anasının yanında bu məsələni həll etdi. Ġngilis dilində bu mənada ya qayıdıĢ əvəzlikləri, ya da just
sözü iĢlənir: She solved this problem just beside her mother; 3) belə sözü hətta, da bağlayıcıları
mənasını xüsusiləĢdirmə çalarlığı ilə ifadə etmək üçün iĢlənir: ... onda insaf belə yoxdur. Ġngilis
dilində bu mənada even sözü, yaxud at all birləĢməsi iĢlənir; 4) elə sözü bil sözü ilə birlikdə sanki
mənasını xüsusi çalarlıqda idadə edir: Elə bil indicə baĢı ağrıyan bu deyil. Ġngilis dilində bu mənada
as if və as though (sanki) mürəkkəb bağlayıcıları iĢlənir: As though she has not just had a headache;
5) lap ədatının elə, belə sözlərinə qoĢulmasından düzələn lap elə, lap belə ifadələri tamlıq, qətilik
çalarlığını gücləndirmək üçün iĢlədilir: Lap belə dedi? Ġngilıis dilində bu mənada so dərəcə zərfi və
in this way (belə tərzdə) zərfi iĢlənir: Has she said so; 6)elə, belə əvəzlikləri qoĢa iĢlənərək
gücləndirmə və çoxaltma çalarları ifadə edir: Belə-belə iĢlərə baĢ qoĢma. Ġngilis dilində such iĢarə
əvəzliyi bu üslubi məqamda Azərbaycan dilindən fərqli olaraq təkrar olmadan iĢlənir: Don‘t join
such problems; 7) elə-belə Ģəklində bu əvəzliklər vaciblik, əhəmiyyətsizlik və ya xüsusi məqsədin
olmaması çalarlığı ifadə edir: Nə əcəb gəlmişdin?- Heç, elə-belə. Ġngilis dilində bu mənada just so
birləĢməsi iĢlənir. və s. [5, 240]. Ancaq such iĢarə əvəzliyinin iĢlənmə məqamları əksər hallarda bu
çalarlarla üst-üstə düĢmür. Such iĢarə əvəzliyi yalnız təyin kimi ismin qarĢısında iĢlənərək
qarĢısında iĢləndiyi ismə xüsusi ekspressivlik verir. Məsələn, such a beautiful lady- elə gözəl xanım.
Bu iĢarə əvəzliyinin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti müəyyənlik artiklı- the ilə heç vaxt iĢlənməməsidir.

Əksinə such iĢarə əvəzliyindən sonra sayılan tək isim iĢləndikdə a (an) qeyri-müəyyən artiklı
iĢlənir.
Elə, belə iĢarə əvəzlikləri kimi ingilis dilində such iĢarə əvəzliyi də həm anaforik, həm də
antisipator qüvvə ilə iĢlənir [4, 55]. Hər iki dildə olan bu əvəzliklər anaforik olaraq kontekst
daxilində əvvəlcə söylənilmiĢ fikri istinad edərək, həmin fikri bir növ səciyyələndirir. Məsələn:
Azərbaycan dilində: O çalışqan, istedadlı bir tələbədir. Belə (elə) tələbələr adətən uğur
qazanırlar.
Ġngilis dilində: She is a industrious, talented student. Such students always gain success.
Anticipator qüvvə kimi hər iki dildə elə, belə -such əvəzliyi bütöv cümlənin əvəzində iĢlənir.
Məsələn:
Azərbaycan dilində: Cavab belə (elə) oldu. “Oğlan həmişə onlara kömək edəcək”.
Ġngilis dilində: Such is the answer. “He will always help them”.
Ġngilis dillərində such (elə, belə) əvəzlininin mənası tez-tez that (ki) bağlayıcısı ilə iĢlənən
budaq cümlə və as (kimi) bağlayıcısı ilə iĢlənən birləĢmə ilə tamamlanır, yəni bu iĢarə əvəzlikləri
budaq cümlə və birləĢmələrin tərkibində mənasının tamamlanmağına ehtiyac olan qəlib sözlər kimi
iĢlənir. Məsələn:
We had such a busy day that we couldn‟t even ring him up.-Elə məĢğul günümüz oldu ki, ona
zəng edə bilmədik.
I have never seen such a handsome man as Tom‟s father.- Mən heç vaxt Tomun atası kimi
elə gözəl adam görməmiĢəm [4, 56].
Verilən cümlələrin tərcüməsindən elə, belə iĢarə əvəzliklərinin Azərbaycan dilində eyni üslubu məqamda qəlib söz kimi iĢlənməsini müĢahidə etmək olar.
Ġngilis dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində elə, belə iĢarə əvəzlikləri cəm Ģəkilçisi qəbul
edir və substantivlik çalarlığında iĢlənir. Məsələn: belələri, elələri. –Belələrinə nə deyəsən? Elələri
də var ki, heç kömək etmək istəmir. Belə cümlələr ən çox alçaltma, kinayə, nifrət çalarlıqlarını ifadə
edir. Elə, belə iĢarə əvəzliklərini ingilis dilindəki qarĢılığından fərqləndirən daha bir cəhət bu iĢarə
əvəzliklərinin –cə, -cəsinə Ģəkilçiləri qəbul edib qətilik çalarlığı ilə tərzi-hərəkətə iĢarə etməsidir.
Məsələn: beləcə, beləcəsinə, eləcə, eləcəsinə. Beləcə sözlərini deyib getdi.
Azərbaycan dilində belə, elə, o, bu, ingilis dilində this və that iĢarə əvəzlikləri xəbər –Ģəxs
Ģəkilçilərini qəbul edərək bir sıra sintaktik məqamlarda və üslubi çalarlıqlarda iĢlənir. Bu əvəzlilər
xəbər Ģəkilçisi qəbul edərkən hökmdə, mülahizədə, nəticədə, yekunlaĢdırıcılıq çalarlığı bildirir.
Məsələn:
Azərbaycan dilində:
Günümüzün tələbi belədir. Dövrümüzün qanunu budur.
Ġngilis dilində:
Today‟s demand is this. This year‟s fashion is that.
Azərbaycan dilində həmin, haman, ingilis dilində (the) same iĢarə əvəzliyi oxĢarlığı bildirmək
üçün iĢlədilir. Ġngilis dilində same iĢarə əvəzliyi həmiĢə müəyyən artiklla iĢlənir. Ġngilis dilindən
fərqli olaraq Azərbaycan dilində həmin, haman əvəzlikləri zaman və məkanca yaxınlıq, uzaqlıq
ifadə edirlər. ―Həmin‖ zaman və məkanca yaxınliq, haman isə zaman və məkanca uzaqlıq bildirir.
Hər iki məna ingilis dilində (the) same iĢarə əvəzliyi ilə göstərilir. Eynilik, oxĢarlıq məna çalarlarına
malik bu əvəzliklər hər iki dildə ismin qarĢısında iĢlənərək hər iki dildə anaforik üslubu məqamda,
Ģəxsin, əĢyanın, yaxud anlayıĢın bənzərliliyini göstərirlər. Məslən:
Azərbaycan dilində: həmin qız, haman gün və s. Hamı həmin qızı tanıdı. Həmin gün hamı
evdə idi.
Ġngilis dilində: the same day, the same man və s. They came on the same day.-Onlar eyni
gündə gəldilər; He pointed to the same man three times.- O eyni adamı üç dəfə göstərdi.
Ġngilis dilində same əvəzliyi such əvəzliyi kimi that və as bağlayıcıları ilə bağlanan budaq
cümlələrin qəlib sözü kimi baĢ cümlədə iĢənir. O. Musayev same əvəzliyinin mənasının that və as
bağlayıcıları ilə bağlanan budaq cümlələrlə tamamlandığını göstərir, ancaq bu halda bu əvəzliyin
qəlib söz kimi baĢ cümlənin tərkibində iĢlənməsini qeyd etmir.Məsələn:
Ġngilis dilində:

She asked the same question that I disliked.-O mənim xoĢlamadığım həmin sualı soruĢdu.
He met his friend in the same place as I did.-O mənim etdiyim kimi dostu ilə həmin yerdə
görüĢdü.
Azərbaycan dilində həmin, haman iĢarə əvəzlikləri mənasının tamamlanmasını tələb edən budaq cümlələrin qəlib sözü kimi iĢlənir. Məsələn: Bu həmin gün idi ki, biz onları görmüşdük. Ancaq
həmin, haman iĢarə əvəzliklərinin belə üslubu məqamda iĢlənməsin dildə çox nadir halda iĢlənir.
Əvəzliklərin rəngarəng üslubi çalarlıqları onların sinonim və antonim kimi çıxıĢ etməsi ilə
daha da zənginləĢir.
Əks mənalı əvəzliklər müəyyən üslubi məqamlarda təzad, yaxud antiteza, antonimlik
yaratmaq üçün iĢlədilir. ―Müəyyən üslubi effekt yaratmaq üçün‖ [5,106] antiteza, eləcə də antonim
əvəzliklər kontekst daxilində bir- biri ilə təzadlı Ģəkildə qarĢılaĢdırılır. Antonimlik Azərbaycan
dilində əvəzliklərdə müĢahidə olunduğu kimi ingilis dilində də əvəzliyin bəzi növlərində təzahür
edir. Azərbaycan dilində əvəzliklərin aĢağıdakı antonim cütlüyü müĢahidə olunur. Məsələn: bu-o,
belə- elə, həmin- haman, hər- heç, hər bir- heç bir [6, 319]. Ġngilis dilində iĢarə əvəzliklərindən
this- that, these- those, mürəkkəb qeyri-müəyyən və təyin əvəzliklərindən everybody- nobody,
everything- nothing əvəzlikləri müəyyən üslubi məqamlarda bir-birləri ilə antonim münasibətdə
olur. Antonimlik təkcə sadə əvəzliklər, yaxud mürəkkəb quruluĢa malik əvəzliklər arasında deyil,
eyni zamanda sadə quruluĢlu və mürəkkəb əvəzliklərin arasında da müĢahidə olunur. Məsələn,
Azərbaycan dilində hamı- heç kəs, hər- heç bir, ingilis dilindəki all, everybody, everyone təyin
əvəzliklər ilə none inkar əvəzlikləri, either təyin əvəzliyi ilə neither inkar əvəzliyi antonim olur.
Əvəzliklərin sinonimliyi hər iki dildə təzahür edir və sinonim əvəzliklər müxtəlif üslubi
məqamlarda iĢlənərkən öz səciyyəvi xüsusiyyətləri fərqlənirlər. Hansl sinonim əvəzlikliyin
iĢlənməsi, ―üslubi əhəmiyyətli seçim‖ [7,160] müəyyən kontekstdə verilən fikrin daha effektli və
təsirli verilməsində böyük rol oynayır. Məsələn, Azərbaycan dilində ümumilik və təsdiq çalarlı
hamı –hər kəs, hər Ģey- hər nə, hər- hər bir, bəzisi- kimisi- kimi, necə- nə cür, belə- bu cür, elə- o
cür sinonim əvəzlik cütləri, ingilis dilində isə all- eveybody- every one, all-everything, either- both,
what- which, every-each, anybody- anyone, inkar əvəzliklərindən none- neither, nobody- no one
əvəzlikləri sinonim olur.
ƏDƏBĠYYAT
1. Galperin I.R. Stylistics. Moscow- ―Vysśaya Śkola‖- 1981.-334 s.
2. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. Москва «Высшая
школа»- 1987.- 399с.
3. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı- AzərtədrisnəĢr-1962.
4. Turksever O. I. (Musayev), Hajiyev E.I., Huseynov A. R. A Practical
Grammar of
Contemporary English. Baku- Qismət-2009.
5. Əfəndiyeva T. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri. Bakı ―Nurlan‖-2007184 s.
6. Mustafayeva Q. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı- ―Elm‖-2010.- 388 s.
7. Долинин К.А. Стилистика французского языка. Л., «Просвещение»- 1978.-344 с.

SUMMARY
This article deals with the stylistic peculiarities of the demonstrative pronouns. Demonstrative
pronouns in both compared languages possess the ability of expressing place and time meanings.
Here the sinonymic, antonymic peculiarities of the demonstrative pronouns, their ability of
denoting similarity are revealed, too. The differences and universal features between two languages
have been determined.

Əzizova S., dissertant
Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN MUSĠQĠ FOLKLORUNUN TƏDQĠQĠ PROBLEMLƏRĠ
Xalqımızın Ulu öndəri Heydər Əliyev milli mədəniyyətimizi qiymətləndirərək, demiĢdir:
―Bizim hamımızı - azərbaycanlıları birləĢdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli
mədəniyyətimizdir - ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, Ģeirlərimiz, mahnılarımızdır,
xalqımıza mənsub olan adət-ənənələrdir‖. Bu sözlərdə böyük həqiqət vardır. Bu gün хalq
mədəniyyətinin özünəməхsusluğuna və milli хüsusiyətlərinə müraciət tədqiqatların mühüm tərkib
hissəsinə çevrilmiĢdir. Хalq incəsənətinə, о cümlədən, musiqi fоlklоruna хüsusi maraq, bir qayda
оlaraq, bu və ya digər ölkənin ictimai, mədəni yüksəliĢ dövrlərində özünü göstərir. Bu dövrlərdə
хalq mədəniyyətinin, хalq ruhunun qabaqcıl ictimai və estetik idealların mənbəyinə çevrilməsi
müĢahidə оlunur.
Musiqi fоlklоru bu gün bizim dövlətimizin demоkratikləĢmə və inkiĢaf prоsesinə fəal
qоĢulmuĢdur. Biz dövrümüz üçün çох хarakter оlan хalq incəsənətinə daim artan marağın
Ģahidiyik. Belə ki, musiqi Ģəraitinin daim dəyiĢilməsi vacib faktоrdan biri kimi diqqəti cəlb edir.
Burada söhbət хalq musiqisinin inkiĢafının məruz qaldığı müasir prоseslərdən gedir. Müasirlik
bu və ya digər halda хalq musiqisinə təsir edir. Ən vacib məsələ хalq musiqisini neqativ
münasibətdən qоrumaqdan ibarətdir.
Qədim və yüksək mədəniyyətə malik оlan Azərbaycanda xalq musiqisi özünəхas inkiĢaf
yоlu keçmiĢdir. Azərbaycan musiqi folkloru həm özünəməхsus fərdi хüsusiyyətlərə, həm də
bununla yanaĢı, bütövlükdə mədəniyyətə хas оlan universal cəhətlərə malikdir. Bu da
etnоmədəniyyətin və incəsənətin məzmun birliyini öyrənməyə əsas verir.
Müasir etnоsənətĢünaslıq, etnоmusiqiĢünaslıq və bütоvlükdə fоlklоrĢünaslıq üçün
fоlklоrun geniĢ miqyasda bütün aspektlərini əhatə etmək хarakterikdir. Bu da kоllektiv
yaradıcılığın ayrı-ayrı tərəflərini хalqın mənəvi yaradıcılığının ümumi məcrasına daхil etməyə
imkan verir. Bədii yaradıcılıq, ilkin оlaraq, etnik kоllektivin üzvlərinin tələbatının, marağının və
ehtiyacının ödənilməsi, ictimai mədəni məkanda mədəni pоtensialın bölgüsü ilə əlaqədar оlaraq
yaranmıĢdır, bunun əsasını bir tərəfdən, хalqın sabit etnik əlamətləri, təfəkkürü, mentaliteti, digər
tərəfdən – estetik təsəvvürləri təĢkil edir.
Musiqi mədəniyyəti xalqın tarixi, siyasi vəziyyəti və bir çox digər faktorlarla sıx əlaqədardır.
Azərbaycan humanitar elmində Azərbaycan incəsənətinin qarĢılıqlı əlaqələri üzrə bir çox faktiki
material toplanıb. Bu, tamamilə qanunauyğundur. Burada keçmiĢlə müasir əlaqəni, mədəni
dəyərlərlə mübadilə təcrübəsi хüsusi əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə mərasimlərin etnоmədəniyyət
kоntekstində tədqiqi Azərbaycan incəsənətinin yeni – etnоbədii rakursda araĢdırılmasına imkan
verir.
Azərbaycan xalqının ənənəvi mədəniyyəti özünəməхsusluğu ilə fərqlənir. О özündə хalq
həyat fəaliyyətinin bir çох tərəflərini – mərasimləri, bayramları, adətləri və s. tоplamıĢdır. Müasir
Azərbaycan etnоmusiqiĢünaslığında ən aktual məsələ хalq mədəniyyətinin müхtəlif cəhətlərinin
əhatəli tədqiqi ilə bağlıdır. Sözsüz ki, təqvim bayramları, tоy mərasimləri bir çох хalqların
mədəniyyətində də vardır və bunlar ən geniĢ etnоmədəni zоnaları əhatə edirlər. Lakin hər bir
kоnkret halda оnlar öz хüsusiyyətləri, özünəməхsusluqları ilə seçilirlər. Folklorda Azərbaycan
хalqının dünyagörüĢü ilə bağlı təsəvvürləri – rəmzi atributlar, ritual mоdelləri, arхetiplər və s. öz
əksini tapmıĢdır. Оna görə də burada müəyyən ümumi məzmun fоrmalaĢır ki, bu da bütün
incəsənəti öz ətrafında birləĢdirir. Burada Azərbaycan mədəniyyətini digərlərindən fərqləndirən
ən məхsusi cizgilər, оna təkrarоlunmaz özünəməхsusluq verən əlamətlər cəmləĢmiĢdir.
Azərbaycan хalq musiqi yaradıcılığının əsasını mahnı və rəqslər təĢkil edir. Хalqımız musiqi
sənətinin ən dəyərli nümunələrini yaratmıĢdır. Хalq mahnı və rəqslərini yaradanların adları əsasən
naməlumdur. Bir fərdin sənətkarlıqla yaratdığı mahnı və ya rəqs sоnradan sevilib, kütlələr arasında
geniĢ yayılaraq хalqın məhsuluna çevrilmiĢdir. Bu mahnı və rəqslər nоta yazılmadan, məhz
«səsdən» qavrama ilə öyrənilərək, yaddaĢlara həkk olunmuĢdur. Onlar Ģifahi Ģəkildə nəsildən-nəslə

keçərək getdikcə təkmilləĢmiĢ və zənginləĢib, ayrı-ayrı dövrlərin sınağından keçib bu günümüzə
qədər gəlib çatmıĢdır.
Xalq musiqi yaradıcılığını çox dəyərləndirən Üzeyir Hacıbəyli onları Azərbaycan xalqının
əhval-ruhiyyəsini, zövqünü və yaradıcılıq qabiliyyətini əks etdirən böyük bir material hesab edirdi.
O, xalq mahnılarının istər musiqi, istər ədəbi, istər psixoloji, istərsə də etnoqrafık baxımından
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdi [1, s.220-221].
Ü.Hacıbəyli milli musiqimizin inkiĢafında xalq mahnı və rəqslərinin əhəmiyyətini və onlardan
istifadə yollarını da göstərmiĢdir. O yazırdı ki, xalq mahnılarının təhlili yolu ilə Azərbaycan
musiqisinin əsaslarını təyin edib elmi nəzəriyyələr və qanunlar qurmaq və bununla da
bəstəkarlarımıza musiqi elmini öyrətmək vacibdir. Bundan baĢqa, o, xalq mahnılarından
münasiblərini seçib musiqi məktəbləri üçün tədris repertuarı hazırlamaq, xor üçün, müxtəlif
ansambllar üçün iĢləmək lazımdır. Eyni zamanda, xalq mahnıları bəstəkar əsərləri üçün də gözəl
mövzu ola bilər və bəstəkarlar bu zəngin xəzinədən yaradıcılıqla istifadə etməlidir.
Üzeyir Hacıbəyli öz məqalələrində dəfələrlə xalq mahnı və rəqslərinin əhəmiyyətini, onların
toplanmasının, nota yazılmasının vacibliyini göstərmiĢdir. Məsələn, o, ―Azərbaycanda musiqi
tərəqqisi‖ məqaləsində yazmıĢdır: ―El mahnılarımız bizim musiqi sərvətimiz və musiqi
mənbəyimizdir. Fəqət biz hələ bu sərvət və mənbədən layiqincə istifadə edə bilməmiĢik‖. Daha
sonra o qeyd edir: ―Azərbaycan xalqı həmin sənə bir iki el mahnısı yaradıb meydana atır. Bu
mahnılar ağızdan-ağıza düĢüb Ģəhərləri, kəndləri gəzib dolaĢır, sonra... tamamilə unudulub itir... Bu
nəhvilə yüzlərcə qiymətli el mahnılarımız itib-batmıĢdır. Bununla belə hal-hazırda mövcud olan və
yadlarda qalan el mahnılarımızı yığıb cəmləsək, yenə də yüzlərcə havalarımızı unudulmaq
təhlikəsindən xilas edə bilərik. Əlavə hər sənə yeni çıxan mahnıları səbt və zəbt etmək adətini qəbul
etsək, musiqi sərvətimiz ildən-ilə çoxalıb artar‖ [2, s. 246].
Bu sözlər bir çox Azərbaycan bəstəkar və musiqiĢünasları üçün xalq mahnı və rəqslərini
toplamaq, nota yazmaq və tədqiq etmək sahəsindəki fəaliyyətinə təkan olmuĢ, xalq musiqi
nümunələrinin nota salınması və tədqiqi etnomusiqiĢünaslığın əsas vəzifələrindən birinə
çevrilmiĢdir. Lakin onu da qeyd etməliyik ki, Ģifahi ənənəli musiqi janrlarının not yazılarının və
nəĢrlərinin sisemli Ģəkildə həyata keçirilməsi və tədqiqi bu günümüzün vacib və təxirəsalınmaz
məsələlərindəndir.
Əsrlərdən bəri bizə Ģifahi ənənə əsasında gəlib çatmıĢ musiqi nümunələrinin not fiksasiyası
çox çətin və məsuliyyətli bir iĢdir. Elmi ədəbiyyatdan məlumdur ki, hələ qədim zamanlarda ġərqdə
özünəməxsus notasiya - əbcəd hərfləri əsasında not yazı sistemi mövcud olsa da, Ģifahi ənənəli
musiqi nümunələrinin Avropa not sistemi ilə yazılması onların öyrənilməsi üçün vacib bir
mərhələnin baĢlanğıcı olmuĢdur. Azərbaycan Ģifahi ənənəli musiqi nümunələrinin – xalq
mahnılarının, rəqslərinin, eləcə də aĢıq havalarının nota yazılması iĢi ilə XIX əsrin sonu – XX əsrin
I yarısında rus etnoqrafları və musiqiĢünasları məĢğul olmuĢlar. Azərbaycanlı musiqiçilər tərəfindən
isə bu sahədə iĢ XX əsrin 20-30-cu illərindən həyata keçirilməyə baĢlamıĢdır.
Xalq mahnıları və rəqsləri Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevdən baĢlayaraq, bir çox
bəstəkarlar və musiqiĢünaslar tərəfindən nota alınmıĢdır. Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin
―Azərbaycan türk el nəğmələri‖ (1927), S.Rüstəmovun ―Azərbaycan xalq mahnıları‖ (1938, 1967),
―Azərbaycan xalq rəqsləri‖ (1938), S.Rüstəmov, F.Əmirov, T.Quliyevin not yazısında Bülbülün
redaktəsi ilə çıxmıĢ ―Azərbaycan xalq mahnıları‖ (2 cilddə, 1956-1958), D.Məmmədbəyovun
―Azərbaycan lirik xalq mahnıları‖ (1965), B.Hüseynlinin ―Azərbaycan xalq rəqsləri‖ (1965-1966)
və s. məcmuələr musiqi təcrübəsində və tədris prosesində çox istifadə olunaraq, xalqımızın musiqi
irsinin zənginliyini nümayiĢ etdirir. Bu istiqamətdə bəstəkar və musiqiĢünasların fəaliyyəti, onların
Ģifahi ənənəli musiqi nümunələrini yazıya alaraq, sonrakı nəsillər üçün qoruyub saxlamaları bizim
üçün bir örnəkdir. Bu irsin öyrənilməsi musiqiĢünaslığın aktual məsələləri sırasındadır.
Elmi ədəbiyyatdan məlumdur ki, Azərbaycan xalq mahnıları mövzu və məzmununa görə dörd
qrupa bölünür: əmək mahnıları, mərasim mahnıları, məiĢət mahnıları, tarixi mahnılar [3]. Bunların
daxilində də növ müxtəlifliyi özünü göstərir. O cümlədən də xalq rəqslərində də buna uyğun janr
bölgüsü aparılır. Azərbaycan xalq musiqi irsi uzun ömürlü, nikbin ruhlu, həyatın gözəlliyini vəsf
edən mahnı və rəqslərlə zəngindir.

Xalq mahnı və rəqslərinin musiqi dili rəngarəngdir. Xalq melоdiyaları sadədən mürəkkəbə
dоğru tədricən zənginləĢən bir inkiĢaf yоlu keçmiĢdir. Bu prоsesdə оnların melоdikası, lad əsası,
metrо-ritmik xüsusiyyətləri, fоrma quruluĢu dəyiĢilmələrə məruz qalmıĢ, təkmilləĢmiĢdir. Xalq
mahnı və rəqslərinin musiqi dilinin quruluĢunda müəyyən qanunauyğunluqlar özünü göstərir ki,
onların daha geniĢ təhlilinə musiqiĢünaslıqda böyük ehtiyac vardır.
Xalq musiqi yaradıcılığının janr rəngarəngliyi və musiqi dilinin xüsusiyyətləri Azərbaycan
xalqının qədim tarixi, etnoqrafiyası, ədəbiyyatı ilə sıx bağlıdır. Bu cəhətlərin qarĢılıqlı əlaqədə
öyrənilməsi isə musiqiĢünaslıqda mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eləcə də xalq mahnı və rəqslərinin
toplanması və nota yazılması tarixinin sistemləĢdirilməsi milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub
saxlanması, gələcək nəsillərə ötürülməsi və dünya miqyasında təbliği zəruridir.
Qeyd edək ki, xalq musiqi nümunələri yarandığı dövrlərdən bu günümüzə qədər öz təravətini
itirməmiĢ, tarixin müəyyən mərhələlərində təkamülə uğramıĢ, lakin öz dəyərini saxlamıĢ, dövrə və
mühitə uyğun dəyiĢmiĢ, zənginləĢmiĢdir. Xüsusilə mərasim tamaĢalarını müĢayiət edən mahnılar və
rəqslər, janrın teatrallaĢması bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Musiqi fоlklоruna aid
nümunələr xalq və prоfessiоnal musiqi ifaçıları tərəfindən sevilə-sevilə ifa оlunur. Bununla
bərabər, bizim gözəl mahnı və rəqslərimiz respublikanın sərhədlərindən çox kənara çıxaraq, baĢqa
xalqlar tərəfindən də böyük həvəslə ifa olunur. Bunlar bugünkü musiqi mədəniyyətimizin yüksək
səviyyəsini nümayiĢ etdirməklə yanaĢı, bu sahədə təbliğat və tədqiqat iĢlərinin geniĢləndirilməsini
tələb edir.
Azərbaycan sənətĢünaslığında etnоqrafik, etnоmədəni tədqiqatların rоlu böyükdür. Bu
tədqiqatlar Azərbaycan хalqının etnоgenezinin öyrənilməsində, dərk edilməsində, оnun
mədəniyyətinin хüsusiyyətlərinin, incəsənətin tariхi inkiĢaf mərhələlərinin araĢdırılmasında
хüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. Azərbaycan хalqının fоlklоr sahəsindəki yaradıcı vəzifələrini
həyata keçirməsi хalqın mənəvi təsəvvürləri və təcrübəsi ilə bilavasitə bağlı оlmuĢdur.
Ənənəvi хalq mədəniyyətinin, о cümlədən, musiqisinin öyrənilməsi elmi təhlilin yeni
yanaĢma və prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Bütün bunların əsasını mədəniyyətin etnоgenetik
tədqiqatların əsas mənbələrindən biri оlması ideyası təĢkil edir. Belə ki, tədqiqatçıların fikrincə,
fоlklоr-etnоqrafik material bir-birini tamamlamağa qadirdir. Bu zaman хüsusilə incəsənətin (оnun
müхtəlif növlərinin) kökləri, mənbələri dərindən dərk edilir, həm də mərasim və ayinlər, həmçinin
adətlər və inanclar sistemi daha tam halda rekоnstruksiya оlunur.
Qeyd оlunduğu kimi, sоn illər хalq yaradıcılığına maraq çох artmıĢdır. Bu, Azərbaycanda
sоn 20 ildə tariхi, ictimai, mədəni sahədə baĢ verən böyük dəyiĢikliklərlə müəyyən оlunur.
Azərbaycanın əldə etdiyi müstəqil dövlətçilik statusu bu gün mədəniyyətdə, хüsusən də elmdə
gedən prоseslərin fəallaĢdırılmasını və tədqiqatların dərinləĢdirilməsini tələb edir. Alimlərin
etnоgenezin, etnоmədəniyyətin müхtəlif tərəflərini aĢkarlamaq, Azərbaycan хalqının milli
özünəməхsusluğunun dərinliklərinə varmaq təĢəbbüsü tamamilə əsaslandırılmıĢdır. Оna görə də
müasir Azərbaycan sənətĢünaslığının aktual prоblemlərindən biri kimi хalq mədəniyyətinin tam
kоmpleks halında öyrənilməsi qanunauyğundur. Bütün bunlar Azərbaycan incəsənətinin
özünəməхsus хüsusiyyətlərini, оnun dünya incəsənətinə verdiyi töhfəni açıqlamağa əsas verir.
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SUMMARY
The article is devoted to studying of folk music of Azerbaijan people. In a context of ceremonial-ritual actions is considered the role and value of genres of national creativity, music, arts and crafts
and the dramatized actions. Many kinds of art are inseparable part of folk music, various structural
forms and symbols that exposed to changes and updatings that enables to track process of their synthesis and evolution. In musicological researches are considered the genre classification of national
songs and dances, and also the review of musical editions of folk music is given.
Güləmirli F., doktorant
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
REGĠONAL TƏHLÜKƏSĠZLĠK KONTEKSTĠNDƏ AZƏRBAYCANIN ENERJĠ
DĠPLOMATĠYASI
Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas vasitələrindən biri də enerji
sahəsində dövlətlərin həyata keçirdiyi siyasət hesab edilir. XIX əsrin sonlarından baĢlayaraq, enerji
potensialına olan marağın artması nəticəsində beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı
mərkəzlərindən birinə çevrilən Cənubi Qafqaz müasir dövrdə artıq müxtəlif güc mərkəzlərinin
maraqlarının toqquĢduğu bir məkana çevrilmiĢdir. Enerji amili böyük dövlətlərin region üzrə
strategiyalarında həm əməkdaĢlıq, həm də rəqabət predmeti kimi çıxıĢ edir. Ümumiyyətlə, bölgənin
enerji təhlükəsizliyi sahəsində rolunu müəyyən edən 2 əsas amil mövcuddur:
– Xəzər hövzəsinin zəngin karbohidrogen resursları;
– Cənubi Qafqazın tranzit imkanları.
Yeni dünya nizamında bu bölgənin əhəmiyyətinin artması Qərb dövlətlərinin və ABġ-ın enerji
mənbələrinin diversifikasiya siyasəti ilə bağlıdır. AĠ və ABġ Cənubi Qafqaza diqqəti artırmaqla,
Yaxın ġərq və Rusiyadan enerji asılılığını minimallaĢdırmağa çalıĢır. Dünya qaz ehtiyatlarının
25%-ni əlində cəmləĢdirən ―Qazprom‖ müasir dövrdə Avropa təhlükəsizliyi üçün əsas təhdid hesab
edilir. Bu səbəbdən Cənubi Qafqazda enerjinin hasilatının digər regionlara nisbətən baha baĢa
gəlməsinə baxmayaraq, dünya siyasətində bölgənin geosiyasi və geoiqtisadi çəkisi artmaqdadır.
Bəzi mütəxəssislər Cənubi Qafqazın enerji ehtiyatlarından daha çox tranzit imkanlarına görə
əhəmiyyətli olduğunu vurğulayırlar. ―Nabucco‖layihəsinin reallaĢacağı təqdirdə Transxəzər neft
kəmərinin çəkilməsi zərurəti yaranır ki, bu da bölgənin enerji təhlükəsizliyinin təminatında rolunu
gücləndirəcək [2]. 2006-cı ildə hazırlanmıĢ BMT hesabatında qeyd edilir ki, sünya enerji
təhlükəsizliyi Xəzəryanı dövlətlərin enerji ehtiyatları ilə birbaĢa əlaqəlidir []. Bəzi amerikan
tədqiqatçıları Xəzər hövzəsini zəngin karbohidrogen potensialına görə ―ikinci Fars körfəzi‖
adlandırırlar.
Müasir dövrdə enerjiyə olan tələbatın artması, enerji təhlükəsizliyinin ön plana çıxması yeni
sənaye mərkəzlərinin meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Artıq Çin, Hindistan, Braziliya, Argentina kimi
iri sənaye mərkəzləri enerjiyə olan təlabatlarını idxal hesabına təmin edirlər. Hətta, bu gün öz enerji
təlabatını daxili resurslar hesabına ödəyən dövlətlərin bəzilərinin də yaxən dövrdə bu problemlə
üzləĢəcəkləri istisna edilmir. Məsələn, Meksikanın əsas neft təminatçısı olan ―Kantarel‖ yatağında
neftin tükənmək üzrə olması bir neçə ildən sonra bu ölkənin də idxalçı statusunu qazanacağının
xəbərçisidir.
Cənubi Qafqazda enerji təhlükəsizliyinin təminatında əsas rol oynayan Azərbaycan və
Gürcüstan malik olduqları geostrateji imkanlar hesabına Qərb dövlətləri ilə əməkdaĢlıq edirlər.
Azərbaycanın enerji diplomatiyası bir tərəfdən ölkənin regional və beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə təkan verir, eyni zamanda Gürcüstanın enerji siyasətini uğurla realladırılmasına
təsir göstərir. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərindən baĢlayaraq, neft amili xarici siyasət
strategiyasının əsas müəyyənedici faktoruna və prioritet vektoruna çevrilmiĢdir. Azərbaycan öz neft
ehtiyatlarının hasilatı üzrə danıĢıqların aparılması və müqavilələrin imzalanması ilə transmilli neft
Ģirkətlərini investisiya və təcrübəsini ölkəyə gətirmiĢdir. Eyni zamanda tranzit ölkə kimi,

Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövlətlərinin enerji strategiyalarının inkiĢaf etdirlməsində də açar dövlər
rolunu oynayır.
Müasir dövrdə Azərbaycanın neft strategiyası və bütövlükdə enerji diplmatiyası bölgədə
təhlükəsizlik mühitinin formalaĢdırılması və möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Eyni
zamanda bu diplomatiya regionda marağı olan dövlətlərin mövqelərinin uzlaĢdırılmasında mühüm
rol oynayır. ―Əsrin müqaviləsi‖ndə 7 dövlətdən 11 Ģirkətin iĢtirak etməsi, layihədə həm qərb
dövlətlərinin, həm də Rusiya, Yaponiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanının yer alması dövlətin
yürütdüyü ardıcıl siyasətin təzahürü kimi qiymətləndirilir[1, s. 664]. Azərbaycanın neft
strategiyasının həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin xüsusi rolu olmuĢdur. Heydər Əliyevin Qərb
dövlətlərinə səfərləri və xarici nümayəndə heyətlərinin Azərbaycana səfərləri zamanı imzalanmıĢ
neft müqavilələri Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxıĢ edir. Azərbaycanın enerji
diplomatiyası bir çox dövlətlərlə əməkdaĢlığı nəzərdə tutsa da, bu sahədə prioritet mövqe ―Btirish
petroleum‖a məxsusdur. Həyata keçirilən layihələrin böyük əksəriyyətini operatoru kimi məhz
―BP‖ Ģirkəti çıxıĢ edir. Bundan baĢqa, 1995-ci ildə yaradılmıĢ Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat
ġirkətinin bütüm sədrləri məhz ―BP‖-nin Azərbaycan nümayəndələrindən təyin edilməsi də ingilis
Ģirkətlərinin neft sektorunda xüsusi çəkiyə malik olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanın enerji diplomatiyasının reallaĢdığı məkan təkcə Cənubi Qafqazı əhatə etmir.
ARDNġ Türkiyənin PETKĠM Ģirkətinin səhmlərinn 51%-ni ―Turkas‖ Ģirkəti ilə birlikdə
özəlləĢdirərək, bu ölkədə neft-kimya sahəsində böyükhəcmli layihələrin həyata keçrilməsində
iĢtirak edir[2].
Müasir dövrdə Azərbaycanın enerji diplomatiyasının yeni istiqamətlərindən biri də enerji
mənbələrinin müxtəlifləĢdirilməsi ilə bağlıdır. Bu neft və qazın tükənən enerji mənbələrinə aid
olması ilə bağlıdır. Buna görə də ölkəmiz özünün enerji diplomatiyasını alternativ enerji mənbələri
hesabına geniĢləndirməli və inkiĢaf etdirməlidir. XX əsrin əvvəllərində U.Çörçil özünün məĢhur
ifadəsini səsləndirir: ―deversifikasiya, diversifikasiya, diversifikasiya‖ [3, s.256]. Həmin dövrdən
artıq enerji mənbələrinin müxtəlifləĢdirilməsi məsələsinin zərurəti dərk edilirdi. Müasir dövrdə
diversifikasiya əsasən iki istiqamətdə aparılır. Birincisi, enerji ixrac edən məndələrin
geniĢləndirilməsi, ikincisi isə alternativ ucuz və ekoloji baxımdan daha az zərərli enerji növlərinin
yaradılması nəzərdə tutulur. Mövcud enerji potensialı ilə enerjiyə olan tələbat tərs mütənasib
olduğundan ənənəvi olmayan enerji növlərinin istifadəsi zəruridir. Bundan baĢqa neft və qaz müasir
dövrdə ətraf mühitin çirklənməsinin və ekoloji problemlərin yaranmasının baĢlıca mənbəyi hesab
edilir.
Məlumdur ki, Azərbaycanın qərb yönümlü enerji diplomatiyası Rusiya, xüsusilə,Ġranın milli
maraqlarına təhdid kimi qəbul edilir. Qərb dövlətlərinin təkidi ilə Ġranın ―Əsrin müqaviləsi‖ndən
kənarda qalması nəticəsində ikitərəfli münasibətlərdə yeni problemləri ortaya çıxarmıĢdır. Ġranın
Ermənistanla çoxsahəli əməkdaĢlığı, Xəzərin hüquqi statusu məsələsində tutduğu qeyri-konstruktiv
mövqeyi məhz bu problemlə əlaqəlidir.
Azərbaycanın enerhi diplomatiyasının perspektivdə daha geniĢ regionları və bölgələri əhatə
edəcəyi ehtimal edilir. Eyni zamanda enerji Cənubi Qafqazın bir sıra yeni aktorların xarici siyasət
strategiyalarına daxil ediləcəyi istisna deyil. Buna görə Azərbaycan özünün enerji diplomatiyasını
inkiĢaf etdirərkən yeni amilləri, geosiyasi reallıqları nəzərə almalıdır.
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SUMMARY
The role of energy in the formation of regional and international security system, its influence
on the mutual relationship of wordl economic powers, the importance of Azerbaijan energy
diplomacy within the context of the regional security are analysed in the thesis. Modern history of
Azerbaijan oil strategy, the problems and perspectives of energy diplomacy are the objects of
research.
Hacı R., tarix elmləri namizədi, dosent,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ORDU QURUCULUĞU
КеĢmiĢ sоvеt dövründə gənclərin müdafiəsizliyi,onlara münasibətdə addımbaĢı rast gəlinən
sosial ədalət prinsipinin pozulması halları gənclərin orduya cəlb edilməsi sahəsindəki vəziyyəti
ağırlaĢdırırdı. KeçmiĢ sovet silahlı qüvvələrində slavyan olmayanlara, xüsusilə də türk soyli
xalqların nümayəndələrinə qarĢı ögey münasibət hökm sürürdü.
XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında SSRĠ-də milli münasibətlərin kəskinləĢməsi nəticəsində
sovet ordusunda baĢ alıb gedən özbaĢnalıqlar azərbaycanlıların imperiyanın digər ərazilərində hərbi
qulluqda iĢtirakının qeyri mümkünlüyünü sübut edirdi .Bu vəziyyəti nəzərə alan gənclər qurumları,
çağırıĢçıların öz hərbi xidmətini Azərbaycanda keçməsini tələb edirdi.Bu məsələ ilə bağlı ―hərbi
xidmət və çağırıĢçılar komissiyası‖ adlı Hərbi ġura yaradılmıĢdı.Komissiyanın məlumatına əsasən
1989-cu ildə 480 nəfər, 1990-cı ildə isə 500-dən çox gənc milli zəmində həlak olmuĢdu [1, 4 fevral,
№ 24, 1991].Təkcə 1991-ci ilin beĢ ayında ―müxtəlif xəstəliklərdən,öz xidmətini yerinə yetirən 20
azərbaycanlı əsgər həlak olmuĢdu‖ [2, 31 yanvar, № 25, 1991].Əfqanıstanda aparılan müharibənin
on ili ərzində 214 gənc azərbaycanlı həlak olmuĢdu[3,29 yanvar, №21, 1991].
Orduda törənən eybəcər hadisələrin ―səbəb‖ləri müxtəlif olmaqla ―kazarma xuliqanlığı‖
deyilən hadisələr çox vaxt ―təzələrlə -köhnələr‖ arasında baĢ verirdi.80-cı illərin sonlarında isə
meydana gələn regionlararası münaqiĢələr, milli zəmində savaĢmalar da buna əlavə olunmuĢdu.
1989-cu ildə ġimali Qafqazda qulluq edən azərbaycanlı əsgərlərdən 22-dən 9-u milliyyətcə erməni
və yerli əsgərlər tərəfindən döyülmüĢ, qalanları isə ölümlə hədələnmiĢdi.Bütün bunlar nəzərə
alınmaqla 1989-cu ildən ―müttəfiq‖ respublikalardan hərbi xidmətə çağrılan gənclərin 20-25%-nin
öz hərbi xidmətini respublikasında keçirməsi qərara alındı [4 ,5 iyul, № 125, 1989].
XX əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda hərbiçi kadrların hazırlanması sayəsində müəyyən
iĢlər görülürdü.Аzərbaycan SSR Аli Soveti adına Bakı BirləĢmiĢ Ali ÜmumqoĢun Komandirləri
Məktəbi gənc zabit kadrların hazırlanması iĢinə böyük höhvələr verməklə 1982-1987-ci illərdə
ölkənin hərbi məktəblərinə respublikamızdan 5690 gənc qəbul olunmaqla onlardan 3860 nəfəri
azərbaycanlı idi [6, f. 158, siy. 59, iĢ 1294, vv. 17].Orada Vətənimizə hədsiz dərəcədə sədaqətli
minlərlə zabit hazırlanmaqla 1981-1989-cu illərdə 4780, 1991-1997-ci illərdə isə 1117 gənc zabit
kadr yetiĢmiĢdir [7].Onlardan bir çoxu Еrmənistan –Аzərbaycan müharibəsi illərində silaha
sarılaraq respublikamızın azadlıq və istiqlaliyyətini qorumuĢ podpolkovnik Riad Əhmədov, ġikar
ġükürov,həmçinin Xarkov Ali Hərbi Məktəbini fərqlənmə ilə bitirmiĢ Aqil Quliyev,Qırmızı
bayraqlı Saratov Ali Komandanlıq Məktəbinin məzunu, baĢ leytenant ElĢad Yəhyayev döyüĢlərdə
fərqlənmiĢ, 1992-ci ildə ölümlərindən sonra onlar-Аzərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı
adına layiq görülmüĢlər [9,33].
Оrdu məsələsi – оrdunun təĢəkkülü, gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, onların hərbi
xidmətə hazırlanması dövlətin gənclər siyasətinin əsas məsələlərindən biridir.Lakin hərbi quruculuq
sahəsində ilk mərhələdə ardıcıl siyasətin aparılmaması xalqımıza baha baĢa gəldi.Ortaya gah
―oyuncaq‖ qvardiya yaradılması məsələsi atıldı,gah həyasızcasına ―ordunu neyləyirik,rus ordusu
bizi müdafiə edər‖ fikri bəyan edildi.Məhz belə siyasət nəticəsində 26 fevral 1992-ci ildə əsrin

faciəsi Xocalı soyqırımı baĢ verdi [9,37].
Хalqımız оrdu quruculuğu zərurətini torpaqlarında müharibə getdiyi, təcavüzə məruz qaldığı
Еrmənistanın öz ordusunu yaradıb baĢa çatdırdığı bir vaxtda dərk etməyə baĢlamıĢdı.Bundan əvvəl,
erməni terrorçu dəstələrinin müntəzəm hücumlarına məruz qalan azərbaycanlı yaĢayıĢ
məskənlərinin əhalisi dəstələrdə birləĢərək özlərini müdafiəyə qalxdılar.Еrmənistan və Dağlıq
Qarabağla sərhəd olan bütün yaĢayıĢ məntəqələrində belə müdafiə dəstələri var idi [131, 54].
20 Yanvar faciəsi ərəfəsində Milli Müdafiə ġurası tərəfindən Dağlıq Qarabağda, Ermənistanla
həmsərhəd ərazilərdə Xüsusi Milis Dəstələrində iĢləmək üçün 5000-dən çox gənc səfərbər
edildi.Lakin Xüsusi Milis Dəstələrinin təĢkili məsələsi də erməni quldurlarının Azərbaycana
təcavüzünün qarĢısını almaq sayəsində təsirli müqavimət göstərə bilmirdi.DüĢmən, respublika
sərhəd bölgələrində yerləĢən 154 kəndə aramsız həmlələr edirdi [12,91].
Аzərbaycan Milli Оrdusunun yaradılması müzakirə edilərkən Respublika rəhbərliyi ‖Milli
diviziya‖ yaradılması ilə əlaqədər Moskvaya müraciət etmiĢ və Moskva bildirmiĢdi ki, ''Мilli
diviziya'' SSRĠ DĠN-nin tərkibində daxili qoĢun qüvvələri kimi yaradılmalı,bütün ġimali Qqfqaz
ora daxil edilməli və bu diviziya Moskvaya tabe olmalıdır [12,101-102].
Lakin bütün bu çətinliklərə baxmayaraq,mütərəqqi qüvvələrin ciddi və qəti tələbi ilə
mütəĢəkkil ordu yaradılması ideyası baĢ tutdu.Azərbaycan Аli Sovetinin ―Мilli özünümüdafiə
qüvvələrinin yaradılması haqqında‖ 30 avqust 1991-ci il tarixli qərarı,həmin ilin 9 oktyabrında
―Аzərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri haqqında‖ qanunu [5,10-11], 5 sentyabrda ―Müdafiə
Nazirliyinin yaradılması haqqında‖prezident fərmanı [3, 27 fevral, № 35, 1991] bu cəhətdən xüsusi
əhəmiyyət kəsb edirdi.
Рespubliка Мüdafiə nazirinin 19 noyabr 1991-ci il tarixli əmri ilə Qazax, Akstafa,Kəlbəcər,
Laçın, Qubadlı, ġuĢa,Zəngilan,Cəbrayıl, Tovuz, Füzuli, Goranboy, Xanlar, Yevlax, Bərdə, Tərtər,
Ucar, DaĢkəsən,Gədəbəy,ġəmkir rayonlarında, Gəncə və Xocalı Ģəhərlərində özünümüdafiə
taborlarının təĢkili, Ermənistan və Dağlıq Qarabağla sərhəd rayonlarının müdafiəsinin müvəqqəti
olaraq güclənməsinə səbəb oldu.
Lakin buna baxmayaraq,1991-ci ilin oktyabrından-1992-ci ilin yanvarınadək Xocalı
rayonunun Cəmilli, MeĢəli kəndləri, Xankəndi Ģəhərinin Kərkicahan qəsəbəsi, Ağdam rayonunun
Ġmarət Qərvənd kəndi, Xocavənd rayonunun Xocavənd kəndi, Tug kəndinin azərbaycanlılar
yaĢayan hissəsi ermənilər tərəfindən yandırılaraq məhv edilmiĢdi[12,153].
Ordunun yaradılmasında, hərbi əməliyyatların keçirilməsində buraxılan ciddi səhvlərin və
daxili qarĢıdurmanın nəticəsində Azərbaycanın bir sıra torpaqları təkcə 1992-ci ilin yanvar-fevral
aylarında düĢmənin əlinə keçdi.21 yanvar 1992-ci il tarixində Qeybalı,12 fevral 1992-ci ildə AĢağı
və Yuxarı QuĢçular,Malıbəyli,17 fevral 1992-ci ildə Qaradağlı və.s. yaĢayıĢ məntəqələri
yandırılaraq viran qoyuldu, əhalisi isə doğma yurdlarında qovuldu.Azərbaycan xalqı 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə əsrin ən dəhĢətli faciələrindən biri olan Xocalı faciəsinə məruz
qoyuldu[12,155].Xocalı faciəsi nəticəsində 613 nəfər həlak olmaqla, 400 nəfər yaralandı, 150 nəfər
itkin düĢdü,800 nəfər isə isə müxtəlif səviyyələrdə zərər çəkdi[10,163].
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində aviasiyanın təĢkilində 1991-ci ilin yanvarında respublikamızda yerləĢən MDB qoĢun həssələrinə məxsus N- saylı hərbi hissədən 5 ədəd MĠ-24
vertolyotunun Zabrat aerodromuna gətirilməsində Yavər Əliyev, Zakir Yusifov, Xanlar Səttarov,
Edisson Həsənov və Mirməhəmməd Ağayev böyük Ģücaət göstərməklə ilk hərbi vertolyot
eskadriliyasını yaratdılar[14, 5-9].
Respublikamızda zabit kadrlarının hazırlanmasında Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, Bakı
Ali BirləĢmiĢ Komandirlər Məktəbi müəyyən rol oynayırdı.O dövrdə mülki universitetlərdə
fəaliyyət göstərən hərbi kafedralar da zabit kadrlarının hazırlanmasında müəyyən rol oynayırdılar.
Azərbaycandan olub MDB qoĢun hissələrində qulluq edən zabitlərin milli orduda xidmətə dəvət
edilməsi ilə bərabər ehtiyatda olan zabitlərin orduya cəlb edilməsi məsələsinə də böyük diqqət
yetirilirdi.1993-cü ildə milli ordudakı zabitlərin 60%-ni məhz ehtiyatda olan zabitlər təĢkil edirdi.
Qarabağ cəbhəsində 300-dən çox gənc əsgər və zabit,o cümlədən 65 polis iĢçisi,DĠOnun(Daxili ĠĢlər Ordusu) 12 əməkdaĢı göstərdikləri hünərə,Vətənə sədaqətli xidmətlərinə görə
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı kimi yüksək fəxri ada layiq görülmüĢlər [3, 15 феврал № 32, 1992].

1992-ci il mayın ortalarında Silahlı Qüvvələrin BaĢ Qərargahı yaradılmaqla respublikadakı
MDB qoĢunlarının hərbi mülkiyyəti Azərbaycanın səlahiyyətinə keçdi.Azərbaycan müdafiə
nazirinin 15 iyun 1992-ci il tarixli əmri ilə I və II ordu korpusları yaradıldı,cəbhə bölgəsindəki
hissələr bu korpuslara tabe edildi.MDB qoĢunlarının 23-cü təlim poliqonu əsasında I ordu poliqonu
yaradıldı.Bu proses 1993-cü ilin ortalarınadək davam etdi.
1992-1993-cü ilin I yarısında orduya qayğı artırılsa belə zorla cəlb edildiyimiz müharibənin
nəticələri xalqımız üçün çox ağır oldu. Azərbaycanın DQMV-dən baĢqa 7 rayonu,ərazisinin 20%-i
iĢğal olundu, 20 mindən çox itki verildi,100 mindən artıq insan yaralandı və əlil oldu,6 min
vətəndaĢımız isə əsir düĢdü, bir milyondan çox azərbaycanlı-yəni ölkə ərazisinin 15%-i qaçqına
çevrildi.ĠĢgal olunmuĢ ərazilərdə 870-ə qədər Ģəhər və kənd, minlərlə xəstaxana, məktəb, yaĢayıĢ
evi,Azərbaycan xalqının tarix və mədəniyyət abidələri dağıdılaraq talan edildi [3, 15 sentyabr, №
242, 1996].
90-cı illərinin əvvəllərində ordu quruculuğu sahəsində görülən tədbirlər orduda mövcud olan
parakəndəliyi aradan qaldırmadı.1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢından sonra
qanunsuz dəstələrin ləğv edilməsi,ordunun və polisin siyasiləĢməsinə son qoyulması istiqamətində
qətiyyətli addımlar atıldı, Dövlət Müdafiə ġurası yaradıldı,Səhra Cəbhə Ġdarəsi və özünü
doğrultmayan bir sıra hərbi hissələr ləğv edildi,ordudan fərrarilik edən 10 mindən çox gənc əfv
edildi.Təkcə 1993-cü ilin son iki ayında 18,7 min gənci əhatə edən 40 ehtiyat taboru yaradıldı.
1993-cü ilin noyabrında ümummilli lideriniz Heydər Əliyevin ordunun vəziyyəti haqqında
xalqa müraciəti hərb sisteminin formalaĢdırılması prosesinin start nöqtəsi olmaqla Horadiz
istiqamətində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin (20-dən çox kənd) qazandığı qələbələr,1994-cü ilin
may ayında Ermənistan prezidentini atəĢkəs saziĢini imzalamağa məcbur etdi.
1994-cü ilin mayında cəbhədə atəĢkəs əldə edildikdən sonra ordunun möhkəmləndirilməsi
üçün yeni imkanlar açıldı. ÇağırıĢ-səfərbərlik iĢi nəticəsində 1994-cü ilin sonunda silahlı qüvvələrin
ümumi sayı 54 min nəfərə çatdı.Bu nəzərdə tutulanın 80%-i idisə, 1995-ci ilin sonunda silahlı
qüvvələrin Ģəxsi heyətinin sayə 100%-ə çatdırıldı[15, 60].
Bu gün Dağlıq Qarabağ probleminin ATƏT-in həmsədrləri tərəfindən həll edilməməsi,
sərhədlərimizdə sakitliyin pozulması halları xalqımızda böyük narahatlıq yaradır. Qarabağ
ərazisində atəĢkəs rejiminin kobud surətdə pozulması,əsirlərlə rəftarda beynəlxalq normalara
etinasızlıq,torpaqlarımızın düĢmən əlində qalması əhalidə ciddi narahatlıq doğurur.
BMT Təhlükəsizlik ġurasının qəbul etdiyi 4 (882, 853, 874 və 884 saylı) qətnamələrdə və
onun sədrinin 7 bəyanatında Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ bütün ərazilərindən Ermənistanın iĢğalçı
qüvvələrinin dərhal, tamamilə və qeyd-Ģərtsiz çıxarılması, qaçqınların və köçkünlərin daimi yaĢayıĢ
yerlərinə qaytarılması tələbinə təcavüzkar etinasızlıq göstərir11,70-88.
Son illər Azərbaycan Respublikasında aparılan iĢlər ölkəmizin ordusunu gücləndirmiĢdir.Bu
gün ordumuzun 90 %-ni gənclər təĢkil edir.Ulu öndərimizin sözləri ilə desək ―bizim ordumuz indi
Azərbaycan torpaqlarını qorumağa və Azərbaycana qarĢı hər bir hərbi təcavüzün qarĢısını almağa
qadirdir‖ 15,76.
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SUMMARY
The former soviet army between youth were collision national ground. Armenians conquiers
policy in Nagorno Karabakh was reason to create own national army in Azerbaijan..At the present
time Azerbaijan has the most powerful army in the region, Azerbaijan Republic at the same time
pursuing peace policy.
Hacıyeva A., filologiya elmləri namizədi, dosent,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
RUHĠ BAĞDADININ ―DĠVAN‖INDA TABELĠ MÜRƏKKƏB CÜMLƏNĠN STRUKTUR
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ BUDAQ CÜMLƏNĠN BƏZI NÖVLƏRĠ
Türkologiyada, eləcə də Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb cümlə geniĢ tədqiq olunan
sahələrdəndir (1). Hazırda tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin bəzi mübahisəli problemləri yeni
elmi təhlil süzgəcindən keçirilir, bu sahədəki bir sıra məsələlərə arqumental Ģəkildə yanaĢılır,
mürəkkəb cümlələrə yeni rakursdan baxılaraq onların komponentləri arasındakı məna əlaqələri və
münasibət məsələləri fərqli Ģəkildə araĢdırılır (2).
Çoxsaylı linqvistik araĢdırmalar və faktiki dil materiallarının təhlili bir sıra məsələlərin
(mürəkkəb cümlə və onun sərhədi, təsnifi, təkamül prosesi, komponentlərin məna və qrammatik
münasibəti və s.) dəqiqləĢdirilməsinə yenə də ehtiyac olduğunu göstərir. Mürəkkəb cümlənin
tədqiqinin dilimizin yazılı abidələrinin dil materialları əsasında da aparılması böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bu haqda da türkologiyada sanballı tədqiqatlar mövcuddur. Fikrimizcə, mürəkkəb cümlənin
(bu məqalədə tabeli mürəkkəb cümlənin – A.Hacıyeva) tədqiqi ilə bağlı olaraq Ruhi Bağdadi
―Divan‖ında aĢkara çıxarılan dil materialları bu sahədə XVI əsrə aid aparılan tədqiqatların davamı
ola bilər.
Tabeli mürəkkəb cümlənin inkiĢaf yolunu dilimizin müxtəlif zaman kəsiklərinə aid
abidələrində izləyən H.Mirzəzadə, tarixən budaq cümlələrin baĢ cümləyə bağlanmasının üç tipini:
a) budaq cümləsi baĢ cümlədə iĢtirak etməyən, lakin hər hansı bir cümlə üzvünün yerində iĢlənərək
onu əvəz edə bilən; b) tərkibində budaq cümlənin əvəzedicisi iĢlənən; c) baĢ cümlədə buraxılan, ya
da əvəzliklərlə ifadə olunmuĢ üzv olmayan, yəni baĢ cümləsi budaq cümləyə yanaĢanları göstərmiĢdir. Q.Kazımov tabeli mürəkkəb cümləni bu cür üç qrupa ayırmanın özünü doğrultmadığını göstərərək budaq cümlənin baĢ cümləyə yanaĢma əlaqəsi ilə bağlanması fikrini qəbul etmir (3, s.13).
Əlbəttə, fikirlərin müxtəlif istiqamətlərə doğru haçalanması tədqiqat obyektimiz olmadığından, hər iki müəllifin fikrinə hörmətlə yanaĢırıq. Lakin R.Bağdadinin ―Divan‖ı əsasında əldə
etdiyimiz zəngin dil materialları ―Divan‖dakı tabeli mürəkkəb cümlə tiplərini baĢ və budaq cümlələrin yerinə, eləcə də onların komponentlərini bir-birilə əlaqələndirən vasitələrə görə aĢağıdakı
kimi qruplaĢdırmağa əsas verir:
a) R.Bağdadinin ―Divan‖ında baĢ və budaq cümlələrin komponentləri müxtəlif və rəngarəng
vasitələrlə əlaqələnir. ―Divan‖da budaq cümləsi baĢ cümləyə müxtəlif bağlayıcı söz, ədat (ki, kim,

ki ədatı, -sa,-sə Ģəkilçisi, isə ədatı və onun ixtisarı olan -sa, -sə) və bağlayıcı sözlər (əgər/gər, əgərçi)
vasitəsilə bağlanan tabeli mürəkkəb cümlələrə təsadüf edilir:
Olursan sədri-məclis, bilhəvəslərlə çəkərsən mey,
Dili-Ģeyda dolanur kuyini Ģəb ta səhər tənha (s.180);

1.

2.

Məclis quruluvü müntəzir cam,
Gəl, gəl ki, cəhan fənadır ey dust! (s.203);

3.

Olubdur, çünki eĢqin sinəsüzan olmağa bais,
Nədir, ey məh, dili-sədparə büryan ey dust? (s.205)

b) R.Bağdadinin ―Divan‖ında budaq cümləsi baĢ cümləyə bağlayıcı ilə (ki, çünki, gərçi,
əgərçi) bağlanan tabeli mürəkkəb cümlələr iĢlənir. Məsələn:
1.
Dün demiĢlər ki, nədir Ruhiyi-zarın hali?
Bu vəfasızdan umulmaz əcəb, ey Ģux, əcəb (s.195);
2.
3.
4.
5.

Görmə rəva ki, ğeyr ilə sən çəkəsən piyalələr,
Yadi-ləbünlə aĢiqin içdügi, cümlə qan ola (s.175);
Ləbin əğyarə sunub, daim edərsən əhya,
Nola bir mərdə ki, sunsan unuda əhyana (s.183);
Çünki novruzdə, Ruhi, bir olurmuĢ Ģəbü ruz bana
Olsə yeksan nola möhnətdə Ģəbü ruz bana (s.180);
Ğəribəm gərçi, amma feyzi-Yəzdan ilə xoĢhaləm,
Oomaz bikəsləri, Ruhi, Xudayi-dadkər tənha (s.180) .

c) ―Divan‖da budaq cümləsi baĢ cümləyə yalnız intonasiya ilə bağlanan tabeli mürəkkəb
cümlələr də müĢahidə edilir ki, belə cümlə tiplərində komponentlərin arasına bağlayıcıları asanlıqla
bərpa etmək olur. Məsələn:
1.

Dildar oldur, (ki) kamil ola, əhli-hal ola,
Sərvər oldur, (ki) maliki-mülki-kamal ola (s.183);

2. Ġstəməm, (ki) əğyar edə fikri-vüsali-dilguĢa,
Tirə dillərdə nə layiqdir xiyali-dilguĢa? (s.182) və s.
R. Bağdadinin ―Divanı‖nda budaq cümlələrin aĢağıdakı növləri müĢahidə edilmiĢdir:
1. Mübtəda budaq cümləsi. Müəllif tərəfindən gəngarəng vasitələrlə iĢlədilən mübtəda budaq
cümləsi baĢ cümlədə mübtədanı aktuallaĢdırmaq məqsədilə iĢlədilmiĢdir. Bu I tip budaq cümlələrin
əksəriyyətində baĢ cümlə əvvəl gəlmiĢ, baĢ cümlə budaq cümləyə analitik üsulla bağlanmıĢdır.
Məsələn:
1. Layiqmidir ki, ğeyr ilə sən nuĢ edib Ģərab,
Biçarə Ruhi qan içə dərdinlə ruzü Ģəb (s.194);
Qeyd edək ki, hazırda Müasir Azərbaycan dili üçün xarakterik olan və baĢ cümlə + budaq
cümlə quruluĢlu mübtəda budaq cümlələrində baĢ və budaq cümlənin öz yerini dəyiĢə bilməsinə,
yəni inversiyaya uğramasına R.Bağdadinin ―Divan‖ında təsadüf etmədik.
Budaq cümlənin əvvəl, baĢ cümlənin isə sonra gəldiyi hallara (II tip) R.Bağdadi ―Divan‖ında
çox az hallarda təsadüf edilir ki, bunu da mübtəda budaq cümləsinin XVI əsr abidələri üçün çox
iĢlək olmaması ilə izah etmək olar. Məsələn:

1. Olmaq ol Ģux ilə həmzanu, rəqiba, sana düĢməz,
Əgərçi biz dəxi küstaxənuz, amma sən iki küstax (s.205) və ya:
2. Ruhiya, aləmi-fanidə u gün zövq edicək,
Görmədim meykədədən ğeyri-münasib bir kax (s.215) və s.
Qeyd edək ki, verilən hər iki nümunədəki mübtəda budaq cümləsində komponentlər bir-biri
ilə asindetik usulla əlaqələndirilmiĢdir.
2. Xəbər budaq cümləsi baĢ cümlənin iĢarə əvəzliyi – korrelyatı (qəlib söz) ilə ifadə olunan xəbərini
izah edib aydınlaĢdırır. ―Divan‖da təsadüf edilən nümunələrin baĢ cümlələrində budaq cümlələrın
korrelyatı olanlara rast gəlinir. Korrelyat (qəlib söz) iĢlənmədiyi halda təsəvvür edilir. Bu hal,
adətən, I tip, yəni baĢ cümləsi əvvəl, budaq cümləsi isə sonra gələn xəbər budaq cümlələrində
müĢahidə olunur. Məsələn:
1.

Dildar odur ki, kamil ola, əhli-hal ola,
Sərvər oldur ki, maliki-mülki-kamal ola (s.188);

2.

Kamil degildir ki, ola ram hər kəsə,
Kamil oldur ki, həmdəmi-əhli-kəmal ola (s.189) və s.

Göründüyü kimi, baĢ cümlələrin xəbəri oldur, degildir sözlərindən ibarət olub, budaq
cümləyə ki bağlayıcısı ilə bağlanmıĢdır. Xəbər budaq cümləsinin I tipinə bu nümunədə rast gəldik:
1. Kim, bir sözi nadanın olur bin ğəmə bais,
Vaiz də ki, hal olmıya guĢ etmə kəlamın (s.205) və s.
3. Tamamlıq budaq cümləsi baĢ cümlənin korrelyatı ilə iĢlənən, ya da təsəvvür edilən
tamamlığı izah edərək aydınlaĢdırır. R.Bağdadi ―Divanı‖nda tamamlıq budaq cümləsi müasir
Azərbaycan dilində olduğu kimi, rəngarəng quruluĢ xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. ―Divan‖dan
gətirdiyimiz nümunələrdə tamamlıq budaq cümləsi baĢ cümlənin feli xəbərlərinə aiddir. Məsələn:
1. Yıllar keçər ki, görməzir ol mahi biniqab,
Mabeynimizdən ah kim, rəf olmadı bu hicab (s.189);
2.

Dün demiĢlər ki, nədir Ruhiyi zarın-halı?
Bu vəfasızdan umulmaz əcəb, ey Ģux, əcəb (s.194);

R.Bağdadinin ―Divanı‖nda tamamlıq budaq cümləsinin daha bir maraqlı tipinə (asindetik) rast
gəldik ki, burada həm bağlayıcı vasitə, həm də xəbər (olsun ki) buraxılmıĢdır:
1.

Kimdə kim Ģək olə feyzi-həqqə məzhər düĢməz,
Lillahülhəmd (olsun ki), Ruhidə nə Ģək var, nə qeyb (s.194);

2.

Pənbəyi-dağ ilə tolmuĢdur, əgərçi cismimiz,
Həmdülillah (ki),dövlətinizdə olmadıq möhtaci-rəxt (s.200);

Tamamlıq budaq cümləsinin II tipinə aĢağıdakı nümunədə təsadüf etdik ki, burada budaq
cümlə baĢ cümlədən əvvəl gələrək baĢ cümləyə kim bağlayıcı sözü ilə bağlanmıĢdır:
1.

Hiç Ģək yoq kim, səni büğz edən olur, əhli-nar,
Ey xoĢ ol kim, eyliyə düĢmənlərindən ictinab (s.193) və s;

―Divan‖da tamamlıq budaq cümləsinə aid daha bir maraqlı nümunə baĢ cümlənin ―dedim‖,
―dedi‖ , ―demiĢ‖ formasında budaq cümləyə intonasiya ilə bağlanmasıdır. Məsələn:
Dedim: -Dəxi baği-səri-kuyindəmi əğyar?
Ol qönçədəhan güldü, dedi: -Bundə o yoqdur (s.234);

1.

2. -Miyani qılçə, canımdır, -demiĢ əğyar, eĢitmiĢ yar,
DemiĢ; Nazik xiyal, ancaq bu, Ruhinin xiyalidir (s.245);
4. Təyin budaq cümləsi. R.Bağdadi ―Divanı‖ndakı təyin budaq cümləli nümunələr
aĢağıdakılardır:
1. Biz o müflisləriz kim, cami-meyə
Rəhm olur gahi xirqə, gahi-kitab (s.189);
2. Kargahi-eĢqi-Ruhi bir əcəb dərgahdır
Kim, həvalisi əmiq olmuĢ anın min külli qəc (s.209);
3. Mahi-fələk ki, çeĢmü-çıraği-nücumdur,
ġövqü ruxünlə yanmağə bəzmində mumdur (s.244) və s.
Yuxarıda verilən I nümunədə baĢ cümlə əvvəl, budaq cümlə sonra gələrək budaq cümlə baĢ
cümləyə o dövr üçün xarakterik olan kim bağlayıcısı ilə bağlanmıĢdır; budaq cümlənin korrelyatı –
baĢ cümlədə olan o iĢarə əvəzliyidir. II və III nümunələrdəki təyin budaq cümləsində budaq cümlə
əvvəl gələrək baĢ cümləyə ki bağlayıcısı ilə bağlanmıĢdır; korrelyat olmasa da, təsəvvür edilir.
Beləliklə, bu məqalədə R.Bağdadi ―Divan‖ında verilən tabeli mürəkkəb cümlə tiplərinin bütün
növlərindən danıĢa bilmədiyimiz üçün əldə edilən nümunələr əsasında yalnız mübtəda, xəbər,
tamamlıq və təyin budaq cümlələri və onların tipləri haqqında məlumat verməyi məqsədəuyğun
sayırıq.
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SUMMARY
In the article some types of composite sentences, such as, subject clause, predicative clause,
objective clause, attributive clause and their types in the book ―Divan‖ by R. Bagdadi are analysed.
Hacıyev T., fəlsəfə elmləri namizədi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN VƏ QLOBALLAġAN DÜNYADA DĠN FAKTORU
SSRĠ-nin süqutundan sonra müasir siyasi terminologiyada qloballaĢma (kürəsəlləĢmə) kateqoriyasının ümumiĢlək xarakter alması danılmaz faktdır. Əgər əvvəllər qloballaĢma ideyasına, yalnız mütəfəkkirlərin, sosioloq və filosoflarının əsərlərində rast gəlmək olurdusa, çağdaĢ dünyanı
qloballaĢma proseslərinin iqtisadi, siyasi və ideoloji təzahürləri olmadan təsəvvür etmək çətindir.
Bəzi mütəfəkkirlər qloballaĢma proseslərin son onillikdə xüsusi ilə geniĢ vüsət almasını hadisələrin
təbii axarı kimi qiymətləndirir. Bir tərəfdən ayrı-ayrı ölkələrə məxsus iqtisadiyyatların vahid
məkana surətli inteqrasiyası, bir-birindən asılı iqtisadiyyatların yaranması, digər tərəfdən isə vahid
informasiya məkanının formalaĢması qloballaĢma proseslərini qaçılmaz edir. Əgər əvvəllər SSRĠ –
də hakim olan siyasi sistem dünyanın əhəmiyyətli bir hissəsini bu proseslərdən təcrid edərək, qlobal
informasiya və ideologiya məkanının yaranmasının qarĢısını ala bilmiĢdisə, indi belə bir güclü
qüvvənin mövcud olmaması vəziyyəti çətinləĢdirməklə yanaĢı, Azərbaycan kimi kiçik dövlətləri
daha tədbirli olmağa sövq edir. Doğrudur, qloballaĢma bir yandan texnoloji inkiĢafa və surətli
tərəqqiyə rəvac verir, lakin əslində hər Ģey göründüyü qədər də sadə deyil. Çünki, qloballaĢmanın
texniki tərəqqisi nə qədər açıq və hiss ediləndirsə, onun ideoloji və kulturoloji təzahürləri bir o
qədər gizlidir. Heç Ģübhəsizdir ki, bu gizliliyin təsir etdiyi bir çox sahələr vardır ki, onların
müfəssəl öyrənilməsi və təhlükəli təmayüllər müĢahidə edildiyi təqdirdə qabaqlayıcı tədbirlərin
görülməsi mütləqdir, daha dəqiq desək hər bir cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
Bu sahələrdən biri, bəlkə də birincisi din məsələsidir.
QloballaĢma dövründə baĢ verən hadisələr, bu proseslərin müxtəlif dövlətlərə, xalqlara,
onların mədəniyyətlərinə, dini görüĢlərinə, inanclarına, dünyagörüĢlərinə göstərdiyi təsirlər son
zamanlar dünyada və eləcə də respublikamızda aktuallıq qazanmıĢdır. Lakin təəssüflər olsun ki,
dünyada bu məsələlərə lazımi diqqət ayrıldığı təqdirdə Azərbaycan ziyalılarının fəallığı arzuolunan
səviyyədə deyil. Bu baxımdan xoĢ bir istisna kimi akademik Ramiz Mehdiyevin müəllifi olduğu
―QloballaĢma dövründə dövlət və cəmiyyət‖ məqaləsini, həmçinin ―Ġrəli‖ ictimai birliyinin rəhbəri
Ceyhun Osmanlının dövri mətbuatda nəĢr edilmiĢ silsilə müsahibələrini göstərmək olar.
―Dövlət ideologiyası və təhsil sistemi‖ adlı sonuncu müsahibəsində Ceyhun Osmanlının
haqqında bəhs etdiyi məqamlar maarif sahəsi üçün aktual olduğu qədər, din sahəsi üçün də bir o
qədər mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Haqqında bəhs edilən məqamlar dedikdə mən, ilk növbədə dövlət
tərəfindən mütərəqqi elmi konsepsiyalara, din azadlığı prinsiplərinə əsaslanan nəzarət mexanizmlərinin hazırlanmasını nəzərdə tuturam. Çünki, qloballaĢma dövründə təhsil sisteminin yad ideoloji
ünsürlərlə doldurulmasında, onun manipulyasiya vasitəsinə çevrilməsinə maraqlı olan qüvvələrlə
yanaĢı, dini məqamların siyasi məqsədlərin icrasına istiqamətləndirilməsinə çalıĢan qüvvələr də var.
Deyilənləri nəzərə alıb, tez bir zamanda ölkədə dini təhsil və ideologiya məsələləri üzrə mütərəqqi
bir konsepsiyanın hazırlanmasına böyük ehtiyac var. Bəs bu konsepsiyanın ana fəlsəfəsi özündə
nəyi ehtiva etməlidir? Heç Ģübhəsiz ki, ilk növbədə dövlətin təməl maraqlarının və möminlərin dini
dəyərlərinin vəhdətini. Təəssüf ki, bu gün ölkəmizdə dövlətin gördüyü xeyli mütərəqqi və humanist

tədbirlərə baxmayaraq hələ də bu vəhdəti əngəlləyən bir sıra çətinliklər. Ümumilikdə götürsək
sözügedən çətinlikləri iki qismə ayırmaq olar. Birinci sırf inzibati problemlər, ikincisi isə dini
maarifçiliklə əlaqədar olan müĢküllər. Aydın məsələdir ki, bir məqalənin daxilində bu sahə üçün
səciyyəvi olan bütün problemləri təfərrüatları ilə Ģərh etmək və açıqlamaq sadəcə texniki
baxımından mümkün deyil, lakin onların ən qabarıq Ģəkildə nəzərə çarpanları haqqında bir-iki
kəlmə demək mümkündür.
Hər Ģeydən əvvəl, mən ali dini təhsili olan və bu istiqamətdə tədqiqatlar aparan bir gənc kimi
özümün daima hiss etdiyim problemə - dini ədəbiyyat qıtlığına diqqəti cəlb etmək istərdim. Doğrudur, mənim bu fikirlərimlə çoxları razılaĢmaya bilər və Azərbaycanda xeyli sayda dini məzmunlu
mənbələrin olması faktını vurğulayar. Lakin, ilahiyyat sahəsi ilə ciddi Ģəkildə məĢğul olanların
hamısı razılaĢar ki, ölkəmizdə mövcud olan elmi ədəbiyyatın keyfiyyəti o qədər də qənaətbəxĢ
deyil. Elmi tədqiqatlar isə bir qayda olaraq, ədəbiyyatların kəmiyyətcə deyil, keyfiyyətcə üstün
olmasını tələb edir. Bu məsələnin həllini çətinləĢdirən isə dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi
zamanı gömrükçülərlə peĢəkar ilahiyyatçılar arasında bilavasitə təmasın olmamağıdır. Bəli. Mən
ölkədə radikal çağırıĢların, həqiqi islamla əlaqəsi olmayan cəfəng fikirlərin yayılmasına rəvac verən
mənbələrin ölkəmizə gətirilməsinə əsla razı deyiləm və dövlətin bu istiqamətdə gördüyü ən sərt
tədbirlərə belə normal yanaĢıram. Ancaq bu o demək deyil ki, sərhəddə bütün, o cümlədən də
mükəmməl dini ədəbiyyatlar, islamın həqiqi məramından, onun tarixindən və nəzəri əsaslarından
söhbət açan bütün mənbələr müsadirə olunmalıdır. Bu hal qəbul edilməzdir və ilahiyyat elminin
inkiĢafına əngəl törədən, həqiqi islam maarifçiliyini əngəlləyən bir məqam kimi qiymətləndirilməlidir. Onu da unutmaq lazım deyil ki, həqiqi maarifə, əsil islama xidmət edən ədəbiyyatların
olmamağından istifadə edən bəzi maraqlı ünsürlər bu boĢluğu öz maraqlarına müvafiq. MənĢəyi və
məramı bilinməyən mənbələrlə doldururlar. Hər halda metrolarda satılan ədəbiyyatları vərəqləmək
kifayətdir ki, ölkəmizdə islami maarifçiliyin nə qədər zəif olduğuna Ģahid olasan.
Ədalət naminə etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bu məsələlərə çox
həssas yanaĢır və ölkəmizdə sözügedən sahədəki qanunvericilik bazası da surətlə təkmilləĢdirilir.
Ancaq dövlətlə müqayisədə ictimaiyyətin passiv mövqe tutması lazımi nəticələrin əldə olunması
iĢini gecikdirir. Bu sahədə itirilən vaxtı isə sonradan radikal təzahür formaları ilə kəskin mübarizədə
doldurmalı olacağıq. Yaxın ġərq ölkələrinin böyük əksəriyyətinin təcrübəsi deyilənlərə bariz və
ibrətamiz misaldır. Deyilənləri nəzərə alıb, tez bir zamanda qabaqlayıcı tədbirlər görmək, gömrük
xidmətində peĢəkar ilahiyyat mütəxəssislərinə yer ayırmaqla dini ədəbiyyata nəzarət məsələsini
daha mütərəqqi üsullarla həyata keçirmək gərəkdir. Unutmaq lazım deyil ki, ərəb qrafikası ilə
yazılmıĢ heç də hər Ģey radikal dini ədəbiyyat deyil və bu kitabların arasında dəyərli tarixi və elmi
mənbələrin olması təbiidir. Necə deyərlər, ―pisi yaxĢıdan ayırmaq‖ üçün isə həmin kitablarda nə
yazıldığını bilən mütəxəssislərin bu iĢdə iĢtirakı ən doğru yol olardı.
Ġkinci mühüm problemlərdən biri də sağlam dini maarifçiliklə əlaqədardır. Son dövrlər
Azərbaycan cəmiyyətində müasir dünya elminin nailiyyət və uğurlarının öyrənilməsi istiqamətində
böyük maraq və həvəs hiss olunur. Gənclərimiz dövlətin onlara yaratdığı Ģəraitdən istifadə edərək,
dünyanın aparıcı elm və təhsil müəssisələrinə yollanırlar. Ölkə televiziyalarında az da olsa elmi
məzmunlu veriliĢlərin sayı çoxalıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, dini maariflənmə sahəsində eyni
fəallıq müĢahidə olunmur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan gəncləri arasında sağlam dini təhsilə, həqiqi
islama böyük maraq sezilməkdədir. Ġnsanlarımız mənsub olduqları dinin hansısa üçüncü dövlət
tərəfində sırınan siyasi modelinə deyil, onun gerçək, səhih formasına sahib çıxmaq istəyirlər. Bunun
üçün isə ictimaiyyətin, elm xadimlərinin və dövlətin birgə, sıx fəaliyyəti tələb olunur. Sözügedən
istiqamətdə xaricin təcrübəsini öyrənmək, mükəmməl dini ədəbiyyatla təmin olunmuĢ kütləvi islami
qiraətxanalar açmaq, maarifləndirici xarakter daĢıyan tədbirlərin sayını artırmaq lazımdır.
Unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan mürəkkəb geosiyasi regionda yerləĢir və prezident Ġlham
Əliyevin təbirincə desək, ―bizim müstəqil siyasət yeritməyimizdən barıĢa bilməyən qüvvələr də yox
deyil‖. Dini amili isə tarixən olduğu kimi, indi də dünyanı əsarət altında saxlamaq istəyən
qüvvələrin əlində effektiv və dağıdıcı vasitə olaraq qalır. QloballaĢma Ģəraitində isə bu amildən
istifadə etmək, ondan milli dövlətlərə qarĢı Ģantaj vasitəsi kimi bəhrələnmək daha asandır. Fələstin,

Əfqanıstan, Ġraq, Somali, Livan və xeyli sayda baĢqa nümunələr məncə düĢünmək üçün xeyli əsas
verir.
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SUMMARY
After disintegration of the USSR, the usage of Globalization as a category in contemporary
politology is an indisputable fact. Though initially the idea of globalization found it s reflection in
the works of philosophers and sociologists but the modern world is impossible to imagine without
global economic, political and ideological processes. Inspite of the fact that prevailing in the USSR
political system at first managed to isolate considerable part of the planet from above mentioned
processses and prevent the emergance of global information and ideological area, but nowadays the
absence of such system aggravating the situation, makes smaller countries like Azerbaijan be more
attentive.
Hacıyeva A., filologiya elmləri namizədi, dosent
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN DĠLĠ SÖZYARADICILIĞININ ENANTĠOSEMĠK POTENSĠALI
HAQQINDA (PROBLEMĠN NƏZƏR TƏHLĠL KONSEPSĠYASI)
Türk dillərinin, o cumlədən Azərbaycan dilinin erkən dövr söz yaradıcılığındakı psixolinqvistik mahiyyətli derivasiya izlərinin önəmli hissəsini, heç Ģübhəsiz ki, enantiosemiya faktları təĢkil
edir. Əslində, dilçilik ədəbiyyatlarında qəbul edilmiĢ tipik ―söz daxili antonimiya‖ hallarına adekvat
dil faktlarının kütləviliyi ilə seçildiyini söyləyə bilmərik (məsələn,, əsl enantiosemiya örnəyi,
qədim türkcədə tıŋ 1. ―səsləndirmə‖, 2. ―dinləmə‖, ―eşitmə‖ [1; 70]). Belə ki, irəlidə izləyəcəyimiz
faktlar daha çox kökdaxili enantosemik inkiĢafin izlərini daĢıyan leksik korrelyasiya faktlarından
baĢqa bir Ģey deyil. Bununla belə, kökdaxili səs əvəzlənməsinin enantiosemik nüvədən Ģaxələnməsi
və bu Ģaxələnmə zamanı öz ilkin antonimik missiyasına ―sadiq‖ qalması sözügedən faktları
yetərincə maraqlı psixolinqvistik tədqiqat obyektinə çevirir.Bu linqvistik hadisənin bilavasitə beyin
yarımkürələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olması onların psixolinqvistik müstəvidə, dil – beyin
əlaqələndirməsi fonunda təhlilini qaçınılmaz etdiyindən problemi daha geniĢ nəzri spektrdə araĢdırmağa çalıĢaq.
Məntiq, metafizika və fiziologiyanın tədqiqat predmeti olmaqla bərabər, dilçiliyi maraqlandıran problemlərlə bağlılığından dolayı, təfəkkürün linqvistikanın da araĢdırma mövzusu olduğunu
söyləyən H.ġteyntal, dil dəyiĢmələrinin, ―onların (dillərin) həm ağıl məhsulu və həm də eyni
zamanda əqli inkiĢaf aləti olması‖ xüsusiyyətinə əsaslanaraq təsnif edilməli olması fikrini irəli
sürmüĢ və ―instinktiv özünüdərk, dünyagörüĢü və məntiqi təcəssüm etdirən dilin, bu səbəbdən, xalq
ruhunun ifadəçisi olması, xalqın psixologiyasının prinsiplərini ən parlaq Ģəkildə illüstrasiya
etdiyini‖ bildirmiĢdir [12; 129].
Dil faktlarının özündə etnopsixoloji məlumatları kodlaĢdıra bilmə özəlliyini, ehtimal ki, dilçi
həmvətəni ilə müəyyən mənada oxĢar mövqedən dəyərləndirmiĢ Hegel, ―.... alman dilinin .... digər
yeni dillərdən bir çox üstünlüklər‖ ilə fərqləndiyini qeyd edərkən, fikrinin təsdiqi kimi,
―rastlaĢdıqda təfəkkürə sevinc bəxĢ edən‖ və nəinki fərqli, hətta tamamilə əks mənalar kəsb etməklə
―dil ruhunun abstraktlığını ortaya qoyan sözlərin mövcudludluöuna diqqət çəkmiĢdir.‖ Bu qəbildən
faktlar, daha sonralar – XIX əsrin sonlarında B.ġertsil və K.Abelin tədqiqatlarının araĢdırma

obyektini təĢkil etmiĢdir. Məhz, sonuncunun enantosemik leksemlərin ―primitiv‖ və ya ―sadəlövh‖
dillər üçün xarakterikliyi ilə bağlı mülahizələri psixoanalizin banisinin təhtəlĢüuri anlayıĢlarla bağlı
maraqlı nəticəyə gəlməsinə təkan vermiĢ və Z.Freyd (1910-cu ildə nəĢr olunan ―Ġlkin yaranıĢlı
sözlərin əks mənalılığı haqqında‖ məqaləsində), enantiosemiya ilə yuxugörmə zamanı təhtəlĢüuri
ambivalent simvolların meydana gəlməsi arasında müəyyən paralelliyin mövcudluğunu təsbit
etmiĢdir [2; 118,120]. Maraqlıdır ki, təfəkkürdə inikasını tapan obyektiv gerçəklikdəki ―bəzi
hadisələrin ikişər xarakterə... (məs: işıq həm dalğa, həm də fonton ..... selidir)‖ malik olmasının
və ―bu cür hadisələri izah etmək üçün eyni zamanda bir-birini tamamlayan və inkar edən müxtəlif
anlayıĢlara müraciət‖ edilməsi gərəkliyinin N.Borun ―tamamlama prinsipi‖ tərəfindən sübuta
yetirilməsi, Z.Freydin tələbəsi və daha sonralar əleyhidarı olmuĢ Karl Yunqu ―insan təbiətinin Bor
prinsipinə tabe olması‖ ilə bağlı nəticəyə gəlməyə vadar etmiĢdir:dahi alim insanın ―şüurlu
hərəkətinin hər bir xüsusiyyətinə bunun tam tərsi olan instinktiv xüsusiyyətin uyğun gəldiyini‖
önə sürmüĢdür (kursiv bizimdir. – A.H.) [15; 174]. Bu da, öz növbəsində, əksliklərin bir arada
mövcudluğunun təfəkkürdə və onun ―maddi cildi‖ olan dildə yer almasının (ətraf gerçəklikdəki
hadisələrdən qaynaqlanan) obyektiv altyapısının olduğu bir daha ortaya qoyur. Enantiosemiyada
olduğu kimi, məna əksliklərini eyni ―foneik qilaf‖ çərçivəsində reallaĢa bilməsinin kökünü
araĢdırarkən, sözsüz ki, böyük beyin yarımkürələrinin fəalliyyətinə müdaxilə etmədən keçinmək
çətindir. Belə ki, bu və oxĢar qisim linqvistik faktları psixolinqvistik aspektdən dəyərləndirmiĢ
V.A.Qolovin bir qədər paradoksal görünə biləcək vəziyyətin fizioloji əsasdan məhrum olmayıb, əslində, ―baş beyin qabığında söz qıcığının özünəməxsus əksinin iki istiqamətdə hərəkətinin
nəticəsi‖ olduğunu (kursiv bizimdir – A.H.) müəyyənləĢdirmiĢdir [4 ; 3]. BaĢqa sözlə, dialektikanın
qanunlarında təsbitini tapan əksliklərin vəhdəti prinsipinin təhtəlĢüuri (yuxugörmə simvolları,
instinktiv hərəkətlər və s. səviyyəsində) kodlaĢdırmaya malik olmasından dolayı, linqvistik
universali üçün zəmin təĢkil etməsi labüd idi.
Problemin psixolinqvistik aspektdən dəyərləndirilməsinə qayıdaraq onu da əlavə edək ki,
Hegelin bu leksemləri alman dilinin digər dillərlə müqayisədə əlahiddə mövqeyə malik olması ilə
Ģərtləndirilməsi ilə razılaĢmayaraq, ―məna-forma‖ əlaqəsinin spesifik təzahürü olan analoji faktları
rus dilində artefakt qismində dəyərləndirmiĢ Ġ.N.Qorelovun sözügedən hadisəni, müəyyən mənada,
universalı ranqında dəyərləndirməsi (5; 86-89) türk dillərinin təqdim etdiyi oxĢar qəbilli materiallar
fonunda tamamilə əsaslı görünür. Lakin sonuncularda yer alan enantiosemik xarakterli leksemlər
təkcə artefakt qismində deyil, iĢarələnən əĢya və ya hadisənin xüsusiyyətindən dolayı, tədrici
qütbləĢmədən doğan və situativ-kontekstual asıliliqdan qurtulmuĢ müstəqil sözlər qismində təzahür
tapır.
Adekvat semantik yükdə qavranılması üçün yalniz müəyyən mətn çərçivəsində təqdim
olunma ehtiyacının nitq prosesini çətinləĢdirməsi semantik oppozisiyaların Ģaxələnməsini labüdləĢdirirdi ki, bunun da nəticəsində kökdaxili fonetik əvəzlənmələr yer aldığı ilkin kök variantlarının
müstəqilləĢməsi baĢ verdi. Məhz, proseslərin bu ssenari üzrə inkiĢaf etməsi əmələ gələn homogen
leksemlərin spesifik ―türk enantiosemiyası‖nı təcəssüm etdirdiyini söyləməyə imkan verir.
Sonradan müstəqilləĢərək fərdi semantik yük və fonetik ―qabıq‖ əldə edən bəzi sözlərin kök
morfem rekonstruksiyası sayəsində, ―antonimik omonimlik‖dən yol alaraq intiĢar etməsi faktının
təsbit olunması onların hamogenliyini mümkün edən (ortaq) baĢlanğıc məqamında (rüĢeym halında)
ziddiyət semantikasının mövcudluğunu ehtimal etməyə əsas verir. Məs: * al kökündən müxtəlif
istqamət adlarının Ģaxələnməsi onun ilkin semantikasında, ümumiyyətlə, hələ aĢkar
differensiasiyalaĢma qazanmamıĢ koordinasiya (yön, istiqamət) anlamının əks olunmasına Ģübhə
yeri qoymur. Belə ki, türkoloji araĢdirmalardan bəlli olduğu kimi (bax: [13 ], alt və üst sözləri
istiqamət bildirən *al kökündən erkən türk derivasiyası üçün xarakterik olan vasitə və mexanizmlər
sayəsində törəyərək zamanla tam differensiasiya qazanmıĢlar. Müqayisə üçün təkcə onu qeyd etmək
kifayətdir ki, alt sözü hal-hazırda dilimizdə ―alt tərəf, aşağı tərəf‖ mənalarında iĢləndiyi halda,
onun ilkin kökü olan *al morfemi isə ―qabaq, qabaq tətəf, üst tərəf‖, eləcə də ―alt, alt tərəf‖
semantikalarını (bax: [7; 186] [6; 32]) ehtiva edirdi. Deməli, qeyd olunanlardan aydın Ģəkildə
göründüyü kimi, ilkin baĢlanğıcda – erkən dil mərhələsində mövcud olan ―antonik omonimlik‖
vəziyyəti iĢarələnən enotatın – istiqamətin, özündə daxili ziddiyət formasında əks məfhumları, yəni

müxtəlif qütbləri ehtiva etməsindən dolayı meydana gəlmiĢ, sonuncularla bağlı semantikanın
müvafiq kontekst çərçivəsində qabardılması tələbi ilə aĢkar delimitasiya qazanmıĢdır. Bu isə
dialektikanın ―əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi‖ qanununun təsbit etdiyi müddəaların: ―eyniyyətdə
hələ gizli; rüĢeym halında olan ziddiyyətin sonrakı inkişafının fərqdə ifadə olunması‖;
―materiyanın öz daxili hərəkətindən doğan fərqi‖nin ―hər hansı bir «eyniyyətin» (yaxud, vəhdətin)
zəruri momenti kimi predmet və hadisələrin ziddiyətli olduğunu, inkiĢaf edərək dəyiĢdiyini göstərməsi‖nin (kursiv bizimdir. – A.H.) [14;242] erkən dönəmlərdə daha asan linqvistik həll qazana bilməsi ilə izah edə bilər. Məs: eyni kökdən Ģaxələnməsi Ģübhəsiz olan köz ~ qor semantik
oppozisiyası, dialektik qanunlara müvafiq olaraq,materiyanın (―od‖un ) daxili ziddiyyətlərinin
―ifrat qütbləşmə fazası‖na keçməsindən dolayı, ―daha vəhdətdə mövcud ola bilməməsi‖
səbəbindən (kursiv bizimdir. – A.H.) [14 ;244] ortaq fonetik ―qilaf‖ çərçivəsindən kənarda
reallaĢma əldə etmiĢdir. Bol ~ boĢ sözlərini təĢkil etdiyi nisbi antonimlik cütünün türk dilləri üçün
xarakterik olan l ~ Ģ səs əvəzlənməsi sayəsində differensiallaĢma qazanmasına rəğmən, semantik
qütbləĢmənin rüĢeyminin daha öncədən, səs simvolizminin Ģərtlərinə müvafiq olaraq, ―yumruluq‖
(―doluluq‖) və yeni zamanda, ―içi boĢluq‖ mənalarının fonetik kodlaĢdirmasını təcəssüm etdirən
polilabial [3; 98-102] * bo- kökündə, mövcud olması fikrini önə sürmək mümkündür. Göründüyü
kimi, burada da, differensiasiya ―mənbəyi‖ olması ehtimal edilən *bo- kökünün ilkin semantikasında ―materiyanın ziddiyyətli təbiəti‖ndən dolayı, hər iki antonimik semantika birgəmövcudluq
sürdürmüĢ, zamanla dilin konkretliyə meyllilik prinsipinə müvafiq olan proseslər nəticəsində tam
fərdilik qazanaraq müstəqilləĢmiĢlər.
Qeyd olunanlar onu söyləməyə əsas verir ki, enentiosemiya hadisəsi hər hansı bir dilin
daĢıyicilarının abstrakt düĢünmə qabiliyyəti ilə baölı üstünlüyündən qaynaqlanan əlahiddə hal kimi
dəyərləndirilə bilməz və kommunukativ-situativ Ģəraitdə, nitq ifadə edənin reallığa münasibətini əks
etdirən əlavə məna çaları qazanma yolu ilə meydana gələn artefakt səciyyəli ―antonimik
omonimlər‖ sonrakı dövrə aid olduqları halda, spesifik ―türk enantiosemiyası‖ dil – təfəkkür tandeminin erkən dönəmlərini əhatə edir.
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SUMMARY
Though, according to the principles of typological classification, the Turkic languages are
considered agglutinative, the usage of fusionality to some degree on various stages of their development cannot be ignored. In this sense, the comprehensive analysis of Turkic word formation of
early period has special significance for the study of nature and origin of typologically deviated elements in the languages at issue. Facts of enantiosemy in Turkic word formation of that period not
only demonstrate certain specificity but also evidence new potentialities of ―inner word antonymy‖
(in fact, inner root antonymy, e.g. köz ~ qor; bol ~ boş etc.).
Hacıyeva N., filologiya elmləri namizədi,
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan
FOLKLORDA TƏKRARLI SOMATĠK FRAZEOLOGĠZMLƏRĠN
YARATDIĞI ÜSLUBĠ XÜSUSĠYYƏTLƏR
Leksik vahidlər kimi mövcud olan və müxtəlif morfoloji formalarda meydana çıxan
frazeologizmlərdə zəngin üslubi vasitələr içərisində təkrarlar mühüm yer tutur. Xüsusilə bədən
üzvlərinin adını bildirən somatik sözlərin təkrarı ilə yaranan frazeologizmlərdə alliterasiya və
assonans hadisələri geniĢ miqyasda özünü göstərir.
Dilin daha qədim dövrlərinə aid olan somatik frazeologizmlər, türk mənĢəli olub, özündə
qədim alliterasiya xüsusiyyətlərini, səs təkrarlarını daĢıyırlar. M.Mirzəliyeva yazır: ‖ Əlbəttə, xalqın
tarixi, etnoqrafiyası, milli adət və ənənələrini ifadə edən frazeoloji vahidlərdəki ritmik-melodik
struktur, ahəngdarlıq, qafiyə, alliterasiya və s. kimi üslubi xüsusiyyətlər onların məhz türk mənĢəli
olduqlarını bir daha sübut edir‖ (1; 89). Bu cür somatik frazeologizmlər digər tipdən olan dillərdə
də özünü göstərir ki, bu da onların ümumdil faktı olduğuna iĢarədir.
Dilin daha qədim qatlarına məxsus modelləĢmə xarakteri daĢıyan, özünəməxsus müəyyən
qanunauyğunluqlara malik qrammatik modellər formalaĢdıran belə frazeologizmlər ümumi məna ilə
qovuĢaraq çıxıĢ edir. Digər tərəfdən, bədən üzvləri ilə yaranan sabit birləĢmələrdə iĢtirak edən fel
komponenti sadə köklərdən ibarət olub, model-struktur yaradır ki, bu da frazeologiyada model
olmur barədə yayılan fikrin mübahisəli olduğunu göstərir (2; 329-334).
F.Cəlilov bədən üzvlərinin adını bildirən sözlərdə qədimdə kəmiyyət bildirən -z, -q, -n, -l
Ģəkilçilərinin iĢləndiyini, qədim türk dilində sözün təkrarının çoxluq ifadə etdiyini geyd edir. Həmin
elementlərin bir qismi cütlük bildirən sözlərin (diz, göz, dodaq, qulaq, yan, daban, əl, qol və s.)
tərkibində qalmıĢdır. Eyni zamanda -aq, -ək Ģəkilçisinin topluluq çaları ―dırnaq, caynaq, barmaq,
türk, yığnaq” tipli sözlərdə, cütlük çaları isə ―ayaq, qulaq, dodaq, dirsək, yanaq, topuq, qoltuq,
bilək, kürək, əmcək” və s. sözlərdə qalmıĢdır (3; 197). Kəmiyyət anlayıĢı bildirən bu Ģəkilçilərlə
formalaĢan sözlər ilk dövrlərdə topluluq, intensivlik, modallıq çalarları ilə müəyyənləĢən kəmiyyət
mənasını formalaĢdırmıĢdır.
Müxtəlif fellərlə bədən üzvləri adlarının birləĢməsi, xüsusən də təkrar Ģəklində iĢlənməsi
sonralar həmin birləĢmələrdə komponentlərin birikməsini daha da gücləndirmiĢ, təkrarlanan
somatik sözlər öz həqiqi leksik mənasından uzaqlaĢaraq frazeologimləri meydana çıxarmıĢdır. Bu
frazeologizmlərdə daha çox ―vermək, demək, etmək‖ felləri əsas tərəf kimi çıxıĢ edir. Eyni bədən
üzvünün bir konstruksiya daxilində müxtəlif Ģəkil, forma və mövqelərdə təkrarlanması nağıl və
dastanlarımızda geniĢ müĢahidə olunur. Məsələn: Qoca göz-göz eləyib cibindən bir yumurta
çıxartdı (―Qoca və Ģir‖); Nərdivana ayaq-ayaq çıxarlar (Atalar sözü).

Bu ifadələrlə bərabər, dilimizdə “dil-dil ötmək, qarın-qarın sürünmək, burun-burun etmək‖
kimi frazeoloji vahidlər də iĢlədilir. Qeyd edək ki, göstərilən bədən üzvlərinə leksik Ģəkilçi
artırmaqla yaranan fellər müvafiq sözlərlə daxili obyektli fellər də yaratmıĢdır. Müasir dilimizdə və
qədim abidələrimizin dilində olan daxili obyektli fellərə aid tədqiqat iĢləri vardır (4), lakin bu
sözlərlə formalaĢan frazeologizmlərə aid araĢdırmalar diqqətimizi cəlb etmir.
Qədim türk mənĢəli somatik sözlər də ilk öncə müvafiq fellərlə iĢlənərək, daxili obyektli
felləri formalaĢdırmıĢ, dilin sonrakı təkamül prosesində bu hal tədricən aradan qalxmıĢ, bədən
üzvlərinin adı ilə yaranan fellər get-gedə iĢləkliyini azaltmıĢ, yerini digər fellərə vermiĢdir, bu yolla
formalaĢan frazeologizmlər isə zamanın ələyindən keçərək müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxmıĢdır
ki, bu sahədə nağıl və dastanlarımız mühüm mənbə rolunu oynayır.
Qədim dil xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən nağıl və dastanlarımızda somatik sözlərin
təkrarı ilə formalaĢan frazeologizmlərdə ad komponentinin ikinci tərəfi ismin yönlük halında
təsirsiz fellərdən, xüsusilə, ‖vermək‖ felindən ibarət olur. Məsələn: Hər ikisi əl-ələ, qol-qola verib
çarhovuzun üstündən düĢüb gəldilər viĢnə ağacının altına (―Siman‖); Təzəcə dəli Həsənlə arxaarxaya verib Çənlibeldə yurd-yuva salmıĢdı (―Koroğlu‖); Üç bacı baĢ-baĢa verdilər (―Gül Sənavərə
neylədi‖).
Bu tip təkrarların tam leksik vahid olduğunu söyləmək çətindir. ‖Sözlərin sırasının dəyiĢilə
bilməsi, əsasən, həqiqi mənaya yaxın olması bu çətinliyi artırır. Lakin bir tərkib əmələ gətirməsi,
məcazi mənada iĢlənə bilməsi bunları həm də leksik birləĢmə hesab etməyə imkan verir‖ (5; 107).
A.V.Kunin frazeologizmlərdə ekspressivliyi gücləndirən amillər içərisində alliterasiya, qafiyə,
modallıq, təkrarlar və s. təqdim edir (6; 44-52). V.Vakurov frazeologizmlərdə ekspressivliyi
gücləndirən amillərdən birinin təkrarlar vasitəsilə üslubi modallıq olduğunu qeyd edir (7; 58-71).
Türk dillərində də təkrarlarda modallıq məsələsinə bir çox tədqiqatçılar toxunmuĢ və dilin müxtəlif
sahələrini əhatə etdiyi üçün ona müxtəlif səviyyəli kateqoriyalar anlayıĢı mövqeyindən yanaĢmıĢlar.
Son dövrlərə qədər modallığa aid tədqiqatlarda təkrarlarda fonetik modallıq məsələsindən
danıĢılmamıĢdır. Yalnız K.Əliyev üslubi modallığın ifadə vasitələrindən danıĢarkən leksik,
morfoloji, frazeoloji və sintaktik vahidlərlə yanaĢı, fonetik vahidlərin də hər bir üslubun tələblərinə
müvafiq modallıq sistemi yaratdığını qeyd edir (8; 51-56).
Dilin bütün yaruslarında rəngarəng üslubi məqam və formalar özünü göstərir ki, bunlardan
biri də fonetik vasitələrin yaratdığı emosional-ekspressiv çalar, modal münasibətdir. Səslərin
ahəngdarlığı ilə meydana çıxan fonetik modallıq somatik frazeologizmlərdə təkrarlar vasitəsilə
xüsusi Ģəkildə təzahür edir və onlarda intensivlik, axıcılıq, musiqililik yaradır. Ümumlinqvistik
kateqoriya kimi modallıq daha qabarıq Ģəkildə leksika və fonetikada (səs simvolizmində) özünü
göstərir.
Qeyd edək ki, somatik sözlərin modal münasibət, ekspressiv çalar ifadə etməsi onların təkrar
Ģəklində ―-ba-, -bə-― ünsürü vasitəsilə birləĢərək, yeni söz yaratmasında da meydana çıxır. Məsələn:
Elə ki, qız belə eləyirdi, oğlanın əlbəhəl halı dəyiĢib özgə fikirlərə düĢürdü (―Məlik CümĢüd‖);
Əlbəhəl namussuz adam olduğunu bilirdim (―Üç Ģahzadə‖).
F.Cəlilov ―ba-bə‖ formasının türk dillərində topluluq, kəmiyyət ifadə etdiyini göstərir və yazır
ki, morfoloji rekonstruksiya... topluluq bildirən ba morfeminin intensivlik yaradan ba-bba-b-pa-m
və sair infiks allomorflarını ortaya çıxardır‖ (3; 265). M.Adilov yarımçıq təkrarlarda olan ―ba-bə‖
ünsüsünü mənanı qüvvətləndirən, intensivlik yaradan vasitə hesab edir (4; 135). Bizə elə gəlir ki,
bu fikir doğrudur və somatik frazeologizmlərə də aid edilə bilər. ―Ba-bə‖ ünsürünün bəzi somatik
sözlərlə iĢlədilməməsi həmin leksik vahidlərin özlərinin söz yaradıcılığında qeyri-fəal olması ilə
əlaqədardır.
Somatik sözlər müxtəlif formalarda təkrarlanaraq emosional münasibəti yaradır. ―Əl‖ sözü
təkrar Ģəklində xüsusilə goĢmalarla iĢlənərək, fikrin obrazlı ifadəsinə xidmət edir. ―Əl əl üstə‖
frazeoloji birləĢməsi bütöv bir sintaktik vahiddir və tərzi-hərəkət zərfliyi olaraq bir məna bildirir.
Nağillarda ―əl əl üstə‖ frazeoloji tərkibi hörmət, xidmət məqamında dayanmaq mənasını verir.
Məsələn: RövĢən gəlib padĢahın xidmət məqamında əl əl üstündə dayandı (―ġəms-Qəmər‖); Elə ki
Əhməd Ģahın hüzuruna gəldi, ədəbnən salam verib xidmət məqamında əl əl üstündə dayandı (―Dərzi
Ģagirdi Əhməd‖).

Maraqlıdır ki, digər somatik sözlərin təkrarı ilə belə frazeoloji birləĢmələr yaranmır. Lakin,
fikrimizcə, dilimizdə olan ―baş üstə, göz üstə, ayaq üstə‖ ifadələri təkrarın ikinci komponentinin
ellipsisə uğramasının məhsuludur.
Demək lazımdır ki, somatik sözlərin təkrarı ilə yeni sözlər də yaranır. Belə ki, ―baĢlı-baĢına‖
tərzi-hərəkət zərfi ―baĢ‖ sözünün müxtəlif leksik-qrammatik formada təkrarından yaranmıĢdır;
bunlardan birincisi leksik Ģəkilçi ilə yaranan düzəltmə sifət, ikinci komponent isə mənsubiyyət və
hal Ģəkilçisinin iĢtirakı ilə formalaĢmıĢ sadə sözdür. Məsələn: Bir müddət Murtuz baĢlı-baĢına
küçələrdə veylləndi (―Murtuzun nağılı‖); Bütün dükanlar qalıb baĢlı-baĢına (―Koroğlu‖).
Somatik sözlərin xiazm Ģəklində təkrarlanması faktı da vardır. Bu zaman somatik sözlərin
antonim sözlərlə iĢlədilməsi əsas hal kimi alınır. Belə ki, antonimlər paralel və ya əks-paralel
ifadələrin yaranmasında əsas vasitələrdən biri kimi çıxıĢ edir. Daha çox Ģifahi xalq ədəbiyyatında
rast gəlinən bu cür ifadələri ―folklor frazeologiyası‖, nağıllara xas ―Ģtamplar‖ da adlandırırlar
(9:56). Məsələn: Əhməd qalaçaya çatanda görür qapıda bir qoca qarı oturub, alt dodağı yer süpürür,
üst dodağı göy (―Oxxay‖); Necə deyərlər, bir ayağı bu dünyada, bir ayağı o dünyada, təzədən
baĢladı zurna, qaval (―ġahzadə Mütalib‖).
Təkrar somatik sözlərlə yaranan sabit birləĢmələr atalar sözlərində sanki bir lay təĢkil edir.
Bunlar müxtəlif struktur-semantik formalarda meydana çıxır. 1) somatik sözlər birlikdə bir leksik
vahid kimi çıxıĢ edir. Məsələn: Ac canavarlar ağız-ağıza yatar; Göz-gözə alıĢana ayrılıq çətin olar;
2) Birincisi adlıq, ikincisi müxtəlif hallarda olan somatik sözlərin təkrarı ilə formalaĢır. Məsələn: Əl
əli tanıyar; Əl əldən qalmaz, dil dildən; 3) Somatik sözlər yanaĢı iĢlənir və birincisi təsirlik, ikincisi
yönlük halda olur. Məsələn: DaĢı daĢa, baĢı baĢa vurarlar; Əli ələ vurarsan, səs çıxar; 4) Somatik
sözlərdən birincisi çıxıĢlıq, ikincisi yönlük halında iĢlənir. Məsələn: Arvad papaq deyil ki, baĢdan
baĢa qoyula; Əldən gedən ələ gəlməz; 5) Sifətlə iĢlənən somatik təkrarlar həm söz birləĢmələri
kimi, həm də xiazm kimi formalaĢır. Məsələn: Sağ əlin sol ələ ehtiyacı var; Sağ gözün sol gözə
etibarı yoxdur; 6) Feli sifətlərlə iĢlənən somatik sözlər təkrarlanır. Məsələn: Əl tutanın əlindən
tutarlar; Üz verilən yerdə ərinmə, üz verilməyən yerdə görünmə; 7) Somatik sözlərin təkrarı zamanı
saylardan da istifadə olunur. Məsələn: Bir əli bağda, bir əli dağda; Bir göz iki gözün gördüyünü
görə bilməz; 8) Somatik sözlər iĢarə əvəzlikləri ilə də iĢlənərək təkrarlanır. Məsələn: Bu əl o ələ
köməkdir; Bu mənim üzüm, o sənin üzün.
Nağıl və dastanlarda zoosomatik sözlərin iĢtirakı ilə də frazeologizmlərin yaranması faktı
vardır. Bu zaman insan və heyvana aid eyni somatik söz təkrar olunur. Məsələn: Görsəm ki, pis
fikirdədi, o saat boğazını quĢ boğazı kimi üzərəm (―PadĢah və dəmirçi‖); Min il qanqal otlasan,
ağzın dəvə ağzına oxĢamaz (Atalar sözü); Gözləri buz üstə çıxmıĢ dananın gözlərinə oxĢayır (Atalar
sözü).
Somatik sözlərin təkrarlanması daha zəngin struktur-semantik xüsusiyyətlərə malikdir, onları
daha geniĢ tədqiqə ehtiyacı vardır.
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SUMMARY
The somatic words which belong to the oldest lexical units form phraseological units by repeating with different structural – semantic forms both in word combinations and in the sentence.
These expressions sometimes become compound words. In both cases as a result of sound similarity
phonetic figurativeness forms, serves to the emotional – expressive expression of the thought. The
repeated somatic phraseological units appeared mostly as a fact of spoken language are used in
folk-lore, especially in the language of tales and epos.
Hacızadə X.
Naxçıvan Özəl Universiteti, Azərbaycan
B.ÇOBANZADƏNĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN FONETĠKASI ĠLƏ BAĞLI
TƏDQĠQATLARINA DAĠR
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan dilinin fonetikası məsələləri
ilə elmi Ģəkildə məĢğul olan ilk dilçi alim Bəkir Çobanzadə olmuĢdur. A.Babayev görkəmli alimin
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı namizədlik dissertasiyası yazmıĢ, özünün 1996-cı ildə nəĢr etdirdiyi
―Azərbaycan dilçiliyinin tarixi‖ adlı əsərində onun elmi fəaliyyətindən geniĢ danıĢmıĢ (1, səh.138),
―qırmızı terror‖un qurbanı olmuĢ dilçilərimizə həsr etdiyi ―Dilçiliyimizin məbədi‖ kitabında isə
tarixi faktlarla onun həyatının ən məĢəqqətli anlarından söhbət açmıĢdır (2,səh.85). B.Çobanzadə
haqqında geniĢ məlumata daha bir əsərdə- Ə.Rəcəblinin ―Azərbaycan dilçiliyi‖ kitabında rast
gəlirik (7, səh.156).
B.Çobanzadənin müasir azərbaycan dilinin fonetik və qrammatik quruluĢu haqqındakı fikirləri
onun 1924-cü ildə yazdığı ―Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl‖, 1928-ci ildə nəĢr edilmiĢ ―Türk dilievdə texnikum‖, 1929-cu ildə nəĢr edilmiĢ ―Türk dili‖, 1929-1930-cu ildə F.Ağazadə ilə birlikdə
yazdıqları ―Türk qrameri‖, 1929-cu ildə Q.Bağırzadə ilə birlikdə yazıb nəĢr etdirdikləri ―Elmi
qramerin əsasları‖ əsərlərində öz əksini tapmıĢdır. Adı çəkilən əsərlər Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Ġlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən 2007-ci ildə beĢ cilddə
yenidən nəĢr olunmuĢdur.
Onun ―Türk-tatar lisaniyyətinə mədxəl‖ və ―Türk dili-evdə texnikum‖ əsərlərində azərbaycan
dilinin fonetikası, nitq səslərinin əmələ gəlməsi və təsnifi, sait və samitlərin təsnifi, heca və digər
hadisələr barəsində mükəmməl məlumat verilir, xüsusən ikinci əsərdə fonetikanın praktik
məsələlərindən, bu və ya digər səsin tələffüz məxrəcindən geniĢ danıĢılır.
B.Çobanzadə danıĢıq səslərinin yaranmasında birbaĢa iĢtirak edən danıĢıq üzvlərindən də bəhs
etmiĢdir. Alim belə hesab edir ki, diĢ, dodaq, dil, burun, səs telləri, ağ ciyərlər danıĢıq səslərinin
əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır.
B.Çobanzadə danıĢıq səslərini saitlər və samitlər olmaqla iki yerə ayırmıĢdır. Alim saitləri
açıq və qapalı, qalın və incə, dodaqlanan və dodaqlanmayan olmaqla qruplaĢdırır: ―Samitlər
maneəli səslər olduğu halda, saitlər maneəsiz səslərdir. Dilimizdə bu kibi maneəsiz surətdə
meydana gələn səslər (saitlər) bunlardır: [a], [ə], [ı], [i], [e], [o], [ö], [u], [ü]. Bunlardan [a], [ə], [e]
kibi saitləri tələffüz etdiyimiz zaman havanın keçdiyi kanal geniĢ olduğu üçün bunlara ―geniĢ
saitlər‖ (açıq) təbir olunduğu kibi, [u], [ü], [ı], [i] kibi daha dar kanal ilə tələffüz edilən səslərə ―dar
saitlər‖ (qapalı) təbir edilir.
Bundan baĢqa [o], [a], [u], [ı] səsləri ilə [ö], [e], [ə], [ü], [i] səslərini müqayisə ediniz.
Birinciləri ―səqil‖ (qalın) təbir olunduğu halda, ikinciləri ―xəfif‖ (incə) təbir olunur‖ (3, səh. 58).
Müəllif saitlərin əmələ gəlməsində dodaqların vəziyyətindən danıĢarkən yazır: ― ...[u], [ü], [o], [ö]
saitlərilə [a], [e], [ə], [i], [ı] saitlərini bir-birilə müqayisə ediniz . [U], [ü], [o], [ö]... səslərini tələffüz

etdiyimiz zaman dodaqlar müdəvvər Ģəkil aldığı halda, o biri saitləri tələffüz etdiyimiz zaman bu
hal görünməz. Bunun üçün birinci növ səslərə (ö, o...) ―müdəvvər‖ və ya ―dodaq‖ səsləri təbir
olunduğu halda, ikincilərə (a, ə...) ―qeyri-müdəvvər‖ (dodaqlanmayan) denilir‖ (3, səh. 58).
B.Çobanzadə dilimizin samitlərini də tədqiqata cəlb etmiĢ, onların tələffüz məxrəcləri
haqqında məlumat vermiĢirdir. Müəllif burada [n] səsini ―diĢ-burun‖, ―sağır nun‖ səsini isə ―arxa
damaq-burun‖ samiti hesab edir. O, ümumiyyətlə, samitləri məxrəclərinə görə aĢağıdakı kimi
qruplaĢdırmıĢdır (3, səh. 56):
1) Dodaq samitləri: [b], [p];
2) Burun-dodaq samiti: [m];
3) DiĢ samitləri: [t], [d];
4) DiĢarası samitlər: [s], [z];
5) DiĢ-dodaq samitləri: [f], [v];
6) Damaqönü samitləri: [c], [ç];
7) Damaqortası samitləri: [g], [k], [y];
8) Damaqarxası samitləri: [x], [ö], [q];
9) Dil samitləri: [r], [l].
Göründüyü kimi, ümimi qrafikdə [n], [h], [kı], [xı] samit səslərinin məxrəci verilməmiĢdir.
Ümumiyyətlə, o, bu samitlər haqqında danıĢmır.
B.Çobanzadə samitləri səs tellərinin vəziyyətinə görə kar və cingiltili olmaqla iki qrupa
ayırmıĢ və onları qarĢılaĢdırmıĢdır: ―... [z], [c], [d], [g], [ğ], [b], [v] kibi səslərin istehsalında səs
telləri qüvvətli surətdə ehtizaz etdiyi halda, bunların qoĢağı olan [t], [ç], [s], [k], [q], [p], [f] kibi
səslərdə ya pək az, zəif surətdə ehtizaz edər, ya da heç etməz. Səs tellərinin ehtizazı ilə əmələ gələn
səslərə ―sədalı‖ (cingiltili), səs tellərinin ehtizazı olmadan əmələ gələnlərə ―sağır‖ (kar) təbir
olunur‖ (3, səh. 56).
B.Çobanzadə səslərin dəyiĢmələri, assimilyasiya, dissimilyasiya, səslərin qüvvətlənməsi,
səslərin yerdəyiĢməsi kimi məsələləri də araĢdırmıĢdır.
Azərbaycan dilçiliyində ən az tədqiq olunan mühüm fonetik məsələlərdən biri də ahəng
qanunudur. Bir çox elmi ədəbiyyatlarda ahəng qanunu sinqarmonizm, həmahəngləĢmə, harmoniya,
uyuĢma da adlandırılmıĢdır. Görkəmli alim B.Çobanzadə də ahəng qanunundan ətraflı bəhs etmiĢ,
bu fonetik dəyiĢmənin ahəng qanunu adlandırılmasına narazılığını bildirsə də, lakin bunun izahını
verməmiĢdir. O, ―Türk dili‖ kitabında yazır: ―Türk-tatar dillərində çox maraqlı bir xüsusiyyət vardır
ki, bizim sərflərimizdən ancaq bəziləri bir neçə sözlə bu hadisəni qeyd edib keçmiĢlər və təəssüf ki,
adını da ahəng deyə yanlıĢ qoymuĢlar. Bizim dilimiz ahəngdar dildir, musiqiyyət var‖ kimi hökmlər
verərək bu dil hadisəsini gərəyi kimi anlayacaq yerdə daha ziyadə hissi və Ģəxsi bir taqım boĢ və
faydasız fikirlərə qapılmıĢdılar. Bununla bərabər, müəllimlərimiz arasında az-çox yayılmıĢ
olduğundan biz də bu dil hadisəsinin adını indilik ahəng deyirik‖ (3, səh. 60-61). Müəllif ahəng
qanununa belə bir tərif verir: ―Ahəng yumĢaq heca ilə baĢlayan sözlərdə yumĢaq hecaların, qatı və
ya qalın heca ilə baĢlayan sözlərdə qalın hecaların gəlməsi, təqib etməsidir‖ (3, səh. 66).
B.Çobanzadə ahəng qaununun dilimizdə var olmasının səbəbini iltisaqilikdə görür. O, hesab
edir ki, ahəng qanunu iltisaqın bir nəticəsidir və bunun sayəsində türk və ya azərbaycan dilini
bilməyən hər hansı bir Ģəxs sözün harada baĢlayıb, harada qurtardığını asanlıqla seçə bilər. Ondan
sonrakı müəlliflər: Ə.Dəmirçizadə, A.Axundov, A.ġərif, A.R.TeniĢev və baĢqaları da ahəng
qanununu iltisaqi dillərin, xüsusilə türk dillərinin əsas əlaməti kimi vermiĢlər. Türkologiyada da bir
çox alimlər: M.G.Dmitriyev, A.N.Kononov, G.P.Melnikov, A.Ġ.Batmanov və baĢqaları ahəng
qanununa müxtəlif cəhətdən yanaĢmıĢ, onun mahiyyəti, növlərə bölünməsi haqqında müxtəlif
fikirlər söyləmiĢlər
B.Çobanzadə ahəng qanununu ―dodaq ahəngi‖ və ―damaq ahəngi‖ olmaqla iki yerə
ayırmıĢdır. Eyni zamanda Ģəkilçilərin ahəng qanununa tabe olması məsələsini də Ģərh etmiĢ və
əcnəbi dillərdən keçən bəzi sözlərin də bu qanuna uyğunlaĢmasına toxunmuĢdur: ―Türk dilinə girən
bir çox əcnəbi, ərəb və fars sözləri artıq türk dilinin ahənginə uydurulmuĢdur,- deyə biləriz.
Məsələn, faidə yerinə fayda, adəm yerinə adam kibi canlı dildə istemal olunan sözlər bu soydandır‖

(3, səh. 67). Azərbaycan dilçiliyində sonrakı müəlliflər saitlərlə saitlərin ahəngi, samitlərlə
samitlərin ahəngi, saitlərlə samitlərin ahəngi olmaqla ahəng qanununu üç növə ayırmıĢlar.
B.Çobanzadə eyni zamanda göstərməyə çalıĢmıĢdır ki, dilimizə keçən bir çox əcnəbi sözlər
türk, eləcə də azərbaycan dilinin ahənginə tabe olmurlar. Belə sözlərə də Ģəkilçi qoĢularkən həmin
Ģəkilçidəki səslər sözün son hecasındakı səslərlə həmahəngləĢir. ―Yəni əgər əcnəbi söz qalın heca
ilə qurtarırsa, ona qalın hecalı Ģəkilçi, əgər incə heca ilə qurtarırsa, incə hecalı Ģəkilçi əlavə olunur,
məsələn: mətanət-dən, ictimaiyyət-də, telefon-la...‖ (3, səh.67).
Onu da qeyd edək ki, ahəng qanunu əski dilimizdə müasir azərbaycan dilində olduğu kimi
möhkəm olmamıĢdır. Bu da əski dilimizdə Ģəkilçi morfemlərin fonetik tərkibinin fonoloji
mənasının olmaması və bir sıra dilxarici amillərlə bağlıdır.
B.Çobanzadə assimilyasiya (―hazırlıq‖) hadisəsini də tədqiqata cəlb etmiĢ, onu istiqamətinə
görə də iki yerə (irəli assimilyasiya və geri assimilyasiya) ayırmıĢdır: ― Təmsil iki dürlü ola bilər.
Birincisi səsin özündən sonrakı səsə təsiridir ki, buna ―mütərəqqi təmsil‖ (irəli assimilyasiya)
denilir. Ġkincisi səsin özündən əvvəlki səsə təsiridir ki, buna da ―təmsili-mütərədd‖ (geri
assimilyasiya) denilir‖ (3, səh. 60). O, hesab edir ki, əgər söz kökü cingiltili samitlə bitirsə, ona
qoĢulan Ģəkilçinin də ilk samiti cingiltili, söz kökü kar samitlə bitirsə, ona qoĢulan Ģəkilçinin ilk
samiti kar olur və bu hadisənin də bütün türk dillərinə xas fonetik xüsusiyyət olduğunu nümunələrlə
sübut etməyə çalıĢır: ―Haman heç bir türk ləhcəsi bu qaydaya qarĢı istisna təĢkil edəməz‖ (3, səh.
61). Lakin alimin bu fikri ilə razılaĢmaq olmaz. Çünki Azərbaycan dilində Ģəkilçilərin (-çı4, -lıq4, dı4, -la2 və s.) böyük əksəriyyəti həm cingiltili, həm də kar samitlə bitən sözlərə qoĢulur. Məsələn:
baĢçı, yolçu, bağlıq, toxluq, kəsdi, gəzdi, qatla, buzla və s. Bundan baĢqa maraq doğuracaq
məqamlardan biri də odur ki, müəllif assimilyasiya hadisəsinə aid qeyd etdiyi misallar ədəbi
dilimizdə deyil, dialekt və Ģivələrimizdə iĢlənməkdədir. Belə ki, onun göstərdiyi aldat- allat, iĢləiĢtə, daĢlı-daĢtı kimi sözlərdəki assimilyasiya hadisəsi ədəbi dilə xas deyil.
B.Çobanzadə dissimilyasiya hadisəsini də araĢdırmıĢ, onu ―təhlil‖ adlandırmıĢdır. O, qeyd
edir ki, dissimilyasiya hadisəsi dilimizdə çox az iĢlənməkdədir, buna beĢ-on sözdə rast gəlmək olar.
Alim maraqlı nümunələr də göstərmiĢdir: ―Zərəl, qaral, saral, isti... və ilax... Bu sözləri birər-birər
gözdən keçirəlim: ―isti‖ sözünün əsli ―issi‖ və ya ―ıssığ‖dır. Necə ki, ―ıssığ göl‖ təbirində bu sözə
rast gəliriz. Demək ki, bu sözün əslində iki ―s‖ səsi var idi ki, azəri ləhcəsində bunların birisi ―s‖,
ikincisi ―t‖ səsinə çevrilmiĢdir‖ (3, səh. 62). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dissimilyasiya hadisəsi
yazılı ədəbi dildə çox az iĢlənsə də, Ģifahi ədəbi dildə çoxluq təĢkil edərək, bunun əksinədir.
Məsələn: doqquz, səkkiz, tappıltı, hətta və s. kimi sözlər Ģifahi ədəbi dildə [dokıquz], [səkgiz],
[tapbıltı], [hətda] formasında tələffüz olunur və burada da dissimilyasiya hadisəsinin baĢ verdiyi
aydın görünür. Elmi ədəbiyyatların bir çoxunda, demək olar ki, əksəriyyətində müəlliflər dissimilyasiya hadisəsinə aid yalnız qaralmaq, saralmaq, zərər sözlərini misal göstərməklə kifayətlənmiĢlər.
ġifahi ədəbi dildəki dissimilyasiya hadisəsindən danıĢmamıĢlar. Dilçi alim H.Həsənov səs
fərqləĢməsi (dissimilyasiya) hadisəsinə xeyli misal göstərsə də, dialektləri, yazılı ədəbi dil və Ģifahi
ədəbi dilə aid nümunələri bir-birindən ayırmamıĢdır (6, səh. 72). Beləliklə də, anlaĢılmazlıq
yaranmıĢdır.
B.Çobanzadə özünün ―Türk dili‖ adlı elmi əsərində matateza- səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsindən də bəhs etmiĢdir. Müəllif səslərin yerdəyiĢməsi hadisəsini bütün türk dillərinə, eləcə də
azərbaycan dilinə xas bir xüsusiyyət olduğunu qeyd etmiĢdir. Onun fikrinə görə, azərbaycan dilində
yerlərini daha çox dəyiĢən səslər [r], [f], [s] samitləridir. Amma burada da ədəbi dildən kənara
çıxılmıĢdır: ―... [r] səsinin yer dəyiĢdirilməsi: örgən- ögrən, irəli-iləri... Bu misallardan [r] səsinin
söz içində nə sürətlə yer dəyiĢdirdiyini görürsünüz. Əksəriyyən [g], [p], [f] səslərindən sonra
gələcək yerdə onların əvvəlinə keçir. [F] səsinin yer dəyiĢdirməsi [r] səsinə görə pək az görünür.
Məsələn: qilfət- qiflət. [S] səsinin də yerdəyiĢməsi eyni surətdə az görünür: yastı- yatsı, tüstü- tütsü‖
(3, səh 64). VerilmiĢ nümunələrdən göründüyü kimi, bu sözlərin bir çoxu müasir azərbaycan ədəbi
dilində baĢqa formada (qiflət- qəflət, örgən- öyrən) iĢlənməkdədir. Bundan baĢqa, alim hesab edir
ki, örgən sözü ögrən, irəli sözü isə iləri formasında yazılmalıdır və bunun da səbəbini izah etmir.
B.Çobanzadə fonetik hadisələrə səslərin qüvvətlənməsi hadisəsini də əlavə etmiĢdir. Alim
belə hesab edir ki, eynicinsli qoĢa samitli yeddi, səkkiz, doqquz, saqqal kimi sözlərdə y, k, q, d

samit səsləri əslində iki səs deyil, bir qüvvətli səslərdir. ―... Bu səsləri biz yazıda iki hərflə
göstərirsək də, iki ayrı səs, məsələn, iki l, iki k zənn etməməlidir, çünki tələffüzə diqqət etsəniz,
görəcəksiniz ki, bu səsləri çıxaran üzvlərimiz iki dəfə hərəkət etməyir, yalnız adətindən ziyadə uzun
müddət içində və bunun üçün daha qüvvətli surətdə tələffüz edir‖ (3, səh. 62). Hazırda müasir
azərbaycan ədəbi dilində səslərin qüvvətlənməsi hadisəsi yoxdur və bu qəbul edilmir.
B.Çobanzadə səslərin dəyiĢmələri məsələsinə də toxunmuĢdur. Onun fikrinə görə, səslər iki
formada dəyiĢilə bilir. Bunlardan biri sonra və ya əvvəl gələn baĢqa səsin təsiri altında olan
dəyiĢmə, ikincisi isə ―özbaĢına‖, ―üzvi‖, ―ruhi‖ amillərin təsiri nəticəsində meydana gələn
dəyiĢmədir. Dilçi alim ―özbaĢına‖ olan dəyiĢmələrə ögrən- örgən, tağ- dağ, tav, yıldız- ulduz
sözlərini nümunə göstərmiĢdir: ‖Bizim yuxarıda misal olaraq gətirdiyimiz üç söz bir tərəfdən azəri,
digər tərəfdən Anadolu və Ģimal türk ləhcələrini ayıran sövti dəyiĢməni göstərir. Çünki azəri
ləhcəsində örgən Ģəklində bulunan söz özgə ləhcələrdə ögrən Ģəklindədir. Habelə əski türkcədəki
tağ sözü azəri ləhcəsində dağ, Ģimal ləhcələrində tav olmuĢdur ki, bu surətlə azəri ləhcəsində [t]
sağır samitəsi (samiti) [d] sədalı (cingiltili) samitəsinə keçmiĢ, Ģimal ləhcələrində isə [ğ] səsi [v]
səsinə təbəddül etmiĢdir. Ulduz- yıldız sözləri isə, məlum olduğu üzrə, məsələn, Anadolu ləhcəsi ilə
azəri ləhcəsi arasındakı fərqi göstərir. Burada [y] səsi dönmüĢdür‖ (3, səh. 60). Əslində belə səs
dəyiĢmələri ayrı dil sahəsinin mövzusudur. Burada B.Çobanzadə eyni zamanda dialektoloq kimi
çıxıĢ etmiĢdir.
Beləliklə, deyə bilərik ki, dilimizin fonetikasına aid ilk elmi tədqiqatlar, sait və samitlərin
təsnifatı, fonetik hadisə, qanun və dəyiĢmələrlə bağlı araĢdırmalar dilçi alim B.Çobanzadənin adı ilə
bağlıdır.
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SUMMARY
B.Chobanzadeh was the first ivestigater of the phonetics of the Azerbaijani language and he
engaged the sound system of our language, especially the classification of vowels, division of consonants, phonetic shifts, syllable and some other matters into investigation

Heydərova X., dissertant
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan
―AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN ĠZAHLI LÜĞƏTĠ‖ ƏSASINDA ARXAĠK
SÖZLƏRĠN LEKSĠKOQRAFĠK ASPEKTDƏN ÖYRƏNĠLMƏSĠ
Hörmətli konfrans iĢtirakçıları! ÇıxıĢıma ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə
baĢlamaq istəyirəm: ―Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi kökləri vardır. ġəxsən mən
öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danıĢmağımla fəxr edirəm‖. Ulu öndərimizin söylədiyi kimi,
dilimizin lüğət tərkibi bol söz ehtiyatına və ifadə vasitələrinə malikdir, onun dərin tarixi köklərə
dayanan, zəngin məna çalarlı leksik vahidləri vardır. Dilimizin qorunması və öyrənilməsi biz
lüğətçilərin üzərinə düĢən əsas vəzifələrdir. Təsadüfi deyildir ki, dünya dilçiliyinin tarixi praktiki
leksikoqrafiya ilə baĢlayır. Lüğətçilərimiz Azərbaycan dilinin bütün dil sistemini insan ünsiyyətinin
və düĢüncə tərzinin formalaĢmasında universal iĢarə vasitəsi hesab edilən lüğətlərə tətbiq etməklə
koqnitiv funksiyasından istifadə etməyə çalıĢmalıdırlar.
Bugünkü mövzumuz dilimizin ümumiĢlək olmayan leksikasına daxil olan arxaik sözlərin
―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə verilməsi ilə bağlıdır.
Hələ 1960-cı illərdə tərtib olunaraq nəĢr edilməyə baĢlayan ―Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti‖ində köhnəlmiĢ leksikanın üslubi bölgüsü ənənəvi təsnifatdan fərqli aparılmıĢdır. Bildiyimiz
kimi, arxaik sözlər arxaizmlərə və tarixizmlərə ayrılır. Lakin izahlı lüğətdə köhnəlmiĢ sözlər,
tarixizmlər, qədim sözlər və klassik leksika ayrıca üslubi iĢarələrlə göstərilmiĢdir. Əslində
dilimizin passiv fonduna daxilolma xüsusiyyəti və ümumiĢlək olmaması aqnonimliyə uğramıĢ bu
dörd söz qrupunu birləĢdirən əsas amildir. XX əsrin sonunda rus dilçiləri V.V.Morkovkin və
A.V.Morkovkina linqvistikaya ilk dəfə olaraq ―aqnonimlər‖ (mənim baĢa düĢmədiyim sözlər)
terminini gətirərək arxaik sözlərin anlaĢılıb-anlaĢılmaması məsələsini tədqiqata cəlb etmiĢlər [8].
―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə əks olunmuĢ ümumiĢlək olmayan leksika üzərində
apardığımız müĢahidələrə görə, köhnəlmiĢ sözlər lüğətdə sayca terminlərdən sonra ikinci yerdə
durur. Bu o deməkdir ki, arxaik leksikaya daxil olan dörd söz qrupu içərisində köhnəlmiĢ sözlər
lüğətdə ən çox sayda veriləndir. Tarixizimlər, klassik leksika və qədim sözlər getdikcə azalmaq
Ģərtilə daha az saydadır. Bu informasiya əslində statistik xarakter daĢısa da, köhnəlmiĢ leksikanın
Azərbaycan ədəbi dilində tutduğu yerini göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir.
―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə arxaik sözlərin söz qruplarından hər birinə müvafiq
üslubi iĢarələr tətbiq olunmuĢdur. Qədim sözlər qəd., köhnəlmiĢ sözlər köhn., klassik sözlər klas.,
tarixizmlər tar. iĢarələri qoyularaq göstərilmiĢdir [2, s.18].
Dilin inkiĢafı prosesində arxaik sözlərin bütün növlərinin yaranma səbəbləri ilk növbədə dilin
lüğət tərkibinin yeniləĢməsi, sözlərin yeniləri ilə əvəzlənməsidir. Bu zaman onların ifadə etdiyi
məfhumlar öz mövcudluğunu itirməmiĢ də ola bilər. Arxaik sözlər tarixi roman və povestlərdə
müəyyən dövrün məiĢətini və dil koloritini yaratmaq baxımından üslubi vasitə kimi çox
əhəmiyyətlidir. Rus-sovet yazıçısı A.N.Tolstoy ―Yeni baĢlayan müəllifə məktub‖unda yazır: ―Tarixi
qəhrəman öz dövrünə uyğun və dövrünün hadisələrinin tələb etdiyi Ģəkildə düĢünməli və
danıĢmalıdır‖ [9, s.124].
Ümummilli liderimiz H.ƏIiyevin bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı çıxıĢlarında söylədiyi fikirlər
olduqca maraqlıdır. O, türk dünyası yazıçılarının III qurultayında etdiyi tarixi nitqində (6 noyabr
1996-cı il) yazıçı, Ģair və söz sərraflarının dilimizin qorunmasında, təbliğ olunmasındakı
xidmətlərinə çox böyük qiymət verərək söyləmiĢdir: «Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini,
mədəniyyətini yaĢadan, inkiĢaf etdirən onun dilidir. Dilimizi isə yaĢadan, zənginləĢdirən, inkiĢaf
etdirənlər Ģairlərimiz, yazıçılarımız olmuĢdur. Biz, adətən, böyük tariximiz haqqında, xalqımızın
böyük mədəniyyəti haqqında danıĢarkən birinci növbədə onların yaratdıqları bədii əsərlərə,
Ģairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərinə istinad edir, bunları nümunə gətirərək təbliğ edərkən, eyni
zamanda, öz tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ etmiĢ oluruq» [5, s.388]

Aydın məsələdir ki, arxaik leksik vahidlərin izahının düzgün verilməsi müasir Azərbaycan dili
daĢıyıcılarının bədii və tarixi mətnləri anlaya bilməsi baxımından olduqca vacibdir. XX əsrin sonu
XXI əsrin əvvəllərində ölkəmizdə baĢ vermiĢ sosial-siyasi və sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər dilin lüğət
tərkibinin alınma sözlər hesabına zənginləĢməsi ilə yanaĢı, aktiv və passiv ehtiyatları arasında
yenidən bölünmə prosesinə gətirib çıxardı. Bu proses dil vahidlərindən bəzilərinin aktivləĢməsi və
digərlərinin isə passivləĢməsi hesabına baĢ verir. Bütün tarixi-iqtisadi zəmində baĢ verən proseslər
nəticəsində dilin aktiv və passiv fondunun dəyiĢikliklərə uğraması nəticəsində müəyyən leksik
vahidlərin aqnonimliyə uğraması və ya yenidən aktivləĢməsi qanunauyğun bir haldır. Burada sovet
hakimiyyəti dağıldıqdan sonra Azərbaycan xalqının həm siyasi və həm də mənəvi azadlığa çıxması
nəticəsində dini sözlərin yenidən aktivləĢməsi məsələsini qeyd etmək lazımdır. 2006-cı ildə izahlı
lüğətin yenidən nəĢri ilə əlaqədar edilmiĢ dəyiĢikliklər postsovet dövrünə aid sözlərin üslubiyyatında öz əksini tapmıĢdır. Məsələn, ispolkom, kolxoz, raykom, beşillik, komsomol, pioner kimi
tarixi-siyasi səbəblərlə dilin passiv fonduna keçmiĢ leksik vahidlər lüğətdə tarixizm kimi qeyd
edilmiĢdir. Eyni zamanda covet hakimiyyəti dövründə arxaizm olan gizir, baş gizir və kiçik çavuş,
çavuş, baş çavuş kimi hərbi terminlər müasir dövrdə aktivləĢmiĢ olsa da, çox təəssüf ki, adı
çəkilən izahlı lüğətdə gizir sözü köhnəlmiĢ söz kimi göstərilmiĢ, çavuş leksik vahidi isə,
ümumiyyətlə, lüğətin sözlüyünə daxil edilməmiĢdir.
Ġzahlı lüğətdə verilmiĢ qədim sözlər əsasən qədim Azərbaycan-türk mənĢəli leksik
vahidlərdir: məs., ayaqçı, ayıtmaq, anış, anlı və s. Tarixizmlər isə tarixi keçmiĢə, yəni çoxdan ötüb
keçmiĢ dövrlərə aid Azərbaycanın və baĢqa xalqların tarixi ilə bağlı leksik vahidlərdir: məs.,
ataman, bəhrə, beytülmal, basmaçı, abbasilər, dinar və s. KöhnəlmiĢ sözlər üçün izahlı lüğətdə
belə bir üslubi xarakteristika verilmiĢdir: ―bugünkü dilimizdə olan köhnəlmiĢ sözlər‖ [2, s.18].
AraĢdırma nəticəsində məlum oldu ki, bu leksemləri XXI əsrin əvvəllərində yaĢayan müasir nəsl
ümumiyyətlə bilmir. Məs., abdal, abdəstxana, abpaş, abriz, badkeş, bağçıvan, konka və s. Görünür
keçən əsrin 60-cı illərində bu sözlər hər kəsə məlum idi, lakin XXI əsrin əvvəllərində onlar
tamamilə aqnonimləĢdiyinə görə lüğətdə dəqiqləĢmə aparılmasına ehtiyac vardır. Klassik sözlər
müasir Azərbaycan ədəbi dilində iĢlənməyən, klassik ədəbiyyat dilinə xas ərəb və fars dillərindən
alınma sözlərdir. Ə.Orucov Nəsimidən baĢlayaraq, bu günə kimi ədəbi dilimizdə iĢlənən bütün
klassik sözlərin filoloji-izahlı lüğətə daxil edildiyini qeyd etməklə yanaĢı, burada müəyyən
məhdudiyyətın gözləndiyini də nəzərə çatdırmıĢdır [4,s.27].
Ġzahlı lüğətdə verilmiĢ arxaik sözləri etimologiyasına görə iki qismə bölmək olar:
a) Türk mənĢəli arxaik sözlər. Ġzahlı lüğətdə əks olunmuĢ qədim sözlər əsasən qədim
Azərbaycan-türk mənĢəli leksik vahidlərdir. Məsələn:
Malay sif. və is. köhn. Gənc, cavan, yeniyetmə.
Alp is. və s. qəd. Qədim türk ordusunda xüsusi zümrə təĢkil edən adamların yalnız qılınc və
qan bahasına qazanaraq aldıqları titul.
Us is. qəd. 1. Ağıl, kamal, zəka, dərrakə, fərasət, idrak. 2. Ədəb, tərbiyə.
Qeyd etmək lazımdır ki, lüğətdə göstərilən qədim sözlər sırasında müasir Azərbaycan dialekt
və Ģivələrində iĢlənən sözlərə rast gəlmək mümkündür. Ayıtmaq, arınmaq leksik vahidləri buna
misaldır.
Ġzahlı lüğətdə verilmiĢ köhnəlmiĢ sözlər və tarixizmlər arasında çox az sayda türk mənĢəli
sözlər vardır.
b) Alınma arxaik sözlər. Lüğətdə verilmiĢ köhnəlmiĢ sözlər əsasən, klassik leksika isə
bütünlüklə ərəb və fars mənĢəlidir. KöhnəlmiĢ sözlər və tarixizmlər arasında qismən latın, yunan,
holland, italyan, fransız, alman, özbək dillərindən alınma sözlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn:
Qare is. [ər.] köhn. Oxucu, mütaliə;
Manifaktura [lat.] 2. köhn. Fabrik (əsasən toxuculuq fabriki) və toxuculuq sənayesi
məmulatı; parça;
Biqədr sif.[ fars. bi... və ər. qədr]klas. Dəyərsiz, qədir-qiyməti olmayan, qiymətsiz, gözdən
düĢmüĢ, hörmətdən düĢmüĢ;
Lisan is. [ər.] klas. Dil.
Mehr1 is. [fars.] klas. Sevgi, məhəbbət;

ġkiper is. [holl.] 1. köhn. Ticarət gəmisi kapitanı.
Ġzahlı lüğətdə mənĢəyi göstərilməsə də, araĢdırmamız nəticəsində ivrit dilində olduğu bilinən
qədim sözə də rast gəlmək mümkündür. Bu yahudilərin ehkamçı, dini-etik və hüquqi müddəalarının
külliyatının adı olan talmud sözüdür.
―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə verilmiĢ tarixizmləri iki leksik-semantik qrupa bölmək
olar: Leksik tarixizmlər, semantik tarixizmlər.
a) leksik tarixizmlər müasir dövrdə mövcüd olmayan hadisə və ya əĢyaları bildirən
leksemlərdir. Məsələn, allahaxtarıcı, allahqurucu, allahquruculuq – bu leksik vahidlər 1905-ci il
inqilabından sonra rus liberal ziyalıları arasında yayılmıĢ dini-fəlsəfi cərəyanla bağlı məfhumları
ifadə edir.
b) Semantik tarixizmlər müasir Azərbaycan dilində mövcud olan, lakin köhnəlmiĢ məna
ifadə edən sözlərdir. Məsələn, izalı lüğətdə verilmiĢ basma sözü üç omonim mənası olan, birinci
omonim mənası doqquz polisemik mənalar ifadə edən leksik vahiddir. Bu cür müasir dövrdə çoxlu
mənalar ifadə edən sözün lüğətdə tarixizm bildirən anlamı da verilmiĢdir: ―Rusiyada monqol-tatar
istilası dövründə: üzərində tatar xanının Ģəkli olan möhür.‖
Ġzahlı lüğətdə əks olunmuĢ arxaik sözləri aĢağıdakı leksik-semantik qruplara ayırmaq olar:
a) leksik arxaik sözlər– bütünlüklə arxaikləĢmiĢ, yəni professor Dəmirçizadənin təbirincə
desək, ―ifadə etdiyi anlayıĢla əlaqədar olan əĢyanın və ya hadisənin aradan çıxması, müasirliyini
itirməsi nəticəsində söz arxaik sözlər sırasına keçmiĢdir‖ [2,102]. Ġzahlı lüğətdə rast gəlinən leksik
arxaik sözlərdən aĢağıdakı misalları gətirmək olar:
Basmaxana is.[ basma və fars. ...xanə] 1. köhn. Çapxana, mətbəə;
BeĢgirvənkəlik sif.köhn. BeĢ girvənkə ağırlığında olan çəki daĢı;
BeĢverstlik sif.köhn. Düyümü beĢ verst hesabı ilə hesablanmıĢ.
b) leksik-düzəltmə arxaik sözlər müasir dildəki sinonimindən sözdüzəldici əlamətlə, yəni
sözdüzəldici Ģəkilçi ilə fərqlənir:
Alım is. köhn. Alacaq, tələb.
Bu misaldan göründüyü kimi, hal-vəziyyət, ölçü, qədər, bacarıq bildirən isimlər düzəldən -ım
(-im, -um, üm) Ģəkilçisi alət, hal-vəziyyət, vəsait və s. bildirən –acaq (-əcək) sözdüzəldicisi ilə
əvəzlənmiĢdir. Bu zaman sözün kökü olduğu kimi qalmıĢdır [27].
Artıcaq zərf. köhn. Bir qədər artıq, bir qədər çox, azacıq çox; daha çox, artıq.
Artıqraq zərf. köhn. Hamıdan artıq, daha artıq.
Burada iĢtirak etmiĢ –caq (-cək) və -raq (-rək) sözdüzəldici Ģəkilçiləri zaman keçdikcə bu
sözlərdə istifadədən düĢmüĢ, fellərdən zərf düzəldən -ıq Ģəkilçisi ilə müasir varianta keçmiĢdir.
c) leksik-fonetik arxaik sözlər müasir sinonimlərdən yalnız müəyyən fonetik əlamətlərlə
fərqlənir. Bu cür sözlərə daha çox klassik sözlərdə rast gəlmək mümkündür. Müasir dövrdə iĢlək
formada olan ki bağlayıcısının qapalı hecalılıqdan açıq hecalılığa inkiĢaf qanununa müvafiq olaraq
arxaikləĢmiĢ forması kim sözü izahlı lüğətdə öz əksini tapmıĢdır.
ç) semantik arxaik sözlər dilin lüğət tərkibindındə aktiv Ģəkildə iĢlənən, lakin arxaikləĢmiĢ
mənası olan sözlərdir.
Bilet 4. köhn. Pasport.
BaĢ 17. köhn. KeçmiĢdə kəndlərdə iĢlənən Ģərti su ölçüsü vahidi.
Ġzahlı lüğətdə mürəkkəb arxaik söz nümunələrinə rast gəlmək olar:
Qaraduvaq sif. köhn. QarğıĢ ifadə edən söz. (adətən köməkçi fellərlə iĢlənir).
BaĢlıqaltı is. köhn.Qadınların baĢlıq altından örtdükləri kiçik baĢ örtüsü.
Mayqabağı sif. tar. May bayramı ərəfəsində, yaxud yaxınlaĢan may bayramı Ģərəfinə olan.
Mayqabağı yarış.
Ġzahlı lüğətdə arxaik sözlərin frazeoloji birləĢmə nümunələrinə rast gəlmək mümkündür.
Burada baĢ açıb ağlamaq ifadəsinin arxaik olduğu göstərilmiĢdir: qarğış etmək, nifrin etmək.
Beləliklə, ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə arxaik leksikanın dörd növü öz əksini
tapmıĢdır: köhnəlmiĢ sözlər, tarixizmlər, qədim sözlər və klassik leksika. Aparılan araĢdırma
nəticəsində məlum olmuĢdur ki, bu leksik qruplar içərisində üstünlük təĢkil edən köhnəlmiĢ
sözlərdir. Alınma arxaik leksika ən çox ərəb-fars mənĢəlidir. Qədim sözlərin isə, əsasən, türk

mənĢəli olduğu məlum olmuĢdur. MüĢahidələrimizə görə, XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində
Azərbaycan dilinin aktiv və passiv leksikasında baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər izahlı lüğətdə müəyyən
qədər öz əksini tapmıĢdır. Lüğətdə verilmiĢ tarixizmlər və arxaizmlərin leksik-semantik qruplara
ayrılması araĢdırmanın nəzəri-elmi əhəmiyyətini artırır.
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SUMMARY

The author of article having analysed the archaic words submitted in «Explanatory dictionary
of the Azerbaijan language», has divided out-of-date lexicon on the basis of the dictionary into four
kinds. The layer of out-of-date lexicon is subject to the etymological and lexico-semantic analysis.
A as the author concerns a question of redistribution of active and passive stocks of lexicon of the
Azerbaijan language of the end XX - the beginnings of XXI centuries and reflection of these
changes in the explanatory dictionary.
Həsənov R.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
MÜASĠR DÖVRDƏ MƏDƏNĠYYƏT SĠYASƏTĠ VƏ MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR
QarĢılıqlı mənəvi zənginləĢmə məhz fərqli, fərdi, milli sərvətlər arasında zənginləĢmə prosesidir. Bura əliboĢ, paysız, hədiyyəsiz, əlavəsiz gəlsək, bu prosesə bizi heç buraxmazlar. Deməli hər
kəs öz təkrarsız milli «mən»ini gətirib gəlir, onu itirib gəlmək olmaz!
Milli abidələrin ən böyüyü kimi də milli dil xüsusi həssaslıq tələb edir. lakin hələ də məiĢətdə,
mətbuatda, elmi üslublarda, radioda və efirdə dilin qanunlarına həssaslıq tez-tez pozulur. S.PiĢəvəri
deyirdi ki, hər adamın öz dilinə münasibətində onun yalnız mədəni səviyyəsi haqqında yox, həm də
vətəndaĢlıq dəyəri barədə dəqiq hökm vermək olar. Öz dilinə məhəbbətdən kənarda öz ölkənə əsl
məhəbbət ağlasığmazdır. Doğma dilə laqeyd adam –nadandır. Bunun mahiyyətinin özü zərərlidir,
çünki onun dilə biganəliyini öz xalqının keçimĢinə, indisinə və gələcəyinə tam biganələiyi ilə baĢa
düĢmək olar. Azərbaycanda sosial və ideoloji Ģüurun, ən təbii, kütləvi güclü vasitəsi – Azərbaycan
dilidir. Yalnız hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ milli vətənpərvərlik tərbiyəsi qeyri- formal, əsl beynəlmiləlçiliyin, sağlam ictimai fəallığın, kütləvi əmək qəhrəmanlığının Ģərti və zəmini ola bilər. Lakin bəzən
bu həqiqət unudulur.
Azərbaycan dilinin qeyri-humanitar fənlər, elmlər sahəsində, mədəniyyət sahəsində nüfuzunun artması üçün əvvəlcə bu nüfuza həm mənəvi, həm də əməli, təcrübi ehtiyac yaranmalıdır. La-

ikn, milli-mənəvi sərvətlərə laqeydlik, nihilist «özgələĢmə», uzun illər inkiĢaf etmiĢdir. Klassik, və
müasir yaradıcı ziyalılarla onlar arasında nəinki fəal qarĢılıqlı təmas, mənəvi, əxlaqi, bədii ünsiyyətin tamlığı güclənməlidir.
Azərbaycan xalqının tarixinin ən qədim dövrdən, ulu keçmiĢdən qalan sənədi yoxdur – deyirlər. Birinci sənəd – elə xalq özüdür! Onun canlı mənəviyyatı və dilidir. Ən sabit və qədim dillərdən
olan dilimizin müxtəlif qatlarında uzaq-uzaq əsrlərin «faktları» və «sənədləri» yaĢayır. Onları bir
kənara qoysaq və xalqımızın keçmiĢini yalnız ayrı-ayrı əcnəbi səyyah, tarixçi və alimlərin qorunub
saxlanmıĢ əlyazmaları əsasında axtarsaq, tədqiqatımızın üsulu, metodu nə dərəcədə kamil, müasir,
doğru olar? Mənə elə gəlir ki, milli «mən»imizi, tariximizi öyrənən tədqiqatçı gərək yalnız Heredotla, Strabonla, Movses Kalankatuylu ilə yox, miflə və əfsanəylə, dəri və daĢ abidəylə, folklorla üzüzə dayansın, Qorqudla da ülfət və ünsiyyət bağlasın. Bu mənada Azərbaycan probleminin həlli
üçün ərəb və fars, hind və Çin, yunan və erməni mənbələri yalnız köməkçi rol oynayır.
Azərbaycan haqqında çox konsepsiyalar ola bilər və var. Bu özünü hər Ģeydə, birinci növbədə
isə tədqiqatın predmetində, mənbələrində, üsul və vasitələrində göstərməlidir. Azərbaycanın tarixi,
hər Ģeydən əvvəl, onun daĢ və dəri abidələridir, dilinin, mifologiyasının, folklorunun, xalq sənətinin
və məiĢətinin ruhunda və məzmunundadır. Həm ən qədim əsatirdə, həm də bu günün adət-ənənəsində yaĢayan eyni bir genetik kodun, milli-tarixi yaddaĢın məzmunundadır: saxsı qablardan, qızıl
camlardan qaya yazılarına və qəbir daĢlarına qədər; sehrli nağıllardan, əmək nəğmələrindən məiĢət
adətlərindən bu günkü bahar, toy və yas mərasimlərinə qədər!
Müstəqililk dövründə mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti təkmilləĢmiĢdir. Belə ki, mədəniyyətin müxtəlif sahələri haqqında dövlət qərarları diqqəti cəlb edir. Bu sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktlar kifayət qədərdir.
Son 10 ildə «təhsil haqqında», «elm haqqında», «kütləvi informasiyalar haqqında», «dini məzhəblər haqqında», «informasiya azadlığı haqqında», «informasiya», «informasiyalaĢdırma və məlumatın mühafizəsi haqqında», «kitabxana iĢi haqqında», «kinematoqrafiya haqqında», «tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında» «müəllif hüquqları haqqında», «reklam haqqında», «patent haqqında»,
«turizm haqqında» və s. xatırlamaq kifayətdir. Bütün bunların içərisində əsas qanun «mədəniyyət
haqqında» qanun sayılır. Qanunda ölkənin sosial- mədəni inkiĢafının hərtərəfli tərəqqisi üçün uğurlu əsaslar irəli sürmüĢdür. Bu qanun Azərbaycan cəmiyyətinin mədəniyyət siyasətinin qurulması
üçün həlledici rola malikdir. Sosial- mədəni siyasətin elmi təminatı mədəniyyət sahəsinin strukturu
və idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi iĢini daha da inkiĢaf etdirilmiĢdir. Mədəniyyət haqqında
Azərbaycan respublikasının qanunu mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarını milli mədəniyyət sərvət sayılan obyektlərin qorunub saxlanılmasının inkiĢafının mədəniyyət sisteminin demokratik əsaslarla təĢkili və idarə olunması mədəniyyət
sahəsində fəaliyyətin hüquqi əsaslarını və beynəlxalq əlaqə formalanını müəyyən edir. Mədəniyyət
haqqında dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və vəzifələri verilmiĢdir. Mədəniyyət sahəsində dövlət
siyasətinin əsas prinsipləri aĢağıdakılardır.
- sosial və maddi vəziyyətindən, milli, irqi, dini və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
hər kəsin mədəniyyət sərvətlərinin yaradılmasında istifadəsində və yayılmasında hüquq bərabərliyi;
- hər kəsin istedadının, əqli imkanlarının üzə çıxarılmasının və yaradıcılıq azadlığının, təmin
edilməsi.
- Milli mədəniyyətin bəĢər mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi inkiĢaf etdirilməsi.
Tarixi həqiqətin düzgün qavrayıĢı bəzən faktdan da çox faktı oxuyandan asılı olur. Tarixi
mütaliə üçün bəzən dahiyanə faktdan da çox, dahiyanə təfəkkür, intellekt və intuisiya lazım olur.
Milli mənĢəyin tədqiq edəndə təkcə hesablayıcı maĢın, yox, fəhm yaddaĢı da, sırf insani, mənəvi,
əxlaqi amil də iĢtirak edir. Bütün bunlar həqiqi, əsl, «böyük elm» anlayıĢına yad xüsusiyyətlər deyil,
əksinə, elmdə böyüklüyün tərkibini təĢkil edən əxlaqi komponentlər sırasına daxildir; elmi həyatla
bağlayan və quru, çılpaq, vulqar fakt diktatından xilas edən məziyyətlərdir. Böyük bəĢəri və elmi
kəĢflərdə təkcə hesablayıcı maĢının deyil, yaddaĢın kodu və proqnozu da var. Ġndi «genetik və ya
ekoloji» yaddaĢ termini də iĢlədirlər. Bəli, yaddaĢ da faktdır. Özü də millidir. Akademik Lixaçov
haqqında ən son mətbuat yazır ki, «onun peĢəsi, professiyası- milli yaddaĢdır». Bu sözlər rus xalqının və rus ədəbiyyatının mənĢəyinin ən yaxĢı tədqiqatçısı haqqında deyilmiĢdir.

MənĢə probleminin həlli ilə əlaqədar sadalanan mənbələrin bir qismi ilə tarixçilər, digəri ilə
filloqlar, üçüncü qismi ilə isə filosof və etnoqraflar məĢğul olur. Tədqiqatın və yekunun (nəticənin)
tamlığı üçün genezisi hər üç sahəsinin iĢtirakını təmin edən kompleks üsulların predmetinə çevirmək lazımdır.
Azərbaycanda müstəqil cəmiyyətin qurulması siyasi, sosial-iqtisadi, təhsil, hüquq və s. bu kimi sahələrdə çoxlu sayda islahatlarla müĢayiət olunmuĢdur. Ġslahatların elan olunması maksimum
əlveriĢli Ģərait rejimini, dövlət büdcəsindən əlavə maliyyələĢdirməni, böyük beynəlxalq təĢkilatlar
tərəfindən əhəmiyyətli kömək göstərilməsini nəzərdə tuturdu. Mədəniyyət rəsmi surətdə islahat sahəsi elan edilmədiyinə görə, nəticədə hər hansı bir imtiyazdan məhrum olmuĢdur. Lakin deklarasiyalar olunmadan da burada həm yuxarıdan və həm də aĢağıdakı dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir.
Hər bir milli respublikanın suverenliyi və tam müstəqilliyi iqtisadi-sosial sahələrlə yanaĢı,
onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkiĢaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasını, xalq ənənələrinin, mərasim və adətlərinin, mənəvi dəyərlərinin dirçəldilməsini və eyni zamanda xarici ölkələrlə mədəni əməkdaĢlığı geniĢləndirməklə bədii və qarĢılıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha möhkəmləndirilməsini tələb edir.
Müasir dövrdə yüksək milli mədəniyyət yalnız öz xalqına xidmət etməklə yekunlaĢmır və bəĢəri xarakter daĢıyır QarĢılıqlı ünsiyyətdə həm özü zənginləĢir, həm də baĢqa millətlərin mədəniyyətlərinin mənəvi dəyərlərinin zənginləĢməsinə rəvac verir. YaĢadığımız müasir dövr mədəniyyətlərin eyniləĢdirilməsinə, milli köklər və qaynaqlarından ayrılmasına qarĢı çıxaraq onun gələcəyinə, mədəniyyətlərin əməkdaĢlığında, ünsiyyətində, bədii yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsində və qarĢılıqlı fəaliyyətinin mütərəqqi prosesində görür.
Etiraf etmək lazımdır ki, mədəniyyət siyasəti anlayıĢı özü həm Azərbaycanda, həm də bütün
dünyada nisbətən yeni anlayıĢdır. Mədəniyyət siyasətinin bir elm kimi əsasını qoyanlardan biri
Fransanın əfsanəvi mədəniyyət naziri, istedadlı fransız yazıçısı Andre Malro olmuĢdur. XX əsrin
60-cı illərinin fransız cəmiyyətində mədəniyyət haqqında yeni anlayıĢın, onun inkiĢafının strategiyasının, cəmiyyətdə yeni rolunun formalaĢdırılması ona nəsib olmuĢdur. ġübhəsiz ki, bu ideyalar cəmiyyətin özünün belə dəyiĢikliklərə həvəsini, hazırlığını və istəyini əks etdirirdi.
1. Yeni anlayıĢ insana tətbiq olunur. Onun birtərəfli cəmiyyətə münasibətini, digər tərəfdən insanın təbiətə münasibətini ifadə edir. Mədəniyyət naturaya qarĢı qoyulur.
2. Qeyd olunur ki, mədəniyyətin yaradıcısı insan və onun fəaliyyətidir.
3. Mədəniyyət insanın nailliyyətləri prosesi ilə əlaqədardır. Bura daha mükəmməl, daha faydalı, daha xeyirxahlıqlar daxildir ki, deməli yeni anlayıĢ aksioloji yönümə malikdir. Deməli, mədəniyyətin həm elmi, həm də praktiki cəhəti öndə durur. Ona görə də insanla cəmiyyətdə, eləcə də təbiətlə qarĢılıqlı əlaqədə olan mədəniyyət qorunmalı sonrakı nəsillərə yaxĢı vəziyyətdə verilməlidir.
Ümumiyyətlə, dövlət siyasəti sahəsində prinsiplərlə yanaĢı vəzifələrdə məlumdur.
Qeyd etmək lazımdır, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin
vəzifələri aĢağıdakılardır.
 mədəni həyat tərzinin formalaĢdırılması;
 milli və dünya mədəniyyət sərvətlərinə qovuĢmağa yönəldilən təhsil sisteminin inkiĢaf etdiriləmsi;
 mədəniyyət sahəsində inhisara yol verilməməsi;
 -dövlət mədəniyyət ssiteminin müxtəlif mənbələrdən maliyyələĢdirilməsinin uzlaĢdırılması;
 yaradıcılıq fəaliyyətinin bütün sahələr üzrə yüksəliĢi üçün Ģərait yaranmasına kömək etmək
məqsədilə ictimai müzakirələrin müxtəlif formalarından, ekspertiza və müsabiqələrdən istifadə etməklə mədəniyyətin inkiĢaf istiqamətlərinin hazırlanması;
 mədəniyyət sərvətlərinin qorunması və artırılması;
 Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət potensialının inkiĢafına, mühafizəsinə və ondan
hərtərfli istifadə olunmasına mədəniyyət sahəsində geniĢ miqyaslı beynəlxalq əməkdaĢlığa
Ģərait yaradılması;
 dövlət mədəniyyət sisteminin elmi və mütərəqqi metodlarla idarəçiliyinin təmin edilməsi;
 tarix və mədəniyyət abidələrinin qeydiyyata alınması, qorunması və bərpası üçün müvafiq
tədbirlərin görülməsi;

 mədəniyyətin inkiĢafına dair milli proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi beynəlxalq proqramların hazırlanmasında iĢtirak edilməsi;
 görkəmli mədəniyyət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi;
 mədəniyyətin inkiĢafı fondlarının yaradılmasının təmin edilməsi;
 Azərbaycan respublikasında milli mədəniyyətin tərəqqisi və müasir dünya mədəniyyəti ilə
inteqrasiyasını, milli ənənələrin dirçəldilməsi və inkiĢafını, əhalinin mənəvi tələbatının ödənilməsini təmin edən mədəniyyət əsərlərinin yaradılması üçün həvəsləndirici tədbirlərin
görülməsi;
 mədəniyyət və incəsənətin nailiyytələrindən istifadə edilməsində vətəndaĢların konstitusiya
hüquqlarının sərvətlərindən faydalanmasının təmin edilməsi;
 mədəniyyət təsisatlarının normal fəaliyyətinin, onların maliyyələĢdirilməsinin və maddi–texniki bazasının möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi;
 mədəniyyətin ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacının təmin edilməsi.
Milli siyasət hər bir millətin dünya tarixindəki ictimai mövqeyini əks etdirən baĢlıca sahədir.
O, milli məhdudluğa, milli özünəqapılmaya deyil, bir millətin digər millətlərlə qarĢılıqlı əlaqələrinin
tənzimlənməsinə xidmət edir. Milli siyasət milli hegemonluğu məqbul saya bilməz, eyni zamanda
o, hər bir millətin (etnosun, milli azlığın) tarixi mövqeyini, milli-mənəvi hüquqlarını tam Ģəkildə
qorumağa yönəldilir.
Milli mədəniyyət milli siyasətin əsaslandığı, istinad etdiyi baĢlıca istiqamətlərdən biridir.
Çünki o, digər sahələrə nisbətən milli psixologiyanı daha dolğun, dürüst və obyektiv əks etdirir.
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SUMMARY
National policy is a main spheres that reflects social position og a in the nation in world history. It creates between natins. It is directe to protection of national and moral rights and historical
position of any nation.
National culture is a main direction on which is national policy based . Because in comprasion
with other in reflects national psychology better and more objectively. The article evaluates the
methods and means of the cultural heritage protection duties within the framework of the state policy and appears with various proposals concerning the cultural policy.
Həsənova N., doktorant
Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan
FĠKRƏT ƏMĠROV VƏ AZƏRBAYCAN MUSĠQĠ MƏDƏNĠYYƏTĠ
Xalqımızın böyük bəstəkarı, SSRĠ və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət
mükafatı laureatı Fikrət Əmirov öz zəngin və çoxĢaxəli yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqi
mədəniyyətində yeni səhifə açmıĢ, musiqimizi dünya miqyasında tanıtmıĢdır. Fikrət Əmirovun
yaradıcılığı həmiĢə musiqiĢünaslıqda diqqət mərkəzindədir.
Fikrət Əmirov musiqinin demək olar ki, bütün janrlarında əsərlər bəstələmiĢdir. Bəstəkarın
―Sevil‖ operası, ―Min bir gecə‖, ―Nəsimi dastanı‖, ―Nizami‖ baletləri, ―ġur‖, ―Kürd OvĢarı‖,

―Gülüstan Bayatı-ġiraz‖ simfonik muğamları, ―Nizami‖ simfoniyası, ―Azərbaycan kapriççiosu‖,
skripka və fortepiano üçün ―Muğam poema‖sı, süitaları, instrumental konsertləri, mahnı və
romansları, dram tamaĢalarına və kinofilmlərə yazdığı musiqi Azərbaycan mədəni irsinin qiymətli
sərvətidir.
Fikrət Əmirov Azərbaycan musiqi tarixinə iki janrın – simfonik muğam və muğam-poema
janrlarının yaradıcısı kimi daxil olmuĢdur. Artıq bunların adından xalq musiqi yaradıcılığının üzvi
surətdə klassik formalara tətbiq olunduğu aydın görünür. Bunlardan simfonik muğam janrı simfonik
musiqiyə, muğam poema isə kamera musiqisinə aiddir. Bəstəkar professional musiqinin Ģifahi və
yazılı ənənələrə əsaslanan iki təbəqəsinin qovuĢdurulmasına nail olmuĢdur. Məhz buna görədir ki,
F.Əmirovun dərin milli ruhlu əsərləri ümumbəĢəri keyfiyyət kəsb etmiĢdir.
Fikrət Əmirovun musiqisi dərin köklərlə milli musiqiyə bağlıdır. Bəstəkar xalqın musiqi
dilini, musiqi təfəkkürünü elə dərinliklə dərk etmiĢdir ki, bütün bunlar onun yaradıcılıq üslubunun
əsasına çevrilmiĢ, onun yaradıcılıq yolunu istiqamətləndirmiĢdir. Yəni xalq musiqisi F.Əmirovun öz
fikir və hisslərini ifadə etmək üçün doğma dildir. Eyni zamanda, xalq musiqisinin
qanunauyğunluqları F.Əmirovun yaradıcılığında inkiĢaf etdirilərək, dünya klassik musiqi ənənələri
və müasir bəstəkarlıq texnikası ilə cilalanmıĢdır. F.Əmirovun yaradıcılıq üslubu ġərq və Qərb
musiqi ənənələrinin qovuĢmasından yaranmıĢdır.
Fikrət Əmirov öz məqalə və çıxıĢlarında da yaradıcılıq prinsiplərini iĢıqlandırmıĢ, bəstəkarlıq,
musiqi ifaçılığı, təhsil, musiqiĢünaslıqla bağlı bir çox məsələləri açıqlamıĢdır. Bəstəkarın
dünyagörüĢü, sənətə baxıĢları məhz onun publisistik irsində öz əksini tapmıĢdır. F.Əmirovun
fikirləri bu gün də müasir səslənir və öz aktuallığını saxlayır. Eyni zamanda, Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkiĢaf yolları haqqında F.Əmirovun mülahizələrinin izlənməsi bəstəkarın
yaradıcılıq prinsiplərinin, musiqi üslubunun formalaĢma prosesini, onun musiqi dilində xalq və
professional sənətin qovuĢma nöqtələrini, sintezini araĢdırmağa və F.Əmirovun sənətkarlığını dərk
etməyə imkan verir.
F.Əmirov xalq musiqisini ―tükənməz ilham mənbəyi, sənətkara qüvvət verən dirilik çeĢməsi‖
adlandırırdı. O hesab edirdi ki, əsl mənada hər sənət əsəri doğma xalqının yaradıcılıq çeĢməsindən
qidalanmalı, bəhrələnməli və bununla da sənərkar və sənət doğma xalq qarĢısında insani və
vətəndaĢlıq borcunu yerinə yetirməlidir. Əks təqdirdə hətta ən böyük istedad sahiblərinin belə
əsərləri xalqı, eləcə də bəĢəri mahiyyət daĢımır, onların yaradıcılıq məhsulları xalqın hörmət və
məhəbbətini qazana bilmir [1, s. 244].
Bəstəkar novatorluğu da xalqın həyatından canlı ənənələrindən, milli zəmindən ayrı Ģəkildə
təsəvvür etmirdi. O deyirdi: ―Novator olmaq o demək deyildir ki, milli musiqiyə arxa çevirəsən‖.
F.Əmirovun fikrincə, əsl novator bəstəkar öz xalqının musiqi folklorunu sevməli, ondan
faydalanmalıdır. Bununla yanaĢı, o, dünya xalqlarının da yaratdığı ən yaxĢı musiqi əsərlərini
öyrənməli, yeri gələndə, onlardan yaradıcılıqla istifadə edə bilməlidir. Həmçinin, cəmiyyəti
düĢündürən mühüm məsələlərə vaxtında cavab vermək, bu günün qəhrəmanlarının səmimi
hisslərini, təmiz duyğularını, böyük ideallarını musiqinin ecazkar dili ilə tərənnüm etmək bəstəkarın
baĢlıca vəzifəsi olmalıdır [1, s. 47]. Bütün bu fikirlərin təsdiqini F.Əmirovun öz yaradıcılığında
görürük.
Yeri gəlmiĢkən, onu da qeyd edək ki, gənc, istedadlı musiqiçilərin tərbiyəsini çox mühüm
vəzifə sayan F.Əmirov məqalələrində öz müdrik məsləhətlərini gənc bəstəkarlar nəslinə çatdırırdı.
O, tövsiyə edirdi ki, gənclər musiqi texnikasına yüksək səviyyədə yiyələnməklə bərabər, həm
zəngin Azərbaycan xalq musiqisini, həm də rus və Avropa klassiklərinin yaradıcılığını
öyrənməlidir. Eyni zamanda, müasir yazı texnikasını mənimsəməklə yanaĢı, bəstəkarlar milli
xüsusiyyətləri də yaddan cıxarmamalıdırlar. Bəstəkar milli musiqi zəminində müasir əsərlər
yaratmaq üçün iki mühüm amilin vacibliyini vurğulayırdı: xalq musiqisini dərindən bilmək və
sevmək; müasir musiqi səviyyəsində dayanmaq. Bu iki cəhətin vəhdəti musiqinin inkiĢafı üçün,
milli musiqinin ümumbəĢəri mahiyyət əldə etməsi üçün yeganə yoldur.
1948-ci ildə F.Əmirovun yaratdığı ―ġur‖ və ―Kürd OvĢarı‖ simfonik muğamları musiqi
ictimaiyyəti tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarĢılandı. Dahi bəstəkarımız Qara Qarayev
F.Əmirovun ―ġur‖ və ―Kürd OvĢarı‖ simfonik muğamları ilə musiqi ədəbiyyatında yeni səhifə

açıldığını qeyd edərək, yazırdı ki, ―F.Əmirov böyük yaradıcılıq təĢəbbüsü göstərərək, qədim
muğama yeni məzmun vermiĢ, muğamı baĢqa xalqlar üçün anlaĢıqlı etmiĢdir‖ [2, s. 43].
―ġur‖ və ―Kürd OvĢarı‖ simfonik muğamlarından 23 il sonra F.Əmirov bir daha bu janra
müraciət etmiĢ və 1971-ci ildə ―Gülüstan Bayatı-ġiraz‖ simfonik muğamını yaratmıĢdır. ―Gülüstan
Bayatı-ġiraz‖ı yaradarkən bəstəkar ġərq poeziyasının klassikləri Sədi və Hafizin Ģeirlərindən ilham
almıĢdır. Sədinin məĢhur ―Gülüstan‖ əsərinin muğamın adı ilə yanaĢı qoyulması da buna iĢarədir.
MusiqiĢünas V.Vinoqradov ―Gülüstan Bayatı-ġiraz‖ın musiqisini obrazlı məzmununa görə
―əfsanə‖, ―ballada‖, ―qədim rəvayət‖ adlandırırdı [3, s. 85].
F. Əmirovun simfonik muğamları ənənəvi muğam-dəstgahları əsasında yazılmıĢ sırf simfonik
əsərlərdir. Burada bir tərəfdən, muğamın obrazlı məzmunu, ifa tərzi, digər tərəfdən isə simfonik
musiqinin forma və ifadə vasitələri öz təcəssümünü tapmıĢdır. Bəstəkar, sözün əsl mənasında ġərq
və Qərb musiqisinin sintezinə nail olmuĢdu. Və bununla da ―simfonik muğam‖ məfhumu
musiqimizdə kök salaraq, simfonik musiqinin müstəqil janrı kimi əhəmiyyət qazanmıĢdır.
Çox tezliklə F.Əmirovun təcrübəsi Azərbaycan bəstəkarları tərəfindən davam və inkiĢaf
etdirildi. Ondan sonra Niyazi, Süleyman Ələsgərov, Tofiq Bakıxanov bu janrda əsərlər yaratdılar.
Bir sıra ġərq ölkələrində (Özbəkistan, Tacikistan, Qırgızıstan, Qazaxıstan) Ģifahi ənənəli
professional musiqinin simfonik nümunələri meydana gəldi. Ġndi muğam həm Ģifahi ənənəli
professional musiqi janrı kimi, həm də simfonik musiqinin bir janrı kimi yaĢayır.
Üç simfonik muğam F.Əmirovun yaradıcılıq irsinin üç incisidir. Lakin bəstəkarın sənət
xəzinəsi daha zəngindir. ―Nizami‖ simfoniyası, ―Azərbaycan‖ simfonik süitası, ―Azərbaycan
kapriççiosu‖, ―Azərbaycan qravürləri‖ bəstəkarın yaratdığı bir-birinə bənzəməyən, bir-birindən
daha gözəl, daha kamil və musiqi mədəniyyətimizi zənginləĢdirən möhtəĢəm sənət əsərləridir.
Bütün bü əsərlərdə xalq ruhunun, xalqın düĢüncə və arzularının təcəssümünü görürük. Və xalqın
tarixi keçmiĢi, qəhrəman övladları, dahi sənətkarları, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda
mübarizəsi, xoĢbəxt gələcəyi haqqında söz açan, vətənini ürəkdən sevən xalqın sənətkar oğlunun
vətəndaĢlıq pafosu ilə dolu səsini eĢidirik.
Hər bir əsərdə də F.Əmirov dəst-xəttinin yeni cizgilərini kəĢf edirik. F.Əmirovun əsərlərində
hətta bizə tanıĢ olan xalq melodiyalarını eĢitsək də onları məhz bəstəkarın görümündə qavrayırıq.
Xalq musiqisini özünün yaradıcılıq süzgəcindən keçirən bəstəkar onların üzərində zərgər kimi
iĢləyərək, aĢılayır. Bəstəkar heç bir halda xalq musiqisini təqlid etməyərək, sanki onları yenidən
yaradır, yeni ruh verir. Sözsüz ki, bu, əsil novatorluqdur.
F.Əmirov həmiĢə milli ənənələrə sadiq bir bəstəkar olmuĢdur və bu, onun musiqi üslubunun
bütün cəhətlərində – lad, melodiya, polifoniya, harmoniya, ritm, tembr, quruluĢ və orkestrləĢmədə
özünü büruzə verir. Klassik musiqi ənənələrinə də o, bu prizmadan yanaĢırdı. Bəstəkar bu haqda
yazırdı: ―Zahirən elə görünür ki, milli ənənələr professional musiqi mədəniyyəti ilə ziddiyyət təĢkil
edir. Lakin bu ziddiyyətdə qeyri-adi harmoniya və ahəngdarlıq mövcuddur. Yalnız bu iki
mədəniyyəti yaxĢı bilmək və onları qovuĢdurmağı bacarmaq lazımdır‖ [3, s. 21]. Məhz elə bu
―qovuĢdurmaq bacarığı‖ onun dəst-xəttinin önəmli xüsusiyyətlərindəndir. F.Əmirovun ən böyuk
xidməti də ondan ibarət idi ki, o, ümumqəbulolunmuĢ professional bəstəkarlıq prinsiplərini xalq və
Ģifahi ənənəli professional musiqiyə tətbiq edərək, milli musiqinin imkanlarını geniĢləndirmiĢdir.
Buna görə də F.Əmirovun musiqisi xüsusilə ġərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin qovuĢması,
yaxınlığı kontekstində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
F.Əmirovun yaradıcılığından danıĢarkən, təbii ki, onun səhnə əsərlərini qeyd etməliyik. Fikrət
Əmirovun ―Sevil‖ operası böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının eyniadlı dramı
əsasında yazılmıĢdır (libretto müəllifi Ģair Tələt Əyyubovdur). F.Əmirovun yaradıcılığında və eləcə
də Azərbaycan musiqisində mərhələ təĢkil edən ―Sevil‖ operası dahi bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəylinin ―Koroğlu‖dan sonra opera sənətimizin ikinci yüksək zirvəsi sayılır. Opera
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında dəfələrlə yeni quruluĢda səhnəyə qoyulmuĢ, opera
əsasında, həmçinin kinofilm də çəkilmiĢdir. Bu, bir daha sübut edir ki, ―Sevil‖ operası xalq
tərəfindən sevilən, populyar bir əsərdir.
F.Əmirovun ġərq nağıllarının motivləri əsasında bəstələdiyi ―Min bir gecə‖ baleti (librettosu
Maqsud və Rüstəm Ġbrahimbəyovlara məxsusdur) milli balet janrının inkiĢafında böyük rol

oynamıĢdır. Bu balet Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrında müvəffəqiyyətlə səhnələĢdirildikdən sonra keçmiĢ SSRĠ-nin bir çox Ģəhərlərində və xarici ölkələrdə də tamaĢaya qoyulmuĢ
və tamaĢaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarĢılanmıĢdır. Mətbuatdakı rəylərdə qeyd olunduğu kimi,
bəstəkar ―ġəhrizadın nağıllarını məharətlə musiqi və rəqs dilinə tərcümə etmiĢdir‖ [4, s. 28]. Əsərin
musiqisi obrazlılığı, parlaqlığı, koloritliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu, zəngin obrazlar qalereyasına,
yaddaqalaq maraqlı səhnələrə malik bir əsərdir. Balet tamaĢasının yaradıcı heyəti də xüsusi qeyd
olunmalıdır. Çünki baletmeyster Nailə Nəzirova, rəssam Toğrul Nərimanbəyov baletin musiqisinin
xoreoqrafiya və rənglər vasitəsilə yozumunu verməyə nail olmuĢlar. ―Min bir gecə‖ baletində
F.Əmirov ərəb mövzusuna müraciət etməsinə baxmayaraq, öz milli zəminində dayanmıĢ, bu xalqın
musiqisini öz təfəkkür süzgəcindən keçirmiĢdir. Yaxın və Orta ġərq xalqlarının mədəniyyəti
arasındakı çox yaxın və ümumi cəhətlərin mövcud olması bəstəkarın yaradıcılıq fantaziyasına qolqanad vermiĢdir.
F.Əmirov üçün Nizami poeziyası bütün yaradıcılığı boyu tükənməz ilham məhbəyi olmuĢdur.
Təsadüfi deyildi ki, ilk böyük sənət təcrübəsi ―Nizami‖ simfoniyası (1947) da dahi Ģairin obrazının
təcəssümü ilə bağlı idi. Vokal musiqisi nümunələri arasında Nizaminin sözlərinə ―Gülüm‖ qəzəlromansı Ģairin poeziyasının incə duyumu ilə fərqlənir. Və nəhayət, ürəyindəki coĢub-daĢan
yaradıcılıq planlarını reallaĢdırmağa imkan tapmayan F.Əmirovun son əsəri ―Nizami‖ baleti də
Nizami dünyasına həsr olunmuĢdur. Əlbəttə ki, bu əsərlər Azərbaycan musiqisində Nizami
mövzusu ilə bağlı sənət nümunələri arasında önəmli yer tutur.
Bütün həyatı boyu yaradıcılıq axtarıĢları ilə yaĢamıĢ F.Əmirovun əsərlərinin mövzu dairəsi
çox geniĢ, yaradıcılıq palitrası rəngarəngdir. Simfonik musiqi və səhnə janrları ilə yanaĢı, vokal və
instrumental musiqi sahəsində də F.Əmirovun yaratdığı əsərlər Azərbaycan musiqi xəzinəsini
zəngiləĢdirən incilərdir. Kiçik həcmli instrumental və vokal miniatürlərdən tutmuĢ iri həcmli
konsert janrına kimi F.Əmirovun əsərləri istər uĢaq musiqi məktəblərində, istərsə də orta ixtisas və
ya Ali musiqi məktəblərində ifaçıların tədris və konsert repertuarlarını bəzəyir. Kiçik yaĢlı
musiqiçilər onun ―UĢaq albomu‖na daxil olan pyeslərini, prelüdlərini həvəslə ifa edirlər. Onun
bəstəkar-pianoçu E.Nəzirova ilə birlikdə yazdığı ―Ərəb mövzuları əsasında fortepiano və orkestr
üçün Konserti‖ isə gənc ifaçıların proqramında daimi yer tutur. Professional sənətkarlar isə, həm
azərbaycanlılar, həm də xarici ölkə ifaçıları öz repertuarlarına F.Əmirovun əsərlərini daxil edir və
hər bir musiqiçi onun əsərlərinin özünəməxsus yeni təfsirini yaradır.
F.Əmirovun əsərləri dünyanın ən böyük konsert salonlarında səslənərək, Niyazi, Stakovski,
MünĢ, Abendrot, Svetlanov, Rojdestvenski, Raxlin kimi görkəmli dirijorların repertuarını
bəzəmiĢdir. Və hazırda Fikrət Əmirovun əsərləri özünün yeni ifaçılarını tapır, yeni yozumda
səslənir, özünün yeni həyatını yaĢayır. F.Əmirovun əsərlərinin səhnəyə qoyulması, ifa olunması,
lent yazılarının radio dalğalarından və mavi ekrandan səsləndirilməsi yetiĢən gənc nəslin
dünyagörüĢünün formalaĢmasında, estetik zövqünün yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
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SUMMARY
The article is devoted to studying the roots of special and original style of the great Azerbaijani composer. Analysing F.Amirov's musical heritage, the author reveals the directions for research
of creative style of the composer and systematizes them as national and classic styles which are
closely interconnected, and also features of interpretation of music products of different genres are
considered.
Hüseyn F.
Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ XARĠCĠ SĠYASƏTĠNDƏ
ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ YERĠNĠ ġƏRTLƏNDĠRƏN AMĠLLƏR
XX əsrin sonlarında Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin
bərpası oldu (1, s. 6). Beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilən Azərbaycan Respublikası dünya
birliyinin qəbul etdiyi norma və prinsiplərə əsaslanaraq xarici dövlətlərlə siyasi-diplomatik
münasibətlər qurmağa baĢladı. Müstəqilliyini tanıtmaq, qorumaq, möhkəmləndirmək, erməni silahlı
qüvvələrinin iĢğalı altında olan torpaqların azad edilməsində siyasi-diplomatik səylər göstərmək,
dünya dövlətləri ilə bərabərhüqüqlu münasibətlər qurmaq Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətinin əsas vəzifələrindən oldu.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyətində önəmli istiqamətlərdən biri də
həmsərhəd olduğu və bir sıra müĢtərək tellərlə bağlı olduğu Ġran Ġslam Respublikası ilə mehriban
qonĢuluq və dostluq münasibətləri qurub inkiĢaf etdirmək oldu. Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətində Ġran Ġslam Respublikasının yerini Ģərtləndirən amillərə iki cəhətdən – tarixilik və müasir
beynəlxalq vəziyyətin tələbləri baxımından yanaĢmaq olar.
Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, təbii sərvətləri tarixən Rusiya və Ġran
dövlətlərinin diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu dövlətlər Qafqaz regionu, xüsusi ilə də Azərbaycanı
öz nüfuz dairələri altında saxlamaq üçün uzun müddət bir-biri ilə müharibələr aparmıĢlar. Tarixi
Ģəraitdən asılı olaraq Ġran və Rusiya dövlətləri Azərbaycana qarĢı yeritdikləri siyasətlərində müvafiq
dəyiĢiklər etmiĢlər (2, s. 31).
Hələ XX əsrin əvvəllərində müstəqilliyini qazanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ġran dövləti
ilə mehriban qonĢuluq və faydalı əməkdaĢlıq münasibətləri qurmağa cəhdlər etdi. Lakin, həmin illərdə
Ġran dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına rəğbətlə qarĢılamadı. Azərbaycan
hökumətinin onunla siyasi-diplomatik münasibətlər qurmaq istəyinə əks olaraq vaxtilə Rusiya
imperiyası ilə apardığı müharibələr nəticəsində itirdiyi ġimali Azərbaycan torpaqlarını geri olmaq
ümidinə idi. Ġran hökuməti bu məqsədlə Paris sülh konfransına Araz çayından Ģimal hissədə yerləĢən
Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması haqqında memorandium da təqdim etdi (3, s. 43).
Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Ġran Ġslam Respublikası ilə
beynəlxalq aləmin subyekti kimi bərabərhüquqlu prinsiplər əsasında siyasi münasibətlər qurmağa
baĢladı. Azərbaycan Respublikası yarandığı ilk günlərdən Ġran dövlətinə qarĢı xoĢməramlı
münasibət bəslədi. Heç təsadüfi deyildir ki, o vaxtkı Azərbaycan hökumətinin və parlament
rəhbərlərinin ilk rəsmi xarici səfərləri də Ġran dövlətinə oldu. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, iri
dövlətlərin Azərbaycan Respublikası ərazisi üzərində nüfuz dairəsi uğrunda mübarizə aparmaları
Ġran Ġslam Respublikası ilə qurulan əlaqələrinə ciddi təsir göstərdi.
Əvvəla, SSRĠ-nin iflası ilə əlaqədar olaraq iri dövlətlərin xarici siyasətində mühüm
dəyiĢikliklər əmələ gəldi. Yanacaq xammal ehtiyatları ilə zəngin olan Cənubi Qafqaz və Orta Asiya
regionunda meydana gələn yeni respublikalar dünyanın aparıcı dövlətlərinin diqqətlərini özləinə
cəlb etməyə baĢladı. ABġ və digər iri qərb ölkələri yeni yaranmıĢ dövlətlərin müstəqilliyinin

tərəfdarı kimi çıxıĢ edirdilər. Onlar regionda öz nüfuzlarını və təsiretmə imkanlarını saxlamaq
məqsədilə gənc respublikalara müəyyən iqtisadi dəstək verirdilər.
Ġkincisi, qərb dövlətləri və ABġ Qafqaz regionunda Azərbaycan Respublikasına xüsusi maraq
göstərirdi. ABġ-ın Azərbaycana qarĢı siyasi və iqtisadi marağı əsasən neft amilinə söykənirdi (4.
92). Digər tərəfdən də Azərbaycan Respublikası coğrafi mövqeyinə görə neft ehtiyatları ilə zəngin
olan Xəzər hövzəsinə və Orta Asiya dövlətlərinə çıxıĢ üçün dəhliz rolunu oynayırdı (5. 146).
ABġ Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda nüfuz dairəsi uğrunda əsasən Ġran və Rusiya
dövlətləri ilə rəqabət aparmıĢdır. Azərbaycan Dövlət Neft Ģirkəti ilə xarici neft Ģirkətləri arasında
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoruna aid olan neft yataqlarının birgə istismarına dair 1994-cü ilin
sentyabrın 20-də Bakıda bağlanan ―Əsrin müqaviləsi‖ adlanan məĢhur neft konsorsiumunda ən çox
payla ABġ neft Ģirkətləri təmsil olunmuĢdular.
Üçüncü bir tərəfdən Qafqazda meydana gələn Gürcüstan və Ermənistan dövlətləri ilə
müqayisədə Azərbaycan Respublikasının bir sıra üstünlükləri vardır. Bu üstünlüklər Azərbaycan
dövlətinin əhalisinin sayının çox olması və sənaye potensialının yüksək qiymətləndirilməsi ilə
Ģərtlənirdi. Ən baĢlıcası isə Azərbaycan Respublikası xarici dövlətlərin nəzərində zəngin yanacaq
ehtiyatı ilə dolu olan ĢüĢə qaba bənzədilən Xəzər dənizi hövzəsinin giriĢində ―tıxac‖ rolunu
oynamaq imkanına malik bir ölkə kimi səciyyələnir. ABġ və digər iri dövlətlər Xəzər hövzəsi
regionunda güddükləri maraqlarında bu amilləri nəzərə almaya bilməzdilər.
Rusiya Cənubi Qafqaz regionunda mövqeyini əldən vermək istəmirdi. Cənubi Qafqazı, xüsusən
də Azərbaycan Respublikasını öz təsir dairəsi hesab edən Rusiya dövləti Türkiyə, ABġ və Ġranın
regiona nüfuz etmələrini qısqanclıqla qarĢılayırdı (6. 104).
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz, xüsusən də Azərbaycan Respublikası tarixən Rusiya, Türkiyə və
Ġran dövlətinin siyasi-iqtisadi maraqlarının kəsiĢdiyi ərazi olmuĢdur.Müasir dövrümüzdə də həmin
dövlətlərin xarici siyasətində öz aktullığını saxlamıĢdır. Fərq ondan ibarətdir ki, hazırda Azərbaycan
dövləti müstəqildir və neft amilinə söykənən ABġ və digər Qərb dövlətlərinin maraqları da bilavasitə
Azərbaycan üzərinə yönəlmiĢdir.
Beləliklə, Azərbaycan dövləti ərazisində qonĢu və iri dövlətlərin siyasi və iqtisadi maraqları
fonunda, o cümlədən Ġran Ġslam Respublikasının maraqlarını və tarixi ənənələrini nəzərə alan
Azərbaycan Respublikası Ġran Ġslam Respublikası ilə qurulan siyasi-diplomatik münasibətlərə
böyük əhəmiyyət verirdi və onun inkiĢaf etməsində maraqlı idi. VaĢinqton tərəfindən 1996-cı il 25
avqust tarixində Ġran ilə əməkdaĢlıq edən hər hansı bir dövlət və ya Ģirkətlərə qarĢı sanksiyalar
tətbiq edilməsi haqqında «D-Amato» adlı bir qanunun qəbul edilməsinə baxmayaraq, Azərbaycan
diplomatiyası elə ilk günlərdən Ġran Ġslam Respublikası ilə qurulan münasibətlərində üst-üstə düĢən
strateji təmas nöqtələri axtarıb tapmağa çalıĢmıĢdır (7, №3, 2001).
Yuxarıda qeyd edilən dövlətlərin, o cümlədən Ġran dövlətinin maraqlarını və tarixi ənənələrini
nəzərə alan Azərbaycan Respublikası Ġran Ġslam Respublikası ilə qurulan diplomatik-siyasi
münasibətlərə böyük əhəmiyyət vermiĢ və oun inkiĢaf etməsində çox maraqlı olmuĢdur.
Azərbaycan diplomatiyası həmiĢə çalıĢmıĢdır ki, Ġran Ġslam Rspublikası ilə qurulan əlaqələrində
üst-üstə düĢən strateji təmas nöqtələri axtarıb tapsın.
Ġran Ġslam Respublikası Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində özünəməxsus mövqeyi
ilə seçilir. Ġran Ġslam Respublikasına qarĢı yürüdülən xarici siyasət xəttində regional vəziyyət digər
qonĢu və iri dövlətlərin maraqları ilə yanaĢı aĢağıdakı amillər də mühüm rol oynamıĢdır.
Ġlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Ġran Ġslam Respublikası ilə
böyük bir ərazidə həmsərhəddir. Sərhəd xətti eyni zamanda Xəzər dənizindən keçir. Ġki qonĢu ölkə
arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin formalaĢmasında bu amilin böyük əhəmiyyəti vardır. Belə
ki, hər iki ölkənin bir-birinə təsir etməsinə əlveriĢli Ģərait yaratmaqla bərabər, onlar arasında sərfəli
iqtisadi-texniki, xüsusən də ticarət əlaqələri üçün geniĢ imkanlar açır. Bu amil Ġran dövlətinə digər
ölkələrlə müqayisədə aĢkar üstünlük verir.
Özünün müstəqilliyini qorumaq üçün beynəlxalq hüquq normalarını rəhbər tutan Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin əsas məqsədlərindən biri də uzun bir məsafədə həmsərhəd olan
Ġran ilə özü arasında mehriban qonĢuluq zolağı yaratmaqdan ibarət idi. Təbii ki, Ġran Ġslam
Respublikası da öz dövlətçilik maraqlarını üstün tutaraq sərhədləri boyunca sülh və stabilliyə

tərəfdar olduğunu bildirirdi. Həm də iki qonĢu ölkə arasında qarĢılıqlı anlaĢma və yaxınlıq mövcud
olan ən mürəkkəb problemlərin həllinə kömək edə bilir. Lakin, dövlətlərarası münasibətlərdə
tərəfdaĢlıq və gələcəkdə müttəfiqlik əlaqələrinin yaranması yalnız bir tərəfin arzusu ilə bağlı
olmayıb hər iki tərəfin buna can atmsı ilə reallaĢa bilər.
Ġkinci mühüm amil ondan ibarətdir ki, iki qonĢu ölkə arasında tarixin dərin qatlarından gələn
müĢtərək tellər mövcuddur. Dil, din, adət-ənənə, məiĢət eyniliyi, mədəniyyət yaxınlığı xalqların
yaxınlaĢmasında mühüm rol oynamaqla yanaĢı çoxĢaxəli dövlətlərarası əlaqələrin inkiĢafı üçün
geniĢ perspektivlər açır. Məlumdur ki, Azərbaycan xalqı etnik, dil, din və mədəniyyət sahələrinə
görə Ġranla yaxındır. Ġki qonĢu ölkə arasında mövcud olan bu yaxınlıq təbii olaraq siyasi
münasibətlərin və digər çoxĢaxəli dövlətlərarası əlaqələrin inkiĢafı üçün geniĢ prespektivlər açmıĢ
və əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır. Soy-kök, məiĢət-mədəniyyət yaxınlığı xalqların yaxınlaĢmasında, birbirini dərk etmələrində mühüm rol oynamıĢdır.
Ġran Ġslam Respublikasında Ġslam dini dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılmıĢdır. Ġran
cəmiyyətinin həyat tərzi, bütün məiĢət-əxlaq normaları Ģəriətin qayda-qanunları ilə tənzimlənir.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında da Ġslam dini dəyərlərin də
əhəmiyyəti artdı, xalqın məiĢət və həysat tərzində əsaslı rol oynamağa baĢladı. Belə bir mühüm
cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, dini etiqad yaxınlığı iki qonĢu ölkə arasındakı münasibətlərdə
böyük rol oynamaqla yanaĢı onların yaxınlaĢmasını zəruri edən amillərdən biri olmuĢdur.
Azərbaycan-Ġran münasibətlərində ən baĢlıca və həssas amillərdən biri də heç Ģübhəsiz,
Güney Azərbaycan məsələsidir. Yəni 30 milyona yaxın azərbaycanlı özlərinin tarixi və əzəli
torpaqlarında yaĢayırlar. Onlar Ġran Ġslam Respublikasının vətəndaĢlarıdırlar və tarixən ġimali
Azərbaycana rəğbət bəsləmiĢlər. Ġran dövləti Azərbaycanla qurulan münasibətlərində həmiĢə
Azərbaycanın Ġran azərbaycanlılarına təsir edəcəyindən ehtiyat etmiĢdir. Bu hal da öz növbəsində
iki ölkə arasında müəyyən gərginliyə səbəb olmuĢdur.
XX əsrin birinci yarısında Cənubi Azərbaycanda yaĢayan azərbaycanlılar üç dəfə öz azadlıq
və hüquqları uğrunda mübarizə aparmıĢlar. Bu mübarizələr onlarda milli mənlik hissinin
güclənməsinə böyük təkan vermiĢdir. Qeyd edək ki, tarix boyu Ġran saraylarında və Ġran
mədəniyyətinin ön sıralarında həmiĢə azərbaycanlılar olmuĢ və aparıcı rol oynamıĢlar.
Qeyd edək ki, XIX əsrin əvvəllərindən ġimali Azərbaycan Rusiya imperiyasnın tərkibinə
daxil edildikdən sonra da ikiyə bölünmüĢ Azərbaycan xalqının bir-biri ilə əlaqələri, gediĢ-gəliĢləri
kəsilməmiĢdi. ġimali Azərbaycanda neft sənayesi inkiĢaf etdiyi zaman on minlərlə cənubi
azərbaycanlı xüsusilə Təbriz əyalətindən olanlar iĢ tapmaq ümidi ilə Bakıya gəlməyə baĢladılar
(8s31). Maraqlı bir cəhəti də göstərmək lazımdır ki, Rusiya imperiyaının süqutundan sonra
yaranmıĢ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cənubi azərbaycanlılara böyük təsir etmiĢdir. Həmin
dövrdən cənubi azərbaycanlılar Ġran dövləti tərkibində muxtariyyət əldə etmək məqsədilə ġeyx
Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi altında azadlıq hərəkatına qalxmıĢdı. Bu zaman ġimali və
Cənubi Azərbaycanı birləĢdirməklə ―Azadıstan‖ adlı dövlətin yaradılması haqqında fikirlər də
səslənirdi(9s189). Lakin, çox keçmədən Xiyabani hərəkatı Ġran hökuməti tərəfindən məhv edildi.
Azərbaycan Respublikası Ġran dövlətinə münasibətdə yeritdiyi siyasətində daha bir sıra
mühüm cəhətləri də nəzərə almıĢdır. Birincisi, Ġran Ġslam Respublikasının regionda iqtisadi
cəhətdən inkiĢaf etməkdə olan dövlətlərdən biri kimi qəbul edilmiĢdir. Ġkincisi, Ġran Ġslam
Respublikasının regionda yeni bir iqtisadi-siyasi güc mərkəzinə çevrilməkdə iddialı olmasıdır.
Üçüncüsü, Ġran əlveriĢli coğrafi məkanda yerləĢir və açıq dənizlərə çıxıĢa sahibdir. Regionun
iqtisadiyyatında əsaslı rol oynayan kommunikasiya xəttləri Ġranın ərazisindən keçir. Fars körfəzinə,
ərəb ölkələrinə, Pakistan, Hindistan və digər uzaq Ģərq ölkələrinə uzanan nəqliyyat yolları Ġranın
ərazisindən keçir və bu amilləri Azərbaycan Ġrana qarĢı yeritdiyi xarici siyasətində nəzərə almaya
bilməzdi.
Məlumdur ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası iki ağır problemlə
üzləĢdi. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ probleminin
yaranması və ağır iqtisadi-sosial vəziyyətə düĢməsi oldu. Birinci problemlə bağlı Ġran Ġslam
Respublikası Ermənistanın təcavüzkarlığına qarĢı heç bir ciddi reaksiya verməsə də, hərbi
münaqiĢələri pisləyən bəyanətlər verərək regionda sülh və sabitliyin tərəfdarı kimi çıxıĢ etdi. Təbii

ki, Ġran bu bəyanətləri verərkən öz dövlətçilik maraqlarını üstün tutmuĢ, sərhədləri yaxınlığında
hərbi münaqiĢənin güclənməsini istəməmiĢdir. Çünki Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin qorunması
Ġranın milli təhlükəsizlik mənafeyinə uyğun gəlirdi (10, № 12. 1374).
Ġkinci problemi həll etmək üçün Azərbaycan Respublikası Ġran ilə iqtisadi ticarət əlaqələrini
geniĢləndirir. Azərbaycan Respblikasının xarici ticarət dövriyyəsində Ġran Ġslam Respublikası ilə ilk
yerlərdən birini tuturdu. Hətta 1994-cü ildə Azərbaycanın xarici ölkələrlə ikitərəfli ticarət
əlaqələrinin 2/3 hissəsi Ġranın payına düĢmüĢdür. (11, səh.241). Qeyd edildiyi kimi Azərbaycan
Respublikasının yeraltı sərvətləri dünya ölkələrinin iqtisadi maraqlarını özünə cəlb edir. Bakı nefti
və onun dünya bazarlarına nəqli yolları uğurunda Rusiya, Türkiyə, Ġran və ABġ kimi dövlətlər
rəqabət aparır. Ġran tərəfinin fikrincə neftin istismarı və nəqli sahəsində birgə əməkdaĢlıq hər iki
ölkənin iqtisadi mənafelərinə uyğun idi. Azərbaycan dövləti bütün bu cəhətləri özünün xarici
siyasətində nəzərə alıb tarazlaĢdırılmıĢ siyasət yürüdərək, təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaĢı
iqtisadi yüksəliĢinə də kömək etdi. Azərbaycan Respublikasının məruz qaldığı çoxsaylı
problemlərin həllində Ġranın müəyyən rol oynaya biləcəyi ehtimalı var idi.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Ġranın mövqeyini Ģərtləndirən amillərdən biri
də Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləĢdirilməsi məsələsi idi. Bu məsələ iki qonĢu ölkə arasında
münasibətlərin inkiĢafına mane olan baĢlıca amilə çevrildi. Azərbaycan və Ġran dövlətlərinin Xəzər
dənizinin sektorlara bölünmə məsələsinə yanaĢmaları bir-birinə zidd idi.Aydındır ki, Xəzər onun
sahilləlrində yaĢayan beĢ dövlət üçün ümumi ortaq dəniz olmaqla yanaĢı həmin dövlətlər üçün
böyük siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəniz onun sahilləri boyunca yaĢayan xalqların
yaĢayıĢına mühüm təsir edir. SSRĠ dağıldıqdan sonra Xəzər dənizi hövzəsi aparıcı dövlətlərin
iqtisadi maraqları ilə yanaĢı həm də geosiyasi maraqlarını da cəlb edən bir regiona çevrildi. Digər
tərəfdən Xəzər dənizi sahilyanı dövlətlər üçün birləĢdirici amil olsa da mənfəət əldə etmək nöqteyi
nəzərdən bu beĢ dövlət üçün mübahisəli problemə çevrildi. Bu dövlətlətin hər biri Xəzər dənizinin
statusu, təbii ehtiyatlarından istifadə və sektorlara bölünməsi prinsiplərinə özünün iqtisadi-siyasi
maraqları prizmasından yanaĢırdı. Azərbaycan respublikasının Xəzəryanı dövlətlərlə qurulan
münasibətlərində bu amil mühüm rol oynamağa baĢladı. Məlumdur ki, Xəzər dənizi və onun
resursları Azərbaycan dövlətinin iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Bu səbəbdən də Xəzəryanı
dövlətlərin hər hansının Xəzər probleminə necə yanaĢması Azərbaycanla qurulan münasibətlərə
təsir edirdi.
Ġranla Azərbaycan arasında sovet dövründə və müstəqilliyinin ilk illərində Xəzər dənizinin
statusu haqqında heç bir problem olmamıĢdı. Ġlk vaxtlarda Ġran Azərbaycan Respublikasının
Xəzərin sektorlara bölünməsi təklifinə heç bir etirazını bildirməmiĢdir. Lakin, 1994-cü ildə
bağlanmıĢ ―Əsrin müqaviləsi‖ neft konsorsiumundan sonra onun mövqeyində Xəzərlə bağlı kəskin
dəyiĢikliklər əmələ gəldi(12s19). Sonralar Ġran Ġslam Respublikasına ―ġahdəniz‖ və ―LənkəranTalıĢ‖ müqavilələrində pay ayrılmasına baxmayaraq, Ġran özünün qeyri-konstruktiv prinsiplərindən
əl çəkməmiĢdir.
Həm Azərbaycan, həm də Ġran dövlətinin ĠKT-nin və ĠƏT-in üzvü olması regional
problemlərin həllində, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkiĢafına müsbət təsir göstərmiĢdir. Ġran
Ġslam Respublikası əksər beynəlxalq və regional təĢkilatların üzvüdür. Məhz həmin təĢkiltlarda
müzakirə olunan məsələlərin xüsusilə də regionda silahlı münaqiĢələrin həllində Ġran dövləti
mühüm rol oynaya bilər. Dövlətlər arasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni, elmitexniki və humanitar əlaqələrin geniĢlənməsində üzv dövlətlərin vasitəçilik rolları vardır. Bu
baxımdan Azərbaycan Respublikası özünün xarici siyasətində Ġran Ġslam Respublikasına müəyyən
diqqət yetirir.
Dövlətlərarası siyasi münasibətlərin formalaĢmasında əsas prinsiplərdən biri də dövlətlərin
bir-birinin daxili iĢlərinə qarıĢmamasıdır. Lakin, Ġran-Azərbaycan siyasi münasibətlərinin inkiĢafı
göstərir ki, hər iki dövlət tərəfindən bu mühüm prinsip kifayət qədər gözlənilməmiĢdir. Bu da bir
sıra obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı olmuĢdur. Obyektiv səbəblər müĢtərək tarix, mədəniyyət
ilə, dil və din eyniliyi ilə bağlıdır. Yəni, hər iki ölkə xalqları uzun illər ayrılığa baxmayaraq birbirinin problemləinə biganə olmamıĢlar. Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvələrində Azərbaycan xalqı
milli-azadlıq prosesinin gediĢində SSRĠ-Ġran sərhədlərində tikanlı məftilləri qırmıĢ və Ġran

azərbaycanlıları ilə görüĢmüĢlər. Elə həmin illərdə Ġranın Gilan vilayətində dəhĢətli zəlzələ baĢ
verərkən Ġran xalqına ilk köməyə gedənlər Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları olmuĢlar.
Ġndinin özündə də Ġran və Azərbaycan xalqlarının əlaqələri getdikcə güclənir, hətta yeni qohumluq
tellərinin yaranması prosesi də müĢahidə edilir.
Ġran xalqı və dövləti də Azərbaycan Respublikasında baĢ verənlərə biganə qalmamıĢdır. 1990cı ilin yanvar ayının 20-də Sovet qoĢunları tərəfindən Bakıda törədilən qırğınlara Ġran dövləti
beynəlxalq miqyasda öz eetirazını bildirmiĢdi. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yurd-yuvasından
didərgin salınmıĢ Azərbaycan vıətəndaĢlaına humanitar yardım edilmiĢ, onlar üçün çadır
Ģəhərcikləri salınmıĢdır. Blokada Ģəraitində olan Naxçıvan vilayətinə elektrik enerjisi verilımiĢdir.
Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Ġranla münasibətləri qurarkən bu amilləri də nəzərə almalıdır.
Azərbaycan dövlətinin Ġran Ġslam Respublikasına qarĢı güddüyü geosiyasi maraqları müxtəlif
tellərlə yaxın olduğu Ġran dövləti ilə mehriban qonĢuluq və dostluq münasibətləri qurub inkiĢaf
etdirmək, qarĢılaĢdığı bir sıra iqtisadi-sosial problemlərin həllində Ġranın köməyindən istifadə
etmək, hər iki tərəf üçün faydalı olan ticarət əlaqələrini gücləndirmək, müstəqilliyini və regionda
sülhün qorunması istiqamətində bu ölkə ilə əməkdaĢlıq etməkdən ibarət olmuĢdur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan və Ġran xalqlarının etnik, din, dil və mədəniyyət yaxınlığını onların
bir-birinə münasibətlərində tarixi ənənələri, habelə uzun bir məsafədə həmsərhəd olmalarını nəzərə
alaraq belə bir fikir söyləmək olar ki, Azərbaycan Respublikası özünün xarici siyasətində Ġran Ġslam
Respublikasına xüsusi yer verməli, mehriban qonĢuluq və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq prinsiplərini
güdməlidir. Çünki, iki qonĢu dövlət arasında siyasi münasibətlərin möhkəmlənib inkiĢaf etməsi hər
iki ölkənin milli maraqlarına uyğundur.
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SUMMARY
The role of İran Islamic Republic in the foreign policy of Azerbaijan can be characterized
with the following facts: they are neighbors, they have almost the same culture and there are plenty
of Azerbaijanis that are currently living in Iran. Those are analysed either on the level of demands
of modern international situation or on the historicity and a conclusion that has been gained during
the development of the relations between two neighboring states which meets the interests of both
countries.
Hüseynov X., iqtisad elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan
H. ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI
BANK SISTEMĠNĠN FORMALAġMASI VƏ ĠNKĠġAFI
Hər bir müstəqil dövlətin taleyüklü vəzifəsi ölkənin milli maraqlarından irəli gələn daxili və
xarici siyasətin strateji xəttini və iqtisadi inkiĢaf konsepsiyasını müəyyən etməkdən ibarətdir.
Respublikamız ikinçi dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu vəzifənin hazırlanmasının tarixi
missiyasını ümummilli liderimiz H. Əliyev öz üzərinə ğoturərək özünün Ģəxsi keyfiyyətləri,
qətiyyətliliyi, iqtisadi və sosial inkiĢafda prioritetliyi görmək baçarığı, xalqın taleyüklü
problemlərinin həllində cəsarətliliyi ilə ölkə həyatının ən ağır və ziddiyətli dövrünün iqtisadi və
sosial inkiĢaf konsepsiyasını iĢləyib hazırladı.
Hakimiyyətə gəldikdən sonra qısa bir müddətdə ölkədə iqtisadi və sosial xaosun aradan
qaldırılması, siyasi və iqtisadi sabitliyin təmin olunması, ölkənin iqtisadi və sosial həyatında
dinamik inkiĢafın baĢ verməsi ümummilli liderin müdrik siyasətinin nəticəsi idi.
1992-1994-cü illərdə hiperinflyasiyanın tüğyan etdiyi, inflyasiya səviyyəsinin 1600-1800 faizə
çatdığı, təsərrüfat əlaqələrinin pozulduğu, iqtisadi və siyasi xaosun baĢ alıb getdiyi bir dövrdə
ölkəmizdə həyata keçirilən bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi tədbirlər, o cümlədən sərt pul-kredit
siyasəti nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitliyə nail olunmuĢ, inflyasiyanın qarĢısı alınmıĢdır. Yerli
istehsal məhsullarının həcminin artması və onların daxili bazara yiyələnməsi nəticəsində 19942000–ci illərdə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində idxalın həcmi azalmıĢ, onun strukturunda
müsbət dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. 1994-cü ildə ölkənin tədiyyə balansının 600-700 mln. dollara
çatan kəsiri aradan qalxmıĢ və 2002-ci ildə artıq 290 mln. dollar həcmində müsbət saldo əldə
edilmiĢdi.[1. s.33,34]
Ümummilli lider ölkənin iqtisadi inkiĢafında mühüm rol oynayan neft sənayesinin inkiĢaf
strategiyasını hazirlayaraq onun uğurla həyata kecirilməsini təmin etmiĢdir. 1994-cü il sentyabrın
20-də dünyanın bir çox neft Ģirkətlərilə bağlanan və ―Əsrin Müqaviləsi‖ adlanan, neft strategiyası
proqramının mühüm tərkib hissəsi olan, neft istehsalının daha da inkiĢaf etdirilməsi və ölkənin
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayan və gündəlik nəqletmə gücü 1 mln.
barel olan Bakı-Tiflis-Ceyhan (BTC) neft kəməri 2006-cı ildə istifadəyə verilmiĢdir. BTC istifadəyə
verildiyi gündən 1 mart 2012-ci il tarixədək kəmərlə 178,8 mln. ton Azərbaycan nefti dünya
bazarlarına ixrac edilmiĢdir.[3. s.10 ]
Ümummilli lider neft gəlirlərindən düzgün istifadə olunmasını və Ģəffaflığını təmin etmək
məqsədilə 29 dekabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə Dövlət Neft Fondunu yaratmıĢ və qısa müddət
ərzində fonda xeyli valyuta ehtiyatı toplanmıĢdı. Hazırda Neft Fondunda 29,8 mlrd. manat
həcmində vəsait toplanmıĢ və o, dünya təcrübəsinə uyğun olaraq yüksək inkiĢaf etmiĢ bir quruma
çevrilmiĢdir.

Bank sistemi iqtisadiyyatın sinir sistemidir. Ona görə də ümummilli liderimiz hakimiyyətə
gəldiyi elə ilk gündən ölkəmizdə bank sisteminin daha da inkiĢaf etdirilməsi və bank xidmətlərinin
səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirmiĢdir. 1992-ci ildə ―Mərkəzi
Bank haqqında‖ və ―Banklar və bank fəaliyyəti haqqında― qanunların qəbul edilməsilə bazar
iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun ikipilləli bank sisteminin hüquqi əsasları yaradılmıĢdı. Sonralar
1996 və 2004-cü illərdə bu qanunlar yenidən iĢlənərək dunya bank təcrübəsinə uyğun olaraq daha
da təkmilləĢdirilmiĢ və inkiĢaf etdirilmidi.
Qanunda göstərildiyi kimi Mərkəzi Bank dövlət mülkiyyətindədir və ölkədə pul emissiyasi
onun müstəsna hüququdur. Mərkəzi Bankın əsas məqsədi ölkədə qiymətlərin, bank və ödəniĢ
sistemlərinin sabitliyi və inkiĢafının təmin edilməsindən ibarətdir.
Əsası ümummilli liderimiz H.Əliyev tərəfindən qoyulan iqtisadi və sosial inkiĢaf
strategiyasını respublika Prezidenti Ġ. Əliyev uğurla davam etdirir.
Hazırda respublikamızda fəaliyyət göstərən 44 kommersiya bankı müĢtərilərə 40-dan çox
müxtəlif növ xidmətlər göstərir. Mərkəzi Bank ölkənin bank sisteminin daha da inkiĢaf etdirilməsi
və bankların maliyyə imkanlarının möhkəmləndirilməsi, banklara olan inam və etibarın daha da
artırılması, bank xidmətlərinin keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması və s. sahəsində
mühüm tədbirlər həyata keçirir, bankların kapitallaĢması prosesini davam etdirir. Ölkəmizdə
Əmanətlərin sığortalanması, Ġpoteka və Sahibkarlığa Milli Kömək fondları yaradılmıĢdır. Bu
fondların yaradılması banklara olan inamın və etibarın güclənməsinə, əmanət və depozitlərin
həcminin artmasına, əhalinin mənzil Ģəraitinin yaxĢılaĢmasına və sahibkarliğın inkiĢafına əlveriĢli
Ģərait yaratmıĢdır.
Ölkəmizdə aparılan uğurlu iqtisadi və sosial siyasətin nəticəsidir ki, 2007-2008-ci illərdə
bütün dünyanı bürüyən maliyyə böhranı ölkə iqtisadiyyatından nəinki yan kecmiĢ və hətta müəyyən
səviyyədə inkiĢafa nail olunmuĢdur. Belə ki, ölkədə ÜDM-un həcmi 2008-ci ildə 10,8 faiz, 2009-cu
ildə isə 9,3 faiz artmıĢdır.
Ölkənin bank sistemində aktivlərin həcmi 2008-ci ildə 52,7 faiz, 2009-cu ildə 13,5 faiz, bank
kapitalının həcmi müvafiq olaraq 47,8 faiz və 17,9 faiz, iqtisadiyyata kredit qoyuluĢu 53,5 faiz və
17,0 faiz artmıĢdır. Mərkəzi Bankın apardığı makroiqtisadi siyasətin nəticəsində manatın sabitliyi
qorunub saxlanmıĢ və bir çox ölkələrdən fərqli olaraq manatın devalvasiyaya uğramasının qarĢısı
alınmıĢdır. Azərbaycan bankları öz likvidliyini qoruyub saxlaya bilmiĢ bir bank belə müflisləĢməyə
məruz qalmamıĢdır.[5.s.40-45]
2011-ci ildə də Azərbaycan bank sistemi öz inkiĢaf tempini qoruyub saxlamıĢ və sistemin
davamlı inkiĢafı təmin edilmiĢdir. Mərkəzi Bank makroiqtisadi sabitliyə təsir edən amilləri
nəzarətdə saxlamıĢ və adekvat pul-kredit siyasəti yürüdərək inflyasiyanı təkrəqəmli səviyyədə (7,9
faiz) saxlamıĢdır. Manatın məzənnəsinin əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənməsinin qarĢısını almaq
və qeyri neft-sektorunun rəqabət qabiliyyətinə neqativ təsirləri neytrallaĢdırmaq məqsədilə Mərkəzi
Bank 4 mlrd. dollardan çox valyutanı strelizasiya etmiĢdir. Lakin manatın məzənnəsinin az da olsa
(1,4 faiz) möhkəmlənməsi qeyri-neft sektorunda məhsulların ixracına öz mənfi təsirini gostərmiĢ və
ixracatın həcmində onun xüsusi çəkisinin azalmasına səbəb olmuĢdur (2010-cu ildəki 5,9 faizdən
2011-ci ildə 5,7 faizə).
Manatın sabitliyinin qorunub saxlanması və onun məzənnəsinin yüksəlməsi iqtisadiyyatın
dollarlaĢmasını xarakterizə edən göstəricilərin tərkibində dolların xüsusi çəkisinin aĢağı düĢməsinə
səbəb olmuĢ və manatın rolunun artmasına Ģərait yaratmıĢdır. Belə ki, banklardakı əmanət və
depozitlərin təkibində xarici valyutanın xüsusi çəkisi 2003-cü ildəki 82 faizdən 2011-ci ildə 43
faizə, iqtisadiyyata kredit qoyuluĢunda isə 65 faizdən 35 faizə düĢmüĢdür.[ 1.s.79,81]
Ölkə Prezidenti Ġ. Əliyevin qeyd etdiyi kimi hazırda qarĢıda duran əsas vəzifə qeyri-neft
sektorunun inkiĢaf etdirilməsi, rəqabət qabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsulların istehsalının
artırılması, maliyyə sektorunun inkiĢaf etdirilməsi, insan kapitalının keyfiyyətinin daha da
yüksəldilməsi və s. ibarətdir.
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SUMMARY
Based on statistical figures and facts the article discusses the role of the national leader
H.Aliyev in preparation and implementation of country's socio-economic development strategy, in
ensuring country's energy security, and in the development of banking sector and the continuation
of this strategy under the president I. Aliyev.
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HEYDƏR ƏLĠYEV
AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏTĠNDƏ FENOMENAL ġƏXSĠYYƏT KĠMĠ
Bu gün Azərbaycan mədəniyyəti özünün çox güclü inkiĢaf dövrünü yaĢayır. Bu da təsadüfi
deyil. Belə ki, Azərbaycan mədəniyyəti özünün məhz bu cür yüksəlməsində özündən əvvəlki irsə
əsaslanır. Bu irsin yaĢanmasında, inkiĢafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata vəsiqə alan
fasiləsiz sərəncam və tapĢırıqlarının böyük əhəmiyyəti oldu. Mədəni irsimiz məhz bu dahi
Ģəxsiyyətin sayəsində bugünkü inkiĢaf pilləsinə yüksələ bildi. Heç təsadüfi deyildir ki, Ümummilli
liderimiz yüksək mədəniyyətə malik olan xalqın həmiĢə irəli gedəcəyini, həmiĢə yaĢayacağını,
həmiĢə inkiĢaf edəcəyini söyləmiĢdir.
Azərbaycan qədim, zəngin və unikal mədəniyyətə malik bir diyardır. Xalqımızın minilliklər
ərzində yaratdığı saysız-hesabsız mədəniyyət və incəsənət nümunələri nəsillərdən-nəsillərə
ötürülmüĢ və dövrümüzə qədər gəlib çatmıĢdır. Milli-mənəvi dəyərlərimizin, mədəniyyətimizin
yüksək qiymətləndirilməsində bir çox tarixi Ģəxsiyyətlərin böyük xidmətləri olmuĢdur. Heydər
Əliyevin isə bu sahədəki misilsiz xidmətləri ölçüyəgəlməzdir. Həm dövlət baĢçısı, həm də
vətənpərvər bir insan kimi Heydər Əliyevin milli mədəniyyətə, mədəni irsə göstərdiyi hörmət,
verdiyi dəyər onun toxunduğu hər bir sahədə özünü göstərmiĢdir. O, hətta siyasəti də böyük
mədəniyyətlə, səriĢtə ilə aparmağın lazım olduğunu tövsiyə edirdi. Heydər Əliyev çıxıĢlarının
birində deyir: ―Dünyada yaĢayan azərbaycanlılar öz ana dilini, milli ənənələrini heç zaman
unutmamalıdır. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, onun böyük tarixə, qədim, zəngin
mədəniyyətə malik olan Azərbaycan kimi vətəni vardır.‖
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının gələcəyi olan yaradıcı gənc nəslin yetiĢməsinə hərtərəfli
qayğı göstərməyə, Ģərait yaratmağa çalıĢırdı. Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində külli sayda
uĢaq ansamblları, rəqs kollektivlərin yaradılmıĢ, müsabiqələrin keçirilməsi ənənəvi hal almıĢdı.
Heydər Əliyev dönə-dönə istedadları üzə çıxarılmağı, onları himayə etməyi, xüsusi qayğı və
kömək göstərməyi tövsiyə edirdi. Belə kollektivlər, istedadlar xarici ölkələrdə Azərbaycanı uğurla
təmsil edir, dövlətimizin adını, bayrağını ucaldırlar.
Öz dövrünün böyük mütəfəkkiri və ziyalısı olan Heydər Əliyev azərbaycançılıq fəlsəfi
ideyalarını respublikada təbliğ etməklə yanaĢı fəlsəfi fikirlərini, düĢüncələrini bütün dünya azərbay-

canlılarına çatdırmaq kimi məsul vəzifəni öz üzərinə götürmüĢ, onları milli dövlətçiliyimizin
ətrafında sıx birləĢməyə, həmrəy olmağa çağırmıĢdı.
Heydər Əliyevin 31 dekabr tarixini ―Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü‖ kimi qeyd
etmək haqqında qərarı tarixi hadisədir. Bu qərar dünyanın hər yerində yaĢayan azərbaycanlıları bir
bayraq altında birləĢməyə, bütün sahələrdə bir-birinə dayaq, həmdərd olmağa çağırıĢ olmuĢdur.
Xaricdə yaĢayan soydaĢlarımız müəyyən problemlərin həllində xalqımıza yardım əlini uzadır,
həmrəy olduqlarını nümayiĢ etdirirlər. Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporları
respublikamızın dünya birliyinə inteqrasiyasında önəmli rol oynayır.
Müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycan imperiyaların iĢğalları ilə üzləĢmiĢ, dəfələrlə
parçalanmıĢ, əhalisi deportasiyalara, dəhĢətli soyqırımlara məruz qalmıĢdır. Parçalanmalar, soyqırımlar, torpaqlarımızın zəbt edilməsi, sərhədlərimizin dönə-dönə məcburi Ģəkildə dəyiĢdirilməsi,
hüquqlarımızın tapdanması xalqa ağır zərbə vurmuĢ, milli-mənəvi dəyərlərimizin, tarixi abidələrimizin tədricən məhv edilməsi ilə nəticələnmiĢdir.
Bu gün münbit torpaqları, Ģəfalı, əzəmətli dağ silsilələri ilə zəngin olan Qarabağ düĢmən
tapdağı altındadır. Zəbt edilmiĢ bu torpaqlarımızda xalqımızın keçmiĢini və bugününü əks etdirən
toponimlər dəyiĢdirilmiĢ, abidələr dağıdılmıĢ, milli mədəniyyətimizə, mədəni irsimizə mənfur
ermənilər tərəfindən çox böyük zərbə vurulmuĢdur. Bunu ürək ağrısı ilə dərk edən Heydər Əliyev
milli mədəniyyətimizi, xalqımızın qiymətli sərvətlərini qoruyub saxlamaq üçün bir çox əhəmiyyətli
addımlar atmıĢdır. Heydər Əliyev iĢgüzar və ya qeyri-rəsmi səfərlərində Azərbaycanın Qarabağın
iĢğalı ilə bağlı problemləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özünə borc bilmiĢ, Azərbaycan
mədəniyyətinə vurulmuĢ zərbədən, tarixi abidələrin talan olunmasından, müharibə Ģəraitinin
mədəniyyətin inkiĢafına göstərdiyi mənfi təsirindən söz açmıĢ, dəlil-sübutlar təqdim etmiĢdir.
Tarixdə xalqına, onun mədəniyyətinə, maarifinə xidmət edən rəhbərlər az olmayıb. Amma
onların milli dəyərlərdə təcəssüm tapmasına nadir hallarda təsadüf olunur. Heydər Əliyev məhz
belə rəhbər və dövlət xadimi idi. Dahi rəhbər ―milli‖ sözünün ehtiyatla iĢlədildiyi sovet dövründə,
Naxçıvanda yaĢadığı dövrdə, müstəqillik dövründə də Böyük Azərbaycanlı olduğunu parlaq Ģəkildə
nümayiĢ etdirirdi. Ana dilinə incəliklərinə qədər bələd olan Ulu Öndər sərbəst, çox vaxt alovlu nitqi
ilə xalq kütlələrini cəzb edirdi. Böyük rəhbərin natiqlik irsinin tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Heydər Əliyev sovetlərin ―ruslaĢma‖ siyasəti apardığı dövrdə, ana dilini yaĢatmaq üçün
mübarizədən çəkinmirdi. O zamanlar belə bir mübarizəyə qoĢulmaq böyük cəsarət, qətiyyət tələb
edirdi. Ümummilli lider ana dilinin hüquqlarının qanunvericilik vasitəsi ilə qorunmasını təmin
etməyə müvəffəq olmuĢdu. Bu, onun Vətənə, millətə, xalqın milli sərvəti olan Azərbaycan dilinə
sonsuz məhəbbətindən irəli gəlirdi.
Ulu Öndər yazıçı və sənət adamları ilə görüĢlərində elmi-ədəbi üslubda danıĢmağa üstünlük
verir, ana dilinin ifadə çalarları imkanlarından parlaq Ģəkildə, məharətlə istifadə edirdi. Ümummilli
liderin gözəl nitqi yazıçıları, ədəbiyyatçı alimləri, illərlə mühazirələr oxuyan professorları heyran
qoyurdu. Heydər Əliyev gənc yaĢlarından dövlət təhlükəsizlik orqanlarında iĢləmiĢdi, belə
qurumlarda ana dilində danıĢmağa imkan vermirdilər. Lakin Heydər Əliyev bu dilin parlaq
daĢıyıcısı olan sadə azərbaycanlı ailəsində boy atmıĢ, Azərbaycan dilinə dərin sevgi bəslənən bir
mühitdə formalaĢmıĢdı.
Heydər Əliyev irsinin ayrılmaz bir qanadı onun tariximizə və tarix elminə qayğısı ilə bağlıdır.
Milli keçmiĢimizə dərindən bələd olan Ulu Öndər tarix elminin milli dövlət üçün fundamental
əhəmiyyətini gözəl bilirdi.
Nizami Gəncəvinin və Nəsiminin yubileylərinin dünya miqyasında qeyd olunması məqsədilə
partiya qərarları verilirdi. O zaman bu qərarlar inqilabi bir yenilik idi. Bunlar cəsarət nümunəsi idi.
O vaxta qədər Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi kimi bədnam yubileylər
qeyd edilmiĢdi. Lakin Heydər Əliyev böyük ədəbi yubileyləri xalqın varlığını üzə çıxarmaq, onun
milli tarixini araĢdırıb təbliğ etmək formasına çevirdi. Moskva nüfuz sahibi olan böyük Ģəxsiyyətin
qarĢısında belə tədbirlərə etiraz edə bilmirdi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tarixində
milli xəttin götürülməsi, ardıcıl surətdə üzə çıxarılması və təbliğ edilməsi Heydər Əliyevin mənəvi
irsinin və milli tarix konsepsiyasının mühüm bir istiqaməti idi. Bu konsepsiyanın tədqiqi böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev haqlı olaraq hesab edirdi ki, 70 illik sovet hakimiyyəti

illərində, rejimin bütün cinayətlərinə və əyintilərinə baxmayaraq xalqımız misilsiz tərəqqi yolu
keçmiĢ, gələcəkdə müstəqillik əldə etmək üçün iqtisadi və mədəni zəmin yaratmıĢdır.
Xalq dilimizin, dinimizin, tariximizin, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin müəllifi olduğu
halda, Heydər Əliyev tariximizin Ģanlı səhifələrinin Ģəriksiz müəlliflərindən biri idi. Ulu Öndər
ömrünün sonuna qədər bu mənəvi dəyərlərə sadiq qalmıĢdı. Məhz Heydər Əliyevin dövründə
Azərbaycan mədəniyyəti dünya arenasına çıxdı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan
mədəniyyəti günləri keçirilirdi. BaĢqa ölkələrin mədəniyyət günlərinin Azərbaycanda keçirilməsi də
ənənə halı almıĢdı.
Heydər Əliyevin çoxillik siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin
inkiĢafı ilə bağlı olduqca zəngin, dəyərli, maraqlı irsi qalmıĢdır. Bu irs XX-XXI əsr Azərbaycan
mədəniyyətinin yarım əsrlik dövrünü, bütün sahələrini, problemlərini, yeniliklərini və nailiyyətlərini
özündə cəmləĢdirir. Heydər Əliyevin olduqca maraqlı və qiymətli faktlara, materiallara, sənədlərə
əsaslanan zəngin irsinin müxtəlif aspektlərdən tədqiqi mədəniyyətimizin gələcək inkiĢafı üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyevin siyasətçi və görkəmli dövlət xadimi kimi
mədəniyyətimizin inkiĢafında misilsiz rolunun ciddi elmi zəmində araĢdırılması Azərbaycan
elminin üzərinə düĢən nəcib vəzifələrdən biridir. Azərbaycan incəsənətinin həm sovet dövründə,
həm də müstəqillik dövründə inkiĢaf mərhələləri, tərəqqi yolları və nailiyyətləri, qazandığı
mükafatları və təltifləri, bəĢəriyyətə bəxĢ etdiyi sənət əsərlərinin qiymətləndirilməsi Heydər Əliyev
Ģəxsiyyəti, onun mədəniyyət siyasəti sahəsində xidmətləri ilə bağlı olmuĢdur. Heydər Əliyevin
musiqi sənətinə və sənətkarlara göstərdiyi diqqət və qayğı, yaradıcı insanlara himayəsi, onun
azərbaycançılıq məfkurəsi Azərbaycanın müasir dünyada sivil və mədəni xalq kimi öz yerini
tutmasına xidmət etmiĢdir. Heydər Əliyevin Azərbaycan musiqisinin bütün dünyada səslənməsi
naminə uğurlu siyasəti öz bəhrəsini vermiĢdir. Onun mədəniyyət siyasəti sahəsində irsinin tam elmi
Ģəkildə, tarixi həqiqətlər müstəvisində obyektiv kulturoloji meyarlar, real fakt və arqumentlər
əsasında öyrənilməsi, tədqiqi və təhlili ilk növbədə mədəniyyətimizin inkiĢaf yolunun tarixinin və
bəĢəri mahiyyətinin dəyərləndirilməsinə gələcək perspektivlərinin düzgün müəyyənləĢdirilməsinə
xidmət edir. Heydər Əliyevin bu sahədəki xidmətləri, rolu, missiyası kulturoloqlar tərəfindən ciddi
elmi Ģəkildə araĢdırılmalı, onun bu sahədəki fəaliyyəti və irsi elmi təhlilə cəlb olunmalı, ona həsr
edilmiĢ musiqi əsərləri disklərə yazılmalı, notları nəĢr edilməlidir.
Heydər Əliyev mədəniyyət və incəsənətin inkiĢafına respublikanın iqtisadiyyat, sosial, elm,
təhsil sahələrindəki əsaslı inkiĢafı ilə bilavasitə əlaqəli Ģəkildə yanaĢırdı. Belə bir yanaĢma, Heydər
Əliyevin siyasətçi və dövlət xadimi kimi müdrikliyindən, idarəçilik istedadından, xalqının
gələcəyini düĢünən ağıllı və uzaqgörən siyasətçi olmasından irəli gəlirdi. Azərbaycan gəncliyini
həmiĢə müasir, təhsilli, bilikli, geniĢ dünyagörüĢünə malik, milli ruhlu, vətəndaĢ mövqeli görmək
istəyən ümummilli lider bu böyük amala çatmaq üçün hələ sovet illərində gənclərin təhsilinə, təlimtərbiyəsinə, ümummədəni səviyyəsinə, onların gələcəkdə vətən və xalq üçün ixtisaslı kadr, layiqli
vətəndaĢ kimi yetiĢməsinə xüsusi diqqətlə yanaĢmıĢ, müxtəlif sahələrdə çalıĢan istedadlı gənclərlə
daim səmimi ünsiyyətdə olmuĢ, hər zaman onların problemlərinin həllinə çalıĢmıĢ, onlara yol
göstərmiĢ, uğurları ilə fəxr etmiĢdir. Dilimizin, dinimizin, tariximizin, mədəniyyətimizin,
incəsənətimizin Ģərəfli səhifələrinin Ģəriksiz müəllifi olan Ulu Öndər bu mənəvi dəyərlərə ömrünün
sonuna kimi sadiq qalmıĢdı.
Ömür elə bir nemətdir ki, hamıya verilir, kiminə çox, kiminə az. Ġllər insanlara ömür vermir,
insanın özü illərə ömür verir. Özünün bütün həyat və fəaliyyəti, varlığı ilə illərə iĢıqlıq ömür verən,
xalqın mənəviyyatını zənginləĢdirən, onu dünyada layiqli səviyyədə tanıdan, milli
mədəniyyətimizin hərtərəfli inkiĢafını ən ümdə vəzifəsi sayan Heydər Əliyev fenomenal Ģəxsiyyət,
dünya Ģöhrətli siyasətçi, Ulu Öndər, ümummilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu olmuĢdur.
Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqı zəngin tarixə, maddi mədəniyyət
abidələrinə, ədəbiyyata, incəsənətə və musiqi mədəniyyətinə malikdir. Azərbaycanın gözəl təbiəti,
iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi xalqın bədii təfəkkür və yaradıcılığına böyük təsir göstərmiĢdir.
Ayrı-ayrılıqda uzun və mürəkkəb inkiĢaf yolu keçmiĢ müxtəlif sənət növlərinin hər biri Azərbaycan

mədəniyyət və incəsənəti haqqında tam təsəvvür yaratmağa geniĢ imkan verir. Azərbaycan
mədəniyyət və incəsənəti ölkəmizin təbiəti kimi rəngarəng, dolğun və zəngindir.
Hər bir xalqın mədəniyyəti onun böyüklüyünün, müdrikliyinin, birliyinin təcəssümüdür.
Azərbaycan xalqı qədim tarixə və mədəniyyətə malik bir xalq kimi artıq bütün dünyada tanınmıĢdır.
Azərbaycan mədəniyyətinin yaranması və mənəvi rolunun yüksək dəyərləndirilməsində tarix boyu
bir çox Ģəxsiyyətlərin müəyyən rolu olmuĢdur. Yeni dövrün ən böyük Ģəxsiyyəti Heydər Əliyevdir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hərtərəfli inkiĢafında böyük rol oynamıĢ, onun
zəngin mənəvi-mədəni irsinin dünya mədəni aləminə çatdırılmasında səyini əsirgəməmiĢdir. Heydər
Əliyev Ģəxsiyyəti respublikanın gələcək mənəvi-siyasi həyatı üçün örnək və nümunə kimi çıxıĢ edir.
Onun mədəni-siyasi irsi yaratdığı azərbaycançılıq konsepsiyası və dövlətçilik modeli baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Heydər Əliyev ensiklopedik təfəkkürlü, dərin erudisiyalı müdrik Ģəxsiyyət idi. Azərbaycanın
milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərinin ümumbəĢəri ideyalarla zənginləĢdirilməsində onun misilsiz
xidmətləri olmuĢdur. O, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmiĢinə, zəngin
mənəvi dəyərlərinə, maddi-mənəvi irsinə, incəsənətinə qayğı ilə yanaĢmıĢdır. Heydər Əliyev
Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi olmuĢdur. O, xalqın mənəviyyatını zənginləĢdirən, onu bütün
dünyada tanıdan milli mədəniyyətimizin hərtərəfli inkiĢafını, yüksəliĢini daim izləmiĢ, ona ən ümdə
vəzifəsi kimi baxmıĢdır.
Müasir dövrdə hər bir xalqın mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qorumaq, gələcək nəsillərə ötürmək
missiyası fenomen Ģəxsiyyətlərin üzərinə düĢür. Yalnız böyük Ģəxsiyyətlər yetiĢdirən xalqlar
minilliklər boyunca möhkəm mənəvi təməl üzərində inamla irəliləyirlər. Ulu Öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanda bu ağır və taleyüklü missiyanı öz üzərinə götürmüĢdü. Xalqın saf inanclarını, sağlam
dəyərlərini bütün siyasi proseslərin fövqündə saxlamıĢ, qorumağı bacarmıĢ Heydər Əliyev lider
kimi əbədiyaĢarlıq zirvəsinə ucalmıĢdır.
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SUMMARY
Haydar Aliyev played a great role in the development of Azerbaijan culture. His role in reserving nationalmoral values of our people is unforgettable. He was one of the phenomenal people
who introduced Azerbaijan culture as a part of world culture. The leader of the Azerbaijan Republic
Haydar Aliyev said ―I‘m proud of being Azerbaijan‖. His work is successfully continued by the
leader of the Haydar Aliyev Foundation Mehriban Aliyeva.
Hüseynov S., Qaracayeva E.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN RƏSMĠ DÖVLƏT STATUSU
MƏSƏLƏSĠ
Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ümummilli lider, ulu öndər
Heydər Əliyev onun suverenliyinin ―əbədi və dönməz olduğunu‖ bütün dünyaya gur səslə bəyan
etdiyi kimi milli müstəqillik ideyalarının təntənəsində ana dilimizin rolunu da düzgün və çox

yüksək qiymətləndirirdi. Əsrlər boyu həyatda qazandığımız bütün uğurlarımızda dil birliyi
xalqımızın güclü silahı olmuĢ, yalnız onun sayəsində, bu dilin qeyrətli, ana vətənini və canından
artıq sevən oğullarının sayəsində bu gün Azərbaycan Respublikası dünyanın aparıcı dövlətləri
sırasına daxil ola bilmiĢdir. Dilimizin beynəlxalq nüfuz qazanmasında xalqın içərisindən çıxmıĢ,
özü ilə bərabər xalqını, dövlətini, ölkəsini və dilini də bütün dünyaya tanıdan qüdrətli dövlət baĢçısı
və siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xüsusi yeri vardır. 1969-2003-cü illərdə Azərbaycan
dilinin hərtərəfli inkiĢafında, onun rəsmi dövlət dilinə çevrilməsində Azərbaycan xalqının
unudulmaz dahi oğlunun əməli fəaliyyəti və yeritdiyi müdrik dil siyasəti əvəzsizdir.
Doğrudur, Azərbaycan dilinin inkiĢafında və ona dövlət qayğısı göstərilməsində müxtəlif
vaxtlarda öz dövrü üçün və əsrlərin arxasından da öz böyüklüyü ilə seçilən siyasi xadimlər
olmuĢdur. Belə Ģəxslərdən biri, bəlkə də birincisi XVI yüzillikdə qüdrətli hökmdar ġah Ġsmayıl
Xətaidir (1487-1524). O, Azərbaycan dilinin saflığı, inkiĢafı və yayılması üçün mübarizə aparmıĢ,
onu dövlət dili səviyyəsinə qaldırılaraq rəsmi və dövlətlərarası yazıĢmalarda iĢlədilməsinin əsasını
qoymuĢdur. Səfəvilər hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dili bütün ölkədə, baĢlıcası isə sarayda və
orduda tam hakim mövqe tuturdu. Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi formalaĢdığından onun dili
də rəsmi dövlət statusunda idi.
Azərbaycan dili ikinci dəfə rəsmi dövlət dili səviyyəsində 1918-ci ildə qurulmuĢ milli
hökumətimiz - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə iĢlənməyə baĢlamıĢ, rəsmən dövlət dili
elan edilmiĢdi. Lakin bu dövlət 1920-ci il aprelin 28-də Sovet Rusiyası tərəfindən süquta
yetirildikdən sonra Azərbaycan dili dövlət dili elan olunmasına baxmayaraq hakim mövqe
tutmurdu, tuta bilmirdi, çünki dövlət baĢçısı da daxil olmaqla dövlət orqanları məmurlarının mütləq
əksəriyyəti qeyri-azərbaycanlı idi, hətta rayon və kəndlərdə də icra baĢçıları qeyri-millətin
nümayəndələrindən seçilirdi, bir qayda olaraq rus dilində oxumuĢ insanlar vəzifəyə irəli çəkilirdilər
ki, bu da onların guya daha savadlı, bilikli, dövlət yönümlü olması mənasında yozulurdu. Bütün
bunlar öz növbəsində Azərbaycan dilinin rəsmi yığıncıqlarda iĢlədilməməsinə gətirib çıxarırdı.
Adamlar övladını gələcək karyerası naminə rus dilində təhsil almağa məcbur edirdilər. 1933-cü ildə
respublikaya rəhbərlik M.C.Bağırova tapĢırılsa da, o vaxtdan 1992-ci ilə qədər respublikanın 2-ci
rəhbəri rus millətinin nümayəndəsi, daha doğrusu, Moskvanın öz adamı olurdu. Elə buna görə də
Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili 1937-ci il Konstitusiyasına yazılmamıĢdı, ―yaddan
çıxarılmıĢdı‖.
1969-cu ilin 15 iyulunda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər təyin edilməsi bütün sahələrdə
olduğu kimi elm və təhsil, eləcə də dil sahəsində böyük uğurlara səbəb oldu. Məhz H.Əliyevin
təĢəbbüsü ilə 1978-ci ildə Azərbaycanın yeni Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili
statusu 73-cü maddədə təsbit olundu. Lakin Azərbaycan dili SSRĠ-nin mövcudluğu dövründə
Konstitusiyaya yazılsa da, beynəlxalq münasibətlər sahəsinə çıxa bilmədi. Hətta respublika
daxilində rəsmi-iĢgüzar sahələrdə də tam hakim ola bilmərdi (N.Xudiyev ―Heydər Əliyev və
Azərbaycan dili‖, ―Təhsil‖ NəĢriyyatı, Bakı, 1997, səh.101), ―könüllü olaraq‖ öz yerini rus dilinə
vermiĢdi (Bu gün Tatarıstan, BaĢqırdstan, Dağıstan, Çeçen və baĢqa muxtar qurumlarda tatar, baĢqırd, çeçen və s. dillər kimi). Azərbaycan müstəqil dövlət olmadığına, dilinə, dininə, mənəviyyatına
yad ümumi bir dövlətin tərkibində olduğuna görə, 15 respublikadan biri kimi ―sözdə bir‖, lakin iĢdə
bərabər tutulmayan, Ġranla müharibələr nəticəsində zorla Rusiyaya ilhaq edilmiĢ bir ―ərazi‖
sayılırdı.
Azərbaycan xalqı 1990-cı ilin 20 yanvarında qanına qəltan olsa da, böyük faciələrlə üzləĢərək
torpağının 20 faizini itirsə də, bir milyona yaxın soydaĢı öz evi-eĢiyindən, öz əzəli torpaqlarından
didərgin düĢsə də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il avqustun 30-da qəbul etdiyi
―Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında‖ bəyannaməsi xalqımızın
siyasi mübarizəsinin yekunu oldu. Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra Azərbaycan dilinin inkiĢaf etdirilməsi yolunda yeni dövr açıldı. Azərbaycan dilinin rəsmi
dövlət dili statusu məsələsi artıq 1992-ci ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində
müzakirə olundu və dilimizin adının 1936-cı ilə qədər iĢləndiyi kimi ―türk dili‖ adlandırılması
qərara alındı.

Lakin Azərbaycan dilinin respublikamızda tam səlahiyyətli dil olmasını, dövlət dili statusu
almasını, Ģəriksiz rəsmi dil kimi iĢlədilməsini ulu öndər Heydər Əliyev reallaĢdırıb həyata keçirdi.
O, hakimiyyətə ikinci dəfə gəliĢindən üç il sonra Konstitusiyanın qəbulu zamanı müzakirələrdə öz
çıxıĢlarında dilimizin adının təsbit olunmasında və dövlət dili statusu almasında çevik siyasət
yeritdi. Dilimizin adının 1936-cı ildən ―Azərbaycan dili‖ adlandırılmasına rəğmən onun bu Ģəkildə
adlandırılmasını düzgün hesab edirdi. Çünki xarici ölkələrdə ―türk dili‖ termini altında ancaq
Türkiyə dövlətinin rəsmi dili baĢa düĢülürdü və onlar ikinci türk dilini tanıyıb qəbul etmək
istəmirdilər. Bu məlum həqiqəti nəzərə alaraq, 50 ildən artıq bir müddətdə bütün dünyada
―Azərbaycan dili‖ altında tanınmıĢ dilimizin elə bu adda iĢlənməsini Ģair və yazıçılar, dilçi alimlər,
elm və ictimai xadimlər, ümumən bütün ictimaiyyət müsbət qarĢıladı və Heydər Əliyevin
mövqeyini dəstəklədilər. Adamlar konstitusiya komissiyasında, kütləvi informasiya vasitələrində,
müxtəlif elmi forumlarda, yığıncıqlarda, idarə, təĢkilat və müəssisələrdə hərtərəfli müzakirə edərək
dövlət baĢçısı, çox hörmətli prezident H.Əliyevin təklif etdiyi variantı – ―Azərbaycan dili‖nin
tərəfdarı olduqlarını bildirdilər və həmin il noyabrın 12-də keçirilən ümumxalq referendumunda
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olması müdəası qəbul olundu. Beləliklə,
ölkəmizin, dövlətimizin, xalqımızın adi dilimizin adı üçün də əsas götürüldü və 1992-ci ilin 30
dekabrında Azərbaycan Milli Məclisində qəbul olunmuĢ və sənədlərdə, dərsliklərdə öz əksini
tapmıĢ ―türk dili‖ adı ―Azərbaycan dili‖adı ilə əvəzləndi. Məhz bundan sonra dilimiz böyük ictimaisiyasi nüfuz qazandı, siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi-ideoloji həyatımızın bütün sahələrində
iĢlənməyə baĢladı.
Konstitusiyada təsbit olunmasına baxmayaraq H.Əliyev respublikanın prezidenti kimi
Azərbaycan dilinin tətbiqi və qorunması haqqında 2001-2003-cü illərdə daha bir neçə fərman
imzalamıĢdır ki, ölkəmizdə indi də bu sərəncamlardan irəli gələn vəzifələr uğurla həyata keçirilir.
Hazırda hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir.
―Dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun‖da yazılmıĢdır ki, Azərbaycan
Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq iĢlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin baçlıca
əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, qorunması və inkiĢaf etdirilməsi qayğısına qalır.
2001-ci il avqustun 1-dən bütün ölkəmizdə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçilməsi və
Azərbaycan dili gününün böyük təntənə ilə qeyd edilməsi ilk növbədə yaĢlı nəsli, xüsusən
müəllimləri sevindirir. Bizim iĢlədiyimiz Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman
Akademiyasında keçən əsrin 90-cı illərinə qədər Azərbaycan dili tələbə və müəllimlər arasında az
iĢlədilirdi. 1930-cu ildən fəaliyyətdə olan bu ali məktəb S.M.Kirovun adını daĢıyırdı, 1972-ci ildən
həyətində Kirovun heykəli ucalırdı, foyedə və iclas salonunda V.Ġ.Leninin büstləri qoyulurdu,
rektorların, partiya təĢkilatları katiblərinin baĢları üzərində ancaq onların portretləri asılırdı. Elə
buna görə də milliyətcə azərbaycanlı olan rektorlar və partkomlar elmi sovetlərin iclaslarını,
professor - müəllimlərin hər hansı bir toplantısını rus dilində açar, rus dilində bağlardılar.Hətta
fakültə partiya təĢkilatları hesabat yığıncaqlarını, kafedra müdirləri öz iclaslarını rus dilində aparır,
bütün protokollar rus dilində yazılır, rus dilində stenoqraflaĢdırılırdı. Azərbaycan qruplarında xarici
dillər öyrədilmirdi, xarici dillərin əvəzinə ancaq rus dili tədris olunurdu. Azərbaycan dili tədris
planına 1974-cü ildən daxil edilsə də, fakültətiv məĢğələ formasında aparılırdı və onu lazımi
dərəcədə öyrənən də yox idi.
Hazırda Akademiyanın bakalavr təhsil pilləsində rus bölməsi tələbələrinə ―Azərbaycan dili‖,
Azərbaycan bölməsinin tələbələrinə isə ―Nitq mədəniyyəti‖ fənni (2008-ci ildən) tədris olunur.
2010 və 2011-ci illərdə Təhsil Nazirliyində təsdiq olunmuĢ iki ―Nitq mədəniyyəti‖ dərsliyi nəĢr
olunub tələbələrin sərəncamına verilmiĢ və internetdə yerləĢdirilmiĢdir. ―Azərbayca dili‖ dərsliyinin
nəĢri isə 2012-ci ilin planına salınmıĢdır və tələbələr artıq bu dərslik əsasında mövzuları öyrənirlər.
Dərslikdə dilimizin qrammatik quruluĢu, zəngin lüğət fondu (təkcə dilin leksikası deyil, həm də
onun frazeologiyası), əlifbası, orfoqrafiya və orfoepiya qaydaları, üslubi normaları yığcam Ģəkildə,
tələbələrin qazanacaqları bilik, bacarıq və vərdiĢləri daxilində verilir, eyni zamanda dilimizin
inkiĢaf yolları, müstəqillik illərindən əvvəlki və sonrakı dövrlərdə milli-mədəni inkiĢaf tariximiz
ətraflı iĢıqlandırılır. H.Əliyevin Azərbaycan dilinin inkiĢaf etdirilməsi haqqındakı sərəncamları

geniĢ yer tutur. Bunlar tələbələrimizin azərbaycanlılıq ruhunda tərbiyəsinə müsbət psixoloji təsir
göstərir.
Biz dərsdə əsas vəzifəmizi tələbələrin söz ehtiyatının artırılmasında və fəal Ģəklə salınmasında
görürük. Söz ehtiyatının artırılması və fəal nitq vahidinə çevrilməsinin ilkin vasitələrindən biri
bədii, ictimai-siyasi və publisistik ədəbiyyatın mütaliəsindən ibarətdir. Rabitəli cümlələrdən ibarət
mətnləri, bədii əsərlərdən götürülmüĢ parçaları mütaliə etmədən, hər dərsdə öz nitqinə yeni leksik
və frazeoloji materiallar daxil etmədən dili öyrənmək isə çox çətindir.
Ümumiyyətlə, ali məktəblərin rus bölməsində Azərbaycan dilinin tədrisi tələbələrimizin bu
dildə ünsiyyət qurmaq bacarığına nail olmaq məqsədi daĢıyır. Onlar bu dili dərindən öyrənməklə
xalqımızın mədəniyyəti, ədəbiyyat və incəsənəti, eləcə də idmana və bədən tərbiyəsinə aid uyğun
materiallarla daha yaxından tanıĢ olur və ünsiyyət zamanı onlardan bacarıqla yararlanırlar.
Azərbaycan dilini, bu dilin incəliklərini gənc nəslə öyrədən dil-ədəbiyyat müəllimi xalqımızın
ən məĢhur Ģair və yazıçıları kimi bədii dilin obrazlılıq, emosionallıq ifadə edən nümunələrinə
dərindən yiyələnməklə hər bir dərsdə, praktik məĢğələ və mühazirələrdə, söhbət və müsahibələrdə
elə səlis, ifadəli və rəvan danıĢmalıdır ki, özünü əsl natiq kimi sevdirməklə yanaĢı müqəddəs ana
dilimizi də sevdirməli, dilimizin mənimsənilməsinə, dərindən öyrənilməsinə xidmət göstərmiĢ
olmalıdır.
Biz tələbələrdə mütaliəyə həvəs oyatmaq üçün xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin
məzmunlu dastanları, zərb-məsəlləri, nağıllarımızı, hekayələrimizi, atalar sözlərini, məsəlləri,
aforizmləri, Ģifahi xalq ədəbiyyatının baĢqa nümunələrini öz yetirmələrimizə yüksək səviyyədə
çatdırmalı, xalq həyatını, xalq dilini özündə ehtiva edən bədii sənət nümunələrini gənc nəslə estafet
kimi ötürməliyik. Dilimiz xalqımızın yaratdığı sənət nümunələri vasitəsilə dünyanın ən böyük
dilləri ilə rəqabət apara bilir. Tələbələr də daxil olmaqla biz özümüz dilimizin geniĢliyi və inkiĢafı
qayğısına qalmalı, ana dilimizi sevməli, bu dildə danıĢıb yazmaqla fəxr etməliyik. Çünki
Azərbaycan dili dünyanın ən mədəni dilləri sırasında öz sadəliyi, dərinliyi, zənginliyi, Ģeiriyyəti,
poetikliyi ilə görkəmli yerlərdən birini tutur.
Ümummilli lider H.Əliyev gənc nəslin ana dilini mükəmməl mənimsəməsi məsələsinə ciddi
fikir verirdi. O, respublikamızın və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuĢ tələbələrlə
görüĢdə demiĢdi:‖....arzum ondan ibarətdir ki, hər bir azərbaycanlı çox dil bilsin. Ancaq birinci
növbədə öz ana dilini –dövlət dilini yaxĢı bilsin.......xarici dil bilmək, əlbəttə ki, lazımdır, vacibdir.
Arzu edirəm ki, onlar ingilis dilini də, rus dilini də, fransız dilini də, alman, türk, ərəb, fars dillərini,
hətta Çin dilini də bilsinlər. Gənclərimiz nə qədər çox dil bilsələr, bir o qədər zəngin dünyagörüĢünə
malik olacaqlar. Bu, müasir dünyanın tələbləridir. Amma ən əsası ondan ibarətdir ki, hər bir
Azərbaycan vətəndaĢı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini mükəmməl bilməlidir‖ (―Azərbaycan‖
qəzeti, 31 avqust 1997-ci il). Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq demək olar ki, Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının mənəvi-mədəni sərvətlərinin böyük müdafiəçisi olmuĢ, ana dilimizin rəsmi
dövlət statusunun Konstitusiyamızda təsbit olunmasına bilavasitə rəhbərlik etmiĢ, onun ictimaisiyasi nüfuzunu görünməmiĢ bir yüksəkliyə qaldırmıĢdır.
Son söz olaraq demək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət səviyyəli əməli
fəaliyyətinin nəticəsində xalqımızın dövlət dili haqqında çoxəsrlik arzusu reallaĢdı, XVI əsrdə
Səfəvilər hakimiyyəti dövründə ġ.Ġ.Xətainin və XX əsrin əvvəllərində (1918-1920-ci illər)
Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularından M.Ə.Rəsulzadənin davamçısı kimi
Azərbaycan dilini yüksək qiymətləndirərək onu yaĢatmaq, inkiĢaf etdirmək və dünya mədəniyyəti
səviyyəsinə qaldırmaqla bir daha sübut etdi ki, yalnız müstəqil dövləti olan xalqın rəsmi dövlət dili
ola bilər və bu da yalnız müdrik, qüdrətli, düzgün qərarlar qəbul etməyi bacaran dövlət baĢçısının
fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur.
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SUMMARY
After gaining the independence the nation wide lider of Azerbaijan people Heydar Aliyev
declared the ―overlasting‖ of our sovereignity to whole wolld. The role of our native language is
also highly approciated. During centurus it was the strong sword of all our successes.
By means of the fearless sons, ready to saerifice their lives for native land, now Azerbaijan
could take its valuable place among the leading countries. The special role belongs to our mighty
leader and prescient politician Heydar Alirza oglu Aliyev.
The practical activity and wise policy of inforgotable genius son of Azerbaijan people in
comprehensive development of our native language and its overturning into official language is
iveplaceable.
Hüseynov Y., filologiya elmləri namizədi, dosent
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV XARĠCĠ SĠYASƏTĠ AZƏRBAYCANIN
ĠNTEQRASĠYA VƏ ĠNKĠġAF YOLUDUR
Ümummili Lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdıĢının ilk günlərindən Azərbaycanın
müstəqil dövlətçiliyinin əsaslarını yaratmağa və möhkəmlətməyə, Azərbaycanın daxili və xarici
siyasət kursunu milli maraqlar və mənafelər üzərində müəyyənləĢdirməyə və həyata keçirməyə
baĢladı. Heydər Əliyev 1993-cü ilin oktyabr ayının 10-da prezident seçilməsi ilə əlaqədar keçirilən
andiçmə mərasimindəki çıxıĢında demiĢdir: ―Bizim xarici siyasətimiz, birinci növbədə, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Vəzifəmiz dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər
hüquqlu, qarĢılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq və inkiĢaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını,
elmini, mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.‖ (6.s 463)
Ulu öndərin milli mənafelərə əsaslanan tarazlaĢdırılmıĢ xarici siyasəti əsasən aĢağıdakı
məsələlərin həllinə istiqamətləndirilmiĢdi.
– Azərbaycanı beynəlxalq aləmdəki təcrid və vəziyyətindən çıxarmaq və Azərbaycanın
beynəlxalq imicinə zərər vuran məqamları aradan qaldırmaq;
– Azərbaycan ətrafındakı informasiya blokadasını yarmaq və haqq iĢimizi dünya
ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq;
– Azərbaycanın taleyində təsiredici rol oynaya bilən dövlətlərlə münasibətlərdə yaradılmıĢ
əsassız gərginliyi aradan qaldırmaq, universal və regional beynəlxalq təĢkilatlara qoĢulub onlarda
fəal iĢtirak etmək;
– QonĢu ölkələrlə münasibətlərin yaxĢılaĢdırılmasına, qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq əlaqələrinin
bərpa edilməsinə və qorunub saxlanılmasına nail olmaq;
– Ölkəmizin zorla cəlb edildiyi münaqiĢənin sülh yolu ilə ədalətli Ģəkildə həll olunması iĢinə
böyük dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatları qoĢaraq onların fəal dəstəyinə nail olmaq. (5.S. 10-11)
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas vəzifələri və prinsipləri, baĢlıca istiqamətləri, milli mənafe və
yerli Ģəraitdən irəli gələn xüsusiyyətləri özünəməxsusluğu Heydər Əliyev tərəfindən düĢünülmüĢ elmi
nəzəri əsaslara malik bir proqrama çevrilərək, ulu öndərin müəllifi olduğu Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olundu: Konstitusiyamızın 10–cu maddəsində qeyd olunur ki, ―Azərbaycan
Respublikası baĢqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul olunmuĢ beynəlxalq hüquq
normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur‖. (2. s.57)
Ulu öndər Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasını səciyyələndirərək
demiĢdir; ―Bizim xarici siyasətimiz sülhsevər siyasətdir, bir hər hansı bir dövlətin suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə toxunmaq məqsədi güdmürük. Lakin eyni zamanda Respublikamızın
suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bötüvlüyünü nəyin bahasına olursa olsun xarici siyasət
vasitəsilə təmin etməyə çalıĢacağıq.‖ (1. s 16)

Heydər Əliyev ilk növbədə cənubi Qafqazada özünün strateji maraqlarını güdən və bu
regionda təsir imkanlarına malik olan ölkələrlə qarĢılıqlı faydalı münasibətlərin yaradılması
istiqamətinə diqqət yönəltdi. Bu baxımdan ulu öndərin Rusiya ilə əlaqə və münasibətlərində
əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə nail olması, əlaqələrinm normal inkiĢafına mane olan problemləri həll
edə bilməsi qısa bir müddət ərzində bu ölkə ilə münasibətlərin yenidən qurulması, gərginliyin
aradan qaldırılması və əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə səbəb oldu. Azərbaycan Respublikası
MDB üzvlüyünə daxil oldu. Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, ―Biz MDB çərçivəsindən kənarda
olduğumuz vaxtdakı vəziyyətimizi araĢdırırıq və belə qənaətə gəldik ki, MDB çərçivəsindən kənarda
qalmaq ölkənin qarĢısında duran problemlərin həllinə kömək etmir‖.(3. s.13)
Dünyanın ən qüdrətli dövləti olan ABġ-la münasibətlərin nizama salınıb inkiĢaf etdirilməsində
Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. 1994-cü ilin sentyabrında ―Əsrin müqaviləsi‖ nin imzalanması
bu yolda ən mühüm və ən baĢlıca amil, Azərbaycanla Qərb arasındakı münasibətlərdə yeni həm də
dönüĢ nöqtəsi oldu. Əsrin müqaviləsinin əhəmiyyətindən bəhs edən ulu öndər demiĢdir: ―Əsrin
müqaviləsinin imzalanması ilə Azərbaycan Xəzər dənizi və onun enerji ehtiyatlarını bütün dünyanın
üzünə açdı və bu hadisənin ölkənin gələcəyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu tarixçilər
yazacaqlar‖.(7.s 310)
Bu müqavilənin bağlanması ilə mökmələnən əlaqə və münasibətlərin nəticəsi o oldu ki, ABġ
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı və münaqiĢənin dinc yola həllinə tərəfdar olduğu haqqında
bəyənat verdi. Bill Klinton öz bəyənatında göstərirdi: ―Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və
müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. GeniĢ səpkili əlaqələri inkiĢaf etdirməklə biz Amerika
Azərbaycan əməkdaĢlığını geniĢləndirəcək əbədi olaraq suveren və çiçəklənən Azərbaycan
dövlətinin qurulmasında Heydər Əliyevin səylərinə kömək etməkdə davam edəcəyik‖. (8. s. 131)
Azərbaycanın yeni xarici siyasət kursunda Avropa xətti mühüm yer tuturdu. Hər bir Avropa
ölkəsinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini bütün incəliklərinə qədər nəzərə alan bu yeni siyasi kurs
Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərində dönüĢ yaratdı və qısa müddətdə böyük uğurlar əldə
edilməsi ilə nəticələndi. Azərbaycan özünə Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Ġtaliya kimi çox
nüfuzlu həmfikirlər əldə etdi.
Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin ən baĢlıca məqsədlərindən biri də zorla cəlb edildiyi
münaqiĢənin sülh yolu ilə ədalətli Ģəkildə həll olunması iĢinə böyük dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq
təĢkilatları qoĢaraq onalrın dəstəyinə nail olmaq idi. Ermənistanın hələ də davam edən təcavüzünün
qarĢısının alınması və müharibənin dayandırılması xüsusilə vacib idi. Ən baĢlıcası isə bu
münaqiĢəni salan ermənilərin olduğunu onların təcavüzkar niyyətlərini və etdiyi vəhĢilikləri
dünyaya yaymaq, Azərbaycan ətrafında yaradılmıĢ informasiya blokadasını yarmaq idi. Bütün
bunlar böyük zəhmət və düĢünülmüĢ diplomatik səylər tələb edirdi ki, bu olduqca çətin idi. Bu iĢin
öhdəsindən yalnız Heydər Əliyev gələ bilərdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində Heydər Əliyevin
geniĢ və çoxĢaxəli fəaliyyətinin əsas məqsədi o idi ki, konflikt beynəlxalq normalara uyğun, dünya
ictimaiyyətinin dəstəyi ilə nizama salınsın. ATƏT–in, MDB–nin və digər vasitəçilərin səyləri ilə
aparılan danaĢıqlar nəticəsində 1994-cü ilin mayında Ermənistanla Azərbaycan arasındakı atəĢkəs
əldə olundu.
Heydər Əliyevin gərgin diplomatik səyləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
sahəsində böyük uğurlara səbəb oldu. Ümummilli liderin diplomatik uğurları ATƏT–in BudapeĢt,
Lissabon və Ġstanbul zirvə toplantlarında öz bəhrəsini verdi. Lissabon sammitində ilk dəfə olaraq
ATƏT–in 54 üzvündən 53-ü Azərbaycanın haqlı mənafelərini əks etdirən prinsipləri birmənalı
Ģəkildə dəstəklədi. Bu Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyasının böyük uğuru olmaqla yanaĢı
münaqiĢənin həll olunmasının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid idi.
Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemin həlli istiqamətində mühüm addımlar
atılmaqdadır. Son zamanlar Rusiya və Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində
səyləri güclənmiĢdir. Zaman Azərbaycanın xeyrinə iĢləyir və torpaqlarımızın azad ediləcəyi gün
uzaqda deyil.
Azərbaycan regionda möhkəmlənmək uğrunda mübarizə aparan müxtəlif güc mərkəzləri
arasında manevr imkanlarını qoruyub saxlamaqla, xarici siyasət kursunun tarazlığını təmin edir.

Ġndi Azərbaycan çoxĢaxəli diplomatik əlaqələrə malikdir, ən nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatların,
birliklərin, iqtisadi və maliyyə qurumlarının üzvüdür. Beynəlxalq təĢkilatlara üzv olmaq, onlarla iĢ
aparmaq, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və Azərbaycanın problemlərini həll etmək
sahəsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bu gün BMT, ATƏT, Avropa ġurası, MDB,
GUAM, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı kimi bir çox
nüfuzlu Beynəlxalq təĢkilatların üzvüdür. 25 oktyabr 2011-ci ildə Azərbaycan BMT üzvü olan
ölkələrin 155-nin lehinə səs verməsi ilə BMT hlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Bu
Hedər Əliyevin xarici siyasət strategiyasını uğurla həyata keçirən, Azərbaycanı inamla gələgəyə
aparan ölkə prezidenti Ġlham Əliyevin məqsədəuyğun diplomatik fəaliyyətinin nəticəsidir. BMT
Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvü seçilməmiz bizə dünyanın siyasi həyatında daha yaxından
iĢtirak etməmizə və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində mövqelərimizi möhkəmləndirməyəimkan verəcəkdir.
Azərabaycanın davamlı Ģəkildə Avroatlantik məkanına inteqrasiyası da Heydər Əliyevin
xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən olmuĢdur. 1994-cü ildə Azərbaycanın NATO–nun
―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramına qoĢulması haqqında çərçivə sənədini imzalaması ġimali
Atlantika ittifaqının Azərbaycanla tərəfdaĢlığının əsas prioritetlərini müəyyənləĢdirmiĢdir.
Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətində atılan addımlar Avropa ġurasının qurumlarında
yüksək qiymətləndirildi və 2000–ci ilin iyununda Avropa ġurası parlament Assambleyası özünün
növbəti sessiyasında Azərbaycan Respublikasının bu beynəlxalq quruma tam hüquqlu üzv qəbul
edilməsi barədə yekdil qərar qəbul etdi. 2001–ci ilin yanvarın 17 də isə Avropa ġurasının Nazirlər
Komitəsi Parlament Assambleyasının bu qərarını təsdiq etdi və beləliklə Azərbaycan Avropa
ölkələri ailəsinə daxil oldu. Bununla da Azərbaycanda islahatlar prosesi Avropanın dəstəyi ilə daha
da sürətləndirildi. Azərbaycanda sosial iqtisadi inkiĢafa yönəldilən çoxlu sayda layihələrin həyata
keçirilməsinə start verildi. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil
oldu.
Qərbə istiqamətlənən iri enerji layihələrinin gerçəkləĢdirilməsi və Heydər Əliyevin
düĢünülmüĢ siyasi gediĢləri, xalqımızın haqlı narazılığına səbəb olan məlum 907–ci düzəliĢin,
ABġ prezidenti və dövlət katibinin konqresə müraciəti nəticəsində qüvvəsinin dayandırılması ilə
nəticələnmiĢdir. 907–ci düzəliĢin qüvvəsinin dayandırılması Azərbaycan üçün böyük qələbə,
Heydər Əliyev siyasətinin növbəti ən böyük uğuru idi.
Heydər Əıiyevin neft strategiyasının Azərbaycan üçün açdığı imkanları Azırbaycan prezidenti
Ġlham Əliyev Cenevrədə Ġnformasoya Cəmiyyəti üzrə ümumdünya sammitindəki nitqində belə
dəyərləndirmiĢdir: ―Ölkəmizin əlveriĢli coğrafi–siyasi mövqeyi Azərbaycanı ġərq–Qərb, ġimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin vacib hissəsi etmiĢdir. Bu nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə Azərbaycana
yeni bizneslər və yeni informasiya növləri axıb gəlir‖ (4.s. 178-181)
Heydər Əliyevin Ģəxsi təĢəbbüsü uzaq görən siyasəti nəticəsində tarixi ipək yolunun bərpası
ilə bağlı ġərq–Qərb, ġimal–Cənub kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycan
bölgələrinin iqtisadi dirçəliĢinə zəmin yaratmıĢdır. Avropa Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən
―Böyük Ġpək yolu‖ layihəsi gerçəkləĢdirilərkən yeni iĢ yerləri və istehsal kompleksləri yaradılır,
xidmət sahələri təkmilləĢdirilir, tikinti iĢləri və Ģəhərsalma sürətləndirilir və modernləĢdirilir.
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyası bu gün də uğurla
davam etdirilir. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan ölkə prezidenti Ġlham Əliyevə
böyük xalq sevgisi vardır və xalqımız onun siyasətini yekdilliklə dəstəkləyir. Bu uğurlu siyasət
Azərbaycanı demokratik və inkiĢaf etmiĢ dövlətlər sırasına çıxarmıĢdır.
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SUMMARY
Ġn the article have been explained the role of the national leader Heider Aliyev in the
formation of the foreign policy strategy of the independent Azerbaijan Republic and main directions
he established in the field of foerign policy and the gained successes
Hüseynov H., hüquq elmlər namizədi, dosent,
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Sosial idarəetmə və Turizm kafedrasının müdiri, Azərbaycan
BAZAR ĠQTĠSADĠYYATI ġƏRAĠTĠNDƏ DÖVLƏTĠMĠZĠN SOSĠAL SĠYASƏTĠ
Ġctimai istehsalın sosial formasından asılı olaraq, bütün sahələrdə olduğu kimi dövlətin sosial
siyasəti istiqamətində də əsaslı dəyiĢikliklər baĢ verir. Bu tamamilə bazar sisteminə də aiddir. Bu
sistem Ģəraitində ayrı-ayrı ölkələr, o cümlədən, dövlətimizin sosial siyasəti yeni keyfiyyət halına
keçir.
Siyasətin real təcəssümü konkret siyasi fəaliyyətdən ibarətdir. Siyasətin baĢlıca subyekti olan
siyasi qurumların, ələlxüs dövlətin fəaliyyəti mahiyyət etibarilə siyasətin mövcudluq formasını
ifadə edir. Dövlətin fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən, funksiyalarından birini sosial siyasət
təĢkil edir.
Sosial siyasət cəmiyyətdə vətəndaĢların, sosial qrup və birliklərin tələbatlarını nəzərə alaraq,
onlar üçün yaĢayıĢ Ģəraiti yaratmaq sahəsində dövlətin konkret fəaliyyətidir. Sosial siyasət dövlətin
ən geniĢ fəaliyyət sahəsi olub, cəmiyyətin bütün təbəqələrini, bütün əhalini əhatə edir. Sosial
siyasətdə, habelə dövlətin bütün digər sahələrdə fəaliyyəti bu və ya digər dərəcədə özünün əksini
tapır. Müasir Ģəraitdə sosial siyasət bir növ dövlətin bütünlükdə siyasətinin səmərəliliyini, humanist
xarakterini müəyyənləĢdirən barometr sifətində çıxıĢ edir.
Bazar iqtisadiyyatı dövründə cəmiyyətimizdə cərəyan edən proseslərin gediĢinə ən çox təsir
edən amillər sistemindən biri ictimai Ģüurda baĢ verən yeniliklərlə bağlıdır. O, yeniliklər ki, onların
özü ən əvvəl ictimai varlığın məzmun-mahiyyətində yaranan dəyiĢikliklərlə səciyyələnir, sosial
gerçəkliyin müxtəlif sahələrinə xas olan təkamül dialektikasını əks edir. Gerçəkliyin inikası
nəticəsində ictimai Ģüurda formalaĢan yeniliklərə, öz növbəsində, qarĢılıqlı təsir gücünü göstərir və
özünəməxsus tərzdə sosial inkiĢafı xüsusiyyətləndirir, transformasion proseslərin gediĢini müəyyənləĢdirir.
Cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin sosial iqtisadi Ģərtlərinin tənzimlənməsinə yönəldilmiĢ
tədbirlər sistemi hər bir dövlətin sosial siyasətinin məzmunu və mahiyyətini təĢkil edir. Əslində bu
siyasət öz mahiyyətinə görə, öz təsnifatına görə gəlirlərin bölgüsündəki qeyri-bərabərliyin ixtisar
edilməsinə, gəlirlər və mülkiyyətə görə fərqlərin aĢağı düĢməsinə iqtisadi fəaliyyətin iĢtirakçıları
arasında iqtisadi ziddiyyətlərin azaldılmasına və cəmiyyətdə sosial ixtilafların ləğv edilməsinə
yönəldilmiĢdir. Bazar iqtisadi sistemində dövlət özünün sosial siysəti yolu ilə əhalinin mülkiyyət
sahəsindəki bərabərsizliyin müəyyən dərəcədə aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan və əhalinin bütün
təbəqələri üçün eyni baĢlanğıc Ģərtlərini təmin edən sosial ədalət həyata keçirir.
Cəmiyyətin iqtisadi inkiĢafı ilə dövlətin sosial siyasəti arasında qarĢılıqlı əlaqə vardır. Onu
qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi inkiĢaf sosial siyasətlə birbaĢa bağlıdır. Nəticə etibarilə onlar bir-

birini müəyyən edir, Ģərtləndirir. Axı məlumdur ki, iqtisadi inkiĢaf cəmiyyət üzvlərinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsinin, onların rifah halının artırılmasının yeganə baĢlıca Ģərtidir.
Cəmiyyətə xas olan sosial hadisələr, onların strukturu və ünsürləri daim dəyiĢikliyə məruz
qalması ilə səciyyələnir. Sosial hadisələr arasındakı qarĢılıqlı əlaqələr və münasibətlər müntəzəm
surətdə dəyiĢir. Sosiologiyada belə dəyiĢikliklər bir qayda olaraq sosial hadisələrin irəliyə doğru
hərəkətinin ümumi tipi kimi açıqlanır. Onlar müəyyən ünsürlərin və sosial əlaqələrin yaranması ilə
əlaqədar təzahür edir.
Sosial dəyiĢikliklərin baĢ verməsinə hər bir ayrıca fərdin Ģüur və iradəsinin formalaĢmasında
müəyyən rol oynayan xüsusi həyat Ģəraiti müəyyənedici təsir göstərir. Sosial inkiĢaf dəyiĢikliklərin
ən mühüm ümumi ifadəsi kimi səciyyələnir. Əlbəttə, inkiĢaf kateqoriyası yalnız daxili struktura
malik olan obyektlərə tətbiq olunur. Obyektdə baĢ verən dəyiĢiklik inkiĢafın məzmununu təĢkil edir,
onun mahiyyəti bötöv olanın strukturunun dəyiĢməsində nəzərə çarpır. ĠnkiĢafda olan sosial
dəyiĢiklik proses kimi səciyyələnir.
Cəmiyyətdə baĢ verən sosial dəyiĢikliklər adamların məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində
reallaĢır. Bu fəaliyyət ayrı-ayrı sosial hərəkətlərdən və qarĢılıqlı fəaliyyətdən ibarətdir. Bir qayda
olaraq dağınıq, mütəĢəkkil olmayan fəaliyyət əhəmiyyətli sosial və mədəni dəyiĢiklikləri Ģərtləndirə
bilməz. Hətta bir nəfərin etdiyi böyük kəĢf adamların çoxu tərəfindən istifadə olunursa və
praktikada tətbiq edilmirsə müəyyən mənada öz əhəmiyyətini itirir. Deməli, əhəmiyyətli sosial
dəyiĢkənliklər dağınıq halda deyil, məhz adamların birgə fəaliyyəti prosesində baĢ verir, bu
istiqamətdə, qarĢılıqlı bağlılıq zəminində təzahür edir.
Sosial proses dedikdə xeyli digər sosial hərəkətlərdən ayrılan, bir istiqamətli və təkrar olunan
sosial hərəkətin məzmunu baĢa düĢülür. Adamlar yerlərini dəyiĢir, birgə təhsil alır, məhsul istehsal
edir, siyasi mübarizədə mədəni yenidənqurma iĢlərində və çoxlu digər sosial proseslərdə iĢtirak
edirlər.
Deməli sosial dəyiĢikliklər və göstəricilər idrakın vasitələri kimi səciyyələnir. DəyiĢikliklər
sosial proseslərin fəaliyyəti və inkiĢafının kəmiyyət, göstəricilər isə keyfiyyət tərəfi kimi çıxıĢ edir.
Daxili və xarici dəyiĢiklikləri səciyyələndirən aĢağıdakı dəyiĢikliklər və göstəricilər qrupu
mövcuddur:
1. Müəyyən tarixi mərhələ üçün nəzərdə tutulan, sosial dəyiĢiklikləri əhatə edən nəzarət
göstəriciləri;
2. PlanlaĢdırılan məqsədlərin reallaĢması üçün istifadə olunan sosial proses göstəriciləri (elmitexniki inqilab, urbanizasiya və s.);
3. Konkret sosial vəzifələrin həlli naminə bu və ya digər sosial proseslərdə səmərəli istifadə etmək
üçün resurs göstəriciləri, baĢqa sözlə maddi vəsait. Bu vəsait təĢkilati, ideoloji və digər tədbirlər
üçün nəzərdə tutulur;
4. Sosial proseslərə təsir göstərən nağd vəsait vəziyyətini əks etdirən göstəricilər;
5. Mövcud müvəqqəti mərhələdə ictimai inkiĢafın iqtisadi və sosial proqramının sosial
effektliyinin reallaĢdırılması göstəriciləri və s.
Dövlətin sosial siyasəti bir sıra vacib funksiyalardan ibarətdir. Bu funksiyalardan ən
əhəmiyyətlisi cəmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına Ģərait yaratmaq və adamların zəruri maddi və
mədəni tələbatını ödəmək, sosial ədalətin həyata keçirilməsi, cəmiyyətdə ictimai ahəngdarlığın,
sosial sülhün təmin edilməsi, siyasi rejimin səmərəli fəaliyyətini və siyasi sabitliyin təmin
edilməsindən ibarətdir. Təkraristehsal bioloji və sosial sistemlərin özünü təĢəkkülü və özünü
yeniləĢdirməsidir. Sosial sistemlərdə təkraristehsal özündə maddi nemətləri, iĢçi qüvvəsini, istehsal
münasibətlərini, sosial strukturu, sosial norma və dəyərləri təcəssüm etdirir. Cəmiyyət üzvlərinin
təkrar istehsalı yer üzündə yaĢayan adamların məcmusunun fasiləsiz surətdə yeniləĢməsidir.
Sosial siyasətin digər mühüm funksiyası sosial ədalətin həyata keçirilməsinə istiqamətlənir.
Heç də təsadüfi deyil ki, «ədalət» anlayıĢının təzahürü məhz dövlətin təĢəkkülü ilə bağlıdır. Bu
anlayıĢ bütün dövrlər və bütün xalqlar üçün əhəmiyyət kəsb edən sosial hadisədir.
Sosial siyasətin mühüm funksiyalarından biri də cəmiyyətdə ictimai ahəngdarlığın, sabitliyin
bərqərar edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Bu cəhət demokratik təbiətə malik sivilizasiyalı hər bir
cəmiyyətin inkiĢafının çox zəruri atributudur.

Sosial siyasətin xarakteri və məzmununu müəyyən edən amillərdən həlledici siyasi rejimin
mahiyyəti və rəsmi ideologiyadır. Dövlətin sosial siyasətinin məzmunu adamların həyat səviyyəsini,
fəaliyyətinin Ģəraitini yaxĢılaĢdırmağa ciddi təsiri ölkənin mövcud iqtisadi potensialından da çox
asılıdır. Demokratik xidmət, səhiyyə, sosial təminat, idmanın inkiĢafı kimi sahələr bir tərəfdən
sosial siyasətin differensasiyalı istiqamətinin həyata keçirilməsinə zəmin yaradır, digər tərəfdən
həyat tərzi, həyat səviyyəsi və s. barədə hökumətə informasiya verilməsini təmin edir. Bir sözlə,
sosial siyasət cəmiyyətin sosial inkiĢafının idarə olunmasına, adamların maddi və mədəni
tələbatının təmin edilməsinə və cəmiyyətin sosial differensasiyası prosesinin tənzimlənməsinə
istiqamətlənən fəaliyyətdir. Dövlətin sosial siyasət tədbirlərinin iĢlənib hazırlanmasında sosioloqlar
və demoqraflar xüsusi rol oynamalıdır.
Sosial siyasət ilk növbədə cəmiyyətin cari və perspektiv mənafeyi arasındakı ziddiyətlərin
həllini sosial təbəqə və qrupların mənafelərinə dair uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasını təmin
etməlidir. Bir sözlə, dövlətin sosial siyasətinin baĢlıca məqsədi ictimai inkiĢafın mövcud
mərhələsində ən ümdə və təxirəsalınmaz vəzifələrin həllini təmin etməkdən, meydana çıxan
ziddiyyətləri cəmiyyətin ümumi mənafeyi baxımından məqsədyönlü və çevik Ģəkildə aradan
qaldırmaqdan ibarətdir.
Güclü sosial siyasətin həyata keçirilməsi cəmiyyətin siyasi sisteminin demokratikləĢdirilməsi
prosesi ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Bu əlaqə demoqrafik metodlardan istifadə olunmasını, sosial
siyasətin iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi formalarını (məs. aĢkarlığa riayət olunmasını,
ictimai rəyin nəzərə alınması və s.) nəzərdə tutur.
Bütövlükdə əhalinin sosial təminatının yüksək səviyyədə reallaĢmasına istiqamətlənən və
praktik olaraq həyata keçirilən sosial siyasət cəmiyyətin sosial gərginlikdən azad olmasının
həlledici Ģərtidir.
Sosial siyasətin baĢlıca vəzifəsi vətəndaĢların həyat Ģəraitini yüksəltməkdən, əmək Ģəraitini
yaxĢılaĢdırmaqdan, ictimai həyatın bütün sferalarında sosial ədaləti qərarlaĢdırmaqdan ibarətdir.
Müasir Ģəraitdə sosial problemlərin həllinə diqqətin artması, dövlətin sosial funksiyalarının rol
və əhəmiyyətinin güclənməsi dövlətin özünün təbiətində əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə gətirib
çıxarmıĢdır. Bu dəyiĢikliklərin məntiqi nəticəsi sosial dövlət anlayıĢının meydana gəlməsidir. Sosial
dövlət elə bir dövlətdir ki, hər bir vətəndaĢa layiqli həyat səviyyəsi, sosial müdafiə, istehsalda
iĢtirakçılıq, habelə bir ideal olaraq bərabər imkanlar təmin etməyə çalıĢır.
Sosial düĢüncələrin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq, iki böyük ideya sosialist və sosial dövlət
anlayıĢları yarandı. Əgər sosialist dövlətlər avtoritar bir qruluĢ yaradırdısa bunun əksinə olaraq
sosial dövlətlər liberal dəyərlərə sadiq amma cəmiyyətdə ki sosial ədalətin təminatı üçün dövlətin
müdaxiləsini qəbul edən demokratik dövlət sistemi yaratmıĢdı.
Demokratiyanın inkiĢafı, hakimiyyətə gəlmək istəyən siyasi partiyaların xalqla hesablaĢması
demək idi. Bunun nəticəsi olaraq da ilk öncə iĢçi sinifi baĢda olmaqla onların problemlərinə
istiqamətlənmiĢ sosial-iqtisadi tədbirlər bütünü partiyaların və partiyalar timsalında dövlətin əsas
məqsədinə çevrildi. Daha sonra sosial siyasət tədbirləri cəmiyyətin bütün sinif və qruplarına tətbiq
edildi.
Hazırda öz xalqına yüksək rifah Ģəraiti yaratmıĢ bir çox avropa dövləti sosial dövlət sisteminə
üstünlük verir və sosial siyasət mexanizmlərindən istifadə edərək cəmiyyətdə baĢ verə biləcək
sosial-iqtisadi problemlərin qarĢısını almağa çalıĢır.
SUMMARY
The article opens a question on social policy which plays an important role in the development
of social state in the situation of transition into market ecenomy, pieces of practical and theoretical
advice are put forward.
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NAXÇIVANDA ―HEYDƏR ZĠRVƏSĠ‖, ĠLANLI DAĞ ƏFSANƏSĠ
Ġlanlı dağ və ya baĢqa deyiliĢlə Haça dağ həm quruluĢuna görə, təbiətinə görə, həm də bu
dağla bağlı inanclar, ata sözləri, rəvayət və əfsanələr baxımından çox maraqlıdır. Ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin bu dağla bağlı söylədikləri fikirlər bu dağın öyrənilməsinə və tədqiqinə marağı
daha da artırmıĢdır. MəĢhur rus rəssamı Nikas Safronovun Bakıda sərgisinin açılıĢı zamanı Heydər
Əliyev çıxıĢında demiĢdir: “Naxçıvanda olmayan, Naxçıvanı əhatə edən dağları görməyən bu
əsərin əhəmiyyətini tam qiymətləndirə bilməz. Yəqin ki, mən bu əsərin həmin qeyri-adi dağı - İlanlı
dağı nə dərəcədə dəqiq əks etdirdiyinə hələ sonra da baxacağam.
Mən bir çox ölkələrdə olmuşam, çox dağlar görmüşəm. Amma Naxçıvandakı kimi dağlara və
İlanlı dağ kimi dağa şəxsən mən rast gəlməmişəm. Bəlkə də digər, daha maraqlı, daha gözəl dağlar
var, lakin bu dağ özünəməxsusluğu ilə fərqlənir, belə dağı təbiətin özü yaradıbdır. Maraqlıdır ki, günün
müxtəlif vaxtlarında, günəş şüalarından asılı olaraq bu dağın rəngi köklü surətdə dəyişir. Bu nə isə
nadir bir haldır. Mən bu dağın zirvəsinə qalxmamışam. Bu, çox çətindir. Amma uşaqlıq, gənclik
çağlarımda mən bu dağın ətəklərində dəfələrlə olmuşam və həmişə də heyran qalmışam...‖ [1].
MəĢhur realist rəssam Bəhruz Kəngərli günəĢ Ģüalarının düĢməsinə görə bu dağın rənginin
dəyiĢməsinin üç dəfə rəsmini çəkmiĢdir [3,21].
1921-ci ildə çəkilmiĢ bu üç əsər rəssamın təbiətə bəslədiyi Ģairanə münasibəti: onun təbiətdə
baĢ verən müxtəlif halların kolorit zənginliyini incəliklərinə qədər qavramaq, real tərzdə ifadə
etmək qabiliyyətinə malik olduğunu sübut edir‖ [9, 36].
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə hər il
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin təĢəbbüsü ilə təĢkil edilmiĢ heyətin
tərkibinə mən də daxil olmaqla ilin may ayının ilk ongünlüyündə bu dağın zirvəsinə qalxmıĢam və
―Heydər zirvəsi‖ adlandırılan zirvəyə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını və ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin barelyefini ziyarət etmək Ģərəfinə nail olmuĢam. Zirvəyə qalxanadək 7 yerdə nəhəng
siklop tikililər, 10-15 m hündürlükdə divar hasarlar mövcuddur. Bu dağda qədim gözətçi
məntəqələrinə rast gəlmək olur. Xüsusi tonqal qalama yerləri vardır ki, yaxınlaĢan təhlükə zamanı
yandırılan tonqalın tüstüsü ilə Əlincə qalaya, ordan da Çalxan qalaya xəbər vermək mümkün
olmuĢdur. ―Bu dağda eramızdan əvvəl 820-810-cu illərə aid qədim yazı – mixi yazı nümunələri də
vardır‖ [14, I, 263].
Ġlanlı dağın zirvəsini 1998-ci il may ayının 10-da Azərbaycan alpinistləri fəth etmiĢ və onu ulu
öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə ―Heydər zirvəsi‖ adlandırmıĢlar.
―Heydər zirvəsi‖ Qafqaz sıra dağlarının Ģimal hissəsində dəniz səviyyəsindən 3751 metr
hündürlükdə yerləĢir. Hər il bu zirvəyə qalxaraq xalqımızın ümummilli liderinin orada qoyulmuĢ
büstünü ziyarət etmək bir ənənəyə çevrilmiĢdir ki, 2010-cu ildə də bu Ģərəfli ənənəni yenə də
həyata keçirmiĢik. Naxçıvan folklor mətnlərində Ġlanlı dağı, Əlincə yurdu haqqında maraqlı əfsanə
və rəvayətlər mövcuddur.
Bir əfsanəyə görə, 7500 il bundan əvvəl baĢ vermiĢ tufan zamanı Nuh peyğəmbər və ona
iman gətirənlərin mindiyi nəhəng gəmi ilk dəfə Naxçıvanda quruya çıxmıĢ və burada məskən
salmıĢdır. Ġnanılır ki, bəĢəriyyətdə yeni nəsil bu torpaqdan törəyərək, müxtəlif ölkələrə yayılmıĢdır.
Həmin əfsanəyə görə, Nuhun gəmisi Nuhun gəmisi bir dağa toxunur. Nuh deyir ki, bu o dağdan
kəm deyil. Beləcə dağın adı Kəmki qaldı. Nuh peyğəmbər buradan Ağrı dağ istiqamətinə yola düĢür
və ora çatanda ―Ağır dağ‖ deyir və buradan da o dağ ―Ağrı dağı‖ adlanır. Daha sonra nəhəng gəmi
hərəkət edərək digər bir dağın zirvəsinə çırpılmaqla o iki yerə haçalanmıĢ və Nuh demiĢ ―Ġnan dağ‖.
Bu dağa xalq arasında Ġlanlı dağ və ya Ġlan dağ deyilmiĢ, iki yerə bölündüyündən isə Haça dağ
demiĢlər.
Ümumiyyətlə, qədim dövr insanlarının mifik təfəkküründə fövqəladə güclərə bağlanan, insanı
heyrətləndirən nəhəng dağların yaranması ilə bağlı maraqlı təsəvvürlər olmuĢdur. Ġnsanların iradəsi

mənəvi və fiziki gücü dağ əzəməti ilə ölçülmüĢdür. Qədim türk mifik düĢüncəsinə görə dağlar yurd
yerinin bəlgəsi, qoruyucusu, sığınacaq yeri olmuĢdur. Xalq düĢmən hücumlarından qorunmaq üçün
məhz dağlardan təbii istehkam kimi istifadə etmiĢ, dar gündə ora sığınmıĢdır.
Ġlanlı dağı Culfa rayonunun Əlincə ərazisində yerləĢir. Yeri gəlmiĢkən həm ―Ġlanlı‖ həm də
―Əlincə‖ kəlmələrinin – toponimlərinin sementik mənasını izah etməyə zəruri ehtiyac duyulur.
Kəlbəcər rayonunda Ġlandan vardır. Tutqunçay hövzəsində 2487 m. hündürlükdə yerləĢir.
Naxçıvan MR Culfa rayonu bölgəsində yerləĢən Ġlanlı dağının hündürlüyü isə 2415 m.-dir. Hər iki
dağ vulkan, maqma mənĢəli dağlardır. Qeyd etdiyimiz kimi Naxçıvanda yerli əhali bu dağa ―Ġlanlı
dağı‖ və ya ―Haça dağ‖ deyir. Ġlanlı dağın Naxçıvanda (Haçadağ) və ġirvanda (Laləli) iki adla
tanınması rasionallıqla Ģərtlənir. Xalqın bu deyim forması toponimin qədimliyini bildirmək
mənasında da əhəmiyyətlidir. Ad çox uzaq bir yol keçdiyi üçün ilkin mənasından uzaqlaĢmıĢ, bu
günkü sadə təsəvvür forması üstünlük qazanmıĢdır. Qeyd edək ki, Türkiyə respublikasında bu gün
də Ġl və Ġlçə sözləri inzibati-ərazi vahidi kimi iĢlənməkdədir. Türkiyənin bütün ərazisi inzibatı
cəhətdən 67 ilə bölünmüĢdür. Rəfiq Özdək yazır: ―Türklərin bir çox dövləti və müxtəlif tayfaları
hakimiyyətləri altına alaraq qurduqları böyük dövlətlərə xaqanlıq, ya da qısaca Ġl və ya El deyilirdi.
Ġmperatorluq səviyyəsinə çatmamıĢ dövlətlər də bəzən ―Ġl‖ və ya ―El‖ adıyla anılırdı‖ [13, III, 29].
Bu söz (Ġl) dövlət mənasında bir çox məqamlarda ―Gültəkin‖ abidəsi mətnlərində də iĢlədilmiĢdir:
1. Türk millətinin birləĢib el tutduğu zaman buraya vurdum (bu daĢa yazdım).
2. Ötükən ormanında otursan, əbədi il tutaraq oturacaqsan. [10, 112].
3. Bəylər də, millət də doğru imiĢ. Onun üçün eli qorumuĢlar.
4. Elli-obalı millət idim, elim hanı? Kimə el qazanıram? [10, 113].
5. Türk milləti, sənin elini, sənin adətini kim poza bilər? [10, 114].
Bu misallarda ―el‖ sözü əsasən dövlət (hakimiyyət), ərazi, tayfa, nəsil, torpaq, el-oba (xalq),
var-kar, adəti olan xalq, vəzifə və s. mənalarında çoxmənalı söz kimi iĢlənmiĢdir. Türk tarixində
xan və ya xaqanlar özlərinin adına ―il‖ sözünü də əlavə edərdilər: Məsələn: ―Ġltəris Xaqan‖, ―Kat Ġl
Xan‖. 551-ci ildə jujanları darmadağın edən Hun sərkərdəsi Bumın ―Ġl xan‖ titulunu qəbul edir. Ġl
xan-dövlətin birinci baĢçısı mənasında, Kat (qat, təbəqə, rütbə-yüksək) Ġl xan isə - yüksək, ali dövlət
xanı kimi düĢünülürdü .
Naxçıvandan toplanmıĢ folklor mətnlərindən birinin ilk cümləsinə nəzər salaq: ―Naxçıvanda il
adı‖ Məlumdur ki, Ġlandağ - ərazisində çoxlu yaĢayıĢ məskəni vardır. Deməli, adın birinci tərəfi (il)
bölmə mənasında iĢlənmiĢdir. Burada ―Ġlan‖ sözündə olan -an Ģəkilçi cəmlik bildirən komponentdir.
Ġlan-illər mənasındadır. ―Ġlandağ‖ ərazisi böyük strateji əhəmiyyəti olan yaĢayıĢ məskəni olduğu
zaman ən çox ―illər‖ (kəndlər) bu ərazidə olduğundan, Əlincə həmin ―ĠL‖in (dövlət mərkəzinin)
―incə‖sində - yanında, böyründə yerləĢmiĢdir. Beləliklə, toponimin adında i-ə fərqləĢməsi baĢ
vermiĢdir. Ġlincə-Əlincə Ģəklinə düĢmüĢdür. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, sözün bu formada
dəyiĢilməsi dilimizin akustik rahatlığı ilə də bağlı olmuĢdur. Bu toponim qədim türk-oğuz toponimi
kimi hun toponimləri ilə həmahəng səsləĢir.
Bəzi tədqiqatçılar ―Ġlanlı‖ toponimini ―Elam‖ dövləti ilə bağlayır. Lakin bu ona görə məqbul
sayıla bilməz ki, qədim türk dilli xalqların vətənində ilk adı heç kəs digər xalqdan, digər dildən
―borc almaz‖. Sadəcə toponimlərinin adının izahında, ərazidə milli mənsubiyyət ön plana
çəkilməlidir.
Görkəmli tədqiqatçı alim F.H.Rzayev Ġlandağ toponimi haqqında dəyərli fikirlər yazır: ― ―Ġlyurd‖, ―Vətən‖, ―El‖; An (Ann) – ―Göy Tanrısı‖, ―Tanrı‖, ―Dağ-dağ‖, ―Taq-tay‖, ―Azərbaycan
toponimikasının əsasları‖ kitabında, coğrafiya, dərsliklərində və digər mənbələrdə toponim Ġlandağ
kimi göstərildiyindən araĢdırmalara əsaslanaraq Ġlandağ adını ―Elin Tanrı dağı‖ anlamında qəbul
etmək olar. [12,41]. Məlumdur ki, tarixi onomastikanın araĢdırılması xalqın qədim tarixi,
etnogenezi Məlumdur ki, tarixi onomastikanın araĢdırılması, 448 xalqın qədim tarixi, etnogenezi
problemlərinin qaranlıq qalmıĢ bir sıra məqamlarına da aydınlıq gətirir .
Naxçıvan folklor mətnlərində mifoloji obraz, epizod və motivlərdən danıĢarkən professor
M.A.Cəfərli yazır ki, bu mətnlər bütün mənalı elementləri ilə sıx Ģəkildə Naxçıvan geolandĢaftına –

Naxçıvan torpağına bağlıdır [36, 4]. Naxçıvanlı mətn daĢıyıcısı üçün Haçadağ, Ağrı dağ (Böyük
Ağrı, Bala Ağrı) adı təbiət obyektləri deyildir. Bu dağları insanlar müqəddəs saymıĢ və onların
tanrısı yaratmıĢdır, - düĢüncəsində olmuĢlar [4,23].
Naxçıvandan toplanmıĢ «Ġki dağ» əfsanəsində deyilir ki, qədim zamanlarda yer üzündə iki dev
varmıĢ. Devlərin biri Məğribdə, biri MəĢriqdə yaĢayırmıĢ. Onlar ―Ġki qoçun baĢı bir qazanda
qaynamaz‖ - deyib, Naxçıvanda görüĢmək qərarına gəlirlər. Uzun səfərdən sonra onlar görüĢüb
xeyli vuruĢurlar. Əfsanədə deyilir ki, devlərdən biri qadınmıĢ, kiĢi devinsə bundan xəbəri yoxumuĢ.
Toppuz vuruĢunda qadın devin toppuzu kiĢi devin baĢını iki yerə haçalayır. KiĢi devin toppuzu da
nə təhər bərk dəyirsə, qadın dev ağrı alır və uĢaq salır. KiĢi dev çox peĢman olur. Devlərin vuruĢu
göylərə xoĢ getmir. Hər iki devi Tanrı daĢa döndərir. Xeyli sonralarsa devlər iki dağa dönüb
aralıdan bir-birinə baxırlar. O vaxtdan kiĢi dev ―Haçadağ‖, qadın dev isə ―Ağrı dağ‖ adlanır. Ağrı
dağın yanında balası da vardır [11,76-77].
Tədqiqatçı folklorĢünas alim R.Babayev qeyd edir ki: Naxçıvan nümunələrində divlərlə bağlı
təsəvvürlər yetərincə güclüdür. Bölgədən toplanmıĢ nağıllarda bir xarakterik cəhət diqqəti cəlb edir:
divlər adam cildinə düĢəndə üç Ģeyi gizlədə bilmirlər – diĢləri gen, saçları sarı, gözləri göy olur. Bu
da pisliyin, mənfinin zahiri tanıtma ―niĢanlarıdır‖ [2, 234] .
Naxçıvandan bütün əzəməti ilə qardaĢ Türk elində seyr edilən Ağrı dağı ilə bağlı əfsanələrdə
də mifoloji görüĢlər əsas yer tutur. ―Ağrı və Haça dağ‖ əfsanəsinə görə bu iki dağ qədim
zamanlarda möhkəm dost olubmuĢ. Bir gün sözləri düz gəlmir və hər iki dağ dava edir. Onlardan
biri hücum çəkib o birinə ağır zərbə endirir. Bu zərbədən dağ bala salır, qayıdıb dostunun baĢına bir
yumruq endirir. Bu zərbədən o biri dağın baĢı yarılıb haçalaĢır. Əfsanədə deyilir ki, o zamandan
bala salan dağa Böyük Ağrı, balasına Bala Ağrı demiĢlər. BaĢı yaralanan dağı da Haça Dağ
adlandırmıĢlar. Hər iki dağ tutduqları iĢdən xəcalət çəkmiĢ və həmiĢə üz-üzə dayanıb bir-birinə
uzaqdan baxaraq, biri o birindən bağıĢlanmasını xahiĢ etmiĢdir. Göründüyü kimi folklor
semantikasında dağlar canlı obrazlar kimi təsvir edilir. Ġnsana xas xarakter onlara da Ģamil olunur.
Burada hər iki mifoloji əfsanə etioloji - yəni izahedici məzmundadır. Haçadağ və Ağrı dağ
naхçıvanlı mətn daĢıyıcısının əski inamları, dini-mifoloji düĢüncəsi ilə sıx bağlıdır .
BaĢqa bir əfsanədə Ġlan dağı ―Alın dağı‖ kimi də yozulmuĢdur. Nuhun gəmisinin zərbəsindən
ikiyə ayrılmıĢ ləkəsiz geniĢ alına bənzəyən zirvəsində sanki Naxçıvanın keçmiĢi və indisi ağ
kağızdakı sehrli misra kimi həkk olunmuĢdur.
Bu dağlarla bağlı adqoyma formullarından danıĢan tədqiqatçı, folklorĢünas alim R.Babayev yazır:
«Əfsanələrin birində göstərilir ki, Nuh Qısırdağa deyir, sənin övladın olacaq. Qısırdağ ağrı çəkir, oğlu
olur. Ağrı çəkdiyi üçün adı Ağrıdağ olur. Qeyri-adi doğuluĢ və adqoyma motivləri bu mətndə baĢqa
Ģəkildə təqdim edilir: övladı olmadığından dağa Qısırdağ deyilir. Bu əsfanədə Nuh Nəbi hami
statusundadır – məhz o, Qısırdağa «qaibdən dürlü хəbər söylədi». Sənin oğlun olacaq» [2, 232].
Bir baĢqa folklor mətnində Ġlandağdakı ilanlarla Arazın o tayında Diri dağdakı ilanların
döyüĢməsindən bəhs olunur. Ġlandağa hücum edən Diri dağın ilanlarının daha çoх və güclü
olmasına baхmayaraq Ġlandağın ilanları qalib gəlirlər. Ġlandağın qayaları da, daĢları da ilanların
qanlarından qızarır, bu gün də onlar qırmızıdır. DaĢların, qayaların qırmızılılığının bu cür izahı əski
inamlarla bağlıdır.
Ümumtürk mifologiyasında dağlar Tanrıya uzanan yol, Tanrıya çatmaq üçün bir məqam hesab
edilir. Əski mifoloji türk düĢüncəsində dağlar yerin dirəyidir. Mahmud KaĢğarlının əski türkcədə
―Tenğri tağ birle yerig basurdı‖- ―Tanrı, dağlarla yeri basdırdı daha sağlam yaptı‖[8,77] sözləri bu
fikirləri bir daha təsdiq edir. Bu mifik düĢüncə, motiv dünya mifologiyası üçün də xarakterikdir.
Belə ki, Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s) peyğəmbərin Hira dağında- mağarada vəhy alması
Hz. Musa (ə.s.) peyğəmbərə vəhyin Turu-Sinada gəldiyi məlumdur. Hz. Ġbrahim (ə.s.)
peyğəmbərin Hz. Ġsmayılı (ə.s.) qurban kəsmə mərasimi də dağda - Mina dağında baĢ verib.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında Qazlıq dağı, müqəddəs Dəmir dağın əridilməsi, Ərgənəkondan
çıxıĢ, Qaf dağı, Göytürklərdə Ötükən dağı, Mərkəzi Asiyada Tanrı dağları və s. dağlar mövzu
etibarilə eyni mifik düĢüncə tərzini, məkanı və məqamı ifadə edir.
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SUMMARY
Legend is talked about country of mountain with existing Haydar height, (Ilanlı) Snake Mountain in the article in the Nakhchivan region from given commentary of the previous names, especially name here. Place and role of mountains in territory of ancient Nakhchivan is analysed in the
mythic thinking, believes of the ancient people on the basis of folk-lore examples.
Hüseynova Ġ., filologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ ĠNKĠġAFIN AZƏRBAYCAN MODELĠ
Sosiomədəni inkiĢafın yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyan Azərbaycanın son illərdə
ictimai həyatın bütün sahələrində əldə etdiyi uğurlar, ilk növbədə, əvvəlcədən
müəyyənləĢdirilmiĢ, dəqiq strateji və taktiki hədəfləri olan fəaliyyət strategiyasına əsaslanır.
Ġqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların paralel Ģəkildə həyata keçirilməsi yolu ilə reallaĢdırılan bu
strategiya Azərbaycanı ən yaxın perspektivdə inkiĢaf etmiĢ ölkələr səviyyəsinə çatdırmağa xidmət
edir. Səmərəli və məqsədyönlü islahatların nəticəsi kimi ötən illərdə bu istiqamətdə mühüm
məqsədlərdən birinə nail olunmuĢ, iqtisadi sahədə keçid dövrünü adlayan Azərbaycan modernləĢmə mərhələsinə qədəm qoymuĢdur.
ModernləĢmə tarixən bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid prosesini uğurla
yekunlaĢdıran hər bir dövlət üçün səciyyəvi olmuĢdur. ModernləĢmə dedikdə, birbaĢa mənada
müasir tələblər və normalar çərçivəsində yeniləĢmə baĢa düĢülür. ModernləĢmə paradiqması XX
əsrin ortalarında Avropa müstəmləkəçilik imperiyalarının dağılması və çoxsaylı yeni gənc
dövlətlərin yaranıĢı nəticəsində formalaĢmıĢdır. Onun nəzəriyyəsinə görə insan cəmiyyətinin
tarixində bütün mövcud olanlar ikiqütblüdür. Bu ondan irəli gəlir ki, modernləĢmə nəzəriyyəsinin
əsas kateqoriyalarını ənənəvilik (ənənəvi cəmiyyət) və müasirlik (müasir cəmiyyət) təĢkil edir.
Burada proses ənənəvilikdən müasirliyə doğru gedir. BaĢqa sözlə, modernləĢmə strategiyasında
ehtiva olunan məqsədlər konkret zaman və məkan üçün müəyyən dəyiĢikliklərə uğrayır.

ModernləĢmə həm də ənənəvi aqrar cəmiyyətdən müasir, industrial cəmiyyətə keçid
prosesidir. O, sənayeləĢmə və ya kapitalizmə keçidlə müqayisədə daha geniĢ siyasi proses kimi
səciyyələnir. «Modern» anlayıĢı Avropada yeni zaman epoxasından baĢlanmıĢ iqtisadi, siyasi,
fəlsəfi, elmi, dini və mədəni təkamülün gediĢində yaradılmıĢ həyat Ģəraitinin məcmuusu kimi baĢa
düĢülür. (Mehdiyev R. Azərbaycan: qloballaĢma dövrünün tələbləri, Bakı, 2005)
Azərbaycanın müasir fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir tarixinin görkəmli tədqiqatçısı,
Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev
«ModernləĢmə xətti yenə də gündəlikdədir» əsərində milli modernləĢdirmə dedikdə, üç məsələnin
həlli vacibliyini diqqətə çəkir: vətəndaĢ həmrəyliyinin təmin edilməsi, demokratik təsisatların və
ənənələrin təkmilləĢdirilməsi, müvafiq sosial sistemlərin formalaĢdırılması; səmərəli və möhkəm
iqtisadi sistemin yaradılması və onun ümumavropa strukturuna daxil edilməsi, milli iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi; nəhayət, azərbaycançılığın və milli «Mən»in mahiyyətinin
baĢa düĢülməsinin üstünlük təĢkil etdiyi möhkəm sosiomədəni mühitin qurulması. (www.azerbaijan.news-az. Mehdiyev R. «ModernləĢmə xətti yenə də gündəlikdədir»)
Akademik Ramiz Mehdiyevin qənaətincə, bu üç məsələ milli inkiĢaf strategiyasında birinci
dərəcəlidir və yaxın gələcəkdə Azərbaycanın intensiv inkiĢafına, innovasiya mədəniyyəti
bazisinin formalaĢmasına təkan verməlidir. Müəllifin bu fikri də maraq doğurur ki, modernləĢmə
dedikdə, kosmetik deyil, keyfiyyətcə təkmilləĢdirməni, iqtisadiyyatının xarakterinin mahiyyətcə
dəyiĢdirilməsini baĢa düĢmək lazımdır. Bu, ilk növbədə, iqtisadiyyatı bazar prinsiplərinə
keçirməkdən, sərt bürokratik nəzarətdən xilas etməkdən, sərmayə mühitini yaxĢılaĢdırmaqdan,
büdcə siyasətini sağlamlaĢdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda cəmiyyətin varlı və yoxsul
təbəqələri arasında aralıq mövqe tutan orta sinfin yaradılması üçün dövlətin məqsədyönlü səyləri
olmadan modernləĢmə mümkün deyildir. Müasir cəmiyyətdə bu sinif təkcə öz klassik qrupları orta və kiçik sahibkarlar, ticarətçilər, sənətkarlar və baĢqaları deyil, həm də iri müəssisələrin menecerləri, elmi-texniki və humanitar ziyalılarla təmsil edilmiĢdir.
ModernləĢmənin son illərdə Azərbaycanda müasir milli ideya səviyyəsinə yüksəlmiĢ
məqsədə çevrilməsi təsadüfi deyildir: bu istiqamətdə islahatların aparılmasını, ilk növbədə,
respublikanın uzun illər ərzində formalaĢmaqda olan milli inkiĢaf modeli diktə edir. Konseptual
əsasları ümummilli lider Heydər Əliyevin tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bu modelin əsasınını, ilk
növbədə, sosialyönümlülük təĢkil edir. BaĢqa sözlə, sərbəst bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkiĢaf
edən Azərbaycan üçün insan amilinin tərəqqi və yüksəliĢinə xidmət edən islahatlar da prioritet
məsələdir. Həyata keçirilən iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatlar da özlüyündə «insan inkiĢafı indeksi»nin yüksəlməsinə xidmət edir. ModernləĢmə prosesini sürətləndirən bu islahatların son
məqsədi həm də Azərbaycan insanı üçün üçün layiqli həyat tərzinin təmin edilməsidir. Bu
mənada, respublikamızda həyata keçirilən modernləĢmə strategiyasının əsas hədəfinin «hər kəs
üçün yüksək sosial rifah» olduğunu da əminliklə söyləmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, təcrübə göstərir ki, sosial rifaha xidmət edən çoxĢaxəli siyasət yürüdən, mövcud potensialı bu yöndə səmərəli Ģəkildə səfərbər edən dövlətlər milli tərəqqiyə nail olur və dünya
arenasında özünəlayiq yer qazanırlar. Ötən 9 ildə Azərbaycana inamla rəhbərlik edən Prezident
Ġlham Əliyev də məhz bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində «sosial dövlət» konsepsiyasından çıxıĢ edərək
insan və vətəndaĢ mənafeyinə xidmət edən çoxĢaxəli islahatlar həyata keçirir. Bu müddətdə
həyata keçirilən siyasət, ölkənin demokratik inkiĢafı, sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisi yolunda
atılan bütün addımlar məhz vətəndaĢların rifahına, firavanlığına hesablanmıĢdır. Hələ 2009-cu ilin
18 martında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına ümumxalq referendumu yolu ilə edilmiĢ
əlavə və dəyiĢikliklər də bunun bariz təcəssümüdür. Məsələn, Konstitusiyanın 12-ci maddəsinə
edilmiĢ əlavə Azərbaycanda hər bir vətəndaĢın normal yaĢayıĢ səviyyəsinin, sosial rifah halının
yüksəldilməsi, firavan yaĢayıĢının təmini yönümündə həyata keçirilən tədbirlərin mahiyyətindən
irəli gəlmiĢdir. Həmin maddəyə təklif olunan dəyiĢikliyə görə insan və vətəndaĢ hüquq və azadlıqları ilə yanaĢı, «Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təmin
edilməsi» dövlətin ali məqsədləri sırasına daxil edilir. (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına
əlavə və dəyiĢiklilərlə bağlı Referendum Aktının layihəsi. Bakı: , 2009) Konstitusiyaya belə bir
əlavənin edilməsi respublikamızın maliyyə imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə artması, hökumətin

iqtisadi siyasət strategiyasında sosialyönümlü məsələlərin prioritetə çevrilməsi ilə ĢərtlənmiĢdir.
Bununla Azərbaycan hər kəsin layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunmasını ciddi öhdəlik kimi
üzərinə götürmüĢdür.
Konstitusiyanın 15-ci maddəsinin II hissəsinə təklif edilən «sosialyönümlü» (Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyiĢiklilərlə bağlı Referendum Aktının layihəsi. Bakı: ,
2009) sözləri də bu baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır. Bu dəyiĢikliyə görə, «Azərbaycan dövləti
bazar münasibətləri əsasında «sosialyönümlü» iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait yaradır, azad
sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir».
Azərbaycan dövlətinin uğurla həyata keçirdiyi sosialyönümlü iqtisadi siyasətə konstitusiya
təminatı yaradan bu əlavə eyni zamanda Azərbaycanın qoĢulduğu BMT-nin 1966-cı il tarixli
«Ġqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Pakt»ına, habelə Avropa ġurasının 1961-ci il tarixli
Avropa Sosial Xartiyasına tamamilə uyğundur. Azərbaycan dövləti sosialyönümlü siyasətinə
konstitusion status verməklə, hər bir vətəndaĢın yüksək sosial rifah səviyyəsinin təmini istiqamətində davamlı fəaliyyət göstərəcəyi ilə bağlı üzərinə ciddi hüquqi öhdəlik götürmüĢdür.
BirləĢmiĢ Millətlət TəĢkilatı (BMT) ĠnkiĢaf Proqramının hələ 2010-cu il üçün açıqladığı
«Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatı» respublikanın insan inkiĢafı indeksinə görə yüksək nəticələr əldə
etdiyini bir daha təsdiqləmiĢdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, insan inkiĢafı indeksi 1990-cı ildən
etibarən hər il BMT ĠnkiĢaf Proqramı tərəfindən nəĢr edilən və dünya ölkələrində əhalinin rifahını
əks etdirən göstəricidir. Bu indeks əhalinin rifahını ümumi daxili məhsuldan daha geniĢ Ģəkildə
ehtiva edir və insan inkiĢafının üç meyarını özündə birləĢdirir: uzun və sağlam ömür (orta ömür
uzunluğu əsasında hesablanır); təhsil səviyyəsi (böyüklər arasında savadlılıq, həmçinin ibtidai,
orta və ali məktəblərdə təhsil alanların say nisbəti əsasında hesablanır); layiqli yaĢayıĢ standartları
(alıcılıq qabiliyyəti pariteti, gəlir əsasında hesablanır). Sözügedən indeks həm də insan inkiĢafının
və gəlirlə rifah arasında qarĢılıqlı mürəkkəb münasibətlərin nəzərdən keçirilməsi üçün daha geniĢ
prizmanı təmin edir.
182 ölkənin yer aldığı həmin hesabatda Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstandan sonra 67-ci,
Gürcüstan 74-cü, Ermənistan 76-cı, Türkiyə isə 83-cü yerdə qərarlaĢmıĢdır. Müqayisə üçün
bildirək ki, 2005-ci ildə hesabatda 101-ci yerdə olan Azərbaycan 2010-cu ildə 67-ci yerə
yüksəlmiĢdir. Nəticədə Azərbaycan «orta insan inkiĢafı» qrupu ölkələrini tərk edərək, «yüksək
insan inkiĢafı» ölkələri kateqoriyasına daxil olmuĢdur. (www.azertag.gov.az)
Ümumiyyətlə, respublikanı son illərdə davamlı tərəqqi və yüksəliĢ yoluna çıxaran Prezident
Ġlham Əliyevin bu və digər uğurlarının səbəbi təkcə onun öz fəaliyyətini ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuĢ möhkəm zəmin üzərində qurması ilə məhdudlaĢmır. Burada ikinci mühüm
amil cənab Ġlham Əliyevin müasir düĢüncəli siyasi lider kimi yeni iqtisadi münasibətlər sisteminə
dərindən bələd olması, modernləĢməyə xidmət edən islahatları uğurla həyata keçirməsidir. Əgər
yeni ictimai-iqtisadi formasiyaya keçidin birinci mərhələsi kommunist ideologiyasından imtinanı
və bazar iqtisadiyyatına keçidi nəzərdə tuturdusa, hazırkı mərhələdə Qərb standartlarına uyğun
islahatların davam etdirilməsi, modernləĢmə prosesinin baĢa çatdırılması qarĢıda ciddi vəzifələr
kimi dayanır. BaĢqa sözlə, dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev keyfiyyətcə yeni mərhələdə Azərbaycanın
müasir dövlətə çevrilməsini, tam müstəqil siyasət yürütməsini, ən əsası inkiĢaf etmiĢ ölkələr
səviyyəsinə yüksəlməsini milli ideyanın baĢlıca hədəfi kimi müəyyənləĢdirmiĢdir.
Ölkə Prezidenti keyfiyyətcə yeni mərhələdə əsas məqsədin Azərbaycanı inkiĢaf etmiĢ
dövlətlər səviyyəsinə çatdırılması olduğunu Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkiĢafının yekunlarına həsr olunmuĢ iclasında bir daha bəyan etmiĢdir: «Beləliklə növbəti
illərdə, təqribən 10-15 ildən sonra biz elə etməliyik ki, qeyri-neft iqtisadiyyatımız, əlbəttə ki,
qoyulan hədəflərə uyğun olsun. Hədəfimiz də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda adambaşına
düşən ümumi daxili məhsul inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində olmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı ölkə
daxilində görülən işlər öz nəticəsini verməkdədir. Hazırda Azərbaycanda adambaşına düşən ümumi daxili məhsul təxminən 6 min dollar səviyyəsindədir. Əvvəlki dövrlə müqayisədə bu, çox böyük
irəliləyişdir. MDB məkanında da bu, ən yüksək göstəricilərdən biridir. Ancaq biz çalışmalıyıq ki,
növbəti illərdə bu rəqəmi ən azı iki dəfə artıraq. Baxmayaraq ki, son 8 il ərzində Azərbaycanda
ümumi daxili məhsul üç dəfə artmışdır. Yəni, bu, dünya praktikasında bəlkə də görünməmiş bir

hadisədir - 300 faiz artmışdır. Biz qarşıya hədəf qoyuruq - növbəti 10 il ərzində ümumi daxili
məhsul ən azı iki dəfə artmalıdır». (www.prezident.az)
Ġstənilən ideya cəmiyyət üçün o vaxt cəlbedici görünür ki, onun praktik tətbiq imkanları
olsun. Ġrəli sürülən məqsədlər, ideyalar nə qədər cəlbedici görünsə belə, bütün bunların real icra
mexanizminə əsaslanmaması bəzən onların kağız üzərində qalması, müxtəlif təqdimatlar,
müzakirələr səviyyəsindən kənara çıxmaması ilə nəticələnir. Azərbaycanı müasir və inkiĢaf etmiĢ
qüdrətli dövlətə çevirmək məqsədi deklorativ bəyanatlardan uzaq olub real fəaliyyət mexanizmlərinə əsaslanır. «Əsl siyasət konkret, real iĢ görməkdir» - deyən və cəmiyyət qarĢısında verdiyi hər
bir vədi əməli fəaliyyəti ilə doğruldan Prezident Ġlham Əliyevin «Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış» İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə» 29 noyabr 2011-ci il tarixli sərəncamı
bunun bariz nümunəsidir. Sosial-iqtisadi inkiĢafın keyfiyyətcə yeni mərhələsində belə bir
sərəncamın imzalanması deməyə əsas verir ki, dövlət baĢçısı Azərbaycanın gələcək inkiĢaf
perspektivlərinin indidən dərin elmi əsaslarla müəyyənləĢdirilməsini vacib sayır. Sərəncamda
vurğulandığı kimi, «Ölkənin inkiĢafının hazırkı mərhələsində əsas hədəf çoxĢaxəli, səmərəli və
innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaĢdırılması, sosial sahədə önləyici inkiĢaf trendinin
təmin olunması və əhalinin rifahının layiqli, qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun səviyyəyə
çatdırılması, habelə elmin, mədəniyyətin inkiĢafında, ictimai həyatın bütün istiqamətlərində yeni
nailiyyətlərin əldə olunmasıdır». (www.prezident.az)
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 2012-ci ilin
sonunadək 2020-ci ilədək dövrü əhatə edən «Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ» ĠnkiĢaf
Konsepsiyasını hazırlamalıdır. Əminliklə demək olar ki, belə bir konsepsiyanın hazırlanması
Azərbaycanın inkiĢaf etmiĢ ölkələr sırasına yüksəlməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycanın inkiĢaf etmiĢ ölkələr sırasına daxil olmaq istəyi cəmiyyətdə
müəyyən skeptik və qeyri-adekvat yanaĢmalara yol açırdısa, hazırda bu məqsəd getdikcə milli
ideya səviyyəsinə yüksəlir. Cəmi 8-9 il ərzində cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında ictimai
həyatın bütün sahələrində qazanılan fundamental uğurlar fonunda bu məqsədin reallığa adekvat
olduğunu da əminliklə iddia etmək olar. Digər tərəfdən, dövlət baĢçısı indiyə qədər xalq
qarĢısında verdiyi hər bir vədi praktik surətdə həyata keçirmək üçün real fəaliyyət mexanizmlərinə
və çevik komandaya malikdir. Respublikanın ilbəil sürətlə artan maliyyə imkanları isə qarĢıda
duran bütün məqsədləri ardıcıl və sistemli surətdə həyata keçirməyə imkan verir. Bəzi paralellər
aparmaqla respublikanın son illərdəki inkiĢaf dinamikası ilə bağlı aydın təsəvvür yaratmaq
mümkündür. Məsələn, yeni yüzilliyin əvvəllərində bir sıra layihələri sırf maliyyə çatıĢmazlığı üzündən
həll edə bilməyən Azərbaycan hazırda regionun ən böyük investor dövlətinə çevrilmiĢdir.
Dünya Ġqtisadi Forumunun hazırladığı «Qlobal rəqabətlilik 2010-2011 hesabatında» Azərbaycan 57-ci yeri tutmuĢdur. Bu nəticəyə görə respublikamız MDB məkanında liderliyini
qorumuĢdur. Bundan baĢqa, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının «Doing
Biziness 2011: Sahibkarlıq üçün Ģəraitin yaxĢılaĢdırılması» birgə hesabatının nəticələrinə əsasən,
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģərait reytinqində 183 ölkə arasıünda 54-cü yeri tutmuĢdur.
«Moods Ġnvestors Servises» beynəlxalq reytinq agentliyi isə respublikamızın istiqrazlarına təyin
etdiyi «Ba1» reytinqini təsdiq edərək xarici valyuta üzrə «Baa2» və yerli valyuta üzrə «A3» reytinqlərin proqnozunu sabitdən pozitivə qaldırılması barədə qərar qəbul etmiĢdir. (www. economy.
gov.az)
Respublikamız son illərdə bütün investisiya layihələrini daxili resursları hesabına reallaĢdırmaqla yanaĢı, həm də regionda böyük sərmayədar dövlətə çevrilmiĢdir. Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Ġçveçrə, Rusiya kimi dövlətlərin iqtisadiyyatına sərmayə qoyan Azərbaycan bununla həm də
inkiĢaf etməkdə olan ölkədən inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevrilmək əzmini nümayiĢ etdirir.
Respublikamız son illərdə Türkiyə iqtisadiyyatına 5, Gürcüstan iqtisadiyyatına 1,5 milyard
dollardan artıq investisiya yatırmıĢdır. Eyni zamanda, son illərdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xəttinin maliyyələĢdirilməsi üçün Gürcüstana əvvəlcə 200, daha sonra 250 milyon dollar güzəĢtli
kredit ayırmıĢdır. Azərbaycanın «SOJARTurjalyans» Ģirkətlər alyansı Türkiyənin nəhəng «Petkim» neft-kimya kompleksinin nəzarət-səhm paketinin həlledici hissəsinin sahibidir və 2014-cü
ilə qədər «Petkim» təsisatlarına yatırılacaq sərmayələrin həcmi 10 milyard dolları aĢacağı ehtimal

olunur. Yaxın gələcəkdə isə ARDNġ Ceyhanda neft emalı və neft-kimya kompleksinin inĢasını
planlaĢdırır. Enerji sərmayələrin qoyuluĢundan baĢqa digər sahələrə, məsələn, qiymətli kağızlar
bazarına, aktivlərə, səhmlərə də maraq göstərilir. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının daim
davamlı Ģəkildə artması və maliyyə imkanlarının geniĢlənməsi isə respublikanın daha böyük
həcmdə investisiyalar qoyuluĢuna geniĢ Ģərait yaradır.
Son illər daxili investisiyaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artımı da mühüm
nəticələrdən biridir. ModernləĢmə məqsədilə – dövlət əsaslı kapital qoyuluĢu hesabına – həyata
keçirilən layihələrin də əsas məqsədi insanların yüksək rifahının, firavan yaĢayıĢının təmin
edilməsidir. Regionlarda və paytaxt Bakıda qlobal layihələrin həyata keçirilməsi – yeni yolların,
körpülərin, piyada keçidlərinin salınması, kommunal xarakterli problemlərin həlli, abadlıq,
quruculuq tədbirlərinin geniĢləndirilməsi infrastrukturun müasirləĢdirilməsi yolu ilə insanların
həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu tədbirlər nəticəsində həm də insanların
düĢüncə, yaĢam tərzi, həyata baxıĢı da dəyiĢir, modernləĢmənin mahiyyəti ictimai təfəkkürdə
aydın dərk edilir.
Akademik Ramiz Mehdiyev «Gələcəyin strategiyasının müəyyənləĢdirərkən: modernləĢmə
xətti» əsərində haqlı olaraq iqtisadiyyatın inkiĢaf tempinə adekvat Ģəkildə cəmiyyətin və dövlətin
sosial-institusional strukturunun dəyiĢdiyini qeyd edir: «Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artması,
eləcə də ölkəyə investisiyalar axını nəticəsində iqtisadiyyatın daha çox fəaliyyət qabiliyyətli və
səmərəli olması, təsərrüfat həyatının mərhələli modernləşməsinə şərait yaradır: Bu da öz
növbəsində Karl Marksın bəhs etdiyi vəziyyətə gətirib çıxarır – ölkədə təsərrüfat modernləşəndə,
kapitalizm möhkəmlənəndə və burjuaziya yarananda siyasi sistemin transformasiyası labüddür.
Marksın terminologiyası ilə desək, bazisdə baş verən dəyişikliklər həmişə üstqurumda
dəyişikliklərə səbəb olur». (Mehdiyev R. «Gələcəyin strategiyasının müəyyənləĢdirərkən: modernləĢmə xətti». Bakı, 2008)
«ModernləĢmə xətti yenə də gündəlikdədir» adlı digər əsərində filosof qeyd edir ki, uzun
illər boyu dəyiĢməz siyasi imperativlərə əsaslanan cəmiyyətdə sosial mühitin hər hansı Ģəkildə
dəyiĢməsi yalnız yeni oriyentirlərin ictimai qavrayıĢı və nəsillərin dəyiĢməsi amilləri nəzərə
alınmaqla həyata keçirilə bilər. Akademik Ramiz Mehdiyev «Müasir Azərbaycan milli ideyanın
təcəssümü kimi» əsərində isə vurğulayır ki, Prezident Ġlham Əliyev müasir cəmiyyətin, müasir
infrastrukturun yaradılmasını və müasir insanın formalaĢdırılmasını modernləĢmə sahəsində ölkə
qarĢısında duran əsas vəzifələr kimi müəyyən etmiĢdir. Akademik Ramiz Mehdiyev
modernləĢməni müasir dövlətin zəruri funksiyalarından biri kimi səciyyələndirir, eyni zamanda,
Azərbaycanın innovasiya modernləĢməsində maraqlı olduğunu xüsusi qeyd edir. (Mehdiyev R.
«Müasir Azərbaycan milli ideyanın təcəssümü kimi». 12 may 2011. «Azərbaycan» qəzeti)
Ümumiyyətlə, bu reallıq indi aksiom kimi qəbul olunur ki, modernləĢmə prosesi yalnız
iqtisadi cəhətdən təmin olunmuĢ ölkələrdə özünə möhkəm dayaqlar tapa bilər. Ġqtisadi və siyasi
islahatları paralel Ģəkildə həyata keçirmədən, bir-biri ilə sıx Ģəkildə əlaqələndirmədən ciddi
nəticələrə nail olmağın mümkünsüzlüyünü Prezident Ġlham Əliyev də dərin məzmunlu nitqlərində
dəfələrlə vurğulamıĢdır.
Sosioloq S.M.Lipset dövlətin inkiĢaf səviyyəsi ilə onun siyasi quruluĢu arasında əlaqələri
məxsusi araĢdıraraq bu qənaətə gəlmiĢdir ki, demokratikləĢmə bir çox amillərdən asılıdır, lakin
sosial-iqtisadi inkiĢafın səviyyəsi onun «əsas və zəruri Ģərtidir». Alimin hesablamalarına görə,
iqtisadi inkiĢafın ən aĢağı səviyyədə olduğu ölkələrin 74 faizində avtoritar rejim, 24 faizində
«yarımdemokratik» rejim hökm sürür. Ġqtisadi inkiĢaf baxımından orta səviyyədən aĢağı olan
ölkələrin 11 faizində, bu səviyyədən yuxarı olan ölkələrin 39 faizində demokratik rejim mövcuddur. (Mehdiyev R. «ModernləĢmə xətti yenə də gündəlikdədir». Bakı, 2008)
Bu mənada, iqtisadi problemlərini son illərdə geridə qoyan Azərbaycandan sivil Qərb
dövlətlərində olduğu kimi yüksək demokratik inkiĢaf gözləmək qeyri-adekvat yanaĢma olar.
Azərbaycanın demokratik inkiĢaf səviyyəsi xeyli dərəcədə kapitalist modernləĢməsinin və sənaye
cəmiyyətinin genezisinin erkən mərhələlərində Avropa ölkələrinin çoxu üçün səciyyəvi olmuĢ
səviyyəyə oxĢayır. BaĢqa sözlə, demokratiyanın inkiĢaf səviyyəsi müəyyən edilərkən, adambaĢına
düĢən ümumi daxili məhsulun həcmi də nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 1990-cı illərin əvvəllərində

Azərbaycanda adambaĢına düĢən məhsulun həcmi cəmi 300-400 dollar arasında idi. Son illərdə
isə Azərbaycanda adambaĢına ümumi daxili məhsulun həcmi artaraq 6 min dollara çatmıĢdır.
Milli gəlir, adambaĢına düĢən məhsul istehsalı artdıqca, təhsilə, elmə, səhiyyəyə, informasiya
vasitələrinə, informasiya texnologiyalarına ayrılan vəsaitlər çoxalır. Bu da insanların bir-birinə
yaxınlaĢması, demokratik proseslərin inkiĢafı üçün daha möhkəm təməl yaradır. Məhz buna görə
də cənab Ġlham Əliyevin prezidentliyinin əsas konsepsiyası güclü iqtisadi bazanın
yaradılmasından ibarətdir. Məhz güclü iqtisadi baza siyasi və hüquqi islahatları da uğurla davam
etdirmək imkanı yaradır. Ġqtisadi sistemin sabitliyi labüd surətdə demokratikləĢməyə, ictimai
həyatın bütün sahələrinin modernləĢməsinə aparır.
Azərbaycanda təkamül yolu ilə gerçəkləĢən, tədrici xarakter daĢıyan sistem dəyiĢkənliyi, habelə modernləĢməyə keçid, ilk növbədə, idarəçiliyə yeni ruh və müasirliyin, habelə innovativ
yeniliklərin gətirilməsi prinsipinə əsaslanır. SabitləĢmədən modernləĢməyə aparan bu yol eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin mənafelərinin daha etibarlı müdafiəsi, ictimai qüvvələrin tarazlığının qorunub saxlanılması, cəmiyyətə xas mülki, demokratik, özünüidarə meyillərinin
adekvat realizə etmək imkanlarını geniĢləndirir. BaĢqa sözlə, maliyyə imkanlarının geniĢlənməsi
ilə paralel siyasi və hüquqi islahatların davam etdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Məqsəd
qanunun aliliyinin tam təmin olunduğu, insan və vətəndaĢ hüquqlarının qorunduğu, vətəndaĢ
cəmiyyətinin inkiĢaf etdiyi sivil cəmiyyət qurmaqdır.
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SUMMARY
The article deals with the progressive development of the Azerbaijan Republic in the period of
independence, established by the national leader Heydar Aliyev. At the present stage the policy to
the socio-economic, political, cultural development worthily continues by present President Ilham
Aliyev. The basis of this political line is the modernization of society and social welfare of the
Azerbaijani people.
Hüseynova Ġ., AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
“Qlobalaşma və İnformasiya Cəmiyyətinin fəlsəfi problemləri” şöbəsinin əməkdaşı
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ MÜSTƏQĠL
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTĠNĠN MÜASĠR MODELĠ
Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi, ictimai-siyasi və mənəvi həyatında
yaranan dönüĢ böyük tarixi Ģəxsiyyət , Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Öz xalqının
milli-mənəvi gücünə, milli mədəniyyətinə, soykökünə söykənən Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan
dövlətinin müasir modelini və onun ideoloji əsaslarını formalaĢdırdı. Ulu öndər uzaqgörən müdrik
siyasətçi kimi qurduğu Azərbaycan dövlətçilik modelində, dünyada gedən ziddiyyətli proseslərin vahid
bir sistemdə harmoniyasını yaratdı. Bu model, dünyada formalaĢmaqda olan yeni dünya nizamının
modelinə çevrilə bilər. Ölkədə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətçiliyin əsaslarını quran Heydər
Əliyev müasir Azərbaycan milli ideologiyasının xalqın tarixi keçmiĢi , adət-ənənələri və genetik yaddaĢı
ilə bağlılığını uzaqgörənliklə vurğulayır, eyni zamanda bu konsepsiyada dini dəyərlərin də mühüm yer
tutduğunu göstərirdi.
Heydər Əliyev idarəçiliyində milli –mənəvi dəyərlərə qayıdıĢ, qlobal dəyərlərdən təcrid olunmur.
Tam əksinə olaraq, hər iki proses vahid bir proses kimi milli dövlətçiliyin inkiĢafına səbəb olur.
Azərbaycan dövlətçilik modelində çoxlarınun qeyri-mümkün hesab etdikləri islam və demokratiya
dəyərləri Azərbaycan modelində vəhdət təĢkil edir. Çünki, əsrlərlə Azərbaycan xalqının milli
təfəkkürünün formalaĢmasında universal islami dəyərlərin mühüm rolu olmuĢdur. Ġslam dininin
özünəməxsus ümumbəĢəri humanist xarakteri bu dinə etiqad edən insanları daima ifrat millətçilikdən,
irqçilikdən, terrorizmdən uzaqlaĢdırmıĢ və tolerantlıq, insanilik, ədalət hisslərinin inkiĢaf etdirilməsinə,
vicdan azadlığı və digər insani hüquqlara hörmətlə yanaĢmasına Ģərait yaratmıĢdır. Buna görə də, tarix
boyu Azərbaycan xalqı daima öz ərazisində və qonĢuluqda yaĢayan xalqlara, etnik-dini konfessiyalara
nəinki tolerant münasibət göstərmiĢ, hətta onları öz sosial- hüquqi sisteminin ayrılmaz bir hissəsi kimi
dərk etmiĢdir. Bunu Azərbaycanda ənənəvi Ģəkildə mövcud olan dini konfessiyaların ( yəhudi və
pravoslav icmaları ) misalında və Ulu öndərimizin onlara göstərdiyi münasibətində görmək olar.
Dinlərin və mədəniyyətlərin qovĢağında olan Azərbaycan bu gün də eyni funksiyanı uğurla
yerinə yetirir.Azərbaycanda ayrı-ayrı dini icmalara münasibətin tolerantlıq ənənələri üzərində

formalaĢması tələbi məhz çoxkonfessiyalı dövlətimizin memarı Heydər Əliyevdən gəlir: ― Ġslam dini
baĢqa dinlərə qarĢı heç vaxt düĢmən olmamıĢdır. Çünki bu dinlərin hamısı Allahdan gəlir.
Azərbaycanda müsəlmanlarla yanaĢı, baĢqa dinlərə etiqad edən adamlar da yaĢayır. Onlar da
Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaĢlarıdır. ÇalıĢmalıyıq ki, dini, milli mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaĢları eyni hüquqlu olsunlar və onların hamısının birliyini,
vəhdətini təĢkil edək‖. [1]
Ġslam dininin əsas prinsiplərindən biri digər dinlərə və etnik qruplara humanist yanaĢma prinsipi
olmuĢdur. Tarixdə daima islam mədəniyyəti və islam hüququ kontekstində bütün dini icmalar bərabər
hüquqlarla təmin olunmuĢdur. Bu münasibət islamın öz daxili prinsiplərindən irəli gəlir. Bu baxımdan
beynəlxalq mədəniyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində tarixi islam mədəniyyəti və islam
hüququ prinsiplərindən istifadə etmək olar. Dünyada sülhün bərqərar olması və dinlərarası anlaĢmanın
təmin olunmasında ümumbəĢəri islam dəyərlərinin həm nəzəri, həm də praktiki müddəalarından istifadə
etmək olar. Heydər Əliyev məhz bu prinsiplərdən çıxıĢ edərək ölkə daxilində etnokonfessional
münasibətləri tənzimləməyə müvəffəq olmuĢdur. Heydər Əliyevin ―Bizim dövlətimiz dünyəvi
dövlətdir, ancaq biz dindən ayrı deyilik ― – fikri mədəniyyətlərarası dialoq problemi ilə məĢğul olan
mütəxəssislər tərəfindən həmiĢə dəstəklənmiĢdir. [2] Ulu öndərin bu mənada, ―Bizim Konstitusiyamıza
görə, ölkəmizdə dünyəvi dövlət qurulur. Din dövlətdən ayrıdır. Təbiidir ki, bütün dünyəvi ölkələrdə bu
belədir. Bu, heç kəs də təəccüb doğurmasın. Bu, bizim dinə münasibətdə baĢqa bir mövqe tutmağımızı
göstərmir‖ - qənaəti sıx-sıx diqqətə çəkilir.
Azərbaycan dövləti dini dövlət deyildir. Lakin dövlətin varlığı xalqdan ibarət olduğu kimi, xalqın
da varlığı onun əsrlərlə daĢıdığı mənəvi irsə bağlıdır. Azərbaycan xalqının mənəvi irsi əsrlərlə islam
dəyərləri üzərində formalaĢmıĢdır. Bu baxımdan da din və dövlətin nə qədər bir-birindən ayrı olduğunu
söyləmək mümkün deyildir. Sadəcə olaraq, Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan dövlətçiliyi millimənəvi, yəni din və dövlətin yeni vəhdəti modelidir. Bu, əslində müasir islam dövlətçiliyinin tələblərinə
uyğun bir sistemdir. Ulu öndər islam prinsiplərindən çıxıĢ edərək dövləti bütün hüquqi, sosial-siyasi,
iqtisadi və mədəni institutlar kimi tanıyır. Bu sistemdə, artıq qeyd etdiyimiz kimi , islam dininin rolu
danılmazdır.
Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərə, xalqımızın min illər boyu formalaĢan adət-ənənələrinə
bağlı olduğu qədər də müasirlik, yenilik tərəfdarı idi. Müasirlik və dini-mənəvi dəyərləri bir-biri ilə
uzlaĢdıran Ulu öndər, bu dini-mənəvi dəyərlərdən müasir həyatımızda istifadəsini daha da
geniĢləndirilməsini və inkiĢaf etdirilməsini tövsiyə edirdi. Yəni dini dəyərlərə qayıdıĢ adı altında geriyə,
keçmiĢə qayıtmamalı, əksinə, bu mənəvi dəyərlərdən faydalanlaraq daha da irəli gedib gələcəyimizi
qurmalıyıq.
Mərhum Prezidentimiz milli-hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢaf
etdirilməsində islam dininin mənəvi dəyərlərindən maksimum istifadə olunmasına çalıĢırdı. Onun
mütərəqqi fəaliyyəti dövlət quruculuğuna, insanın firavan yaĢaması üçün zəruri Ģəraitin yaradılmasına,
Azərbaycan xalqının tarixi, adət və ənənələrinin, milli-mənəvi və mədəni irsinin etibarlı Ģəkildə
qorunub daha da zənginləĢməsinə, millətin özünüdərkinin formalaĢmasına, gənclərin humanizm, öz
millətinə hörmət və dövlətçilik ideyaları ruhunda tərbiyə edilməsinə yönəlmiĢdi.
Böyük həqiqətdir ki, mənəvi dəyərlərimizin ən qiymətlisi ana dilimizdir. Hər bir xalqın Ana dili,
əlifbası və mədəniyyətindəki identikliyi, özünəməxsusluğu, onun elmi kodudur. Ulu öndərin milli
siyasət konsepsiyasında azərbaycanlı kodu tərkib hissə və əsas sütunlardan biridir. Azərbaycan dilinin
yenidən xalqa qaytarılmasında Heydər Əliyevin göstərdiyi əzmkarlıq və milli qeyrət əsrlər boyu xalqın
yaddaĢında qalacaqdır. Dilimiz haqqında Dahi Lider demiĢdir: ― Hər bir xalqı yaĢadan və inkĢaf etdirən
onun xalqıdır. Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar dildir , dilimizin söz ehtiyatı çox böyükdür. ġəxsən mən
bu dili sevirəm‖. [4]
Azərbaycan dilinin inkiĢafı, tətbiqı sahəsində Dahi Liderin verdiyi qərarlar, imzaladığı sənədlər
dövlət quruculuğu siyasətinin ən qiyməmli və dəyərli hadisəsiydi.
Xalqın əsrlər boyu yaratdığı, nəsildən-nəslə ötürdüyü adət-ənənələr cəmiyyətin sosial
özünütənzimləmə prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir və cəmiyyət bu ənənələrsiz yaĢaya bilməz. Öz
həyatının mənasını xalqa xidmətdə görən Heydər Əliyev xalqının milli dəyərlərinə, adət-ənənələrinə
ehtiramla yanaĢırdı. O, deyirdi: ― Bizim milli dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaĢayıĢında

formalaĢmıĢdır. Milli – mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi xalq ola bilməz. Azərbaycan xalqının
milli – mənəvi dəyərlərinin ən əsası bizim müqəddəs kitabımız Qurani-ġərifdə öz əksini tapmıĢdır.
Ancaq bununla yanaĢı, Azərbaycanın mütəfəkkir, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük
Ģəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və dövlət xadimləri, böyük elm , mədəniyyət xadimləri,
Azərbaycan xalqının mill-mənəvi dəyərlərini yaradıblar. Bu, bizim milli-əxlaqi mentalitetimizdir, bu,
bizim baĢqa dəyərlərimizdir...‖. [ 5 ]
Heydər Əliyevin banisi olduğu müasirlik, dünyəvilik, sosial rifah, tarixi və mədəni dəyərlərə
qayıdıĢ prinsiplərinə əsaslanan siyasətin davam etdirilməsini dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan həyata
keçirdiyi demokratik dəyərlərə sadiqliyini sübuta yetirib. Həmin siyasət xətti bu gün etibarlı əllərdədir
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
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SUMMARY
After getting independence the change with took place in the economical and in the spritual
life of Azerbaijan is closely connecting with Haydar Aliyev‘s name. Haydar Aliyev who leaned his
peopl‘s national culture and to the national spritual power formed the model of independent
Azerbaijan. The model can be changed in to world structure model which is formong norv in the
world.

Xəlilova Z., doktorant
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―ƏKĠNÇĠ‖ QƏZETĠNDƏ ĠġLƏNMĠġ TERMĠNLƏRĠN FORMA VƏ MƏZMUN
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
Azərbaycan ədəbi dili terminologiyasının təĢəkkülü və inkiĢafı prosesində nəĢri ilə
Azərbaycan dövri mətbuatının bünövrəsini qoyan və aid olduğu dövrün mötəbər mətbu orqanı olan
―Əkinçi‖ qəzetinin dəyəri danılmazdır.Qəzetin dilində aĢkar olunan terminoloji xəzinə Azərbaycan
elminin və terminologiyasının inkiĢaf zəncirində çox vacib bir halqanın - XIX əsr ədəbi dili
terminologiyasının öyrənilməsində dəyərli məxəz hesab olunur. Bir-birindən fərqli elm sahələrində
çalıĢan mütəxəssislər üçün dəyərli mənbə olan ――Əkinçi‖ qəzetinin dilimizin lüğət tərkibi ilə bağlı
ən böyük xidməti termin yaradıcılığı iĢidir‖[3, s.137].
―Əkinçi‖ qəzetində çap olunan məqalələrin məzmun müxtəlifliyi terminoloji leksikanın da
müxtəlifliyinə səbəb olmuĢdur.Ümumiyyətlə, hər bir terminin özünün inkiĢaf tarixi var. Qəzetin
dilində iĢlənən terminlərin bəziləri ən qədim dövrlərdən boylanıb ―Əkinçi‖ və digər ədəbi
nümunələr və mətbu orqanlarla yaĢamıĢ, müasir dövrə qədər müxtəlif dəyiĢikliklərlə təkamül prosesi
keçmiĢdir.
Qəzetin dilində iĢlənən məlum söz qruplarından bir qismi forma və məzmununu qoruyaraq müasir
dövrə qədər mühafizə olunmuĢdusa da, müxtəlif tematik qruplara daxil olan sözlərdən bəziləri zamanzaman lüğət tərkibinin qeyri-fəal fonduna daxil olmuĢ və hal-hazırda fəaliyyətini dayandırmıĢdır.
Qəzetin dilində iĢlənmiĢ terminləri müasir ədəbi dildə iĢlənmə xüsusiyyətlərinə görə aĢağıdakı kimi
qruplaĢdırmaq olar:

1. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində maddi əsasını itirmiĢ terminlər.
Cəzirə. İngilis dövlətinin yeri cəzirədir ki, bu cəzirə Avropa qitəsinin şimal tərəfində vaqedir
[1, s.48].Coğrafi termin olan cəzirə sözü ərəb sözü olub, mənası ―ada‖ deməkdir. Müasir
Azərbaycan ədəbi dilində cəzirə sözü Ģəkil etibarilə öz funksionallığını itirmiĢdir. Hal-hazırda bu
leksik vahid tam Ģəkildə ada sözü ilə ifadə olunmaqdadır.Lakin cəzirə sözünün izləri bəzi sözlərdə,
eləcə də Bakı ətrafındakı Zirə kəndinin adında qorunub saxlanmıĢdı. Məsələn, "Zirə" sözü ərəbcə
ada mənasını verən "cəzirə" sözündən götürülmüĢdür. Sözdəki ―cə‖ hissəciyi ixtisara düĢərək
―Zirə‖ formasını almıĢdır.
Nimcəzirə. Malay nimcəzirəsində ingilis konsulunu Piran hökümətində öldürüblər [1,
s.111].―Nimcəzirə‖ sözü ərəb mənĢəli söz olub, ―yarımada‖ deməkdir. ―Nimə‖ sözü ―yarım, yarı‖
[4], cəzirə isə ―ada‖ mənasındadır. Nim sözü talıĢ dilində də eyni mənada iĢlənməkdədir: nim—
yarı; nimə-yarısı; niməyjə - günorta. ―Əkinçi‖ qəzetinin dilində iĢlənmiĢ nimcəzirə sözü tamamilə
indiki ədəbi dildə istifadədən qalmıĢdır. Müasir ədəbi dildə həmin leksik vahidin ifadə etdiyi
məzmun ―yarımada‖ sözündə tam Ģəkildə öz əksini tapır.
Miqnatis. Bu əsbabın qiblənamənin miqnatisi kimi miqnatisi var ki, onun tərpənməyi ilə
qalvanızmın çox ya azlığını bilirlər [1, s.274]. Miqnatis sözü “maqnit” sözü ilə ekvivalent mənaya
malikdir. Miqnatis latın mənĢəli, maqnit –maqneziya daĢı isə yunan mənĢəlidir [5]. Qəzetin dilində
bu sözün maqnit variantına rast gəlinməmiĢ, lakin miqnatis sözü kifayət qədər fəal olmuĢdur.
Müasir Azərbaycan dilində də maqnit sözündən istifadə olunduğu halda, Türkiyə türkcəsində
miqnatis sözü fonetik dəyiĢikliklərlə ―mıknatıs‖ Ģəklində əsas lüğət fondu vahidi kimi istifadə
olunur.
Ərradə. Müasir ədəbi dildə bu söz məzmun etibarilə araba sözü ilə ifadə olunur. Araba
mənasını ifadə edən bu söz ―Əkinçi‖nin dilində çoxmənalılığı ilə seçilir. Məsələn: “... sonra onların
yarpağını xırda əl ərradəsi ilə kuma gətirmək olsun” [1, s.299] “Hod adlı nemes bir atəş ərradəsi
qayırmaq fikrinə düşüb ki, su üzündə işləsin” [1, s.275]; “...17 dəvə ərradəsi ilə general Lomakinin
sərkərdəliyi ilə Xivəyə gediblər” [1, s.269].
QuruĢ. Onların hər birinə ol vilayət 3 min quruş məvacib versin [1, s.223]. Mənbənin dilində
quruĢ sözü pul vahidi olaraq iĢlənmiĢdir. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində müstəqil leksik mənasını
mühafizə edə bilməyən quruĢ sözü yalnız mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi kimi dilimizdə qorunub
saxlanmıĢdır. Məsələn: qəpik-quruş. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq bu söz Türkiyə türkcəsində
hal-hazırda da istifadə edilir və xırda pul vahidi hesab olunur.
―Əkinçi‖qəzetində terminoloji leksikanın ən diqqət cəlb edən əlaməti termin yaradıcılığıdır.
AnlayıĢların yeni formada əks olunmasında və ya yeni anlayıĢları ifadə edən terminlərin
yaradılmasında milli və alınma sözlərin maraqlı sintezi qəzetin dilini daha da özəl edir. Hətta
qəzetin dilində bir anlayıĢı ifadə etmək üçün eyni üsulla, lakin tərkib hissələri müxtəlif leksik
vahidlərdən təĢkil olunmuĢ və nəticə etibarilə eyni məzmun ifadə edən terminlər yaradılmıĢdır.
Məsələn, xəstəxana sözünü ifadə etmək üçün hər iki tərəfi alınma sözlərdən təĢkil olunmuĢ
morfoloji üsulla yaranmıĢ aĢağıdakı terminlərdən istifadə olunmuĢdur:
Azarlıxana- Müalicəgah.Badkubə şəhərinin Mixaylovski azarlıxanasında bu yanvarın
ibtidasında müalicəgah bina olub [1, s.120].
Mərizəxana.“...oralarda xalqın xərcilə çox məktəb və mərizəxanalar bina edib” [1, s.330].
―Əkinçi‖nin dilindən fərqli olaraq müasir ədəbi dilə qədər öz mövcudluğunu mühafizə edə
bilməyən bu sözlərin ifadə etdiyi məzmun daha çox ―xəstəxana‖, son dövrlərdə - alınma sözlərin
dilimizə sürəkli daxil odluğu bir dövrdə ―xəstəxana‖ sözü ilə yanaĢı, ―klinika‖ sözü ilə ifadə
olunur.
―H.B.Zərdabi baĢqa dillərə məxsus alınma terminlərə Azərbaycan dilində baĢa düĢülən
müvafiq qarĢılıq yaratmağa çalıĢmıĢdır‖ [2, s.136]. Məsələn, məktəb sözü məktəbxana, ali təhsil
müəssisələri isə müəllimxana terminləri ilə ifadə olunmuĢdur.
Müəllimxana. “Ondan ötrü ki, hər məmləkətdə müəllimxanalar və mədrəsələr açıb” [1, s.68]
Məktəbxana. ―... məktəbaxanalar bian edib maşın və ustadlar gətirib” [1, s.172].

Ümumiyyətlə, ―...morfoloji üsulla termin yaradıcılığı dilimizin lüğət tərkibinin
zənginləĢməsində xüsusi rol oynayır. Lakin müxtəlif morfoloji əlamətlər öz funksiyası və aktivliyi
baxımından bir-birindən fərqlənir‖[2, s.151]. ―Əkinçi‖qəzetinin dilində morfoloji üsulla yaranmıĢ
terminlər sırasında “xana‖ alınma Ģəkilçisi ilə formalaĢan leksik vahidlər üstünlük təĢkil edir:
PoĢtxana. ―Bu əsnada bir tacir min manat Hacıtərxana göndərmək üçün poştxanaya verib
qəbz alır” [1, s.101].
Çapxana. “... çapxana açıb öz dilimizdə çap elədib, xalqa müftə, ya bir az qiymətə paylasın
ki, bizim məktəbxanalarda şair kitablarının əvəzində ol kitablar oxunsun” [1, s.162]. Hal-hazırda
bu anlayıĢ nəşriyyat termini ilə ifadə olunur.
Polisəxana. “Tiflisdə sakin olan yəhudilərə polisəxana məlum edib ki, gərək Tiflisdən çıxıb
getsinlər” [1, s.74].
Teleqrafxana. “Osmanlı teleqrafxanalarında Qerdseqovinə buntu aşkar olandan sonra
gizdin, yəni məxfi dildə tel vurmaq qadağan olmuş idi” [1, s.79].
Nataryusxana. “Nataryusxanalarda neft yeri aldı-satdı kağızlarını yazmağı növbət çatmır”
[1, s.437]. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində notariat idarəsi Ģəklində iĢlənən bu leksik vahidin
qəzetin dilində iĢlənmə forması çox cəlbedicidir. Sözün tələffüz formasnda yazıya köçürülməsi və
morfoloji yolla ―xana‖ hissəciyinin əlavə edilməsi ilə termin yaradılması qəzetin termin yaradıcılığı
baxımından araĢdırılmasının nə qədər vacib olduğunu bir daha əsaslandırır. Bir faktı da qeyd etmək
lazımdır ki, ―Əkinçi‖ qəzetində termin yaradıcılığının nəticələri olan sözlərin heç də hamısı dildə
sabitləĢə bilməmiĢdir. Ümumiyyətlə, XIX əsr ədəbi dilində mövcud olan poĢtxana, polisəxana,
teleqrafxana, nataryusxana kimi düzəltmə terminlər müasir ədəbi dildə həmin leksik vahidlərin
kökü ilə idarə sözünün sintaktik üsulla birləĢməsindən yaranan söz birləĢməsi Ģəklində olan termin
kimi iĢlənməkdədir.: polis idarəsi, teleqraf idarəsi, notariat idarəsi və s.
Sənə. ―150 sənə bundan əqdəm ingilis vilayətində bir ticarət icmalı əməl gəlib” [1, s.79].
Sənə sözü müasir ədəbi dildə ―il‖ formasında iĢlənsə də, Türkiyə türkcəsində sənə-sene sözü
istifadə olunmaqdadır.
2. Semantik baxımdan dəyiĢmiĢ terminlər.
Bu qrupa daxil olan sözlər maddi qabığını dəyiĢməsələr də, məzmun etibarilə sıxılamaya
məruz qalmıĢlar. Məsələn:
Kağız. ―Çünki sizin kağız onu diqqət ilə oxuyanın çoxuna belə təsir edə bilər” [1, s.331].
Kağız sözü qəzetində dilində bir neçə məqamda ―qəzet‖ mənasında iĢlənmiĢdir. Bu sözün nəzərdə
tutulan mənada iĢlənməsi digər əcnəbi dillərdə bu sözün hərfi tərcümə zamanı kağız sözünü ifadə
etməsi də ola bilər: newspaper- xəbər kağızı (qəzet).
Fəqərə. “Bu hökmün 1-ci və 2-ci fəqərələrində zikr olan taxsırkar övrət olsa,...”[1, s.415].
Məzmunu tamamilə dəyiĢmiĢ leksik vahidlərdən biri fəqərə sözüdür. ―Əkinçi‖nin dilində bu söz
hökmün maddəsi, bəndi, bölməsi mənasında bir neçə məqamda iĢlənmiĢdir. Hal-hazırda isə bu söz
yalnız tibbi termin kimi istifadə imkanına malikdir.
Mahutsilən . “Sonra pəniri isti su ilə və çotka, mahutsilən ilə yuyullar və üzünə yağ sürtüb
altı ay kimi saxlayıb füruş edillər” [1, s.180]. Fırça sözünü ifadə edən bu leksik vahid qəzetin
dilində əvvəlcə, rus sözü olan “çotka” sözü ilə qeyd olunmuĢ, lakin daha sonra həmin sözün dilin
daxili imkanları hesabına sintaktik üsulla formalaĢmıĢ qarĢılığı göstərilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, ―bu yolla dilimizin lüğət tərkibinin zənginləĢmə prosesinin tarixi çox qədimdir‖ [2, s.151].
3. Formaca dəyiĢmiĢ sözlər.
Muçək. ―... ol zamanda çəyirtgə muçək boyda və qanadsız olur, onn piyadə çəyirtgə deyirlər‖
[1, s.99]. Mirçək. Akoşkaların ələkdən pərdəsi var ki, akoşka açılanda otağa mirçək ya qeyri
cücələr girməsin [1, s.39]. Ġki variantda təqdim olunmuĢ bu sözün müasir ədəbi dildə iĢlənən
forması milçək sözüdür.
Yanğı. “Qalada yanğı olmağına sözüm yox” [1, s.424]. “Yanğın” düzəltmə termininin
qəzetin dilində iĢlənmiĢ variantı bütün məqamlarda yalnız yanğı formasında əks olunmuĢdur.
Qarınca. “Necə ki qarınca çox kiçik isə də, həmzəhmət olub özünə çox yaxşı yuvalar təmir
edir, insan da həmzəhmət olanda onun nəfi ziyadə olur” [1, s.373]. Müasir Azərbaycan ədəbi
dilində qarışqa Ģəklində iĢlənən bu söz karınca variantında Türkiyə türkcəsində iĢlənməkdədir.

Göründüyü kimi, qəzetin dilində istifadə edilən terminlərin müasir ədəbi dildən fərqli və çox
özəl xüsusiyyətləri var. Alınma sözlərin milli dildə qarĢılıqları ilə ifadə edilməsinə cəhd qəzetin
terminologiya elminin inkiĢaf xəttində əhəmiyyətini əsaslandıran səbəblərdən biridir.
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SUMMARY
"Ekinchi" - one of valuable sources for research of a science of Azerbaijan and terminology.
The most part of the terms used in the newspaper is due to internal opportunities of language.
Though the majority of these terms is used on a modern Azerbaijan literary language, others have
stopped their functionalities from the objective reasons.
Ġbrahimov A., Beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AVROPA BĠRLĠYĠNĠ CƏNUBĠ QAFQAZA BAĞLAYAN AMĠLLƏR
Avropa Birliyi ilə Qafqaz, Qara dəniz və Mərkəzi Asiya dövlətlri arasında əməkdaĢlığın əsas
vasitələrinin baĢında TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States –
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə Texniki Yardım) Proqramı gəlməkdədir.
Avropa Birliyinin, ġərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dəyiĢən dünya
sisteminin yeni Ģəraitinə uyğun iqtisadi və siyasi quruluĢ dəyiĢimi və Avropa Birliyi
iləmünasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi təĢəbbüsü olaraq ifadə edə biləcəyimiz TACIS Proqramının
yaradılmasının təməli 1990-cı ildə Roma zirvə görüĢündə atılmıĢdır. Bu zirvə görüĢündə Avropa
Birliyinin post-Sovet respublikalarının iqtisadi və siyasi sahələrdə islahat təĢəbbüslərinin dəstəklənməsi
və bu dəstəyin texniki yardım proqramları Ģəklində həyata keçirilməsi qəbul edilmiĢdir. Yeni müstəqil
dövlətlərlə Avropa Birliyi arasında inkiĢaf edən əlaqələrin ən vacib elementini təĢkil edən TACIS
Proqramının əsas hədəfləri bunlardır:
– Demokratiyaya və sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinin dəstəklənməsi; Siyasi
müstəqillik və iqtisadi rifah əsasında cəmiyyət qurulmasına yardım edilməsi;
– Avropa Birliyi ilə proqrama daxil olan ölkələr arasında iqtisadi, siyasi və mədəni diyaloqun
inkiĢaf etdirilməsi, uzun müddətli əməkdaĢlığın qurulması;
– Yeni müstəqil dövlətlərin dünya iqtisadi və siyasi sisteminə adoptasiya olmasını
sürətləndirmək.
1993-1995-ci illərdə Avropa Birliyinin post-Sovet respublikalarına ayırdığı yardımın üçüncü
hissəsi Cənubi Qafqaz ölkələrinə verilmiĢdir. Avropa Birliyi Ġnsani Yardım Ofisinin (ECHO)
məlumatına görə 1997-ci ildə bölgə ölkələrinə 14 milyon Avro dəyərində yardım edilmiĢdir. 1998ci ilin may ayında Cənubi Qafqaz ölkələrinə 9,6 milyon Avro dəyərində yardım edilməsi qərara
alınmıĢdır. (1) 1991-1999-cu illər arasında Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələrinə kreditlər daxil
ümumilikdə 880 milyon Avro yardım etmiĢdir. (2) Yardımın həcmi 2000-ci ildə 1 milyard Avroya
yüksəlmiĢdir. (3)

TACIS çərçivəsində həyata keçirilən ən faydalı proqramların baĢında Avropa Birliyindən
baĢlayıb, namizəd ölkə torpaqlarından, Qafqaz və Xəzərdən keçərək Mərkəzi Asiyaya qədər uzanan
ġərq-Qərb koridorunun qurulmasını hədəfləyən TRACECA və INOGATE gəlməkdədir.
TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia – Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat
Koridoru) layihəsi fikri 1993-cü ilin may ayında Brüsseldə Avropa Komissiyasının təklifi əsasında
beĢ Mərkəzi Asiya və üç Qafqaz ölkəsi nümayəndələriin iĢtirakı ilə bölgənin nəqliyyat
infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsinə həsr edilmiĢ konfransdakı müzakirələr nəticəsində ortaya
çıxmıĢdır. Bu layihənin məqsədləri qısaca aĢağıdakılardır:(4)
– Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin siyasi və iqtisadi müstəqilliklərini dəstəkləmək
məqsədilə bu ölkələrin Avropa və dünya bazarlarına çıxıĢları üçün alternativ yollarla təmin
edilməsi;
– Ölkələr arasında regional əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsini təĢviq etmək;
– Beynəlxalq maliyyə institutlarının və özəl sərmayədarların sərmayə qoymalarını təmin
etmək məqsədilə TACIS və TRACECA proqramlarından katalizator kimi faydalanmaq;
– TRACECA xəttinin Trans-Avropa ġəbəkələri ilə əlaqəsini təmin etmək.
Ġki qitəni və üç dənizi birləĢdirəcək olan ―çağdaĢ Ġpək Yolu‖ – TRACECA Proqramı, Qafqaz
ölkələrinin iqtisadi və siyasi müstəqilliklərini gücləndirmələri, dünya bazarlarına çıxmaları və
beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya olmaları baxımından böyük əhəmiyyət daĢıyır.
INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe – Avropaya Dövlətlərarası Neft və
Qaz DaĢınması) Proqramı, Avropa Birliyinin iqtisadi dəstəyə, enerji təhlükəsizliyini gücləndirmə
ehtiyacına və Avropa Birliyində qaz istifadəsində gözlənən artıma bağlı olaraq əməkdaĢlıq üçün
inkiĢaf etdirdiyi və TACIS proqramı çərçivəsində maliyyələĢdirilən Avropa Birliyi təĢəbbüsüdür.
INOGATE sadəcə neft və qaz daĢınması ilə əlaqədardır və bütün yeni müstəqil dövlətlərin mövcud
olduğu regionu əhatə etməkdədir. INOGATE Proqramı, Qafqaz regionunu da əhatə edən və
yaxından maraqlandıran layihələr üzərində iĢlərini davam etdirməkdədir. Azərbaycan neftinin
Avropaya çatdırılması məqsədini güdən Bakı – Supsa, Bakı – Tbilisi – Ceyhan (BTC) Neft
Kəmərləri, Qazax neftinin daĢınmasını təmin edəcək Tengiz – Novorossiysk və Türkmən qazının
beynəlxalq bazarlara daĢınmasını nəzərdə tutan Trans-Xəzər Qaz Kəməri layihələri bunlarıdinə
baxıldığında bu layihələrin Avropa Birliyi üçün daĢıdığı əhəmiyyət açıq Ģəkildə görülür.
Avropa Birliyi qonĢu ölkələrlə əlaqələrini daha da gücləndirmək məqsədilə ―Daha GeniĢ
Avropa - Yeni QonĢuluq Siyasəti‖ adlı strategiya iĢləmiĢdir. Bu strategiya Komissiya tərəfindən
ġura və Avropa Parlamentinə təqdim edilən 11 mart 2003-cü il tarixli ―Daha GeniĢ Avropa QonĢuluq: ġərq və Cənub QonĢularımızla Əlaqələrimiz üçün Yeni bir Çərçivə‖ adlı sənədlə ortaya
qoyulmuĢdur. (5) 12 may 2004-cü ildə Komissiya tərəfindən qəbul edilən ―GeniĢləmə Sonrası:
Komissiya Avropa Birliyi QonĢuluq Siyasətini sürətləndirdi‖ baĢlıqlı Strategiya Sənədi ilə də
QonĢuluq Siyasətinin həyata keçirilmə metodları müəyyən edilmiĢdir. (6)
Bu Strategiya Sənədində Komissiya Avropa QonĢuluq Siyasəti çərçivəsindəki ölkələrin
Avropa Birliyinə ən üst səviyyədə yaxınlaĢdırılması məqsədilə bu ölkələrlə ortaq müəyyən ediləcək
Fəaliyyət Planları yaratmasını və bu çərçivədə bəzi prioritetlərin ortaya çıxarılması metodunu
mənimsəmiĢdir. Fəaliyyət Planları, azlıqların hüquqlarını da əhatə edəcək Ģəkildə insan hüquqlarına
hörmət, hüququn üstünlüyü, yaxĢı idarəetmə, qonĢularla əlaqələrin gücləndirilməsi, bazar
iqtisadiyyarı və sabit inkiĢaf kimi ortaq dəyərlər təməli üzərində qurulacaqdır. Avropa Birliyinin bu
ölkələrlə münasibətlərini inkiĢaf etdirmə sürəti ortaq dəyərlərin paylaĢılması ilə paralel olacaqdır.
Planlar siyasi diyaloq, iqtisadi və siyasi inkiĢaf, ticarət ilə ədliyyə və daxili iĢlər sahələrində
əmakdaĢlığı əhatə edəcəkdir. (7) Fəaliyyət Planları Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana 2005-ci
ildə təqdim edilmiĢ və 2006-cı ilin sonlarında qəbul edilmiĢdir. (8)
GeniĢləyən Avrpopa Birliyinin qonĢuluq vasitəsiylə hüququn üstünlüyü, sabit demokratiya və
maddi rifah üçün imkanlar yaratmaq, bu məqsədlə Avropa Birliyi və qonĢularının qarĢılıqlı
maraqlarını uzlaĢdırmaq Ģəklində göstərilə bilən Yeni QonĢulq Siyasətinin məqsədləri bunlardır:
– Ortaq dəyərlər və maraqlar təməlində siyasi əmakdaĢlığl gücləndirərək qonĢu ölkələrdə
müstəqillik və demokratiyanı gücləndirmək;

– QonĢu ölkələrin iqtisadi islahat prosesini dəstəkləyərək və məcburi iqtisadi inteqrasiya təklif
edərək bu ölkələrdə rifah artımı üçün imkanlar təmin etmək;
– Avropa Təhlüksizlik Strategiyasına uyğun olaraq inkiĢaf, ətraf mühit, nüvə silahlarının
yayılmasının qarĢısını alma və terrorçuluqla mübarizəyə üstünlük verərək qonĢularla birlikdə ortaq
təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin etmək.(9)
Yeni QonĢuluq Siyasəti Ģərqə doğru olan Aralıq dənizinin cənub və Ģərq sahillərindəyerləĢən
ölkələri – Ukrayna, Moldova, Belarus, Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Əlcəzayir,
Misir, MərakeĢ, Tunis, Liviya, Livan, Suriya, Ġordaniya, Fələstin, Ġsraili ehtiva etməkdədir. Bu
siyasətin həyata keçirilməsində bu çərçivəyə daxil edilmiĢ ölkələrin tövsiyyələri də nəzərə
alınmıĢdır. Bunların bir çoxunu Komissiyanın mövzu iləəlaqədar 2003 və 2004-cü il
sənədlərindəgörmək mümkündür. Yeni QonĢuluq Siyasəti Avropa Birliyi üzvlüyünü
hədəfləməkdədir. Burada əsas məqsəd əməkdaĢlıq və ortaqlıq prinsiplərinə əsaslanan daha yaxın
əməkdaĢlaqdır. Bu siyasər çərçivəsindəki hər hansı bir ölkəyə üzvlük təklif edilərsə, bu ayrı proses
olaraq inkiĢaf edəcəkdir.
80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Sovet Ġttifaqının müxtəlif yerlərində etnik-milli
(eyni zamanda dini) gərginliklər meydana çıxmağa baĢladı. Kiçik miqyaslı qarĢı durmalarla baĢlayan
hadisələr illərlə davam edən, xalqların və millətlərin yaddaĢında dərin izlər buraxan savaĢlara çevrildi.
Bu savaĢlar, digər amillərlə bərabər Sovet Ġttifaqının süqutunu da sürətləndirdi.
1991-ci ildən etibarən dünyada baĢlayan 15 savaĢın 5-i Qafqazda baĢ vermiĢdir. Mütəxəssislərə
görə Qafqazda qarĢı durmaya çevrilmə ehtimalı yüksək olan ixtilaflar daxil, 40-dan çox etnik problem
və torpaq mübahisəsi mövcuddur. (10) Bu vəziyyətin siyasi, iqtisadi, ideoloji, sosyal-psixoloji səbəbləri
vardır. Bölgədəki bu vəziyyətə və qeyri-sabitliyə səbəb olan amillər bunlardır: etnik-psixoloji sarsıntı,
etnik strukturun qarıĢqlığı, dini fərqlilik, bölgənin hərbiləĢdirilməsi, regional sabitlik və əməkdaĢlıq
mexanizmlərinin olmaması, regional və qlobal güclərin Qafqazda toqquĢan maraqları.
Bunlar ən bariz Ģəkildə Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin iĢğalı, 1 milyon insanın öz evlərindən
qovularaq qaçqın edilməsiylə nəticələnən Qarabağ savaĢında və Gürcüstanın müstəqillik sonrası
qarĢılaĢdığı separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqiĢəsində görülür.
Qafqazdakı münaqiĢələrin dayandırılmasına və həllinə Avropa müxtəlif qurum və mexanizmləri
ilə müdaxilə etmiĢdir. Amma bu müdaxilələrdə də Avropa Birliyinin o qədər aktiv olmadığı bəllidir.
Avropa Birliyi ATƏT və Avropa ġurasının səylərini dəstəkləyərək sadəcə tövsiyələr vermiĢdir. (11)
Qafqazda sabitlik və demokratiyanın inkiĢafı üçün Avropadakı regional təĢkilatlarla bərabər
Avropanın qeyri-hökümət təĢkilatları da mühüm rol oynamıĢlar. Bu çərçivədə region üçün ən böyük sab
itlik paktı təklifi Avropa Siyasət ÇalıĢmaları Mərkəzindən gəlmiĢdir. Mərkəzin Qafqaz ÇalıĢma Qrupu
(12) 2000-ci ilin əvvəlində Michael Emerson və Sergiu Celacın rəhbərliyi altında ―Qafqaz üçün sabitlik
paktı‖ baĢlığı ilə təklif paketi hazırlamĢdır.(13) Məsləhət xarakterli sənəd, ―bir Cənubi Qafqaz
cəmiyyəti, Rusiya-Avropa Birliyi-ABġ canub qanadı əməkdaĢlığı və təkmilləĢdirilmiĢ Qara dənizQafqaz-Xəzər əməkdaĢlığı çərçivəsində yaradılacaq və bütün regionu əhatə edəcək‖ yeni
təkliflərdən ibarətdir.
Qafqazda əbədi əməkdaĢlıq Ģəraitinin yaradılması və Qərblə inteqrasiyanın həyata keçirilə
bilməsi ancaq regionda sabitliyin bərqərar olmasından sonra mümkün olacaqdır. Bu sabitliyin
bərqərar olmasının təsiri və nəticələri sadəcə bu bölgə ilə məhdudlaĢmayacaq, özünü həm
Avropada, həm də bütün Avrasiyada göstərəcəkdir. Regional əməkdaĢlıq modelləri çərçivəsində
Qafqazın səylərinin Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənməsi, 21-ci əsrdə Avropa inteqrasiyasının
sürət yığaraq daha böyük əraziyə yayılmasını asanlaĢdıracaqdır.
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SUMMARY
Thus, we can say that the development of relations between the South Caucasus and the United States in the XXI century serve to the interests of the parties and shows positive outlooks.
One of the key indicators of healthy development of relations between the countries of South
Caucasus and the EU, as well as successful integration into Europe, along with external factors, will
be integration within these countries.
The development achieved in the economy or politics, adaptation to new global conditions
will indicate the location of these countries in future European structure.
Along with all this, as experience shows, the European road of the South Caucasus, begun
several years before, which can lead them into joining the EU, will be difficult and lengthy process.
Ġbrahimova A.
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCANDA MĠLLĠ TƏHSĠL SĠSTEMĠ
Dünyanın inkiĢaf parametrləri baxımından müĢahidə olunan qloballaĢma prosesinin aktuallığı
ən müxtəlif faktorların çulğaĢması ilə ĢərtlənmiĢdir ki, bu faktorlar da demoqrafik, təbii ekoloji,
texnoloji, iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni faktorlardan ibarətdir. Sadalanan bu faktorların həlli
problemləri bu gün nəinki azalır, əksinə, müəyyən mənada kəskinləĢir. XX əsrin ikinci yarısından
daha kəskin xarakter alan qlobal problemlər artıq əsrin sonlarında bəĢər həyatı və dünya
iqtisadiyyatının vahid informasiya məkanında bütövləĢməsi bu prosesə yeni fərqli baxıĢları gətirdi

və beləliklə də bunlar ən müxtəlif sahələrdə öz təsirini göstərməyə baĢladı. Və bu sahələrdən biri də
hər bir dövlət üçün strateji əhəmiyyətli məsələ olan insan kapitalının davamlı inkiĢafı məsələsidir.
Ġndi bütün dünyada sosial-mədəni amil olan insan kapitalının formalaĢması və davamlı inkiĢafı
xüsusi diqqət mərkəzindədir. Hər bir dövlət bilir ki, inkiĢaf vüsət aldıqca gəlir mənbəyi maddi
resurslar deyil, elm, bilik və elmin biliyin məhsulu olan elmi-texniki nailiyyətlər, innovasiyalardır.
Cəmiyyətdə biliyin əsas amil olması, həmin cəmiyyətdə təhsilin rolunu gücləndirir və bu da
cəmiyyətin inkiĢaf səviyyəsinin təhsildən asılı olduğunu göstərir. Güclü təhsil isə hər bir ölkə üçün
strateji resurs olub, ölkənin istər təhlükəsizliyi, istər suverenliyi, istərsə də iqtisadi baxımdan
inkiĢafını təmin edir. Elmdə zəiflik ölkə üçün hər bir sahədə gerilik gətirir. Elmin biliyin kapitala
çevrilməsi isə güclü iqtisadi gəlirə, davamlı inkiĢafa nail olmağa yol açır. Yeni təhsil sistemləri
köhnə ənənəvi təhsil sistemlərindən fərqli olaraq sərhədləri aĢaraq qapalı sistemlərdən çıxaraq hər
hansı bir ölkənin maraqlarını deyil, ümumbəĢəri maraqları ifadə edir. Təbii ki, bu günün tələbləri
baxımından da təhsilli insan anlayıĢı da çox dəyiĢmiĢdir. Belə ki, informasiya-kompüter Ģəbəkəsi
təhsilini reallaĢdıran insan yeni bir təhsil sistemi ilə qarĢı-qarĢıyadır. Biliklər cəmiyyətinin insanı
var gücü ilə zehni potensialını iĢə salır. Çünki bu yeni elmi bilik tutumlu cəmiyyətin mərkəzində
insan anlayıĢı durur. Ġnsan bu yeni cəmiyyətin simvoludur və hər Ģey də insan üçün nəzərdə tutulur.
YaĢadığımız yeni cəmiyyət (elmi bilik tutumlu) hər sahədə innovasiyalara əsaslanaraq müxtəlif
dəyiĢmələri labüd edir.
Elmi və bilik tutumlu cəmiyyətin qurulması, reallaĢdırılması, insan kapitalının davamlı
inkiĢafı dövlətimizin qarĢısında duran ən prioritet məsələdir. Bu cəmiyyətdə təhsilin, elmin
humanistləĢdirilməsi, mənəviyyatın dəyərlərə hörmətin, etikanın, məsuliyyətin dərk edilməsi əsas
məsələdir.
QloballaĢan dünyada rəqabətə tab gətirmək, eyni zamanda durmadan inkiĢaf etmək üçün elmə,
təhsilə, informasiya texnologiyalarına arxalanmaq lazımdır. Elm və bilik tutumlu informasiyanın
yaradılması əldə edilməsi, istehsal prosesinə praktik tətbiqi təkcə sosial-iqtisadi inkiĢafın deyil, həm
də qlobal rəqabətin mühüm Ģərtidir.
Bu gün sürətli iqtisadi və sosiomədəni tərəqqi yolu keçən dövlətimizdə elmin, təhsilin inkiĢaf
mərhələlərinin ölkənin müasir reallıqlarına nəzərən müəyyənləĢdirilməsi, bu sahədə mövcud
problemlərin aradan qaldırılması elmlə idarəçiliyin səmərəli vəhdətinin təmini, bu sahəyə
yönəldilən vəsaitlərin rentabelliyinə nail olunması yeni mərhələdə qarĢıda dayanan əsas vəzifədir.
Elmin, təhsilin inkiĢaf strategiyasının günümüzün tələbinə uyğun modernləĢməsini, müasir iqtisadi,
siyasi, mədəni reallıqların nəzərə alınmasını, ictimai elm sahələrində azərbaycançılıq məfkurəsinin
geniĢ tətbiqinə yer verilməsini xalqımızın dövlətçilik, vətənpərvərlik maraqları tələb edir. Gələcək
sosial-iqtisadi inkiĢaf modelləri ilə bağlı sanballı elmi proqnozların irəli sürülməsi, elmi-istehsalat
təcrübələrinin dövrün tələbləri səviyyəsində həyata keçirilməsi, ali təhsilin müasirləĢdirilməsi,
dünya elminə çevik inteqrasiyanın təmin edilməsi alimlər qarĢısında da ciddi vəzifələr qoyur.
Cəmiyyətin inkiĢafı insanın fəaliyyəti, əməyinin məhsuldarlığı ilə əlaqəli olduğundan insana
qoyulan investisiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ġnsan kapitalı isə təhsilə, elmə milli mədəni-mənəvi
dəyərlərə xidmət əsasında formalaĢır. Bu baxımdan beynəlxalq qurumlar da insan kapitalının məhz
həmin parametrlərə görə ölçərək milli sərvətin tərkibində təbii resurslarla yanaĢı, insan kapitalını da
hesablayırlar. Məsələm qeyd olunduğu kimi insan kapitalının formalaĢdırılması sahəsində əsas
ağırlıq məhz təhsil sisteminin üzərinə düĢür. 1807-ci ildə Almaniya Fransa istilası altında əzilərkən
görkəmli alman filosofu çıxıĢ yolunu yeni milli təhsil sisteminin yaradılmasında görürdü. Təhsil
insanın istedadının, intellektinin üzə çıxmasına birbaĢa kömək edən mühüm vasitədir və eyni
zamanda hər cür inkiĢafın bünövrəsidir. Bu baxımdan dövlətimizin təhsilə ayırdığı vəsaitlərin illik
artımı, davamlı inkiĢaf yönümlü dövlət proqramları, fərman və sərəncamlar göstərilə bilər. Təhsil
infrastrukturunun yenidən qurulması, məktəblərin əsaslı təmir-tikinti iĢlərinin aparılması, müasir
məktəb binalarının tikilib istifadəyə verilməsi, məktəblərin informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ilə təminatı 11 fevral 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramında öz əksini tapmıĢdır. Ölkəmizdə bütün idarəetmə
səviyyəsində, dövlət idarəçiliyi sahələrində müasir idarəetmə təfəkkürünə malik mütəxəssislərin
yetiĢdirilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Respublikanın dinamik inkiĢaf səviyyəsinə uyğun olaraq

Qərb dəyərlərini dərindən mənimsəyən qabaqcıl ölkələrin elmi-texniki yeniliklərini əxz edən,
müasir idarəçilik məktəbi keçən gənclərin formalaĢması məsələsi tarixi zərurətə çevrilir. Dövlət
baĢçısının təhsil sisteminə və kadr hazırlığına xüsusi diqqətlə yanaĢması da ölkənin digər inkiĢaf
etmiĢ ölkələrin zəngin təcrübəsinə əsaslanan mükəmməl dövlət idarəçilik sistemi formalaĢdırmaq
niyyətindən irəli gəlir. Təhsil ocaqlarının kompüterləĢdirilməsi, gənclərin virtual dünyaya çıxıĢının
təmin edilməsi, onların informasiya texnologiyaları ilə yeni biliklərə yiyələnmələri üçün atılan
addımlar bu məqsədə xidmət edir.
2008-ci il iyunun 10-da təsdiq edilmiĢ ―2008-2012-ci illərdə Azərbaycan respublikasında
təhsil sisteminin informasiyalaĢdırılması üzrə Dövlət Proqramı‖ ölkəmizdə müasir informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarının geniĢ tətbiqi yolu ilə vahid ümummilli təhsil mühitinin
yaradılması və əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarının təmin
edilməsinə xidmət edir.
19 oktyabr 2006-cı il tarixli ―Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair
Dövlət Proqramı haqqında‖ sərəncama əsasən məhz azərbaycanlı gənclərin müəyyən elmi
istiqamətlər üzrə dövlət hesabına xaricdə təhsil almalarını nəzərdə tutur. Sərəncama əsasən ―20072015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖ hazırlanaraq
16 aprel 2007-ci ildə Respublika Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiĢdir. 5 sentyabr 2007-ci il tarixli
―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının
2007-2008- ci tədris ilində müəyyənləĢdirilməsi haqqında‖ sərəncama əsasən, 2007-2008-ci tədris
ilində Azərbaycan gənclərinin Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa,
Ġngiltərə, Ġspaniya, Rusiya, Türkiyə və s. ölkələrdə təhsil almalarını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuĢ Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyindən 22
milyon manat məbləğində vəsait ayrılmıĢdır. 10 aprel 2008-ci il tarixli ―Azərbaycan elmində
islahatların aparılması ilə bağlı Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında‖ sərəncam və bu
sərəncama əsasən 2009-2015-ci illər üzrə elm sahəsində aparılacaq islahatların, habelə, elmin
inkiĢaf strategiyasının konkret proqram modelində hazırlanması üçün hökumət və elm adamlarından
ibarət dövlət komissiyasının yaradılması da təqdirəlayiqdir.
Respublikada elmin inkiĢafını nəzərdə tutulan Milli strategiyanın formalaĢdırılması,
Azərbaycan elminin dünya elmi texnika və texnologiyalarının əsas istiqamətlərin müvafiq Ģəkildə
təĢkili, respublikanın inkiĢafında elmin rolunun artırılması, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması,
sosial-iqtisadi, siyasi vəzifələrin həlli məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fundamental
prioritetlərin müəyyən edilməsi dövlətin atdığı qəti təqdirəlayiq tədbirlərini göstərir.
Günbəgün hər sahədə inkiĢaf edən qloballaĢan dünyada milli mədəni-mənəvi dəyərləri ilə
tanınan Azərbaycan bütün bu uğurlara öz layiqli oğulu olan ümummilli lider Heydər Əliyevin
tökdüyü bünövrə üzərində ucalır. Milli ideologiya haqqında danıĢarkən ulu öndər gəncləri ilk
növbədə vətənimizin müstəqilliyi prinsiplərinə sadiq olmalarını milli dövlətçilik ənənələrini
qorumağı tapĢırmıĢdır.
Milli vətənpərvərlik hissləri hər bir vətəndaĢda o qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaĢ da
milli mənafeyi öz Ģəxsi mənafeyindən, öz Ģəxsi yaĢayıĢından, öz Ģəxsi həyatından hər Ģeydən üstün
tutmalıdır. (Azərbaycan qəzeti 24 noyabr 1998).
Milli vətənpərvərlik, dövlətçilik ənənə və prinsiplərini isə yalnız elmi texniki nailiyyətlərə
möhkəmlətmək və qorumaq lazımdır. Ölməz Ģairimiz Nizaminin dediyi kimi:
Qüvvət elmdədir, baĢqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
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SUMMARY
The formation of a national strategy for the development of science, scientific techniques
and technologies in the world of science in Azerbaijan in accordance with the organization of the
main directions of the increasing role of science in the development, preparation of highly qualified personnel, the socio-economic and political positions in order to solve the fundamental priorities of the Azerbaijan Republic taken by the state is to determine the final There
are remarkable events
Ибрагимова Дж., кандидат философских наук
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ФИЛОФОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМИЧЕСКОГО –
КРИТЕРИЙ ОБНОВЛЕННОГО МИРОПОНИМАНИЯ
Трансформация общественной практики человечества влечет за собой расширение круга философско-культурологических свойств и оцениваемых явлений, позволяя сделать вывод
о том, что роль и место идей и представлений как таковых в понимании современных процессов действительности качественно возрастают. В условиях, когда философскокультурологическое восприятие действительности становится непосредственным отражением взаимоотношений людей, на этой плоскости «живого искусства» неизменно рождается
дух социального критицизма комического, характеризующий пародийную интерпретацию
современности.
Еще в античную эпоху комическое являлось одним из важнейших представлений философии и культуры, однако с особой остротой представляется значимым и актуальным в современную эпоху - кризиса цивилизации, непредсказуемости глобализации. Ведь проблема комического остро встает перед человечеством всегда, но в особенности - когда наступает время
исторического перелома, а его непосредственное переживание толкает нас к переосмыслению
ценностей, существующего фактического положения вещей. Для подобного дискурса, в нашу
рационалистически-сциентистскую эпоху становится необходимым научное обоснование явлений комического в современном мире, его, по сути, неограниченных возможностей. Комическое
как феномен бытия человека и комическое как феномен человеческой культуры являются, соответственно, объектом и предметом данного исследования. Очевидно, что преимущественная
роль комического на нынешнем этапе развития цивилизации обусловлена высокой степенью
креативной природы информационного сообщества. Отношение комического к различным
процессам и явлениям действительности по природе своей междисциплинарно, связывая познавательные возможности целого ряда социогуманитарных наук в единый аналитическиметодологический комплекс.
Восприятие данных тенденций становится возможным лишь в условиях демократически
развивающегося общества, предполагающего свободу познания и творчества. Данная тема актуальна для Азербайджана в период независимости, избравшего путь прогресса и интеграции в
мировое сообщество, развивающегося в контексте осмысления собственных национальных
истоков и параллельно по-новому осмысляющего общемировые культурные традиции.
М.Мамедов писал: «В азербайджанской устной и письменной литературе существуют самые
разнообразные жанры сатиры: сатирические афоризмы и идиомы, сатирические пословицы и
поговорки, крылатые слова, анекдоты, небылицы, сатирические сказки, сатирические баяты,

басни, пасквили, куплеты, мейхана, интермедии, сатирические рубаи, сатирические газели,
эпиграммы, пародии, фельетоны, памфлеты, комедии, сатирические миниатюры, сатирические рассказы, сатирические повести и романы, сатирические поэмы и т.д.» [1; ст.3].
Познание унивеpсальных кодов комического сопряжено с анализом мироздания – как
вне нас, так и внутри нас. Демократизация, трансформация азербайджанского общества вызвали значительные изменения в области духовного развития, переоценки различных явлений и событий в сознании наших современников и сограждан. «На современную комедиографию возложена миссия играть на общественной и литературной арене свою активную,
боевую роль, - подчеркивал М.Мамедов. – Расширяется поле ее деятельности, углубляется и
сила ее воздействия… Идейно-художественная удача комедий, познавательная, воспитательная сила их говорят о необходимости и важности глубокого и разностороннего отражения
явлений современности в этом излюбленном народом жанре… История, уносящая в Лету
устаревшие формы жизни, и ныне продолжает нуждаться в комедии, чтобы человечество
могло весело расставаться со своим прошлым» [5; ст.305-306].
Понимание уровней общественного сознания, тенденций современных философии и
культуры требует углубленного развития теории и истории эстетических учений. Но если
культурные элементы можно изучать сами по себе, как концептуально отделимый класс явлений (Р.Карнейро), то комическое является элементом, выделенным нами из системы культуры и рассмотренным также в рамках философского подхода; подобное понимание комического дает обновленное понимание ряда сущностных основ и принципов современной
действительности, роли и значения интерпретаций комического в ней. Проблематика его активности позволяет обнаруживать новые уровни, новые структуры, типологические соотношения во всем корпусе философии и культуры, предоставляет важные последствия для исследований и анализа явлений и процессов действительности во многих сферах общества.
М.Ганчев, анализируя всплеск интереса к комическому, пишет, что «если еще сравнительно недавно юмор и сатиру во всем мире откровенно называли искусством второго сорта,
в последние десятилетия произошло небывалое: самые почтенные университеты, самые солидные ученые издания Запада и Востока начали извергать потоки исследований, посвященных юмористической и сатирической литературе, карикатуре, комедиографии и даже клоунаде» [2; ст.75]. При этом основные черты комического в нынешнюю эпоху все чаще определяются уже не прямолинейным морализированием и гневным бичеванием пороков, а созданием особых установок - моделированием абсурда - что свидетельствует о существенной
модернизации комического и связано с необходимостью полнее и объективнее исследовать
причины и условия его возникновения и развития.
Тема синтеза и синкретизма комического представляется органичной для постмодернистского мира, где не принято говорить о серьезности в ее законченной, общепринятой
форме. Ведь вопрос о принадлежности к комическому в постмодернизме решают прежде
всего не формальные особенности (хотя им принадлежит важная роль), а структура подтекста, недосказанность, игра автора с героями, читателем, своим альтер-эго. Постмодерн стер
имена и даты, смешал стили и времена, превратил текст в коллаж анонимных цитат, начал
играть с языком вне всяких правил грамматики и стилистики, смешал и уравнял святое и
греховное, высокое и низкое. Постмодернистская культурология акцентирует дисконтинуальность, утверждает плюралистическую парадигму, для которой неприемлема концептуальная строгость и характерны бессистемность и деконструкция. Данная беспафосность, самопародийность (не формальная, а внутренняя, на уровне задачи) в конечном счете приводит
к ее комическому пафосу, фарсу чувств, выражению сомнений по отношению к самоценности и самоцельности бытия, характеризуясь попеременным чередованием, рефлексией даров
и ударов судьбы.
Динамичные изменения исторического бытия усложняют структуру, систему образов,
средства анализа самых разных жанров и форм, процессов и явлений комического, все новыми разновидностями которого становятся не образы или строки, а бытие в целом – метафорой сложной, многосоставной, многозначной, метафорой-символом. М.Рафили отмечал:

«Метафора создает широкие возможности для мышления и воображения... Она обладает
большой художественной силой и способна создавать живые представления» [3; ст.152]. При
этом метафоры все чаще приобретают пророческое значение, становясь за пределами художественных произведений метонимиями, имея значения и смыслы, которые не умещаются
в художественно-научные рамки и носят культурологический и общефилософский характер.
«В любую эпоху господствующая метафора никогда не звучит соло, она всегда лишь
наиболее сильный из множества голосов, каждый из которых ведет свою постоянную тему в
научном (и не только научном) познании. В этом хоре всегда можно расслышать голоса
прошлого и будущего, силящиеся пробиться к солированию. Но господствующая метафора
подавляет более слабые до тех пор, пока не исчерпает свою мелодию. Некоторое время дветри ключевые метафоры могут звучать одинаково сильно: либо в унисон, либо контрапунктом, - тогда становится неясно, какая же из них будет солировать в ближайшем будущем. В
конечном счете побеждает та, которая в данной культурной ситуации таит в себе больше эвристических возможностей», - пишет А.Еременко [4; ст.11].
Процесс эстетического освоения действительности продолжается и будет продолжаться
бесконечно; очевидно, что в этом контексте комическое развивается как по «горизонтали»,
захватывая новые, в том числе недавно появившиеся области человеческой практики, так и
по «вертикали», когда предметом «комического освоения» становятся все более сложные явления действительности, как и связи между ними. При этом комическое необходимо рассматривать как процесс, действие, сокрытое или открытое, явно или подспудно формирующее мировоззрение людей и влияющее на их бытие. Речь идет не о трансформации интерпретаций комического в симбиоз иных расширенных и удаленных понятий, а формировании
принципиально нового подхода к рассматриваемой категории с ее вечными законами и приемами, их соотношении и взаимовлиянии, в рамках построения единой общемировоззренческой концепции. Основной задачей комического, смеха на современном этапе нам видится
его гуманизирующая функция – как антитеза миру лжи, обмана и жестокости. Моральнонравственный, духовный аспект данных процессов, лежащий в основе комического, - главный цементирующий фактор данных изысканий.
В сложную, противоречивую современную эпоху комическое, смех во многом облегчают жизнь людей, обладая гуманистически-воспитательным характером, сглаживая бесчисленные коллизии и парадоксы, тем самым способствуя разрядке напряженности в обществе,
помогая избегать ненужных разногласий и противостояний. Будучи разомкнутым в смысловую беспредельность, комическое имеет преимущественную духовно-нравственную
сверхзадачу, которая заключается в том, чтобы помочь современному человеку и человечеству лучше понять себя, глубже проникнуть в содержание собственного "я", объединившись
под натиском все новых глобальных катаклизмов и катастроф.
Разрешение и преодоление противоречий и конфликтов, движение к более совершенным общественным отношениям, содействие свободному, всестороннему развитию общества и каждого его гражданина – благородная цель и миссия комического. Данный посыл характеризует комическое не как застывшую данность, но постоянно трансформирующийся
процесс. По большому счету, минуя языковые и территориальные границы, комическое объединяет все страны и народы в стремлении к взаимопониманию и согласию. Катартическая,
гуманизирующая роль комического видится нам конечной целью философско-культурологического осмысления его интерпретаций.
Катарсис в комическом дает дополнительные знания, оказывает очищающее, воспитательное, внушающее (суггестивное) воздействие на современное общество, обладая уникальным «целительным свойством», объединяя народы всех стран перед угрозой глобальных – природных и техногенных – катаклизмов. Центром, фокусом такого подхода является круг проблем «социум и личность»: нравственно-воспитательное, эмоциональнопсихологическое, национально-общечеловеческое и т.д. осмысление интерпретаций комического в философии и культуре, являющегося средством выражения эстетического и духовного мира человека и человечества. В более широком аспекте, философия комического с неиз-

бежностью предполагает диалог различных культур во взаимодействии социальных общин
внутри каждой из них и в целом – смехо-культуру мира.
В современном мире комическое возможно лишь через определение его как философско-культурологического феномена, который обусловлен особенностями того или иного общества, народа, исторического периода, а также человеческой цивилизации в целом. Данная
взаимозависимость позволяет трансформировать и развивать понятия: «комикование», «комос», «смеховой мир» и т.д. В комическом неизменно отражаются уровень разработки проблематики эстетической науки, опыт художественного познания и духовного совершенствования человека, специфические закономерности культурологического и общефилософского
освоения мира. Связано это с тем, что деятельность человека тpиедина; она одновpеменно
(или паpаллельно) поpождает культуpу, фоpмы социализации и цивилизации.
Сущность комического в своей полноте раскрывается посредством инкультурации человека; комическое является единым неразложимым смыслом в глубинных архаических основаниях ("верха" и "низа", "жизни" и "смерти", "плодородия" и "бесплодия" и т.д.) во всех
культурах без исключения; при этом комическое выступает в качестве целостного философско-культурологического образца, способного изменяться во времени и пространстве, но не
исчезать. Образно-смысловая целостность и самоценность комического, таким образом,
складывается из пересечения и динамического взаимодействия различных уровней: индивидуального восприятия действительности, объективного содержания явлений жизни, а также обобщающего смысла, выступающего своего рода жизненной моделью.
Многочисленные нюансы комического тесно взаимосвязаны, передавая те или иные
умонастроения нашего времени. Модернизируясь, сами по себе они создают комические эффекты, но главным в процессе осмысления комического во всех бесчисленных проявлениях
и трактовках, бесспорно, является включение его в наиболее широкий контекст. Метафизическое содержание, наполняющее комическое, не вмещается в эстетические формы и дает
богатый материал для философских и культурологических размышлений о природе сущего и
должного, добра и зла, в стремлении к эстетическому идеалу. Каждое его значение, вызывая
соответствующий эмоциональный и интеллектуальный отклик, существенно усложняет эстетические и духовные переживания человека. Данный путь последовательного рассмотрения проблематики комического – от единичного ко всеобщему - дает возможность ставить
вопросы философско-культурологического сознания все шире. Раскрытие онтогенетических
и филогенетических аспектов интерпретаций комического во всей «многоступенчатой» связи
социальных и культурных феноменов позволяет, на наш взгляд, теоретически обосновать
общие закономерности культурного прогресса человечества, которые, в свою очередь,
накладывают соответствующий отпечаток на его бытие.
Таким образом, комическое интерпретируется нами как механизм явлений бытия, характеризующийся противоречивостью, спонтанностью, синкретизмом, импульсивностью новейшей эпохи. А также архаичностью первоначальных смыслов, содержащих в себе зачатки
форм "смеховой культуры", предстающей структурированной и органично обусловленной,
детерминированной современной культурой и современным бытием. Тем самым, в комическом онтологические универсалии конкретизируются, обретают особую наполненность и
формальную направленность, наиболее емко и адекватно отражая противоречивый и спонтанный характер цивилизации, охватывая обширную сферу общечеловеческой, социокультурной, нравственно-психологической, духовно-творческой и т.д. действительности. Актуализация указанной проблематики диктуется необходимостью более глубокого, всестороннего, креативного освоения данных процессов. Комическое постоянно расширяется в своих
масштабах и формах проявления, обладая остротой видения жизни, неся в себе богатство
идейно-эстетического идеала.
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SUMMARY
Author of the article reveals the philosophical-culturological, catharsis sense of the comic in
post- modernistic world, its value on the modern stage of the civilization development as important
factor of democratization, society humanization, associations of different countries and peoples in
aspiration to rapport and consent.
Ибрагимова А., диссертант
Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, Азербайджан
РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ АРИФА МЕЛИКОВА
Всевнемлющий творец, Ты мне вожатым будь,
К добру и к истине яви мне верный путь.
Низами Гянджеви
Земля родного Азербайджана очень плодородна. На этой земле взрастилось много гениальных людей, которые своим творчеством внесли ценный вклад в сокровищницу азербайджанской культуры и искусства.
Две выдающиеся личности – Гейдар Алиев и Ариф Меликов – сыграли большую роль
в культурной и политической жизни Азербайджана. Гейдар Алиев – народный лидер, оставивший огромный след в истории. Он был удивительно талантливым и разносторонним человеком. С присущим ему прекрасным сердцем, он глубоко понимал и восхищался родной
культурой и сделал всѐ для еѐ процветания. Он проложил дорогу многим творческим личностям Азербайджана.
Отметим, творчество Арифа Меликова представляет большой творческий и исследовательский интерес как значительное явление музыкальной культуры Азербайджана. Рассматривая произведения, созданные композитором, в самых различных жанрах, можно говорить
о высоком профессионализме его как композитора и как человека, глубоко изучившего свои
национальные истоки, любящего и ценящего свой народ. Получив солидное композиторское
образование в классе Кара Караева и серьѐзную поддержку Ниязи, Ариф Меликов работал
всѐ с большим вдохновением, принося ему всѐ новые и новые партитуры.
Разумеется, наряду с Кара Караевым, Ниязи сыграл действительно исключительную
роль в творческой биографии Арифа Меликова. «Не будь такого выдающегося исполнителя
на моѐм пути, быть может, по-другому сложилось бы моѐ отношение к музыке», - говорит
композитор очень счастливой судьбы Меликов. Отметим, что отношения Арифа Меликова с
Ниязи переросли со временем в большую дружбу, длившуюся до конца жизни маэстро.
Небезынтересно отметить, что именно Ниязи открыл для нашего общенационального
лидера Гейдара Алиева Арифа Меликова, который горячо, на всю жизнь полюбил его и как
композитора, и как человека. Так, Г.Алиев в своих воспоминаниях о Ниязи отмечал, что:
«Ниязи сыграл исключительную роль в творческой биографии Арифа Меликова… К счастью
Ниязи и Арифа Меликова, что они сохранили добрые и дружеские чувства друг к другу до
конца жизни Ниязи. Требовательное отношение Ниязи и помогало молодым талантам, которых он одарял своей дружбой, вырастать в настоящих мастеров, способных вносить вклад в
искусство его родного Азербайджана».[1; с.131] «Это всѐ хорошо знал Гейдар Алиев, который был в большой многолетней дружбе с Ниязи, посещал вместе с супругой Зарифой ханум
многие его концерты, вѐл с ним долгие доверительные разговоры, советовался по многим
вопросам искусства, давал ответственные поручения при отъезде дирижѐра на гастроли за
рубеж». [1; с.131]

Как уже отмечалось, высоко ценил Арифа Меликова Гейдар Алиев. Их на протяжении
многих лет связывала глубокое уважение и большая дружба. И надо сказать, что именно он
сыграл огромную роль в рождении большого симфонического полотна – Восьмой симфонии,
которую автор после смерти Гейдара Алиева посвятил его светлой памяти.
У этих двух личности много общего в характере, во взглядах на жизнь и поэтому их
многое сближало. В связи с этим отметим воспоминание Арифа Меликова об одном священном путешествии с Гейдаром Алиевым: «Однажды Гейдар Алиев попросил поехать с ним в
Саудовскую Аравию. Естественно, я там не был, потому что я еду туда, где оперный театр,
симфонический оркестр. В Саудовской Аравии нет ни того, ни другого. Но это – центр мусульманской культуры и веры. Я согласился, и мы вместе со всей делегацией во главе с Алиевым поехали в Мекку. Мне повезло, я даже был внутри Каабы: благодаря Алиеву, король
Саудовской Аравии разрешил нам подняться туда специальной лестницей. Кааба – это место,
где можно молиться во все четыре стороны, потому что Он – центр. Целовал знаменитый
«чѐрный камень», исполнил всю процедуру между двумя горами. Потом мы приехали в Медину на могилу пророка Мухаммеда (с.) и там, в Джами мы молились. Вот, я хочу рассказать
тебе один эпизод: когда мы были в Джами, вдруг раздался шорох: весь купол открылся… и
бесконечное звѐздное небо. Прошли в другую сторону – там цветок как Лотос бетонный,
вдруг листья начали спадать, опять открылось небо. Там небо другое, чѐрное, а звѐзды более
светящиеся. Я стоял на коленях и молился и Алиев стоял рядом со мной на коленях и тоже
молился. Потом он мне сказал, почему привѐз меня сюда: он хотел, чтобы я вдохновился и
написал крупное симфоническое полотно. Предложение это меня тронуло. Я подумал: где
Коран, где Мекка, где Мухаммед (с.), а где симфоническая музыка. Вот такой человек был
Гейдар Алиев. Он немножечко был другим. Это его видение и дало впоследствии толчок для
написания Восьмой симфонии. После приезда я много работал над этой симфонией. Написал
еѐ ещѐ при жизни Алиева, но, к сожалению, он не смог услышать еѐ. Симфония «Вечность»
прозвучала в первый же День рождения президента после его смерти и звучит она сейчас».
В своих воспоминаниях Ариф Меликов отмечает также дружбу Гейдара Алиева с Ихсаном Дограмаджи, которому композитор посвятил свою Седьмую симфонию: «Ихсан Дограмаджи много лет дружил с Гейдаром Алиевым. Я часто бывал в Турции, и по приезде в Баку
Гейдар Алиев всегда интересовался Ихсаном Дограмаджи, а в Турции Ихсан Дограмаджди
всегда спрашивал о Гейдаре Алиеве. Они были настоящими друзьями и радовались успехам
друг друга. Когда я написал Седьмую симфонию, то услышал от Гейдара Алиева много теплых слов, а когда написал Восьмую симфонию, посвященную Гейдару Алиеву, то же самое
мне сказал Ихсан Дограмаджи. Я им обоим подарил по одной картине, написал по одной симфонии, которые всегда играю на своих концертах. Светлая память Ихсану Дограмаджи и Гейдару Алиеву - их сейчас нет, но их симфонии всегда будут звучать вместе».
Интересно отметим, что в ноябре 2008 года в связи с 75-летием Арифа Меликова в Баку
состоялся Международный фестиваль, подготовленный Министерством культуры и туризма.
Это был первый в таком формате фестиваль, который проходил с 19 по 30 ноября. Разумеется, об этом Международном Музыкальном Фестивале надо рассказать поподробнее, ибо он
был единственным в своѐм роде. И было радостно всем посмотреть балет «Легенду о любви»
Арифа Меликова во дворце им. Гейдара Алиева спустя 46 лет в исполнении балетной труппы
Санкт-Петербургского театра оперы и балета. Только один этот балет даѐт нам право считать
А.Меликова великим композитором современности. Двухнедельный музыкальный форум,
проводимый в Баку, представлял собой исполнение почти всего творческого наследия композитора: начиная с симфоний, балетов, симфонических поэм, кантат, сюит и заканчивая камерным и песенным творчеством. Также проводилась научно-практическая конференция.
Естественно, это требовало огромных материальных затрат, потому что помимо отечественных музыкантов бакинские меломаны смогли поближе познакомиться с творчеством мировых звѐзд, в том числе приезд Мариинского театра с балетной труппой, дирижѐров Валерия
Гергиева, Бориса Грузина и др. И всѐ это состоялось благодаря поддержке нашего президен-

та Ильхама Алиева, которому все бесконечно благодарны. Отрадно, что он, также как его
отец Гейдар Алиев, большое внимание уделяет культуре и искусству.
Также как и Гейдар Алиев, Ариф Меликов является истинным гражданином своей Родины. Он глубоко переживал кровавые Карабахские события 90-х годов прошлого века. Меликов посещал тюрьмы, у заключенных собирал подлинные материалы, относящиеся к этим
событиям. Бесстрашно он выступил на сессии Верховного Совета СССР, предъявив серьезные претензии и обвинения тогдашнему руководителю Советского Союза – М.Горбачеву.
Свои гражданские чувства и переживания, свое патриотическое отношение к Родине
А.Меликов ярко раскрыл в фундаментальной книге «Я обвиняю…», написание которой считал своим гражданским долгом. Книга издана в Баку, издательством «Гянджлик», в 1994 году. «Каждый человек в первую очередь должен быть гражданином, - говорит Меликов. Я
был дважды депутатом Верховного совета СССР. У нас было 72 депутата, я – единственный
человек, который не вылезал из тюрем. Я вытащил 1200 наших азербайджанцев из тюрем, я
не дал, чтобы их уничтожили. Среди них были многие, оставшиеся калекой на всю жизнь.
Кто-то должен был этим заниматься, я не мог оставить это так. Мне угрожали, в меня стреляли из автомата, ударяли ножом, но я не из трусливых. Я с трибуны Верховного совета открыто осуждал Горбачѐва, Язова, советское правительство. Даже наш президент Гейдар
Алиев говорил, что в Республике есть два ярых ненавистника Горбачѐва – это я и Г.Алиев».
В основе этой книги – личные наблюдения и свидетельства многих людей, а также
уникальные документы, разоблачающие ложь и фальсификации политических и военных
властей страны. Книга Арифа Меликова «Я обвиняю» - это документальный очерк, основанный на материале, собранным автором по горячим следам событий 19-20 января 1990 года.
Понимая насколько ответственно написание этих событий в виде документальной публицистики, Говоря о своем народе, он с гордостью и в то же время с горечью отмечает следующее: «…И когда впервые азербайджанский народ решил расправить плечи, поднять свой голос, найти свою правду, его решили наказать, забыв о том, что в народ можно стрелять, но
невозможно поставить его на колени». [2; с.7]
Ариф Меликов и сегодня находится в творческом поиске. Он принимает активное участие в общественной жизни страны. Выступает по радио и телевидению, поддерживает творческие начинания молодых авторов. В данное время он работает над Девятой симфонией.
Несомненно, что у композитора есть и новые творческие замыслы, ибо он находится в расцвете своих жизненных и творческих сил.
Ариф Меликов завоевал известность у широких слушательских кругов. Он официально
высоко оценен. Недавно композитору вручили медаль, вообще у него много орденов и медалей, в том числе орден «Истиглал». Ариф Меликов – Народный артист СССР, Народный артист Азербайджанской ССР, Член-корреспондент Академии наук, лауреат государственных
премий, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой композиции в Бакинской Музыкальной Академии.
Музыка Арифа Меликова внесла значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки.
Мы с уверенностью можем назвать Арифа Меликова яркой личностью современности,
творчество которого заслуживает глубокого и всестороннего изучения.
Желаем долгих лет жизни Арифу Меликову, а Гейдара Алиева и его достижения, я уверена, наш народ никогда не забудет.
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SUMMARY

Two outstanding persons – Heydar Aliyev and Arif Melikov – have played the big role in cultural and political life of Azerbaijan. Heydar Aliyev – the national leader who has left a huge trace
in the history. And Arif Melikov – one of bright composers in modern musical art. At these two
persons much in common in character, in outlooks on life and consequently much pull together
them. Heydar Aliyev has played a huge role in prosperity of the Azerbaijan art. Original cloths are
connected with his name. This influence hasn't avoided also Arif Melikov who has devoted to the
friend the Eighth symphony.
Исаева А.
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОГОДЕЛЕНИЯ В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
При сопоставлении любых конкретных языков, будь то языки одной генеалогической
группы или разных групп, всегда, как известно, выявляются в них схожие и различные языковые явления, (изоморфизм и алломорфизм) и этот факт имеет не только теоретическое, но
и практическое значение.
Сравнивая фонетико-фонологические системы различных языков, а русского, английского и азербайджанского в частности, нельзя не коснуться вопроса о типологии слогоделения, которые тесно связаны с названной системой данных языков и зависят от них.
В современном языкознании отсутствует единая концепция слога. Несмотря на то, что
практически членение речи на слоги не представляет ни для кого затруднений, все же дать
определение слога, выяснить его сущность и особенно те принципы, согласно которым происходит это членение, т.е. определить границы слога, представляет собой одну из самых
трудных проблем фонетики. Трудность проблемы слога для русского, английского и азербайджанского языков, заключается в том, что сам слог и деление слов на слоги не связано с
дифференциацией значения. Нет также лингвистических критериев правильного разделения
слова на слоги в случаях интервокальных сочетаний согласных. Это и является причиной
разногласий в установлении правил слогоделения.
Первые интересные наблюдения в области слогоделения в русском языкознании принадлежит В.К.Тредиаковскому. Это он открыл некоторые правила слогоделения. Вопросы
слога и слогоделения давно привлекают внимание исследователей. За это время было создано несколько теорий слога, в частности, теория имплозии и эксплозии Ф.де Соссюра, теория
мускульного напряжения, разработанная на материале русского языка Л.В.Щербой и теория
слога как волны сонорности. Именно последняя теория, сформулированная на русском материале Р.И.Аванесовым и разработанная в трудах М.В.Панова является сейчас наиболее распространенной, в частности именно она излагается в большинстве учебников фонетики современного русского языка. При этом все существующие в языкознании теории слога строятся на каком-либо одном критерии - акустическом (О.Есперсен, Р.И.Аванесов, М.В.Панов),
артикуляционном (Ф.де Соссюр, М.Граммон, Л.В.Щерба), дистрибутивном (В.К.Тредиаковский, М.В.Ломоносов, Е.Курилович), хотя ни один изолированный принцип не позволяет
предсказать место слоговой границы во всех конкретных случаях.
В германских языках, к которым относится и английский, вопрос о месте слогораздела
решается неоднозначно. Так, в экспериментальном исследовании Л. И. Прокоповой на материале немецкого языка было обнаружено, что слогоделение в немецком языке зависит от характера примыкания согласного к предшествующему гласному: сильного после кратких
гласных и слабого после долгих. Фонетическим коррелятом этих типов примыканий она считает более высокий (на частотной шкале) конечный характер краткого гласного и более низкий конечный характер долгого гласного. [1; см. 146]
Данные эксперименты позволяют сделать вывод о наличии единого типа примыкания в
структурах SQS и SSQ [2; см. 200-207 ], что присуще и английскому языку.

Членение на слоги представляет собой самую трудную проблему по разным обстоятельствам. Основной причиной является тот факт, что слогоделение внутри слова не связано
со смыслом, поэтому его трудно уловить: например, для русского языка со смысловой стороны безразлично, как сказать: ста-ру-шка или ста-руш-ка, пап-ка или па-пка и т.д.
Вторая причина заключается в том, что иногда (в случае сочетания двух гласных) по
морфологическим соображениям деление на слоги производится не по морфемам (это особенно очевидно в случаях с приставками), например, в слове надписать, граница слова может пройти и после д и перед ним: над-пи-сать и на-дпи-сать.
Следует отметить, что вопрос о слоге и слогоделении является актуальным, но недостаточно разработанным в английском языкознании. Наиболее подробную характеристику слога в английском языке дали Г. Суит, Д. Джоунз и некоторые другие английские языковеды.
В английских словах сонанты m, n, l часто указываются слогообразующими, то есть самыми громкими звуками в слоге. Например, в словах ‗ga:dn, garden, teibl, table, „stju:dent
student имеется по два слога: вторые слоги этих слов образованы сочетаниями dn, bl и dnt, в
которых сонанты являются более громкими звуками , чем примыкающие к ним шумные согласные, и поэтому оказываются слоговыми. Таким образом, в английском языке слогообразующими звуками являются не только гласные, но и сонанты. Это одна из типичных черт
английского произношения.
Рассматривая вопросы слогоделения в современном английском языке с функциональной точки зрения, слог, также как и в русском, выполняет три функции, изоморфно общие
для всех фонетических единиц языка. При этом слог считается одновременно фонетической
и фонологической единицей языка.
Вопрос о слоге и слогоделении является одним из нерешенных вопросов и в азербайджанском языке. В связи с тем, что азербайджанский язык по своей грамматической структуре относится к аглютинативному типу языков, то в нем обнаруживаются свои специфические особенности слогоделения.
Наиболее подробная характеристика слога и слогоделения в азербайджанском языке
даны в работах А.Демирчизаде, А.Ахундова, А.Алекперова и некоторых других языковедов.
Слогообразование и слогоделение, как отмечают исследователи азербайджанского языка, в
каждом конкретном языке характеризуется своими специфическими особенностями, что связано с общей грамматической структурой языка, с фонетической структурой, особенностями
их позиционного распределения и реализации в потоке речи.
При определении места слоговой границы в азербайджанском языке используются
принципы различных теорий слога. Здесь и теория мускульного напряжения, и теория, учитывающая характеристики начала конца слова, и сонорная теория. Азербайджанские языковеды сходятся во мнении, что вершиной слога в азербайджанском языке выступают только
гласные звуки, согласные же – неслогообразующие звуки, которые могут занимать как превокальную, так и поствокальную позиции.
В составе слога выделяют сильноначальные и сильноконечные согласные, которые первым началом примыкают к гласному, образуя конец слога, а вторым концом своим примыкают к гласному образуя начало слога. Такая характеристика согласных, и в зависимости от
этого определение места слогораздела соответствует теории мускульного напряжения.
В связи с появлением в азербайджанском языке заимствованных слов выделяют еще
несколько принципов слогоделения.
1. Распределение по слогам двучленных сочетаний согласных необязательно: delta-plan
(не del-tap-lan), kar-to-qraf (не kar-toq-raf)
2. Если в интервокальном трехчленном консонантном сочетании второй согласный
смычно-взрывной, то при слогоделении первый согласный из консонантного сочетания примыкает к предшествующему слогу, два других – к последующему: psi-xo-loq, qas-trit, as-tra,
kos-mo-navt, ak-tyor, em-blem, em-bri-on, en-kli-ti-ka, es-tra-da, im-pres-si-o-nizm, im-pro-vi-zator, in-tri-qa. Такое членение основывается на лексико-грамматическом принципе слогоделения.

3. Если в интервокальном трехчленном консонантном сочетании второй согласный
фрикативный, то при слогоделении первые два согласных примыкают к предшествующему,
а третий согласный – к последующему слогу: ins-tinkt, ins-ti-tut, aff-ri-kat.
4. Если в интервокальном двучленном консонантном сочетании второй согласный сонорный или шумный согласный, то при слогоделении оба согласных примыкают к последующему слогу: pre-lyü, pre-mye-ra, pri-zma, pro-blem, pro-qno, sla-vyan, spa-zma.
В результате рассмотрения и сопоставления типологических характеристик слогоделения в трех языках мы можем прийти к следующему выводу:
1. Наличие в английском языке слоговых структур со слогообразующим сонантом; отсутствие таких типов слоговых структур в русском и азербайджанском языках.
2. С функциональной точки зрения слог во всех трех языках выполняет три функции,
изоморфно общие для фонетических единиц этих языков. При этом слог считается фонетикофонологической единицей языка. Все три функции взаимосвязаны и взаимообусловлены.
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SUMMARY
The article deals with the small typological features of the syllabic structures in Russian, English and Azerbaijani. The problems of typological syllables and the syllabic structures types associate with phonological system of these languages and also depend on it.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЯЗЫКА ТЮМЕНСКИХ НЕФТЯНИКОВ
Тюменская область как историко-культурная зона – итог многовековых смешений,
трансформаций в области хозяйственно-семейных отношений, языка, материальной и духовной культуры в целом.
Специфика Тюменской области такова, что на почти безлюдные земли съехались представители разных национальностей из многих мест бывшего Советского Союза, причем каждый привносил понятия о традициях своей местности. С точки зрения этнического состава и
культуры Тюменский край представляет собой регион смешанного типа; это центр приложения трех крупных этнических сил: угорской, тюркской и славянской.
Особую роль в становлении Тюменского топливно-энергетического комплекса играет
яркие представители Азербайджана, поскольку даже первооткрывателем нефти в Тюменском
регионе стал сын азербайджанского народа, советский и российский геолог, доктор геологоминералогических наук, Фарман Салманов. Человеком-легендой назвал Фармана Салманова в своем выступлении глава Тюменского регионального отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса» Физули Бурджуев, сам Ф.Бурджуев много и плодотворно работает
на благо процветания Тюменского региона, принимает активное участие в жизни тюменцев,

способствует укреплению российско-азербайджанских связей [1]. Еще один знаменитый
азербайджанец Вагит Алекперов стал президентом крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» в г.Когалыме Тюменского севера.
В Тюменской области по данным всероссийской переписи 2002 года было зарегистрировано 42 тысячи азербайджанцев. Последняя перепись 2010 года показала увеличение численности азербайджанцев на полторы тысячи человек. По неофициальным данным, в регионе насчитывается около 250 тысяч выходцев из Азербайджана.
В этой связи влияние азербайджанской культуры и языка и ее распространение на территории Тюменской области неоспоримо.
Современный этап развития общества предполагает взаимодействие русского языка с
языками других народов, происходит интенсивный рост иноязычных заимствований в современном русском языке в связи с расширением контактов на бытовом уровне, внедрения
новых иностранных технологий производства, открытия совместных предприятий, импорта
товаров народного потребления. Действительно, логика современного мирового общественного прогресса и высокая интенсивность взаимодействия языков неизбежно ведут к притоку
многочисленных иноязычных слов в исконные словари. Исключением не является и азербайджанский язык, поскольку наши народы (российский и азербайджанский) практически
сплетены воедино как исторически, так и территориально. Именно поэтому изучение процессов заимствования из азербайжанского языка как источника пополнения и изменения
русского словаря, и в этой связи создания как такового языка тюменских нефтяников и газовиков, выдвигается в число достаточно актуальных проблем современного языкознания.
Язык тюменских нефтяников представляет собой, на наш взгляд, один из современных
пиджинговых языков. Не вызывает сомнений, что язык - специфический инструмент ментального упорядочения мира, средство закрепления этнического мировидения, которое складывается из мировидения личностей, являющихся представителями определенного этноса и
носителями национальной культуры, с одной стороны, а с другой, способ манифестации
определенных ценностей человечества в целом. Современная этно- и социолингвистика давно уже требуют проведения серьезных аналитических работ непосредственно в регионах,
особенно с высокой степенью представленности различных этнических групп.
Для Тюменской области, где проживает свыше 150 этносов и субэтносов, проблема
проведения эффективной этноязыковой политики становится наиболее острой. Тюменская
нефть привлекает к себе внимание не только населения России, но и других государств. При
решении крупных экономических задач, каковыми являются освоение тюменской нефти,
проблемы языка как средства профессионального общения выступают на передний план.
Кроме того, язык тюменских нефтяников представляет собой уникальный феномен языковой
практики представителей нефтегазовой промышленности, который складывается на наших
глазах.
Как отмечает современная лингвистическая наука, в центре внимания исследований сегодня находится языковая личность, т.е. человек в его способности совершать речевые поступки, которые находятся под непосредственным влиянием как неязыковых, так и собственно языковых факторов. Рассматриваемая проблема актуальна не только для филологии,
но и для истории, этнографии, экономики, социологии, психологии. Не секрет, что в обыденном сознании россиян Тюмень прежде всего ассоциируется с нефтью, газом и «большими
деньгами», поэтому в Тюменской области представлены самые разные народы (ближнего и
дальнего зарубежья), различные социальные слои.
Все группы населения неодинаково относятся к устройству своей жизни и социальным
устремлениям. Каждая из этих групп имеет сформировавшуюся иерархию человеческих
ценностей. Кроме того, каждая из этих групп при детальном рассмотрении оказывается далеко неоднородной, не говоря уже о языковых различиях между группами. Разговорный русский язык нефтяников достаточно оригинален, в нем наблюдаются вкрапления из английского, немецкого, украинского и азербайжанского, Например, слова йок , эвэд (тур. да), салам
алейкум, бельме и др. Роль в политической и экономической жизни России разных нацио-

нальных диаспор общеизвестна [2], однако их роль и виды участия в коммуникативном пространстве прослежена не до конца и требует еще научного осмысления [3]. В языке тюменских нефтяников, на наш взгляд, наличествуют лексические средства тех народов, кто активно участвовал и участвует в разработке Тюменского Севера. А, как уже говорилось выше,
роль азербайджанского народа в развитии тюменского севера неоспорима.
Кроме того, представители азербайжанской этнокультуры внесли свою лепту и в формирование невербального пространства, которое не менее ярко характеризует человека. Жесты человека показывают, как он мыслит коммуникативное пространство, как он (человек)
его обживает и использует. Изучение соматического языка тюменских нефтяников представляется также достаточно интересным для дальнейшей разработки.
Таким образом, влияние азербайджанского языка на язык тюменских нефтяников требует более подробного изучения и анализа, возможно в тандеме ученых-лингвистов, производственников и представителей азербайджанской диаспоры.
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SUMMARY
This article is devoted to the actual problem of interaction of the Russian and Azerbaijani culture on the territory of the Tyumen region. The Tyumen region is a region of mixed type; it is the
center of the application of the three major ethnic forces: Ugric, Turkic and Slavic. A special role in
the formation of the Tyumen oil and gas complex plays the most vivid representatives of influence
of Azerbaijani culture and language and its distribution in the territory of the Tyumen region.
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ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEV
VƏ AZƏRBAYCANġÜNASLIQ ĠDEALLARIMIZ
Qədim ġərq filosofları deyirdilər ki, ―Ģəxsiyyət xalqın məĢəlidir, onsuz irəliyə yol yoxdur‖ [5,
s. 109] - bu hikmətamiz sitatda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fövqəl və təkrarolunmaz bir
Ģəxsiyyət olaraq səciyyəsi özünü mükəmməl Ģəkildə ifadə edir. 1923-cü ilin 10 mayında böyük elm,
siyasət və ictimai xadimlər diyarı olan Naxçıvanda dünyaya göz açıb, dünyaya xoĢbəxtlik
qədəmlərini basan Heydər Əliyev öz doğuluĢu ilə erməni qəddarlığının nəticəsində həyatları alt-üst
olmuĢ Əlirza kiĢi ilə Ġzzət arvadı sevindirmiĢdisə, ―ömrünün qalan hissəsi‖ ilə bütün Azərbaycan
xalqına həsr etməklə xalqı sevindirmiĢdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün varlığı, zəkası və
həyatı ilə sanki xalqına xidmət etmək üçün Tanrının bir mərhəməti və müjdəsi, mükafatı idi. O öz
fəaliyyəti, örnək və dəyərləri ilə peyğəmbərlik missiyası həyata keçirmək üçün Azərbaycan xalqının
taleyinə bəxĢ edilmiĢdi. BaĢı bəlasız keçməyən Azərbaycan xalqı üçün elə bil canı və qanı qədər
sevdiyi xalqı, vətəni – Azərbaycan üçün ölməyə, özünü bütövlüklə həsr etməyə hazır Heydər
Əliyev doğulmuĢdu. Heydər Əliyev o Ģəxsiyyətlərdən idi ki, onun bir insan, Ģəxsiyyət olaraq
doğuluĢu xalqının taleyi ilə bağlı idi: uĢaqlıq dostu, vaxtilə rəssamlıq istedadı ilə Ģəklini çəkdiyi …
xanımın da dediyi, xatırlatdığı kimi, Heydər Əliyev lap uĢaqlığından:- ―Mən böyüyəndə böyük
adam olacağam, xalqıma xidmət edəcəyəm‖ - deyə özünün uĢaqlıq ideallarını ifadə edərmiĢ.
Ümummilli liderimizin Ģəxsiyyət olaraq böyüklüyü və qüdrəti həm də onda idi ki, o, ideallarını
gerçəkləĢdirməyə yetərli hünər göstərərmiĢ, xalqına nəinki artıqlaması ilə xidmət etmiĢ, hətta özünü
bütövlükdə həsr etmiĢdi. Ulu öndər Heydər Əliyev uĢaqlığından daĢıdığı ideallara doğru özünü bir
Ģəxsiyyət olaraq iddia səviyyəsini ifadə edən və özünü bu ideallara həsr edən qüdrət ifadəsi bir
insan idi. Onun Ģəxsiyyəti xalqımızın ümummili məsələlərinin təcəssüm və hərəkət
xəritəsidir. Ümummilli liderimiz öz Ģəxsiyyəti ilə vətənçilik, vətəndaĢlıq, azərbaycanlılıq və
azərbaycançılıq kimi vacib ümummilli xarakterin ideal daĢıyıcısıdır. Bu mənada Heydər Əliyev
siyasi məktəbini keçmiĢ çox hörmətli Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbovun dediyi kimi: ―Xalqlar azad, firavan həyatı üçün belə Ģəxsiyyətlərə borcludur. O
Ģəxsiyyətlərdən biri də ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Azərbaycanı canı qədər sevən, ürəyi
daim öz xalqının səadəti və xoĢbəxtliyi uğrunda döyünən, ölkəsini azad, müstəqil görmək istəyən,
yeri gələrsə, vətəninin, xalqının yolunda həyatını qurban verməyə hazır olan bu dahi insanın
ömrünün hər anı nəsillərə örnək olacaq canlı salnamə, vətənpərvərlik və zəngin dövlətçilik
tarixidir‖ [6, 7]. Ümummilli liderimiz bütün bizlər üçün vətəndaĢlığın və azərbaycanlılığın etalonu,
meyarı, ölçüsü, nümunəsidir. Onun vətəndaĢlıq nümunəsi böyük təlim-tərbiyə mənbəyidir. Təsadüfi
deyilmir ki, Heydər Əliyev ən ideal vətəndaĢ, bütün zamanların ən böyük azərbaycanlısı və
Azərbaycançısıdır. Azərbaycanlılığın və vətəndaĢlığın əsl mahiyyət və qayəsini onun həyat,
fəaliyyət və fikir nümunəsindən alıb öyrənirik. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyatı,
fəaliyyəti və əməli Azərbaycançılığın kitabı, onun sevgisi, fikirləri isə nəzəriyyəsidir. Heydər
Əliyev vətənpərvərliyin, Azərbaycançılığın mənəviyyat məktəbidir. Bu mənada hər bir azərbaycanlı
nəsli Azərbaycançı vətəndaĢlığı öyrənmək, mənimsəmək üçün ulu öndərimizin dərin həyat
təcrübəsindən doğan qənaətlərini, qanun və hökmlərini bilməli, mənimsəməlidir.
Əlbəttə, hər Ģeydən əvvəl bunu bilmək zəruridir ki, ideal vətəndaĢlıq bütöv, azad vətənin və
milli birliyin təcəssümüdür. Dərin vətəndaĢlığın Ģərtləri vətən və xalq bütövlüyünün sərhədləridir.
Bu mənada ulu öndərimizin vaxtı ilə dediyi: ―CavanĢir və Babək kimi sərkərdələrin qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiĢ, vətənin bütövlüyü, xalqın birliyinin
təcəssümü olmuĢdur‖ - sözləri elə dahi rəhbərin özü haqqında da deməyə, Ģamil etməyə imakn verir
ki, onun vətənimizin bütövlüyü, azadlığı, dövlətçiliyi yolundakı qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiĢ, vətənin bütövlüyü, xalqın birliyinin təcəssümü olmuĢdur. Heydər
Əliyev vətəndaĢlığı bu bütövlüyün və birliyin təcəssümündən doğaraq azərbaycanlılığın mahiyyətini və Azərbaycançılığın qayəsini müəyyən edir: ―Azərbaycanlılar! Harda olursan ol, hansı ölkə-

də yaĢayırsan yaĢa, ancaq Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü
haqqında, Azərbaycan xalqının bugünü və gələcəyi haqqında düĢünməlisən!‖ [3, s. 9]. Bir ingilis
dühası deyirdi ki: ―Hər bir ingilis bilir ki, onun vətəni, dini və ailəsi ondan nə istəyir‖ və bununla da
ingilisliyin mahiyyətini Ģərh etmiĢ olurdu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev isə öz dərin, yığcam
ibarəsi ilə: ―Azərbaycanlı hər yerdə yaĢaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz dilini, dinini, milli
ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi daim doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır‖, - deyərək,
azərbaycanlılığın məğzini ifadə edirdi.
Böyük Azərbaycan mücahidi ġeyx Məhəmməd Xiyabani deyirdi: ―Mənliyini sevmək təbii və
ümumi bir qanundur. Hər bir adam, hər bir canlı bəĢər özünü baĢqasından çox sevər. Buna görə də
bir cəmiyyət öz rifah halını yaxĢılaĢdırmağı baĢqasından gözləməməlidir. Öz Ģəxsiyyətinə hörmət
etmək, ona inanmaqla, mənliyini sevməklə bir sırada qoyulmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, biz öz
qədir və qiymətimizi çox az bilmiĢ, özümüzdə olan mənlikdən xəbər tutmamıĢıq. Xalqlar da bu
əzəməti, mənəvi qüvvəni, mənliyi və öz varlığına etimadı üzə çıxarmaqla tərəqqi və inkiĢafa nail
ola bilərlər. Azad və müstəqil olmaq istəyən bir xalq öz həyatına və ictimai məsələlərə laqeyid qala
bilməz. Bir xalqın Ģərafəti üçün birinci Ģərt onun müstəqil olmasıdır. Müstəqil olmayan bir xalqın
əzmi və hörməti yoxdur. Xalqın istiqlaliyyətini onun əxlaqi fəziləti saxlaya bilər. Hər bir xalqın
istiqlaliyyətini qoruyan onun mərdlik və Ģücaətidir‖. Elə bu baxımdan da zamanlarüstü dahi,
ümummilli liderimiz, bütün dövrlərin ən böyük azərbaycanlısı və Azərbaycançısı Heydər Əliyev
vətənə, elə, müstəqilliyə sevgi ilə daim yaĢayaraq bütün məhrumiyyətləri öz böyük Ģəxsiyyəti və
qırılmaz iradəsi ilə aĢaraq həmiĢə Azərbaycanın azadlığı, bütövlüyü və dövlətçiliyi uğrunda
mübarizə aparmıĢ, ideal vətəndaĢlıq, vətənpərvərlik nümayiĢ etdirmiĢdir. Buna görə də dahi lider
hər bir azərbaycanlı vətəndaĢın qarĢısında ən böyük vəzifə və məqsədi, böyük təcrübənin və
müdrikliyin qənaəti olaraq müstəqillik, azadlıq və bütövlük üzərinə vətəndaĢlığın və vətənpərvərliyin düsturunu belə müəyyənləĢdirmiĢdir: ―Hər bir vətənpərvər adam millətini, xalqını sevən hər
bir azərbaycanlı Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi, dönməz olması üçün səy göstərməlidir.
Torpağımızı, vətənimizi, müstəqil Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, ərazi bütövlüyünü
qorumaq ən Ģərəfli vəzifədir və bu vəzifəni həyata keçirmək hər bir Azərbaycan vətəndaĢının borcudur.
Azərbaycanlılar! Azərbaycan Respublikasının bu gününü və gələcəyini qoruyun!‖ [3, s. 8]
Vətənpərvərliyi insanda yüksək qiymətləndirən, əsas, ən böyük mənəvi dəyər və zənginlik
hesab edən ümummilli lider: - ―Vətənpərvərlik hər bir insanın daxilindəki duyğularıdır. Əgər bu
yoxdursa, o insan mənəviyyatsızdır‖- deyərək, vətənə, milli soykökə bağlılığı ən ali mənəvi dəyər
kimi bütün insan ömrünün mənası, həyatın, yaĢamın qayəsi, vətəndaĢlığın ideal ifadəsi hesab edirdi
və mətləbi vətənə, vətəndaĢlığa, Azərbaycançılığa gətirib çıxarırdı. Azərbaycan bir vətən kimi
müqəddəs mənasını bu böyük dahinin fikir və nümunəvi ideal sevgisində tapırdı. ―Bizim hamımızın
bir vətəni var – bu Azərbaycandır. Hamımız bu torpaqda yaĢayırıq – bu Azərbaycan torpağıdır.
Azərbaycan torpağının hər guĢəsi hər birimiz üçün müqəddəs yerdir. Azərbaycan bütün dünya
azərbaycanlılarının tarixi vətəni, doğma ata-baba ocağıdır. Dünyanın hansı ölkəsində, hansı yerində
yaĢamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı hiss etməlidir ki, onun Azərbaycan kimi vətəni
vardır!‖ [3, s. 10]. Bundan baĢqa ümummilli liderimiz: - ―Hər bir xalqın milli mənsubiyyəti onun
qürur mənbəyidir‖ - deyərək: ―Mən həmiĢə fəxr etmiĢəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!‖ milli qürur hissini ifadə etmiĢ, Azərbaycan nəsillərinə vətəndaĢlıq və vətənpərvərliyin
ən böyük nümunəsini, ən ideal, dəyərli sözünü miras qoymuĢdur. ―Hər bir insan ilk növbədə
anasını, vətənini, torpağını, millətini sevməli, bu hisslərlə yaĢamalıdır. Vətənini, torpağını,
dövlətini, öz müstəqil Azərbaycanını qorumaq öz ata-anasını qorumaq deməkdir, evini qorumaq
deməkdir. Xalqımızın, Vətənimizin, Respublikamızın taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir‖
[3, s. 9] hikmət dərsləri ilə vətənpərvərliyin məzmununu ifadə etmiĢ, onun iman dolu sözlərini
yazmıĢdır. Ümummilli liderimiz habelə yaranmalı olan vətəndaĢ həmrəyliliyini müstəqilliyimizin
və ərazi bütövlüyümüzün rəhni hesab edərək: - ―Müstəqilliyimizi daimi etmək, ərazilərimizi bütün
təcavüzlərdən – bugünkü və gələcək təcavüzlərdən qorumaq üçün cəmiyyətimizə, xalqımıza,
ölkəmizə milli birlik, mənəvi həmrəylik, vətəndaĢ həmrəyliliyi lazımdır‖ [ 3, s. 36] - deyirdi.
Dahi rəhbərin bütün həyatı və fəaliyyətində olduğu kimi zəngin hikmət müdriklik dolu
fikirlərində də Azərbaycan müqəddəs vətən, iman, güman, səcdə yeri, qibləgah, səcdəgahdır. Bu

böyük insanın, əvəzolunmaz qüdrətli xarakter və Ģəxsiyyətin məzmununda, onun sərhədləri və
mənəvi miqyasında, idealları və fəaliyət təhrikində müstəqilliyi əbədi və dönməz olan bütöv, böyük
Azərbaycan özünü parlaq surətdə təcəssüm etdirir. Onun idealları və Ģəxsiyyəti kimi, yaratdığı
müstəqil Azərbaycanın siyasi kursu da böyük Azərbaycanın təməli və qarantıdır. Böyük
Azərbaycan bu günün, bəlkə sabahın da gerçəkliyi deyil, çünki bu gün Azərbaycana və onun
müstəqilliyinə zərbə vurmaq istəyən super siyasi qüvvələr heç də az deyil. Azərbaycanın Qafqazda
qüdrətli və nəhəng bir dövlət olmasına qarĢı siyasi müqavimətlərə baxmayaraq inkiĢaf edir,
güclənir və nüfuzunu dərinləĢdirir. Unutmamalıyıq ki, biz dünyanın 50 milyonluq qədim dövlətçilik
ənənələrinə malik bir xalqıyıq. Bu mənada ümummilli liderimizin həyatı və fəaliyətinin istiqamətləndiyi böyük Azərbaycan idealı hər bir aəzərbaycanlının hərəkətə gətirəcəyi ən ümdə, vacib,
gündəlik və tarixi bir vəzifədir. Bu gün məkan olaraq mövcud olmasa da, tarixin və zamanın
tanıdığı bu ideal gələcəyin zəruri gerçəkliyidir. Azərbaycanı həqiqi mənada sevmək və sevdirmək,
bütöv, müstəqil və böyük Azərbaycan idealı ilə yaĢamaq və onu mənəviyyatında gələcəyə daĢımaq,
təlqin və təbliğ etmək ümummilli liderin ən böyük örnəyi idi. ―Qüdrətli hökmdarlar dövlətləri
yaradır, qoruyur, zəif, səriĢtəsiz hökmdarlar isə dağıdırlar‖ (Oljas Süleymanov). Bu mənada
ümummilli lider Heydər Əliyev konstruktiv-qurucu Ģəxsiyyət idi. Öz xarakterik keyfiyyətləri ilə də
ümummilli liderimiz tarixi xidmətləri və fəaliyyət miqyası ilə tariximizin bir çox Ģəxsiyyətlərindən
ucada dayanır. Səmimi surətdə demək olar ki, o, Ģəxsiyyətlər içərisində fövqəl Ģəxsiyyətdir. Müasir
Azərbaycanı yaratmaq və azərbaycanlı millətini formalaĢdırmaq bu böyük Ģəxsiyyətin unikal
xidmətlərindən biri, bəlkə də baĢıdır. Fikrimizcə, Heydər Əliyev Ģəxsiyyəti özündə açıq və ya gizli
Ģəkildə böyük Azərbaycan idealını daĢımaqla onun xəritəsi, ideya, fikir mövcudluğu, təcəssümüdür.
Nəsillərə bunu mənimsətmək Heydər Əliyevçiliklə Azərbaycançılığı, vətənə, xalqa iman bəsləməni,
azadlığa baĢ qoymanı mənimsətmək təhsil, təlim və tərbiyə sistemimizin əsas məğzi, mənası
olmalıdır.
Ümummilli liderimiz özü böyük mənəviyyat sahibi olduğu kimi onu yetiĢdirən Azərbaycan
mənəvi dəyərlərinə də həmiĢə ehtiram bəsləmiĢ, çox böyük qiymət verərək bütün gənc nəsillərə də
örnək tövsiyə etmiĢdir. Azərbaycan xalqının bütün mənəvi zənginliyini dərin hörmətlə sevən və
himayə edən dahi lider yeni nəsillərin böyüməsi və tərbiyə olunmasında da bu dəyərləri ilk əsas Ģərt
olaraq qəbul etmiĢdir. ―Biz nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaĢı bu irsə layiq
olmağa çalıĢaraq böyük bir tarixi keçmiĢi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin
həm dünəninə, həm bu gününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaĢmalıdır‖ [1, s.
56] - deyən ümummilli lider bu mənəviyyata sahib olmanı vətənimizin tarixinə, mədəniyyətinə,
incəsənətinə, əxlaq və dəyərlərinə yiyələnməkdə görür, azərbaycanlılığı, Azərbaycançılığı,
vətəndaĢlığ bu zəngin mənəviyyatın ana əxlaqı kimi qəbul edir və özü də bu əxlaqın ən mükəmməl
təcəssümünü, canlı heykəlini yaradırdı.
Ümumiyyətlə, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öyrənilməli çox böyük bir dünyadır.
Ancaq bir Ģey çox sadə, çox bəsit olaraq özünü ifadə edir ki, bu dünyanın yerləĢdiyi yer
Azərbaycan, həyat yolu, yaĢam mənası isə Azərbaycançılıqdır... Oljas Süleymanovun dediyi kimi:
―XX əsrin hər bir görkəmli Ģəxsiyyətinə XXI yüzillikdə də böyüklük mərtəbəsində qalmaq
müyəssər olmamıĢdır. Bu yalnız o Ģəxsiyətlərə nəsib olmuĢdur ki, …xalqlar arasında ilgilər qırılan
çağlarda zəka ucalığını, iradə, xarakter qüdrətini saxlamıĢ və faciəvi Ģəkildə parçalanan məkan və
zamanların ―yarımçıqlıqlarını‖ birləĢdirməyə çalıĢmııĢlar. Avrasiyada belə Ģəzsiyyətlər çox az idi.
Birincilər sırasında Heydər Əliyevin – (parçalanmıĢ) zəmanəmizin qəhrəmanının adını çəkməyə
haqqımız var‖ [4, s. 7].
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SUMMARY
The article deals with national leader Heydar Aliyev`s azerbaijanian ideas. It is notes that national leader Heydar Aliyev is the author of azerbaijanian ideas. This greatest person`s aim was to
serve the unity, independence, statehood and territorial integrity of Azerbaijan nation. Actions and
speeches of this prominent statesman are life book and school for each Azerbaijanian.
Ġsmayılov D., filologiya elmləri doktoru,
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan
DEMOKRATĠK CƏMĠYYƏT QURUCULUĞU VƏ AZƏRBAYCAN REALLIQLARI
Bizim dövrümüzdə insan haqlarının müĢtərək qorunduğu, hər kəsin həddini bildiyi və haqqını
ala biləcəyi yeni dünya düzəninə ehtiyac ortaya çıxmıĢdır. Bu yeni dünya düzəni demokratiya
sahəsində yeni uğurların əldə olunmasını tələb edir. BəĢəriyyət tarixi boyunca demokratiya, insan
haqları yaĢadığımız dövrdəki qədər aktual olmayıb. 2010-cu ilin əvvəllərindən baĢlayan ərəb
inqilabları, yəni «ərəb baharı» ilə qlobal miqyasda öz xalqlarına zülm edən diktatorlara qarĢı
mübarizə baĢlamıĢdır və bu mübarizə davam etməkdədir. Artıq Tunis, Misir, Liviya, Yəmən
diktatorları hakimiyyətdən devrilmiĢdir.
Qlobal miqyasda belə bir fikir hökm sürür ki, cəmiyyətlərdə davamlı sabitlik və inkiĢaf heç
vaxt zor, cəmiyyəti təzyiq altında saxlamaq üzərində qurula bilməz. Əgər hökumətin siyasəti
vətəndaĢı qane etmədiyi halda onu dinc yolla seçkilərdə dəyiĢə bilirsə, belə ölkələrdə davamlı
sabitlik və inkiĢaf olur (9, s.217). Güc və repressiya ilə yaranan «sabitlik» isə həmiĢə keçici olur.
Davamlı sabitlik üçün yalnız hamını qane edən, hamının hüquqlarını təmin edən bir sistem
qurulmalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu, demokratiya adlanan sistemdir. Bütövlükdə arzu
olunan optimal cəmiyyət, bəĢəriyyətin tərəqqisi demokratiya ilə əlaqələndirilir (1, s.10).
Demokratiyanın tarixi mənĢəyi çox qədim, çoxnövlü və ziddiyyətlidir. O indi də baĢa
çatmamıĢdır. Dünyada heç bir siyasi sistem hələ özündə demokratik idealları tam təcəssüm
etdirməmiĢdir. Demokratiya azadlıq olmadan dərk olunan deyil. Azadlıq prinsipi demokratiyanın
canıdır. Siyasi kontekstdə azadlıq hər Ģeydən əvvəl Ģəxsi azadlıq kimi, habelə sosial qrupların onlar
üzərində hökmranlıq edən istənilən siyasi qüvvələrdən azad olması kimi məna daĢıyır. Demokratiya
heç də fərdin və ya baĢqa subyektin ümumiyyətlə hakimiyyətdən azad olması demək deyildir.
Hakimiyyətdən hüdudsuz azadlıq cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir. Demokratiya heç də total
azadlığa çağırıĢ deyil, əksinə, sahmana salınmıĢ azadlığın qorunması və bərabər bölünməsidir.
Azadlığın məhdudlaĢdırılması problemi də demokratiyanın problemidir. Hüdudsuz azadlıq
demokratiyanın yox, anarxizmin əlamətidir.
F.Fukuyamanın sözləri ilə desək, tarixin sonunda meydana gələn dövlət insanın ayrılmaz
azadlıq hüququnu tanıdığına görə liberal, təbəələrin razılığına əsasən mövcud olduğuna görə isə
demokratik dövlətdir. Azadlıq insan hüququ vasitəsilə reallaĢır (5, s.417). Məhz hüquqlar haqqında
anlayıĢ insanlara nəyə icazə verildiyini və nəyin özbaĢınalıq olduğunu, nəyin normal münasibətlər
və nəyin qayda-qanun çərçivəsində olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Məhz hüquq insanlara
təkəbbürsüz, lovğasız, iddiasız müstəqil olmağa və alçalmadan tabe olmağa kömək edir.
Demokratiya siyasi hüquqlar haqqında anlayıĢı hər bir vətəndaĢın Ģüuruna yeridir.
Ġnsanın davranıĢında və fəaliyyətində seçmək imkanını təmin edən hüquq azadlığıdır.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hər bir Ģəxsə verilən hüquq və azadlıqlar öz əksini

dolğun tapmıĢdır. Bərabərlik hüququ, səsvermə hüququ, söz azadlığı, informasiya almaq hüququ,
istənilən dövlət vəzifəsini tutmaq hüququ, partiyalar və digər ictimai təĢkilatlar yaratmaq hüququ –
bütün bunlar Ģəxsiyyətin davranıĢ və fəaliyyətinin siyasi və hüquqi sahəsini təĢkil edir.
Siyasi demokratiya özündə siyasi və ictimai institutları əks etdirir. Məhz bu institutlar
vasitəsilə demokratiya prinsipləri və demokratiyanın digər dəyərləri reallaĢdırılır. Bu institutlara
aĢağıdakılar aiddir: nümayəndəli və bilavasitə (birbaĢa) demokratiya institutları, icra və məhkəmə
hakimiyyəti, hüquq institutu, siyasi partiyalar və digər ictimai-siyasi təĢkilatlar, KĠV, yerli
özünüidarə orqanları və b. Müasir dövrdə demokratiyanın ən geniĢ yayılmıĢ forması nümayəndəli
demokratiyadır. Nümayəndəli demokratiyada xalq öz seçdiyi nümayəndələr vasitəsilə siyasi
hakimiyyəti formalaĢdırır. VətəndaĢlar
siyasi qərarların qəbul edilməsində birbaĢa deyil,
hakimiyyət orqanlarına seçdikləri nümayəndələr vasitəsilə iĢtirak edirlər. BirbaĢa demokratiyada
(referendum, plebisit və s.) dövlət və cəmiyyət həyatının əsas məsələləri birbaĢa səsvermə ilə həll
edilir.
Demokratiyanın prinsipləri və institutları siyasi təcrübədə iĢlənib hazırlanmıĢ müxtəlif
prosedurlarda (demokratiya texnologiyalarında) reallaĢır. Bu prosedurlar isə seçkilər, səsvermə,
plebisit, reverendumlar, danıĢıqlar və kompromislərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, demokratiyada ən
ümumi prosedur kimi mühüm əhəmiyyəti seçkilər kəsb edir.
Parlamentarizmin funksiya göstərməsi siyasi təcrübədə plüralizm prinsipinin real həyata
keçirilməsidir. Parlamentarilərin partiya siyahısı üzrə seçilməsi, partiya fraksiyalarının, o cümlədən
müxalifət fraksiyalarının fəaliyyəti, müxtəlif siyasi qruplaĢmaların seçicilərin maraqları və
ideyalarının spektrini ifadə edən proqram baxıĢlarının və konsepsiyalarının, siyasi görüĢlərinin və
mövqelərinin qarĢılaĢdırılması, müqayisəsi, fraksiyaların açıq rəqabəti – parlament demokratiyası
sistemində siyasi plüralizmin reallaĢmasının konkret formaları bunlardır (10, s.104).
Siyasi yarıĢın iĢtirakçıları kimi hakim çoxluq və müxalifəti təmsil edən azlıq çıxıĢ edir.
Parlament müxalifəti – çoxluğun siyasi kursuna qarĢı öz xəttini irəli sürən və müəyyən təbəqə və
qrupların maraqlarını əks etdirən partiya, yaxud istənilən siyasi qruplaĢma ola bilər. Siyasi
xarakteristikasına görə müxalifət «sağ» və «sol» müxalifətə, siyasi daĢıyıcılarına görə sənaye,
aqrar, milli müxalifətə, çoxluğun siyasətinə təsiretmə xarakteristikasına görə funksional və «əbədi»
müxalifətə bölünür. «Sol» müxalifətə o qüvvələr aid edilir ki, hakim qüvvələrin siyasi kursunda
çox və ya az dərəcədə radikal dəyiĢikliklərin edilməsi, mövcud rejimin və ya bütövlükdə siyasi
sistemin dəyiĢdirilməsi uğrunda çıxıĢ edir. «Sağ» müxalifət cəmiyyətin konservativ qüvvələri ilə
eyniləĢdirilir. Bir qayda olaraq, «sağların» və «solların» çoxluğa qarĢı konfrontasiyası Ģəraitində
kompromisə cəhd edən «mərkəzçi» qüvvələr yaranır.
Funksional və «əbədi» müxalifət haqqında danıĢarkən qeyd etmək lazımdır ki, funksional
müxalifət hər Ģeydən əvvəl əsasən Qərb ölkələrinin parlametinə xasdır. Bu müxalifət mövcud
sistemin əleyhinə çıxıĢ etmir, lakin sistemin funksiya göstərməsinə aktiv təsir edir; köklü siyasi
məsələlərdə konsensusa cəhd göstərir. Funksional müxalifət bir qayda olaraq ikipartiyalı sistemlərə
xasdır. «Əbədi» müxalifət isə hakim qüvvələri öz siyasi idealları mövqeyindən daim tənqid edir,
mövcud rejimə qarĢı çıxıĢ edir. Demokratik ölkələrdə müxalifətə münasibət demokratiyanın təbii
halı kimi sakitdir. Avtoratarizm strukturlarının və ya onun qalıqlarının saxlandığı ölkələrdə
müxalifətə hər Ģeydən əvvəl qanuni hakimiyyət orqanlarının normal iĢinə mane olan Ģər qüvvə,
siyasi patalogiya (anormallıq) kimi baxılır. Parlamentarizm demokratiyanın elə sistemidir ki, rəsmi
fəaliyyət göstərən müxalifətdən baĢqa burada vətəndaĢ təzyiq qrupları (lobbi) də mövcud olur və
fəaliyyət göstərir. Bu təzyiq qrupları korporativ, milli, regional və b. maraqları təmsil edir.
Demokratik rejimin xarakterik xüsusiyyəti cəmiyyətin liberal metodlarla idarə olunması, hamı
tərəfindən qəbul edilən insan haqları, azadlıqları və plüralizmdir. Həlledici metod məcburetmə deyil,
inandırmadır. Təsiretmə metodları qanunlarla məhdudlaĢdırılır və cəmiyyətin nəzarəti altında olur.
Demokratik rejimlərin əsas əlamətlərini aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar: - xalq hakimiyyətin
mənbəyidir;- hakimiyyət orqanları seçki ilə formalaĢır və müntəzəm dəyiĢdirilir; - çoxpartiyalı, rəqabətli
sistem mövcud rolur; - siyasi müxalifət leqal fəaliyyət göstərir; - gerçək söz azadlığı bərqərar olur; vətəndaĢ və hüquq cəmiyyəti yaratmaq istiqamətində mübarizə gedir (6, s.87).

Demokratik cəmiyyət quruculuğunun əsas məzmunu aĢağıdakılardır: - siyasi sistemi demokratik institutlar və normalar yaratmaqla, vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarını geniĢləndirməklə islah
etmək; məhdud miqyasda keçirilmiĢ islahatları daha da dərinləĢdirmək, cəmiyyət həyatının bütün
sahələrini əhatə edən islahatlar keçirmək və nəticədə həqiqi islahatçı qüvvələrin hakimiyyətə
gəlməsi və möhkəmlənməsinə nail olmaq.
Demokratiyaya keçid prosesinin öz mərhələləri vardır: islahatların keçirilməsinə mane olmaq
iqtidarında olmayan mövcud rejim çərçivəsində islahatların keçirilməsi; bilavasitə avtoritar rejimin
dağılmasına gətirib çıxaran islahatların keçirilməsi. Bu mərhələlər arasındakı dövrdə siyasi
institutlar əleyhinə xalqın açıq kütləvi çıxıĢları kimi siyasi böhranın da baĢ verməsi mümkündür.
Cəmiyyətinin təkmilləĢdirilməsi və demokratiyanın bərqərar olması yolundakı maneələr ilk
növbədə mövcud rejimin konstitusion azadlıqları məhdudlaĢdırması, demokratik seçki vərdiĢlərinin
tam bərqərar olmaması, zorakı üsullarla idarəetməyə üstünlük verməsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda
geniĢ kütlələrin siyasi mədəniyyətinin aĢağı səviyyəsi, xüsusilə, əhalinin əksəriyyətində avtoritarizmi dəf etmək reaksiyasının yoxluğu, öz hüquq və azadlıqlarını daim müdafiə etmək zərurəti və
tələbatını dərk etməməsi, dövlətin konstitusion əsaslarının pozulmasına yol verməmək üçün daim
mübarizə aparmağın tam dərk edilməməsi və s. amillər demokratik cəmiyyət quruculuğunda öz
mənfi rolunu oynayır.
Demokratiyanın qələbəsi üçün əlbəttə, demokratik ənənələr, dialoq, kompromis, tərəfdaĢlıq
mədəniyyəti, hakimiyyətin cəmiyyətdə azlıqların hüquq və maraqlarına hörmət atmosferi yaratmaq
qabiliyyəti və cəhdi lazımdır. Demokratiya xofundan baĢını itirmiĢ avtoritar rejimlərin hakim
dairələri «spesifik demokratiya» bayrağı altında əslində ümumiyyətlə demokratik dəyərlərin
bərqərar olmasının hər vəchlə qarĢısını almağa çalıĢırlar. Bir cəhəti nəzərdən qaçırmaq lazım deyil
ki, demokratiya real olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nə əksini tapmıĢdırsa
– «vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, demokratik dəyiĢikliklərin həyata
keçirilməsi…» - siyasi praktikada onu da həyata keçirmək lazımdır: hüquqi dövlətin prinsiplərini,
hakimiyyətin qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətini, habelə digər konstitusion hüquqları
həyata keçirmək. Çünki onlarsız cəmiyyət azad ola bilməz və demokratiyanın üstünlüklərini hiss
edə bilməz.
Siyasətçilər və nəzəriyyəçilər Azərbaycanda siyasi proseslərin plüralist modellərinin reallaĢması zərurətinə diqqəti yönəltməlidirlər. Məhz belə model keçmiĢin demokratik ənənələri (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründəki ənənələri) ilə müasir sivilizasiyanın meydana çıxardığı yeni
formaların sintezini təmin edə bilər. Plüralist demokratik sistem müasir Azərbaycan üçün daha
məqbuldur. Burada ideoloji, siyasi, sosial və iqtisadi, habelə institusional plüralizmin reallaĢması
nəzərdə tutulur. Siyasi prosesin plüralist modeli siyasi münasibətlərin ənənəvi konfliktlərini
qapamağa kömək edir, Azərbaycan mədəniyyətinin əlaməti kimi vətəndaĢların mövqe və
baxıĢlarının qütbləĢməsini məhdudlaĢdırır.
Demokratik cəmiyyət quruculuğunda aĢağıdakılar reallaĢdırılmalıdır: -siyasi davranıĢ normalarına
siyasi müxalifətlə birgə əməl olunmalıdır, çünki belə halda müxalifət opponentə, yəni qərəzsiz, obyektiv
mövqedən çıxıĢ edən Ģəxsə çevrilir; - demokratik təsisatlar real surətdə və səmərəli fəaliyyət
göstərməlidir; -vətəndaĢ cəmiyyəti formalaĢmalıdır; - baĢlıca siyasi qüvvələr əsas dəyərlər üzrə razılığa
gəlməlidir; - siyasi qruplaĢmalar arasındakı münaqiĢələr qanunla tənzimlənməlidir (7, s.320).
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SUMMARY
The article is devoted to research of ways and directions of a democratic society construction,
consideration of successes and possible problems of the Azerbaijani society on this process. There
are also noticed that freedom comprehension is impossible without its existence, and that freedom
has realized by means of human rights. In the article are analyzed principles and democracy institutes, including parlamentarism, also development stages of democracy. At the same time, there are
spoke about society improvement, about obstacles in a way to democracy. It is underlined, that for a
democracy victory presence of democratic traditions is necessary, ability to carry on dialogue and to
go on the compromises, certain culture of cooperation, and protection of the rights and freedom of
the person.
Исмаилов А., кандидат филологических наук,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ДЕЙКТИЧЕСКОЙ КОГЕЗИИ ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Для того, чтобы проблема когерентности (связности) текста была в определѐнной мере интерпретирована основательно, необходимо учесть два основных параметра текста: а) антропоцентричность языка-речи и б) субъективное начало порождения дискурса вообще. При этом
дискурс воспринимается как «текст (языковая структура), погружѐнная в жизнь», иначе текст
рассматривается в качестве продукта дискурсивной деятельности как объективно существующий факт действительности, представляющий реализацию коммуникативной интенции говорящего через систему определѐнных речевых действий и операций. Стало быть, связность является
ведущей смысло- и текстообразующей категорией, конструктивной для языкового статуса текста-дискурса. Если текст признаѐтся таковым, то он бессвязным быть не может.
Категория связности текста связана с функционированием говорящего субъекта, его центральной позицией в системе речи. Это главный признак антропоцентричности языка-речи вообще, текста-дискурса в частности. Поэтому связность текста обусловлена наличием «в гуще
событий» говорящего и его видением материального и идеального миров, которое отражается в
структуре текста-дискурса. Следовательно, главным необходимым свойством, движущей, силой
когерентности текста, его «сплочѐнности» является локализованность текста в пределах схемы
«я – здесь – сейчас», о которой писали и пишут многие текстоведы (см. 3, 292 и далее).
Данная модель субъективного начала конструирования внеязыкового мира обусловливает
связность той словесной картины, в которой отображен этот мир. Вот почему в достижении когерентности дискурса-текста обязательно участвуют а) интонация, б) линейные средства когезии
в поле связности. Последние включают лексическую когезию (которая выражается в отношениях
инклюзивности, эксклюзивности и отношениях идентичности) и дейктическую когезию, основными экспликаторами которой являются местоименные элементы и иные дискурсивные средства (модальные слова, типизированные частицы, детерминанты и т.п.).

Основным средством выражения отношений грамматической когезии, охватывающим любой вид объединения предикативных единиц – от бинарных структур до самостоятельных произведений, без сомнения, является местоименная референция.
Местоимения, служащие в языке для соотнесения языковых выражений с внеязыковыми
объектами и ситуациями, являются семантическими инвариантами, в которых заключены смыслы соотносимых с ними языковых единиц.
Если признать, что можно выделить два вида прототипов: а) единица, проявляющая в
наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной группы, б) единица, реализующая эти свойства в наиболее чистом виде и наиболее полно, без примеси иных свойств, то
уникальность и универсальность местоимения позволяет рассматривать слова этой части речи
как прототипические лексико-грамматические единицы языка, проявляющие в наибольшей степени свойства, общие с другими полнозначными словами.
Местоименные слова «скрепляют собой изобразительное полотно языковой картины мира» (Н.Ю.Шведова). На наш взгляд, это означает, что соотнесенность как самих смыслов именующих слов, так и взаимодействие с ними смыслов местоимений является одним из важнейших условий когерентности языковой картины мира, что выражается в дискурсе и тексте в референциальных отношениях местоименной когезии.
Хотя в самом общем виде референция – это отношение языковой единицы к внеязыковому
объекту, как референциальное в то же время толкуется отношение одной единицы к другой в
тексте. В основе текстовой референции лежит смысл выражения. Сходного понимания придерживаются и те исследователи, которые определяют референцию как «семантическое отношение
между языковыми единицами в условиях, когда семантическая интерпретация одной единицы
осуществляется посредством отнесения к референтному значению другой единицы». Однако
значение местоимений особое. Являясь семантическими инвариантами – словами с предельно
обобщѐнным значением, конкретным содержанием они наполняются лишь в речевом акте. Содержание этих слов всецело обусловлено признаками денотата, выбор которого зависит от конкретного речевого акта.
Акт референции состоит в привлечении в сферу рассмотрения коммуникантов определѐнных объектов. Поэтому местоименная референция не может быть описана безотносительно к
явлению дейксиса. Анализируя происхождение и семантику местоименных слов, многие исследователи видят основания для их отнесения к одной части речи именно в тождестве функциональном, находя дейктическую функцию у местоимений всех разрядов, включая и относительные, и личные местоимения. Весь класс объединѐн не признаком местоименного употребления,
а признаком дейктической функции.
По образному выражению Э.Бенвениста, дейктические средства призваны «служить инструментом для обращения языка в речь». Дейктические слова – это своего рода «подвижные
определители», приложимые к любому референту. Их основная функция – «идентификация и
дифференциация чувственно воспринимаемых предметов… и явлений на основе тех признаков,
которыми эти предметы и явления характеризуются относительно основных координат коммуникативного акта» (3, 128).
Понятие дейксиса используется в лингвистических исследованиях преимущественно для
описания «дейктических координат» типичной речевой ситуации – указания на еѐ участников, а
также место и время произнесения высказывания. Все виды указаний ориентированы на говорящего. Он находится в центре системы координат. Поэтому в качестве дискурсивных параметров дейктических средств отмечаются: 1) ситуацитивность, то есть смысловая зависимость от
ситуации речи, вне которой значение таких слов расплывчато и неясно; 2) эгоцентризм – постоянная отнесѐнность к субъекту речи; 3) субъективность, то есть выделяемость не по собственным признакам, независимым от говорящего лица, а по соотнесѐнности с говорящим лицом; 4)
мгновенность и эфемерность актуального значения, меняющегося от одного случая употребления к другому. Таким образом, с коммуникативно-прагматической точки зрения, дейктические
компоненты выступают в роли важнейших средств осуществления референции субъектом речи.

Наиболее отчѐтливо характерная для всего класса местоимений способность указывать на
референта (свойство дейктичности) проявляется, разумеется, именно дейктическими местоимениями. В широком смысле это личные, возвратные, указательные, относительные, обобщающе-выделительные и некоторые другие местоимения. Они отсылают к тому или иному референту, выделяя лица, предметы или явления либо относительно дейктических координат
(участников коммуникации, актуального момента речепроизводства, пространственных характеристик объектов коммуникативной ситуации), либо по отношению к самому высказыванию.
Среди дейктических местоимений можно выделить ситуационно-дейктические (я, ты) и контекстно-дейктические (= анафорические) – личные местоимения 3-го лица, указательные и некоторые другие.
Ситуационно-дейктические местоимения функционируют как слова, которые указывают
на определѐнных референтов – участников речевого акта: Я утром должен быть уверен, что с
вами днѐм увижусь вновь (А.С.Пушкин); Mən nə karəyəm ki, səni bu vəziyyətdə bada verəm
(M.S.Ordubadi).
Контекстно-дейктические местоимения выполняют роль отсылки или к речевой ситуации,
или к самому высказыванию, тексту (эндофорическая референция). Указывая на факт существования объекта и его единственность в общем поле говорящего (и слушающего), эти местоимения
также соотносятся с определѐнным референтом: Все шлют Онегина к врачам. Те хором шлют
его к водам. (А.С.Пушкин)
Обе разновидности дейктических местоимений, как свидетельствуют примеры (1; 2), осуществляют определѐнную референцию. Но закономерно возникает вопрос: всякая ли референция обладает свойством определѐнности? На наш взгляд, положение о том, что референция обладает свойством семантической определѐнности, применимо лишь к текстовой (анафорической
в широком смысле слова) референции, заключающейся в интерпретации значения некой единицы путѐм его сопоставления со значением антецедента. Итак, значение анафоры устанавливается
через отношение определѐнного антецедента к его референту.
Особенности употребления личных местоимений по-иному расставляют акценты и в квалификации объекта как определѐнного в связи с его «предупомянутостью» (Т.М.Николаева).
Подобной точки зрения на статус референта придерживаются некоторые другие авторы, считая
определѐнным референт, уже имеющийся в памяти, в противоположность новому, неопределѐнному. Очевидно, что определѐнность употребления форм 1-го и 2-го лица достигается отнюдь не
путѐм их «предупомянутости» - повторного выражения референта. В равной степени, по свидетельству Т.М.Николаевой, «предупомянутое может остаться неопределѐнным, например: Дайте
мне какую-нибудь ручку! – Вот и ручка для Вас» (3, 28).
Вопрос о референциальности неопределѐнных выражений в современной лингвистике
остаѐтся спорным. Некоторые исследователи предлагают считать неопределѐнные выражения
референциальными, хотя они не обладают семантической референциальностью. Проще говоря,
нет того антецедента, интерпретация значения которого устанавливает значение неопределѐнного референциального выражения. Неопределѐнные выражения используются говорящим для
обозначения неопределѐнного объекта. В таком случае следует говорить не об отсутствии референции, а об осуществлении неопределѐнной референции. Таким образом, кванторные местоимения, в противоположность дейктическим, осуществляют неопределѐнную референцию. В
первую очередь это, естественно, относится к неопределѐнным местоимениям.
Система неопределѐнных местоимений, сориентированная на говорящего, используется
для отсылки к объекту, который неизвестен коммуникантам, предполагая: а) неопределѐнность
объекта для говорящего – (возможная) определѐнность для слушающего: Он (воск – А.И.) чудновылитым узором ей что-то чудное гласит (А.С.Пушкин); Mənim könlümdən o məqam Dilarəyə
nəisə demək keçdi (Qılman Ġ.); б) определѐнность объекта для говорящего – неопределѐнность для
слушающего: Одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя! Стал вновь читать он без разбора… Прочѐл из наших кой-кого (А.Пушкин); в) неопределѐнность объекта для обоих коммуникантов: Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (А.Пушкин).

Очевидно, что если акт референции состоит в привлечении в зону рассмотрения неких внеязыковых объектов, то они в равной степени могут быть как определѐнными, так и неопределѐнными для коммуникантов.
Таким образом, на наш взгляд, целям референции служат все местоимения – и дейктические, и кванторные. Дейктическая референция обладает свойством определѐнности, которая
напрямую связана с ситуацией общения. Кванторная референция обладает свойством неопределѐнности. И, по-видимому, способ установления неопределѐнной референции (кванторные местоимения, равно как имена собственные, неопределѐнный артикль) в большей степени зависит
от экстралингвистических параметров ситуации общения. Решающим фактором идентификации
предмета речи в аспекте определѐнности или неопределѐнности является включение в механизм
референции контекстуальной информации и фонда знаний коммуникантов.
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SUMMARY
In our opinion, all the pronouns – both deictic and quantore, in this way, serve for the purpose of
reference. Deictic reference has the character of certainly which has a direct connection with the situation of communication, but the quantore reference has the character of uncertainly.
The key factor of identification of the speech theme in the aspect of certainty or uncertainty is inclusion of the reference mechanism of contextual information and the fund of communicators
knowledge.
Исмаилова K., докторант,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА БЕЛОГО ЦВЕТА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Символическая сущность белого цвета очень противоречива. «Прародитель» всех цветов, он выделялся как особый цвет уже в глубокой древности, выделялся как самый светлый
из всех цветов. Белый – светоносный цвет, он по большому счету «не обозначает» цвет, а является им. С этим моментом «светоносности» и связана самая позитивная символическая семантика белого цвета–божественная белая одежда небесных богов и их зеленых наместников («padĢah allahın yerdəki elçisidir») – царей, жрецов, вельмож.
Вспомним, что свет и солнце для средневекового человека были абсолютными синонимами: «Слово краса первоначально означало: свет («красное солнце»), и уже впоследствии
получило то эстетическое значение, какое мы теперь с ним соединяем, так как для младенче-

ского народа не было в природе ничего прекраснее древнего светила, дающего всему жизнь
и краски (подчеркнуто нами – И.К.). Потому-то сказочная царевна Солнце в преданиях всегда является ненаглядной и неописуемой красавицей. «Непокрытая краса», т.е. не затемненная туманами и тучами…» – пишет А.Н. Афанасьев (2, с. 75). Более того, если исходить из
того, что Солнце для первобытного человека представляло в основном категориальное значение не предмета (пространства), а времени, то станет ясна та магическая, мистическая сила, которая признавалась за светом, олицетворением которого и являлся белый. Вера средневекового человека с абстрактным мышлением в очищающую силу Солнца – света – белого
поддерживалась этим, не до конца осознанным постоянством совмещения пространственновременных показателей, т.е. энергийным началом белого цвета. Символическое осмысление
белого цвета как чистоты, очищения, безгреховности, на наш взгляд, связано с этим моментом.
Как отмечает Б.Абдулла, в Алтайской мифологии Верховный бог Улькен, когда задумал сотворение мира, прибегает к помощи Белой матери (ağ ana). Она и объясняет Улькену,
как создать мир. Потому слово «ağ» у алтайцев имеет значение «cənnət» (рай) (1, с. 21).
Оставаясь верным этим символическим традициям алтайцев, огузы, создавшие «Китаби Деде
Горгут», приписывают эпитет ağ всем явлениям и людям, которых они восславляют и возводят в ранг святых, божественных, подчеркивают их неразрывную генетическую связь с Верховным богом Улькеном. (1, с. 23). Поэтому, как указывает автор, в «Китаби Деде Горгут» слово белый (ağ) имеет только позитивную эстетическую и символическую семантику вплоть до
геральдической функции (белый флаг – символ победы, победоносный войны) (1, с. 31).
Другим, определяющим символическую суть белого цвета, является его способность генерировать все хроматические цвета. Во многих цивилизациях данная способность белого цветасвета была строго канонизирована. Так, например, в Индии и Китае белому цвету придавали
мистический и трансцендентный смысл, исходящий не из чувственных восприятий или ассоциаций, а из визуализации философско-религиозных доктрин. В Древней Индии, например,
белым цветом отмечали южное направление (пространство, сторона света) и ритуальные
гимны (эстетическое воплощение единства времени и пространства). Белым цветом в индийской философии кодируются ключевые понятия «шунья» и «саттва». Первое означает пустоту, но не пространства, лишенное материи, а психологическое состояние, душевную пустоту –
отсутствие страстей, эмоций, даже восприятия собственного «Я». Достигший такого душевного
состояния превращается в святого, в бадхисаттву. «Саттва» значит безмятежность и чистоту. Эта
символическая семантика белого цвета была характерна для китайской философии цветов,
Древнего Рима, античного мира: античные философы подняли значение и символьное достоинство белого цвета на максимальную высоту. Этот цвет стал первым из божественных цветов, так
как «представлял свет, который явился божеством Платона, Парамелида, Прокла, Филона Александрийского, предвосхитившее Единого Бога, сказавшего о себе: «Я свет миру…» (6, с. 7).
В культуре Ислама белый цвет почитаем особенно: сам Аллах-«свет небес и земли» и
сам Пророк Мухаммед носят белые тюрбаны, о чем пишут исследователи-колористы.
Видимо, поэтому в тюркских языках, в том числе – в азербайджанском, слово «ağ» (белый) имеет преимущественно позитивные значения – ağ, təmiz, ləkəsiz, bakirə, sədaqətli, düz,
gözəl; ağlıq, göz ağı; ağartı (süd məhsulları) (8, с.170-172). Система позитивных значений слова
белый в тюркских языках реализуются как в значениях прилагательного, так и в личной
ономастике (Ağ Cəbrayıl, Ağ Məhəmməd), в этнонимах (ağ qoyunlu), в гидронимах (ağ çay, ağ
su), в географических названиях (Ağ dərə, Ağ körpü).
И практически во всех позитивных смыслах-значениях, реализуемых на уровне обыденной речи, поэтико-метафорической семантики и символической сферы, слово белый четко противопоставлено слову «черный» практически во всех словесно-языковых смыслах.
Примечательно, что в геральдических символах особой четкости в противопоставлении белого и черного цветов не наблюдается, так как в этой сфере (например, в колористической
системе флагов государств) цвета выступают в основном в своих канонизированных смыс-

лах, которые зачастую обусловлены вторичными аксиологическими ценностями (типа: черный цвет олицетворяет непознаваемость бытия и т.п.).
Потому мы, рассматривая символические значения цветов и цветообозначений, опираемся, прежде всего, на те смыслы, которые запечатлены в словесно–языковом материале и в
то же время канонизированы в религиозно-философских доктринах.
Особо следует при этом отметить один факт. Толкования, которые встречаются во всевозможных словарях и справочниках, во многих деталях не совпадают, иногда даже противоречат друг другу. Это положение, на наш взгляд, связано с тем, что свето–цветосимволика
все ещѐ продолжает развиваться как в плане эстетического восприятия, так и в плане логикофилософского осмысления. Эстетическое восприятие, на наш взгляд, все ещѐ остается обусловленным требованиями этнокультурных парадигм.
Представляется, что основное символическое значение белого цвета (света) в принципе
универсально. Его «внутренняя форма», восходящая к понятию свет (Солнце), поддерживает
исходно-первичной смысл, который и лежит в основе символического представления. Это –
чистота и непорочность, целомудрие. Сравним несколько толкований символики белого цвета: «На языке божественном белый – цвет божественной мудрости», «На мирском языке он
символизирует чистоту, целомудрие, мир, девственность, свет, а поскольку белый цвет «не
скрывает другого цвета», означает невинность и правда.»; «По принятой у католиков символике цвета, белый означает невинность, радость и простоту; на языке католической символики прозрачный (cristalline) выражает идею беспорочной чистоты и ясности» (10, с. 359). Все
эти значения составляют, как видим, семантическое поле «чистота» («чистый»). Все остальные словесные обозначения так или иначе питаются этим понятием и составляют с ним либо
ряд синонимов, либо дублетных обозначений. Так, например, может показаться, что белый
флаг означает сдачу на милость противника и это значение не входит в семантическое поле
«чистота» («чистый», «ясный»). Так ведь сам акт «сдачи на милость» означает по-другому
«сдаюсь с чистой совестью», «с чистыми помыслами», «не держу зла на другие и того же
прошу» и т.п. И в основе семантической структуры символьного значения белого флага лежит тот же смысл, что и «с чистой душой», «без злости на душе».
Что касается, некоторых периферийных смыслов (типа, например, «белый цвет означает также трусость»), то их сущность определяется не ядерным значением символического
применения белого цвета, а фрагментарными показателями, обусловленными некоторыми
бытовыми традициями у отдельных этносов. Видимо, так можно объяснить тезис Е.А. Шейниной: «Белый цвет обозначает также трусость. В военное время, в частности в Первую мировую войну, французам, избегавшим военной службы, иногда давали или посылали белые перья.
Замечено, что на петушиных боях лучшие бойцовские качества проявляют петухи с красной и
черной окраской. Они выдирают перья из хвостов более трусливых белых сородичей, и эти перья стали олицетворять трусость» (10, с. 360).
Поясним наше отношение к сказанному. Во-первых, данное значение, если и придано
ему некоторый символический смысл, связано с определенным временем и определенным
фактом Первой мировой войны среди лишь французских войск. Во-вторых, петушиные бои
не являются специфическим для французов как этноса: эти бои – восточный феномен, а на
Востоке белые перья не имели подобного символического применения. В-третьих, «внутреннюю форму» смысла белого пера и петушиные бои трудно однозначно признать связанными
как универсальный факт. Поэтому возводить этот смысл в общечеловеческий символ нет,
видимо, особых оснований. Первоначальный символический смысл белого цвета – чистота,
ясность – не отражена в структуре этого периферийного символа.
Другое дело, когда мы говорим о символическом значении белой лилии, которая обозначает чистоту и является символом Девы Марии, или белой розы, символизирующей девственность: «В древнеримских храмах Весты, богини домашнего очага…, служившие там жрецы-весталки давали обет девственности и носили белые одежды…» (10, с. 359). Как видим, основу символического смысла белого цвета здесь составляет внутренняя форма (с чем первоначально связан смысл) факта обета, факта непорочности и чистоты. Этот смысл составляет осно-

ву семантической структуры слова белый и белого цвета и в обыденном языке (üzün ağ olsun,
uzağlığı,alnı açıq-üzü ağ, белые мысли – чистые помыслы, ağ gün adamı ağardır...,Рубаха черна, да совесть бела; «белое место, белая земля доныне называется земля церковная» (4, т. 1,с.
153)), и в эмблематике, и в геральдике (особенно в структурном формировании флагов различного назначения – государственных, морских, войсковых).
Интересны наблюдения В.В. Похлебкина, который отмечает: «Удобство использования
цвета в качестве символа было замечено практически всеми культурными народами, но ввиду различных условий существования и развития одни и те же цвета у различных народов
(цивилизаций) символизируют различные, а бывает, и противоположные явления. Практически нельзя свести воедино исторически сложившиеся у многих народов системы цветовой
символики. Тем не менее, существует классическая традиция в европейской геральдике, которая принята во всем мире» (подчеркнуто автором – И.К.) (9, с. 385). Автор отмечает символическое осмысление белого цвета у китайцев и народов Дальнего Востока («ум и коварство, но также и цвет траура, скорости»), и в христианской символике («жизнь (от близости к
дневному свету), чистота, невинность, божественность, само христианство. У новокрещенных существовал обычай в течение 8 дней ходить в белых одеждах, чтобы всем было
видно, как они блюдут чистоту» (9, с. 387).
Разнобой в применении и символическом толковании белого (и не только) стал даже некоторой нормой. И В.В. Похлебкин это положение иллюстрирует сравнением нескольких философских и общественно-исторических устройств; в их числе Древние инки (белый–мир, союз),
Древняя Иудея (белый – седина, старость, долголетие), средневековые рыцарско-дворянская система (белый – мир, благородство, высшая власть), масонство XVIII века (белый – непорочность, беспристрастие). Помимо сказанного отметим, что цветовая символика получала в политических движениях, национально-государственных сферах порой различные толкования.
К национальной и государственной символике цвета относится официальное толкование
цвета государственного флага и главных государственных эмблем, а также цветов, исторически, традиционно закрепившихся за тем или иным этическим целым, народом и страной как
национальные. Национальные и государственные цвета совпадают не всегда: так называемые
государственные цвета не обязательно входят в систему отражения национальной специфичности нации, народа, они могут быть символическим отражением классового характера государства (как, например, в бывшем Союзе), его форму правления. Они могут иметь также сугубо
идеологический характер и значение, детерминированное историей данного государства, а не
этническими особенностями его населения (9, с.391). Впрочем, А.П. Василевич считает белый
цвет исконно славянским цветом, иллюстрируя эту идею сопоставлением цветового содержания
флагов славянских государств.(3, с. 419-421).
Так или иначе, ядром и семантической структуры и символической модели белого является
космогоническое осмысление этого цвета – символа света. Поэтому древние считали его божественным: даже в глубокой древности египтяне и древние индейцы заворачивали покойников в
белую материю (саван), чтобы показать, как смерть освобождает чистую душу от еѐ тленной
телесной оболочки (5). По этой причине на Востоке белый цвет считается цветом траура: «считалось, что если носить черный цвет, то душа умершего ничего не увидит, отсюда следует, что
белый в трауре – свет, видение, жизнь после жизни. Приведения, бесплотные существа обычно
изображаются белыми» (10, с. 360).
Что касается символики свадебного платья невесты, то центральным знаковым компонентом этого символа все же является концепт «чистота» (целомудрия, непорочность) с обозначенной перспективой: женщина – земля рождающая, при реализации она дает всходы; так
и невеста в белом в перспективе она (белый цвет – свет) рождает радугу, т.е. определенное
количество новых жизней, разнообразных по духу и характеру – мальчиков и девочек…
Итак, белый цвет (свет светящейся плоскости) – и бог жизни, и богиня смерти, ассоциируется с Востоком и Западом, с рассветом и закатом; значит, символ является особого рода
полисигналом, т.е. знаком, имеющим множество значений (7,с.39). В конце концов, видимо,

следует принимать на веру тезис о том, что «символизм возникает тогда, когда архаические
первобытные верования начинают перерастать в новую религию» (7, с.5).
Примечательно, что самое устойчивое противопоставление в поэзии великого Низами
проводится на фоне белого и черного цветов. «Мир, утверждает поэт, смесь черного и белого: отец его индиец, а мать – игривая турчанка », «…то, как румийцы, то как негры» (7,
с.129).
Таким образом, столкновение белого и черного у Низами абсолютно системно. Системно даже противопоставление ахроматических (черного, белого, сандалового (серого) и хроматических, спектральных – красного, зеленого, синего. Это еще раз, свидетельствует об
особом отношении к системе цветов, к той символической системе, которая создается на
страницах поэм «Хамсе». В поэме «Семь красавиц» цветосимволика доведена до космического совершенства не только в своих отдельных цветопроявлениях, но и в своей целостности, мифологической цельности.
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MĠRZƏ FƏTƏLĠ AXUNDZADƏNĠN
AZƏRBAYCAN DRAMATURGĠYA TARĠXĠNDƏ MÖVQEYĠ
XIX əsrin II yarısından etibarən bir-birinin ardınca 6 müxtəlif komediya «Hekayəti-Molla
Ġbrahimxəlil kimyagər» (1850), «Hekayəti-Müsyo Jordan həkimi nəbatat və dərviĢ Məstəli Ģah
caduküni-məĢhur»(1850), «Hekayəti-xırsı-quldurbasan» (1851), «SərgüzəĢti-vəziri-xani Lənkəran»
(1851), «SərgüzəĢti-mərdi-xəsis» («Hacı Qara») (1852) və «Mürafiə vəkillərinin hekayəti» (1855)
yazan M.F.Axundzadə nəinki Azərbaycanda, həmçinin Yaxın ġərq ədəbiyyatında dram yaradıcılığının
əsasını qoydu. Yaxın ġərq bədii fikir tarixində XIX əsr ilk növbədə, M.F.Axundzadənin adı və imzası
ilə bağlanır. Bu dövrdə bütün Ġslam və ġərq hüdudlarında M.F.Axundzadə qədər geniĢ miqyaslı bədiiestetik, ədəbi-ictimai problemlər qaldıran və bu problemləri yüksək sənətkarlıqla həll edən ikinci bir
yazıçıya təsadüf edilmir.Onun yaradıcılığı ilə Azərbaycanda və Yaxın ġərq xalqlarının bədii fikrində
yeni bir ədəbi məktəbin əsası qoyulur. Milli ədəbiyyat özünün inkiĢaf istiqamətini dəyiĢərək, yeni
zirvələrə yüksəlir. M.F.Axundzadə milli ədəbiyyatın inkiĢaf tarixində, həmçinin fəlsəfi publisistikanın,
ədəbi tənqidin, yeni əlifba ideyalarının bayraqdarı kimi ucalır.Doğma xalqının həyat və məiĢət tərzi,

sevinc və ağrıları, əqidə və əxlaqi idealları, sosial qayğıları yüksək sənət dili ilə ilk dəfə onun
əsərlərində ifadə olunur. Həqiqi vətəndaĢlıq, ürəkdən gələn xəlqilik, dərin milliklə bəĢəriliyin
möhkəm vəhdəti ilk dəfə onun yaradıcılığında Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm bədii ictimai
keyfiyyətinə çevrilir. Milli ədəbiyyatda dramaturgiyanın banisi olan Axundzadə, eyni zamanda,
Azərbaycan dilinin və bədii üslubunun zənginləĢməsində mühüm rol oynamıĢdır. O, dramatik
üslubun da banisidir. O, yaĢadığı dövrün qabaqcıl zəkalarında biri, xalqın siyasi, mədəni həyatı ilə
bilavasitə bağlı olan böyük mütəfəkkir idi. Yüksək istedada, zəhmət və mütaliə sayəsində geniĢ və
universal biliklərə, sözün tam mənasında, dövrünün bütün elmi nailiyyətlərinə bələd olan dərin zəkalı
M.F.Axundzadə məĢğul olduğu bütün sahələrdə xüsusi və nadir bacarığı olduğunu sübut etmiĢ, ölməz
əsərlər yaratmıĢdır. Onun qoyub getdiyi elmi-ədəbi irs olduqca geniĢ və zəngindir. O, bədii ədəbiyyat
sahəsində istedadlı Ģair, nasir və dramaturq kimi Ģöhrət tapmıĢ, məhĢur komediyaları ilə dramaturgiyamızın, «AldanmıĢ Kəvakib» hekayəsi ilə isə realist nəsrimizin əsasını qoymuĢdur. Axundzadə
Azərbaycan ədəbiyyatında azad düĢüncə tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Ədəbiyyat tariximizdə
silinməz izlər buraxan, realist dramaturgiyamızın və nəsrimizin banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin
zəngin və çoxĢaxəli irsi illər keçdikcə öz aktuallığını saxlayır, hər dövrdə yenidən tədqiqat obyektinə
çevrilir, araĢdırılır. Bu axtarıĢların miqyası geniĢlənib, məzmunu dərinləĢdikcə yeni-yeni elmi faktlar,
dəyərli məlumatlar aĢkarlanır.
Mütəffəkirin yaradıcılığı haqqında hələ öz sağlığında bir sıra xarici ölkələrdə dəyərli yazılar çap
olunmuĢ, onun komediyaları rus, fars, ingilis, fransız, alman dillərinə tərcümə olunaraq, ona dünya
Ģöhrəti qazandırmıĢdır. O dövrdə Azərbaycan yazıçılarından Rusiyada və Qərbi Avropada ən çox
tanınan, məĢhur olan, sevilən məhz Mirzə Fətəli Axundzadə olmuĢdur.
Azərbaycanda M. F. Axundzadə haqqında istər tədqiqatçılarımız, istərsə də yazıçılarımız çox
yazmıĢlar.Onlar ədibin həyatı, yaradıcılığı, ədəbi-ictimai və fəlsəfi fikirləri haqqında bir çox kitablar,
monoqrafiyalar və elmi məqalələr yazmıĢ, komediyalarının, "AldanmıĢ kəvakib" povestinin, "Kəmalüddövlə məktubları" fəlsəfi əsərinin, Ģeirlərinin, məktublarının tarixi əhəmiyyətini, ideya-bədii xüsusiyyətlərini düzgün qiymətləndirən bir sıra dəyərli fikirlər söyləmiĢlər.
M.F.Axundzadənin dramaturgiyası doğma xalqının müəyyən tarixi bir dövrünün real mənzərəsini canlandırmaq baxımından tamamilə milli və o vaxtkı mühit üçün səciyyəvi idi. O,
komediyalarında xalq həyatı və məiĢətinin geniĢ,dərin əksini vermiĢdir.M.F.Axundzadə pyeslərinin
bədii quruluĢunu,məzmununu,mövzusunu cəmiyyətdə müĢahidə etdiyi real həyat hadisələrindən
almıĢ və bu həyatı olduqca dürüst,təbii,dolğun təsvir etmiĢdir. Məhz onun komediyaları ilə
ədəbiyyatımızda realist sənət məktəbinin bünövrəsi qoyulmuĢdur.Qərbi Avropa və rus maarifçiləri
kimi,M.F.Axundzadə də avam,geridə qalmıĢ xalq kütlələri arasında maarifçilik ideyalarını yaymaq
üçün dramaturgiyanın ən münasib bir vasitə,ideoloji mübarizə silahı olduğunu vaxtında duymuĢ,bir
maarifçi kimi ədəbi-ictimai fəaliyyətə baĢlayarkən yerində dramaturgiyaya müraciət etmiĢ və
yaradıcılığının digər növlərində də, dram əsərlərinin inkiĢafına və təbliğinə xüsusi diqqət
yetirmiĢdir.M.F.Axundzadənin özü təbiətən incə yumor hissinə,iti tənqidi ağıla malik idi.Onun
komediyaya müraciət etməsinə və bu istiqamətdə formalaĢıb fəaliyyət göstərməsinə dünya
dramaturqlarının görkəmli nümayəndələri,xüsusilə ġekspir, Molyer, Qoqol, Ostrovski və s.təsir
göstərmiĢdir. Yazıçının dram əsərləri Azərbaycanda milli teatr sənətinin yarnıb inkiĢaf etməsinə,
aktyor nəslinin yetiĢməsinə qüvvətli təsir göstərmiĢdir. Xüsusilə XX əsrdə yaĢayıb yaratmıĢ bir sıra
komik artistlər sənət aləmində məĢhurlaĢmıĢlar.
XIX əsrin 40-50-ci illərində Tiflis ədəbi mühiti, bütövlükdə Qərb mədəniyyətinə marağın
artması M.F.Axundzadənin dramaturgiyaya müraciətində müəyyən rol oynamıĢdı. Dramaturqun rus
dilində çapdan çıxan komediyalar kitabı Qafqazda və Rusiyada yayılaraq müəllifinə böyük hörmət
qazandırdı. O,öz komediyalarında feodal hakimlərinin özbaĢınalığına,geriliyinə,cəhalətin qurbanı
olmuĢ avam xalq kütlələrinə,dindən Ģəxsi mənafeləri üçün istifadə edən məmur təbəqələrə,vəkillərə
gülürdü.
Bu ədəbiyyat öz tənqid silahını feodal-patriarxal münasibətlərin hökm sürdüyü ictimai
quruluĢa və onun köhnəlmiĢ qayda-qanunlarına qarĢı çevirmiĢdi; onun məqsədi ictimai inkiĢafa
mane olan əngəlləri aradan qaldırmaq, xalq kütlələrinin feodalizm buxovlarından azad olmasına
kömək etmək idi. Bu dövrdə feodalizmin çürümə prosesinin Ģiddətlənməsilə əlaqədar olaraq

Azərbaycanda maarifçilik dünyagörüĢü və ədəbiyyatı təĢəkkülə baĢlamıĢdı. Maarifçilik geniĢ
mənada xalqı maarifləndirmək, xalq kütlələri içərisində mədəniyyəti, elmi, sənəti yaymaq, xalqı
cəhalətdən azad etmək deməkdir.Azərbaycan maarifçiliyinin təĢəkkül və inkiĢafında rus və Qərbi
Avropa maarifçiliyinin böyük rolu olmuĢdur.
Beləliklə, klassik Azərbaycan dramaturgiyasını M.F.Axundzadə dühası olmadan təsəvvür
etmək qeyri-mümkündür. Dramaturqun XIX əsrin 30-40-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatına bəxĢ
etdiyi nadir sənət əsərlərini, mükəmməl yaradıcılıq yolunu 4-5 səhifəyə sığıĢdırmaq olmazın bir
iĢdir. Ədibin milli dramaturgiya tarixində mövqeyi,onun bu sahədə ədəbi-ictimai fəaliyyəti,apardığı
islahatlar danılmazdır. O, komediya janrının xüsusiyyətlərinə,sirlərinə dərindən bələd olan,bu
yaradıcılıq növünün bütün prinsiplərinə mükəmməl yiyələn bir dramaturqdur. AxundovĢünas alim
Nadir Məmmədovun təbirincə desək, o, əsərləri üçün həyati,təbii,orijinal və maraqlı surətlər
düĢünüb tapmıĢ,təsvir etdiyi hadisələri dinamik,gərgin və maraqlı bir kompozisiya ətrafında
birləĢdirmiĢdir. Onun komediyaları həyati bir zavyazka ilə baĢlayır,rəvan,təbii və real bir Ģəkildə
davam və inkiĢaf etdirilir,gərgin bir kulminasiya nöqtəsinə qaldırılır və əsasən inandırıcı,məntiqi və
əlamətdar bir razvyazka ilə tamamlanır. [1,s.20] Həqiqətən,müəllifin komediyalarında təsvir olunan
obrazlar, əsas, hətta epizodik surətlər də ona görə inandırıcı və məntiqidirlər ki,çünki onlar canlı
xalqın,cəmiyyətin içində gəziĢən fiqurlardır,dövrün səhnələĢdirilmiĢ personajlarıdır.
İctimai fəaliyyətində və bədii yaradıcılığında xəlqilik, millilik, demokratizm kimi yüksək
ictimai-əxlaqi ideallar təbliğatçısı olan, qaldırdığı bütün problemləri ümumxalq mövqeyindən,
zəhmətkeş kütlələrin mənafeyi baxımından həll edən Axundzadənin ədəbi irsi bu gün də müasirdir
və gənc nəsil üçün aktuallığını qoruyub saxlayır. M.F.Axundzadənin dramaturgiyası xalqımızın XIX
əsr həyatının ümumi mənzərəsini mükəmməl və dolğun əks etdirir. Onun dramaturgiyamıza işıq
saçan yaratdığı əlvan və rəngarəng obrazları dövrün güzgüsü hesab olunur. Bir sözlə,ədibin
çoxcəhətli yaradıcılığı,onun ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi misilsiz xidmətləri danılmazdır. Təsadüfi
deyil ki, bu il Mirzə Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi tamam olur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13 aprel 2010-cu ildə imzaladığı sərəncama
əsasən bu il, yəni 2012-ci ildə dramaturqun anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə
respublikamızda bir sıra yubiley tədbirləri keçirilir.Qeyd etmək lazımdır ki, M.F.Axundzadənin
yubileyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər nəinki respublikamızda,hətta vətənimizin hüdudlarından
kənarda, o cümlədən bir sıra türkdilli ölkələrdə,Gürcüstanda və s.yerlərdə keçirilməkdədir.
Həmçinin 2012-ci ili Türksoy (Türk Kültür-Sənət Ortaq Yönətimi) M.F.Axundzadə ili elan etmişdir. Bu
münasibətlə Türksoyun Ankaradakı baş ofisində bu ilin yanvarında mərasim keçirilmişdir.Mərasimdə
Azərbaycandan mədəniyyət və turizm naziri Ə.Qarayev və başqa nümayəndə heyəti iştirak etmişlər.
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SUMMARY
The article is devoted to the position of M.F.Akhundzadeh in the history of Azerbaijani dramaturgy. His great achievement in the field of national dramaturgy serves as an object of research. Also
discussed rare examples of art and the role of the works granted to the history of Azerbaijani literature
especially dramaturgy by M.F.Akhundzadeh –the founder of realist dramaturgy and prose.
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASI
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazandığı, müasir dünya ilə çoxĢaxəli əlaqələrini qurub
inkiĢaf etdirdiyi dövrdə azərbaycançılığın iqtisadi, sosioloji və politoloji aspektləri diqqəti daha çox
cəlb edir. Azərbaycançılığın bir ideologiya olaraq məqsədi bir sıra elmlərin nəticələrindən istifadə
etməklə, Azərbaycan və azərbaycanlılar həqqında elmi təsəvvür yaratmaq və onun dünyadakı
universal mövqeyini müəyyənləĢdirməkdir.
Azərbaycançılıq vahid və bölünməz vətən, birlik və həmrəylik, dünyanı tanımaq və dünyaya
öz milli «mən»inlə tanınmaq deməkdir. XX əsrin əvvəlində bir müsəlman dövləti olaraq dünyaya
ilk cümhuriyyəti, demokratik respublikanı vermiĢ Azərbaycan və azərbaycanlılar üçün bu gün «biz
dünyada haradayıq» sualına cavab axtarmaq vacib və zəruridir. Bu baxımdan Azərbaycanın hazırkı
dünyadakı yeri, nüfuz çevrəsi barədə söhbət edərkən dünyanın bizi, bizim isə dünyanı necə, hansı
dəyərlərlə tanıyıb qəbul etməyimiz üzərində düĢünmək vacibdir.
Bu gün bütün dünyada qloballaĢma prosesi gedir. Qlobal inteqrasiya dünyanın dörd yanını
bir-birinə bağlayır, dünyanın o tayında baĢ verən hadisələr (mənfi və ya müsbət) bu tayda əks-səda
və fəsad doğurur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın qarĢısında duran mühüm məqsədlərdən biri
qlobal inteqrasiya prosesində qabaqcıl dövlətlərlə ayaqlaĢmaq və bu zaman Azərbaycan xalqının
milli «Mən»ini, milli zənginliyini dünyaya layiqincə təqdim etmək, milli-mənəvi dəyərlərimizin
mütərəqqi dünya dəyərlərilə üzvi sintezinə nail olmaqdır. Qeyd olunan məqsədə nail olmaq üçün
baĢlıca Ģərt bu inteqrativ prosesdə ölkənin milli inkiĢaf yolunu təmin edəcək, xalqın bütün
kəsimlərinin həmrəyliyinə əsas yarada biləcək ümummilli ideyanın mövcud olmasıdır.
Qədim dövrlərdən baĢlayaraq bu günümüzə qədər Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini,
milli-mənəvi dəyərlərini, polietnik zənginliyini özündə yaĢadan və birləĢdirən baxıĢlar sistemi kimi
azərbaycançılıq ideyası təĢəkkül tapmıĢdır. Azərbaycan tarixən çoxmillətli ölkə, milli və dini
tolerantlığın bərqərar olduğu məkan kimi tanınmıĢ və bu üstün cəhətlər azərbaycançılıq
məfkurəsinin əsasını təĢkil etmiĢdir. Xalqımızın böyük mütəfəkkirlərinin, dövlət adamlarının,
ictimai xadimlərinin fəaliyyətində bu ideya zaman-zaman özünü göstərmiĢdir.
Azərbaycançılıq iki təməl ideyanı - «dövlətçilik» və «vətənpərvərliyi» özündə birləĢdirir.
Məlumdur ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın düĢdüyü dərin böhran təkcə Ermənistanın ölkəmizə qarĢı hərbi təcavüzü, Qarabağdakı aqressiv erməni separatçılığı ilə bağlı deyildi.
Həmin dövrdə bütövlükdə respublikada milli-etnik ixtilaf, bölücülük tendensiyası cücərməkdə idi
və bu, ayrı-ayrı bölgələrdə özünü göstərirdi. Bu baxımdan Heydər Əliyevin azərbaycançılığı
ümummilli ideologiya olaraq irəli sürməsi onun Azərbaycan dövlətçiliyi naminə göstərdiyi tarixi
xidmətdir. Məhz azərbaycançılıq Azərbaycana qarĢı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin,

ölkəmizi etnik bölücülük əsasında parçalamaq cəhdlərinin qarĢısında güclü ideoloji və siyasi sipər
oldu. Çünki azərbaycançılıq bizim keçmiĢimizdən gələn dəyər olaraq vahid Azərbaycanın ideya
əsası, ölkədə bütün konfessiya və etnosların həmrəylik və anlaĢma içində birgəyaĢayıĢının tarixi
təcrübəsidir.
Azərbaycanın böyük tarixi Ģəxsiyyətlərinin hər biri azərbaycançılığı bir ideya olaraq görürdü.
Heydər Əliyevin isə onlardan böyük fərqi ondan ibarət oldu ki, o azərbaycançılığı dövlət
ideologiyasına çevirdi. O deyirdi: "Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır.
Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir" [1, s.13].
Azərbaycançılıq ideologiyası, bir tərəfdən, Azərbaycan türklərinin ölkədəki digər etnik
qruplara tolerant münasibətinin, sülh içində yaĢamaq istəyinin bariz göstəricisidirsə, digər yandan,
Azərbaycanın türk dünyasının ayrımaz parçası olduğunun təsdiqidir. Odur ki, azərbaycançılığı
realist milli inkiĢaf modeli olaraq qəbul edən Azərbaycan türk dövlətləri arasında da bəlağət və
pafosdan uzaq, səmimi və qarĢılıqlı faydalı tərəfdaĢlıqdan yana olduğunu daima nümayiĢ etdirir.
Heydər Əliyev öz çıxıĢlarında bir vacib məqamı hər zaman diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın
çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir və biz bunu qoruyub saxlamalı, dünyaya
ən yüksək səviyyədə təbliğ etməliyik: «Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir,
üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən baĢlıca sərvətlərindən biri qədimlərdən bu torpaqda yaĢayan, öz
taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Biz bunu
qiymətləndiririk və saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləĢdirsə, bir o qədər zəngin
olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir.
Azərbaycan onun ərazisində yaĢayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Azərbaycanlı sözü
bizi həmiĢə birləĢdirib» [ 2].
Azərbaycançılıq ideologiyası, bir tərəfdən, Azərbaycan türklərinin ölkədəki digər etnik
qruplara tolerant münasibətinin, sülh içində yaĢamaq istəyinin bariz göstəricisidirsə, digər yandan,
Azərbaycanın türk dünyasının ayrımaz parçası olduğunun təsdiqidir. Odur ki, azərbaycançılığı
realist milli inkiĢaf modeli olaraq qəbul edən Azərbaycan türk dövlətləri arasında da bəlağət və
pafosdan uzaq, səmimi və qarĢılıqlı faydalı tərəfdaĢlıqdan yana olduğunu daima nümayiĢ etdirir.
Heydər Əliyevin 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında
bəyan etdiyi tezislər əslində azərbaycançılığın, Azərbaycan təəssübkeĢliyinin ən lakonik ifadəsi idi:
«Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaĢı kimi,
istədikləri kimi yaĢasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər.
Bizim hamımızı birləĢdirən bu amillərdir. Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq
ideyasıdır. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq,
eyni zamanda, onların ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək
deməkdir. Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. HəmiĢə fəxr etmiĢəm, bu
gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə
qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı yaĢatmalıyıq».
Heydər Əliyev məhz siyasətçi idi və ömrünün sonuna qədər də öz vətəninin çiçəklənməsi,
bütün dünyada layiqincə tanınması və qəbul olunması yolunda yorulmadan mübarizə apardı. O öz
çıxıĢlarında dəfələrlə qeyd edirdi ki, "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə
yaranmıĢ ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında müasir tələblərlə, dünyada
gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalıĢacağam və heç kəsin
Ģübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız
Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkiĢaf etməsinə həsr edəcəyəm". Heydər
Əliyevin Ģəxsiyyətində təzahür edən milli iradə, möhtəĢəm xalq ruhudur ki, Azərbaycanı hər cür
iqdisadi, sosial-siyasi problemlərdən çıxararaq gələcəyə-əbədi müstəqilliyə aparır.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin bütün uğurlarının fövqündə duran məslək, milli ideya və qüdrətli
məfkurə-azərbaycançılıq ideologiyası-milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliğ edilməsi sahəsində
irəliləyiĢlərin rəhni baxımından mükəmməl bir ideologiya və dəyərli ideya kimi Azərbaycan
reallığında bərqərar olmuĢ və Ulu Öndərin layiqli siyasi varisi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla inkiĢaf etdirilir. Vaxtilə ―Bizim üçün bir tarixi
amil-azərbaycançılıq ideologiyası var‖ deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin qənaətincə, bu, Azər-

baycan insanının dövlətçilik düĢüncəsinin əsasını təĢkil edən milli, mənəvi, mədəni, ədəbi, tarixi,
siyasi, iqtisadi dəyərlər sisteminin ümumiləĢdirilmiĢ məcmusudur.
Ulu Öndər ―Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı- Azərbaycan
dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq... Azərbaycanlılar
harada yaĢamalarından asılı olmayaraq, daim öz milli-mənəvi dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq
olmalıdırlar. Bizim hamımızı birləĢdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi
həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaĢayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub.
Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni
zamanda, onların ümumbəĢəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir
insanın inkiĢafının təmin olunması deməkdir‖.
Heydər Əliyev məktəbinin ləyaqətli yetirməsi Ġlham Əliyevin ağlı, idrakı, mənliyi,
tolerantlığı, humanistliyi, təĢkilatçılığı, vətənpərvərliyi ona böyük nüfuz qazandırmıĢdır. Artıq
Azərbaycan cəmiyyəti Ġlham Əliyevi vətənpərvər bir insan kimi, həqiqi vətəndaĢ kimi, güclü bir
siyasətçi kimi gələcəyin lideri hesab edir.
M.Yusifov özünün ―Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası‖ əsərində Ġlham Əliyevin
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin varisi olmaqla yanaĢı, milli birliyimizin, mütəĢəkkilliyimizin
və milli ideologiyamızın-azərbaycançılığın təməli olan Heydər Əliyev məktəbinin ideoloji varisi
olduğunu xüsusi qeyd edir: ―Ġlham Əliyev varislik haqqını hərtərəfli qazanmıĢdır. Ona görə
Azərbaycan cəmiyyəti sabahkı günə iĢıqlı bir ümidlə baxır və Ģübhə etmir ki, bu gün Heydər Əliyev
ailəsi kimi möhtəĢəm bir nəslin varisi olan, siyasi və ideoloji varislik haqqı qazanan Ġlham Əliyev
XXI əsrin siyasi lideri olacaq və müstəqil dövlətçiliyimizin zəminində yaranmıĢ bu günkü
ənənələrimizi uğurla davam və inkiĢaf etdirəcəkdir. Nəticə olaraq o da qeyd olunur ki: Varislik
cəmiyyət həyatında ardıcıllığı təmin edən hadisələr sistemi kimi tarixi bir kateqoriyadır.
Azərbaycan xalqı bir çox milli özünəməxsus keyfiyyətlərin və ümumbəĢəri ideyaların varisidir.
Milli-mənəvi dəyərlərimiz və ümumbəĢəri ideyalar varislik amili vasitəsi ilə nəsildən-nəsilə keçir,
yaĢayır, inkiĢaf edir və zənginləĢir. [ 4, s.107].
Azərbaycançılıq həm də Azərbaycanın tarixinin, mədəniyyətinin dünyada təbliği deməkdir.
Azərbaycanın böyük ədib və mütəfəkkirlərinin, alimlərinin, mədəni irsimizin beynəlxalq miqyasda
tanıdılması da bui Ģin mühüm tərkib hissəsidir. Əlamətdar haldır ki, bu istiqamətdə dövlət qurumları
ilə yanaĢı, qeyri-dövlət xəttilə də mühüm iĢlər görülür. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO və ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın bu sahədə
gördüyü iĢlər Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin təbliğinə böyük töhfədir. Azərbaycanın zəngin
mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə layiqincə təqdim olunması nəticə etibarilə ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir.
Dünyada qloballaĢmanın yayıldığı zamanda bu prosesə öz milli-mənəvi irsi ilə qoĢulmaq hər
bir xalq üçün böyük önəm daĢıyır. Azərbaycançılıq ideyası da məhz bu qlobal çağırıĢlara cavab
verir. Bu nöqteyi-nəzərdən azərbaycançılıq Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasının ideya
əsasını təĢkil edir. Biz bu ideya ilə özümüzü dünyaya tanıdır, onu mütərəqqi dünya dəyərlərini
(tolerantlıq, etnik müxtəliflik) özündə birləĢdirən ideologiya kimi təbliğ edirik. Avropa ilə Asiyanın
qovuĢuğunda yerləĢən Azərbaycan üçün bu ideologiya mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm bir
körpüdür. Prezident Ġlham Əliyevin haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, bu gün «Azərbaycanın əsas
prioritetlərindən biri milli adət-ənənələrimizin təmin olunması Ģərtilə dünya birliyinə inteqrasiya
etməsidir». Bu interqrasiyada Azərbaycanın öz yerini tapması, eyni zamanda, milli eyniyyətini,
milli identifikasiyasını qoruyub saxlamaq müstəsna əhəmiyyət kəsb edir ki, onu da da azərbaycançılıq fəlsəfəsi təmin edir:
Azərbaycançılıq fəlsəfəsini vahid Azərbaycanın ideya əsası, dünya azərbaycanlılarını
birləĢdirən ortaq dəyər və Azərbaycanı dünya tanıdan milli-mənəvi irs olaraq öyrənmək və təbliğ
etməklə yanaĢı, onu ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin mühüm postulatı kimi də diqqətdə saxlamaq
gərəkdir. Bu baxımdan əminliklə qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm
qoyduğu, sürətlə dünyaya inteqrasiya olunduğu indiki vaxtda azərbaycançılığın milli-ideoloji plast

olaraq dərindən tədqiqi, onun dünya azərbaycanlıları arasında və bütövlükdə beynəlxalq miqyasda
təbliği təkcə bu günün deyil, həm də sabahın tələbidir.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və onun təməl prinsiplərinin cəmiyyətə çatdırılması bu
gün ən mühüm məsələlərdən biridir. Çünki dövlətin möhkəmlənməsində və dayanıqlı əsaslara
söykənərək inkiĢaf etməsində bu ideologiya əsaslı rol oynayır.
Təsadüfi deyil ki, azərbaycançılıq ideologiyası həm də birləĢdirici bir məfhum hesab olunur.
Bu da ondan irəli gəlir ki, azərbaycançılıq ideyası ətrafında, etnik mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkədəki bütün insanlar birləĢib. Azərbaycanda yaĢayan bütün xalqlar azarbaycançılıq
ideyasını birləĢdirici, vəhdət, yaradıcı bir ideya kimi qəbul etməklə yanaĢı, həm də bu ideologiya
cəmiyyətdə möhkəmlənib. Azərbaycançılıq ideyasının fundamental əsaslarından birini də məhz bu
faktor təĢkil edir. Bu baxımdan azərbaycançılıq ideyası, demək olar ki, əhalinin bütün spektrini
əhatə edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xalqların tarixi, adət-ənənələri, dil və mədəniyyətləri də qorunub
inkiĢaf etdirilir. O da məlumdur ki, azərbaycançılığın yayılmasında, təbliğində böyük siyasətçi
Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olub. Azərbaycançılığı Heydər Əliyevsiz təsəvvür etmək
qeyri-mümkündür.
Akademik Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, ―Heydər Əliyev azərbaycançılığı bir
ideologiya olaraq irəli sürməklə ölkənin dağılması, ərazisinin etnik əlamətlərə görə parçalanması
təhlükəsinin qarĢısını almaq vəzifəsini həll etdi. Bu, onun çox böyük vətəndaĢlıq hünəri idi və
Ģübhəsiz actual milli vəzifələrin həlli üçün bütün dünya azərbaycanlıların öz vətənləri- Azərbaycan
ətrafında birləĢməsinə töhvəsini verəcəkdir‖ [ 3, s.19].
Vəzifəsindən asılı olamayaraq, hər bir dövlət, hökumət baĢçısının, ictimai-siyasi proseslərdə
fəallıq təĢkil edən qurumların rəhbərləri çalıĢmalıdır ki, azərbaycançılıq ideologiyasının kökündə
daha möhkəm təməllər dayansın.
Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi məktəbinin layiqli davamçısı ölkə Prezidenti cənab Ġlham
Əliyev ölkə daxilində və bütün dünyada azərbaycançılığı uğurla həyata keçirən istedadlı siyasətçi
kimi Ģöhrət qazanmıĢdır. Heydər Əliyev siyasi məktəbi Ġlham Əliyevin simasında XXI əsr
Azərbaycan siyasəti və diplomatiyasında özünə mühüm yer tutan qloballaĢma dövründə ölkəmizin
inkiĢaf strategiyasını bacarıqla həyata keçirən siyasi lider və istedadlı siyasətçi yetiĢdirmiĢdir.
Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycançılıqla sıx bağlı olan müasir milli elitanın formalaĢmasında və
inkiĢafında əsas rol oynayan dövlət baĢçısıdır.
Bütün bunlar göstərir ki, azərbaycançılıq ideologiyası xalqın milli Ģüurunu səfərbər edərək,
milli vətənçilik ideyasını Ģüurlara yeridərək dövlət quruculuğu prosesində güclü amilə çevirmiĢdir.
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«KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD» VƏ
ÇAĞDAġ AZƏRBAYCAN DRAMATURGĠYASI
«Kitabi-Dədə Qorqud» Kamal Abdullanın istər elmi, istərsə də bədii yaradıcılığında mühüm
yer tutur və sənətkarın bu mövzudakı bədii yaradıcılığı öz müasirlərindən bir çox xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir, lakin yazıçının elmi yaradıcılığı bədii yaradıcılığından erkəndir. Yazıçı-dramaturq,

dilçi-alim prof. Kamal Abdulla «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarını hamıdan fərqli oxumağı bacarır
və baĢqalarının fikir vermədiyi «gizli» məqamları tutub, onların ardınca mətnin daxili aləminə,
dərin qatlarına, mətnaltı deyilən məkana enir. Yazıçı-tərcüməçi K.Abdulla üçün eposun mətnaltı
«sirlər» dünyasına gedən yol dastanın dilindən baĢlanır və «Kitabi-Dədə Qorqud» iki səviyyədən
ibarətdir: adi gözlə görünən və görünməyən səviyyələr. Müəllif onlardan birini «ifadə planı», ikincisini «mahiyyət planı» adlandırmıĢdır, ifadə planı hamının görüb bildiyi «Kitabi-Dədə Qorqud»,
mahiyyət planı isə özünün adlandırdığı kimi «Gizli Dədə Qorqud»dur.
K.Abdullanın «Casus» (1) və «Beyrəyin taleyi» (2)pyesləri onun bütün yaradıcılığında olduğu
kimi, «Kitabi-Dədə Qorqud» mətninə tamamilə fərqli yanaĢmanın bədii təzahürləri olması ilə
seçilir. H.Turabov K.Abdullanını dramları haqqında yazır ki, «onların hamısını birləĢdirən bir cəhət
var... Bu, bəzən həsrət, bəzən xiffət, bəzən də nostalgiya adlandırdığımız və hamımıza uĢaqlıqdan,
gənclikdən xas olan vahid bir əhvalın çox incə və çox zərif təzahürüdür. Bəzən belə əsərləri ciddi
olaraq yaxın və uzaq gələcəyin düĢüncə tərzi ilə aĢılanmıĢ psixoloji xarakterlər teatrı kimi qəbul
edirlər» (4, s. 3).
Qeyd edək ki, H.Turabovun fikrindəki «psixoloji xarakter» ifadəsini biz K.Abdullanın
«Casus» və «Beyrəyin» taleyi» pyeslərini ümumi Ģəkildə səciyyənləndirmək və bu əsərlərin
«Yarımçıq Əlyazma» (3) romanından ümumi-səciyyəvi fərqini müəyyənləĢdirmək üçün əsas hesab
edirik. Doğrudan da, yazıçının hər iki pyesində biz «Kitabi-Dədə Qorqud»dan məlum olan
obrazların iç dünyası - hisslər, duyğular, düĢüncələr aləmi ilə qarĢılaĢırıq. Bu obrazlar eposdakı
bütün epik əzəmətlərinə rəğmən dastan sürətləridir və qədim oğuz ozanı onların təqdimatında bütün
hallarda oğuz dastançılıq ənənəsinin epik obraz qəliblərinə əsaslanmıĢdır. Ozan - epik ənənə ilə
iĢləyən dastançı idi: onun bütün «yaradıcılıq sərbəstliyi» müəyyən epik süjetyaratma və
obrazyaratma qəliblərindən qırağa çıxa bilməzdi. K.Abdulla isə sərbəst düĢüncə tərzinə malik
müasir yazıçıdır. O, dastandan gələn süjet və obraz qəliblərinin alt qatına - mahiyyət planına enmiĢ,
eposdan bizə məlum olan obrazları öz pyeslərində fərdi psixoloji portretlərin daĢıyıcısı kimi təqdim
etmiĢdir. Bu pyesləri «Yarımçıq Əlyazma» romanından məhz bu cəhət fərqləndirir. Çünki eyni bir
eposla bağlı pyes və romanın fərqlərinin janr səviyyəsində axtarılması təbii bir tədqiqatçı yanaĢması
hesab oluna bilsə də, fikrimizcə, əsas deyildir. Yəni bu, məlum məsələdir ki, «Casus» və «Beyrəyin
taleyi» dram növünün janrlarında, «Yarımçıq Əlyazma» isə epik növün roman janrındadır və hər
janrın da öz quruluĢu, gerçəkliyi əks etdirmə üsulu vardır. Lakin K.Abdulla öz əsərlərində daim
müəyyən ideya konseptlərini reallaĢdıran yazıçıdır. Bu cəhətdən onun pyesləri ilə romanı arasında
yazıçı konsepsiyasından irəli gələn fərqlər var. Həmin fərqlər K.Abdullanın pyeslərini onun
romanından fərqli olaraq psixoloji yönümlü əsərlər kimi səciyyələndirməyə imkan verir. Təbii ki,
müəllifin «Yarımçıq Əlyazma» romanında kamil psixoloji portretlərin daĢıyıcısı olan obrazlar var.
Ancaq bu romanın bütün bədii qurum elementləri (portretlər də daxil olmaqla süjet xətləri, motivlər,
obrazlar, personajlar və s.), təhlillərdə qeyd olunduğu kimi, postmodernist roman konsepsiyasına
tabedir.
Doğrudan da K.Abdullanın «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunu tamamilə yeni kontekstdə
yozmaq cəhdləri, əslində, dünyanın tarixi zamanının ikinci minilliyini tamamlayıb üçüncü minilliyə
baĢlayan çağdaĢ insanının fikir plüralizmini inikas edir. Ġndi dünyada dəyərlərin, obrazlı desək,
«demokratik» düzümü var. KeçmiĢ və bugün, təsdiq və inkar yanaĢı yaĢaya bilir. Bu, mahiyyətcə,
yeni düzəndir. K.Abdullanın yaradıcılığı sübut edir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» bir epos kimi milli
düĢüncəmizi tarixin bütün epoxalarında aktual saxlayacaq. Bu abidədə daĢınan etnopoetik dəyərlər
daim müasirdir. «Dədə Qorqud» mətnində məkan və zamanın polifoniyası - çoxsəslilik var. Bu
mətn istənilən bədii yozumda mənalana bilir. K.Abdulla həmin mətni gah komediya, gah faciə, gah
Ģeir, gah postmodernist yönümdə bədiiləĢdirir. Maraqlıdır ki, hər dəfə epos mətni bizim qarĢımıza
orijinal «sifətdə» - yeni məzmunda, fərqli yozumda, baĢqa kompozisiyada, seçilən bədii iĢarələr
sistemi kimi çıxa bilir. K.Abdulla yaradıcılığının ədəbiyyatımız qarĢısında əsas xidmətlərindən biri
elə bu - «Kitabi-Dədə Qorqud» mətninin sonsuz bədii yozum imkanlarını «kəĢf» etməsidir.
«Casus» pyesi komediyadır, gülüĢ yaradıcı mətndir. Lakin bu gülüĢün altında AzərbaycanOğuz milli tarixinin çox ciddi məsələlələri vardır. Həmin məsələlər prof. T.Hacıyev tərəfindən çox
geniĢ təhlil edilmiĢdir. Professora görə, «Oğuzun - türkün yayvari tarixi gəliĢində enmə və qalxma

xətləri Kamalın bizə tədqim etdiyi casus kodu ilə ĢərtlənibmiĢ: bu casus cilovlananda Oğuz qalxıb,
cilovdan çıxanda Oğuz müvazinətin itirib» (6, s. 10). Prof. T.Hacıyev maraqlı bir məsələyə - «Dədə
Qorqud» motivlərinin komediya janrında bədiiləĢmə imkanlarına da toxunub. O yazır: «Dədə
Qorqud motivləri bu günün ideyasına daha çox faciə, yoxsa komediya Ģəklində uyğun gələrdi?
Casus» komediyası ikinci sualı təsdiqləyir. Komediya alınıbmı? Alınıb. Ġnsan olmadığı kimi
görünəndə, özünü inkar edəndə, xislətinin əleyhinə gedəndə komik vəziyyətə düĢür. Burada «Dədə
Qorqud kitabı»nın Oğuz igidləri öz qəhrəmanlıq orbitlərindən çıxıblar. Oğuz elinin bəylər bəyi xan
Qazan, dəstursuzca Bayındır xanın yağısına basan, altmıĢ min kafirə qan qusduran Qəflət Qoca oğlu
ġir ġəmsəddin, altmıĢ erkəc dərisindən kürk eləsə, topuqlarını örtməyən at ağızlı Aruz Qoca, Oğuz
dövlətinin quru sərhədini təkcə qoruyan, ceyranı at üstündə qovub əlilə tutan igid Bəkil dastandakı
ara arvadı Boğazca Fatmanın oynaĢlarıdır. Oğuzun tamam bilicisi, hər dediyi olan, qaibdən xəbərlər
verən el atası, Qalın oğuzun müdrik ağsaqqalı Qorqud Ata, heç demə, həmin Boğazcanın oğlunun
halal atasıymıĢ» (6, s. 11). Əsərin janr təbiətinə gəlincə, «pyesdə komik Ģərait və komik obrazlar
lazımi ədəbi-estetik norma ilə mövcuddur. Bu, iri həcmli parodiyadır. Əsl janrı novellakomediyadır» (6, s. 11).
«Beyrəyin taleyi» əsərində Beyrək obrazının bədii təqdimatı «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun
öz obrazyaratma qəlibinin əsas konturlarına uyğundur. Dastanda Beyrək oğuz milli-etnik
dəyərlərinə sadiq, oğuz bəy-igid normalarının daĢıyıcısı olan qəhrəmandır. O, sözün hər iki
anlamında, yəni həm süjet hadisələrinin ağırlığını öz üzərinə alan «personaj-qəhrəman», həm də bu
sözün «igid», «ər», «qorxubilməz döyüĢçü», «alp-cəngavər» mənalarında olan qəhrəmandır.
K.Abdulla pyesdə obrazın eposdan gələn bu keyfiyyətlərini saxlamaqla bərabər, süjet-obraz
kompleksini «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun mahiyyət (altda, gizlində qalan) planından müĢahidə
etdiyi ünsürlərlə zənginləĢdirməklə oxuculara oğuz dünyasına onun görünməyən tərəflərindən
baxmaq imkanını təqdim etmiĢdir. Yəni K.Abdulla üçün ifadə planı hamının görüb bildiyi «KitabiDədə Qorqud», mahiyyət planı isə özünün adlandırdığı kimi «Gizli Dədə Qorqud»dur. Eposdan
aldığı «Beyrək» süjetini bu gizlinlərlə (gizli ünsürlərlə) zənginləĢdirməklə «Beyrəyin (bildiyimiz)
taleyi»ni «bilmədiyimiz taleyi» kimi təqdim etməyi sözün hər mənasında bacarmıĢdır. Təsadüfi
deyildir ki, müxtəlif aktyor kollektivləri, teatr studiyaları bu əsərə müraciət edərək onu
səhnələĢdirmiĢ, mətbuatda əsər və onun uğurla keçən tamaĢaları haqqında təqdiredici məqalələr çap
olunmuĢdur (bax: 7; 8).
Ġki hissədən ibarət «Beyrəyin taleyi» dramı DıĢ Oğuz bəyi Aruz Qocanın evində bəylərin
müzakirəsi ilə baĢlanır. DıĢ Oğuz bəyləri Qalın (hər iki, ümumi, bütöv) Oğuzun baĢçısı Salur
Qazanın onlara qarĢı təhqiramiz hərəkətini müzakirə edirlər. Qazan vaxtaĢırı Oğuzun hər iki
qolunun - Ġç Oğuz və DıĢ Oğuzun iĢtirakı ilə mərasim keçirib evini yağmaladırmıĢ. Lakin sonuncu
dəfə Qazan ədalətsizliyə yol verir: yağmada yalnız Ġç Oğuz iĢtirak edir. Bu, Qalın Oğuzun birliyinə
böyük zərbə vurur. ĠncimiĢ və təhqir olunmuĢ DıĢ Oğuz bəyləri Ġç Oğuza düĢmən olmaq haqqında qərar
qəbul edirlər. Bəylər onlardan qız almıĢ Beyrəyi çağırıb DıĢ Oğuzun tərəfinə keçməyi təklif edirlər.
Lakin Beyrək DıĢ Oğuzun kürəkəni olsa da, Qazana xəyanət etmir: «Mən Qazana düĢmən ola bilmərəm.
Olsam, çörəyi məni tutar»; ...«Mən Qazandan dönə bilməzəm. Dönərsəm, əynimdəki qaftanları kəfən
olsun mənə. Dönərsəm, yeyib-içdiyim otaqları zindan olsun mənə. Dönərsəm...» (2, s. 11).
Aruz Beyrəyi qılınclayır və yaralı Beyrək atının üstündə evinə çatmağa çalıĢır...
«Yox məni Aruz qılınclamadı. Məni sənə dediyim söz qılıncladı. BağıĢla məni, bağıĢla. Atanın,
ananın ölümünə bais oldum. Səni əsir-yesir etdim. Aldatdım. Dönük çıxdım. BağıĢlaya bilsən, bağıĢla.
Bir vaxt gələcək...» (2, s. 60-61).
Göründüyü kimi, əsərdə çox maraqlı süjet qurulmuĢdur. Müəllif bu əsərində də öz üslubuna sadiq
qalaraq «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının mahiyyət planında Beyrəklə bağlı aĢkarladığı «gizlin
nöqtələr» əsasında çox maraqlı, dramatik «tale» yaratmıĢdır. Bu tale müəllifin əsər boyu inkiĢaf
etdirdiyi mistik bir xətlə bağlıdır. Bu xəttin semantik nüvəsi dastanın özündən gəlir. Həmin semantik
nüvənin əsasında üç and (içmə) və onun pozulması durur:
Birincisi, Baybecanın əgər qızı olarsa, onu Bayburanın doğulacaq oğluna verəcəyi haqqında Oğuz
bəyləri və Dədə Qorqudun Ģahidliyi ilə içdiyi and.
Bu andı Dədə Qorqud, Aruz və Baybecan pozurlar.

Ġkincisi, Baybecanın öz qızı Banıçiçəyi Bayburd hasarının bəyinə verəcəyi haqqında Dədə
Qorqud, Aruz və Bayburd bəyinin iĢtirakı ilə içdiyi and.
Bu and da pozulur? Həyata keçmir.
Üçüncüsü, Oğuza qayıtmaq istəyən Beyrəyin xilas olacağı təqdirdə gəlib kafir qızını halallıqla
alacağı haqqında içdiyi and.
Bu and da Beyrək tərəfindən pozulur.
Bu andların içilməsi və onların pozulması «Beyrəyin taleyi» pyesinin mistik leytmotivini təĢkil
edir. Pyesdə Beyrəyin ölümünə gətirən «mistik» xətt nə qədə maraqlıdırsa, Oğuz bəylərinin və Dədə
Qorqudun yurda düĢmən Bayburd bəyi ilə etdikləri gizli dostluq isə düĢündürücüdür. Lakin K.Abdulla
bu xətti də dastanın mahiyyət planındakı gizli nöqtələrin aĢkarlanması yolu ilə qurmuĢdur.
Bu münasibətlərdə hərənin bir məqsədi var. Ġlk növbədə Dədə Qorqudun məqsədi xüsusilə maraq
doğurur. O, Oğuzun birliyindəki siyasi-mənəvi çatları görür və buna çarə tapmaq istəyir. Bayburd hasarı
Oğuz elinin çox güclü düĢmənidir. Oğuz zəifləyərsə, o, eli-obanı məhv edə bilər. Dədə Qorqud Bayburd
hasarı ilə gizli saziĢə getməklə bu təhlükəni zərərsizləĢdirmək istəyir. Onun bu ali məqsədi pyesdə iki
nöqtədə çox aydın Ģəkildə ifadə olunub:
Birincisi, Bayburd məliyi ilə Baybecanın saziĢinə münasibətində: «Bəlkə, bu saziĢ Oğuzu böyük
dünya yoluna çıxardı, Ġlahi, amin!» (2, s. 18).
Ġkincisi, Bayburd məliyindən gələn adamlar Banıçiçəyin əvəzində Beyrəyi oğurlayıb Bayburda
aparanda onun məliyə yolladığı ismarıcda: «Dədənin məsləhəti belədi ki, Beyrəyi Bayburd içində
böyrək yağ içində kimi saxlayasan. Beyrəyi burada baĢ-ayaq edəsən. Ta ki, Oğuz, Bayburd üzbəüz
durmaya. Qan tökülməyə» (2, s. 40).
Baybecan bəy də Bayburdla bağlanmıĢ saziĢdə o məqsədlə iĢtirak etməyə razı olur ki, Oğuzla
Bayburd arasında düĢmənçiliyə son qoyulsun. Bayburd bəyi ona dost olduğunu bildirəndə Baybecan
belə cavab verir: «Oğuza dost ol, məlik» (2, s. 17).
Aruzun isə bu saziĢdə öz niyyətləri vardır. O, DıĢ Oğuzun baĢçısıdır, Oğuz elinin bəylərbəyisi
olmağa iddialıdır və Salur Qazan tərəfindən daim sıxıĢdırılır. Onun Bayburd məliyi ilə saziĢi artıq öz
mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir. Lakin o, bu saziĢə sadiq deyildir. Beyrəyin ölüm xəbəri
çıxanda Banıçiçəyin Bayburd məliyinə veriləcəyi haqqında gizli saziĢin itirakçısı olsa da, qızı oğlu
Basata almaq istəyir. Məqsədi artıq ölmüĢ Baybecanın var-dövlətindən pay qamarlamaqdır.
Prof. R.Bədəlov yazır: «Əslində, «gizli» sözü o demək deyil ki, Dədə Qorqud bizdən nəyi isə
gizlədir. «Gizli» sözü yeni-yeni mənaların sonsuzluğuna, deyilmiĢ sözün hələ deyilməmiĢ mənasının
ortaya çıxarılmasına iĢarədir» (10, s. 10).
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SUMMARY
The plays by K.Abdulla ―The Spy‖ and ―The lot of Beyrek‖ are closely connected with the
novel ―The unfinished manuscript‖ by their content and conception of interpretation. According to
the laws of dramatic genres ―The Spy‖ is a comedy and ―The lot of Beyrek‖ is a drama and in a
sence it is also a tragedy. It reflects invisible sides of Oguz reality that always led Ogyz people to
troubles and disasters.
Though the play ―The Spy‖ is a comedy, it reflects in quite a different perspective invisible,
problematic sides of Oguz people´s life by the laughter code. In this play ―The Spy‖ K.Abdulla
considers Oguz reality in the light of laughter and in the play ―The lot of Beyrek‖ in the light of
gravity. The difference between these two plays isn´t in the aforesaid lights. Each of these plays is
an independent dramatic play that is remarkable for its theme, content, table of contents, ideas, plan
of metaphorical expressiveness etc.
Иванов Р., Россия
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА НАРИМАНА НАРИМАНОВА С ПАРТИЙНЫМ
РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ СОВЕТОВ
КЕМ БЫЛ НАРИМАНОВ ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И СССР
В последние годы жизни В.И. Ленина среди партийцев его гвардии на политическом и
государственном горизонте Российской Федерации и Советского Союза вряд ли найти более яркую и активную фигуру, чем Нариман НАРИМАНОВ — Нариман Кербалай
Наджаф оглы (14 апреля 1870 — 19 марта 1925).
Объективности ради заметим, что его бурная московская деятельность затмевала личности Кирова, Орджоникидзе, Микояна. На фоне глобальной фигуры Нариманова казались
не столь видными Ворошилов, Молотов, Калинин и даже, еще при жизни Ленина, вовсю
рвавшийся к вершинам власти, главный эксперт по национальному вопросу и будущий
вождь всех времен и народов Иосиф Сталин.
Советизация АДР силой оружия Бакинской коммуны 27 апреля 1920 года и внезапного
разбойного вторжения XI Красной Армии на суверенную территорию Азербайджанской
Демократической Республики происходило исключительно с одобрения Ленина и по «методике» Наримана Нариманова.
Находясь в Москве, возле Ленина, по личному указанию вождя в апреле 1920 года
Нариманов заочно избирается в Баку председателем Ревкома Азербайджана, затем первым
председателем Совнаркома Азербайджанской ССР и из Москвы руководит Республикой уже
после свержения власти Мусавата.
В грозном ультиматуме Правительству и Парламенту АДР, далеком от элементарного
права и составленном самозваным командующим флотом не существующего Советского
Азербайджана Чингизом ИЛЬДРЫМОМ, «москвич» Нариман Нариманов был объявлен
руководителем советской власти в Азербайджане.
«Красный Флот Социалистической Советской Азербайджанской Республики предлагает Вам немедленно сдать Власть Советскому Рабоче-Крестьянскому Правительству во
главе с тов. Н.НАРИМАНОВЫМ. Красный Флот в этом случае гарантирует спокойствие
и мир всему населению гор. Баку без различия национальностей.
Ответ должен быть представлен с получением сего через 2 (два) часа, в противном
случае будет открыт огонь.

Командующий Красным Флотом Советского Азербайджана инженер – ИЛЬДРЫМ
27 апреля 1920 г. 8 1\2 ч. вечера».
(РГАСПИ, ф.85, о. 27, д. 313, л. 20)
Назначенный руководителем Азекрбайджана, Нариманов не прибыл в Республику вместе с войсками, когда в воздухе еще свистели пули. Приезд Нариманова в Республику напоминал библейский сюжет, был нечто вроде явления Нариманова народу и произошел лишь
16 мая 1920 года, когда власть мусавата была окончательно повержена. Тогда уже Нариманову ничто не угрожало, а условия для его торжественной встречи на Бакинском вокзале через 20 дней после «апрельской революции» были благоприятными и торжественными.
В сентябре 1920 года Нариманов открывает в Баку I съезд народов Востока. Он входит
в состав Президиума съезда из девяти человек и возглавляет Президиум. Свержение власти
в дашнакской Армении и меньшевистской Грузии в конце 1920 года также происходило в
русле идей Нариманова о мировой революции на Востоке. В Кремле Нариманова считали
самым сведущим специалистом по делам Востока и даже признавали главным востоковедом
пролетарского государства.
Идея и обоснование объединения Закавказских советских республик в 1921 году принадлежали Нариманову. В феврале 1922 года на Первом съезде коммунистических организаций Закавказья Нариманов избран в состав Краевого комитета партии, а в марте 1922 года
он является одним из трех руководителей Союзного Совета Закавказской Федерации. 13 декабря 1922 года четыре республики РСФСР, Закавказье, Украина и Белоруссия создают союзное государство, и тогда же на I Съезде Советов СССР Нариман Нариманов избран одним из четырех равноправных председателей ЦИК, высшей власти в государстве, то есть одним из четырех руководителей Советского Союза (вместе с Михаилом Калининым, Григорием Петровским, Александром Червяковым), при этом Нариманов удостоился чести быть
Первым Председателем Президиума ЦИК СССР.
В июле 1923 года Нариманов председательствует на сессии ЦИК СССР первого созыва,
где утверждается первая Конституция СССР. По предложению Нариманова и под бурные
аплодисменты принимается решение о назначении В.И. Ленина председателем первого советского союзного правительства. Именно за подписью Нариманова распространяется обращение Президиума ЦИК «Ко всем народам и правительствам мира», в котором сообщается о создании народами Страны Советов первого в мире единого союзного государства –
СССР. Нариман Нариманов дважды на XII и XIII съездах партии избирался кандидатом в
члены ЦК РКП (б).
После смерти В.И. Ленина Нариманов выступает на траурном заседании II съезда Советов, ему принадлежит лидирующая роль в широкой пропаганде учения Ленина и его роли в
свершении мировой революции в угнетенном мире.
Внедренный В.И. Лениным в Азербайджан, Нариманов прибыл туда полновластным
вождем с лозунгами, ранее им сформулированными, которые стали скелетом его первоначальной политики в Азербайджане. Приведем лишь некоторые, наиболее значимые для понимания трагедии Советского Азербайджана.
Вооруженное вторжение Красной Армии в суверенное государство АДР Нариманов
толкует следующим образом: «Сегодня мы заявляем открыто рабочим и крестьянам, а
также всему населению Азербайджана о том, что Красная Армия приглашена в Азербайджан нами и она будет здесь до организации Азербайджанской Красной Армии… у нас нет
другого спасения, как заключить союз с рабочими и крестьянами России и освободить себя
и Восток». (Нариманов . Избр. произв.,том 2. Баку, 1989, с.291).
Убийства, грабежи и изнасилования, которыми сопровождалось установление в Азербайджане власти Советов, Наримканов толковал по- своему, как бы не замечая происходящего: «Красная Армия, как вы сами являетесь очевидцами, вела себя прекрасно, когда впервые вступила сюда, в Баку. Так же она вела себя прекрасно и вдали от нас… поэтому мы
приносим глубокую благодарность Красной Армии в лице нашего дорогого Красного героя
Левандовского». (Нариманов н. Избр. произв.,том 2. Баку, 1989, с.302).

Авантюрное свержение власти АДР без заметного кровопролития, когда большевики в
сговоре с дашнаками отвлекли от Баку вооруженные силы мусавата, а вооруженные отряды
Баккомуны были готовы открыть огонь по мирному населению, было известно Нариманову,
поскольку Нариманов являлся организатором большевистского мятежа и, конечно, не желал
кровопролития среди мирного населения, но природное лукавство мешало Нариману Нариманову изрекать истину. Глядя из Москвы, а не находясь в эпицентре свержения власти АДР
в Баку, Нариманов язвительно оценил разумные действия властей АДР о мирной передаче
власти большевикам без кровопролития: «Но если бы у них было хоть мало-мальское самолюбие, то, по крайней мере, сделали бы хоть один выстрел… Без единого выстрела наш
бронепоезд благополучно прибыл в Баладжары..»
(Нариманов н. Избр. произв.,том 2. Баку, 1989, с.366).
После установления в Азербайджане Советской власти народу постоянно внушалась
мысль, что полнокровное развитие Азербайджана, его самостоятельность и независимость
гарантируются лишь в составе «старшего брата» — страны Советов. Первый лидер Советского Азербайджана Нариман НАРИМАНОВ одно время видел себя и вверенную ему самим Ильичем Азербайджанскую Советскую Социалистическую республику лишь в роли
«вассала», Российская Федерация, затем и СССР, являлись по отношению к Азербайджану
полноправными «синьорами». Первое время руководства Азербайджаном идея его независимости Нариману Нариманову была чужда. Вот его свидетельство: «Мы говорили, что
Азербайджан самостоятельно существовать не может, это доказывает и история. А кто
скажет, что он может, тот глух, слеп и чужд политики. Сама жизнь толкает нас на союз
с Советской Россией, иначе мы будем раздавлены»
(Нариманов Н. Избр. произв. т. 2, Баку, 1989, с. 366).
Ныне подобные утверждения выглядят наивными. Сегодня всему миру известно, что
выдающийся архитектор Азербайджанской государственности ГЕЙДАР АЛИЕВ, бескровно
создавший свободный, независимый и процветающий Азербайджан, удивительную эру его
стремительного прогресса, никогда не был глухим, слепым и чуждым политики. Однако
справедливости ради укажем, что в конце 1922 года Нариманов напишет: «Я твердо в категорической форме заявил: «Азербайджанская Республика должна быть самостоятельной…»
От заблуждений, как известно, не избавлены даже замечательные личности, однако отдельные заблуждения не могут явиться поводом для затенения их исторической значимости. Это положение в полной мере относится и к Нариману Нариманову. И мы поведаем читателю мысли и убеждения Наримана Нариманова, которые он оставил людям, с которыми
эта крупная и знаменитая политическая фигура не только Азербайджана и Закавказья, но и
Советского Союза, преждевременно и скоропостижно ушла в мир иной.
НАРИМАНОВ БРОСАЕТ БОМБУ В СОВЕТИЗАЦИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА
В Российском Государственном Архиве Социально-Политической Истории (РГАСПИ)
хранится архив Нариманова, большинство документов которого имели гриф «Совершенно
секретно». (РГАСПИ, ф. 588, о. 2. дело 176-178, 1923 г)
Исследуя документы, становится очевидным, что, на самом деле, Нариманов был вытеснен из Азербайджана или, попросту говоря, изгнан из Республики с назначением на высокую должность в СССР. Престижная должность Нариманова, как свидетельствуют факты,
была для него безрадостной и завершилось трагическим исходом.
В конце 1922 года Н.Нариманов пишет в ЦК РКП (б) доклад: «К истории нашей революции в окраинах» объемом около 85 машинописных страниц. Бережно прикасаюсь к
пожелтевшим страницам. В докладе два раздела: «Восточный вопрос» и «Положение в
Азербайджане».
Доклад Нариманова Нариманова – это крик его души, он сознает, что сотворила с Азербайджаном пресловутая советизация, он здраво оценивает деяния первопроходцев принудительной советизации Республики (Орджоникидзе, Кирова, Микояна и других видных поли-

тиков того времени). Нариманов упорно не причисляет себя к участникам сотворенной в
Азербайджане трагедии. В докладе множество справедливых оценок фактов и личностей,
однако стиль изложения доклада, отдельные небрежные формулировки, порой некорректные
и даже оскорбительные выпады в отношении отдельных личностей, отсутствие должной аргументации и конкретных фактов с датами, делают позицию Нариманова сильно уязвимой.
Между тем, не обращая внимание на многочисленные некорректности, оценка положения в
Советском Азербайджане и характеристика деятельности отдельных политических фигур
нам представляется разумной и предоставляет повод воссоздать образ малоизвестного Наримана Нариманова.
Доклад начинается с разоблачительных тезисов о явном непонимании в ЦК АКП и в
стране вообще восточного вопроса и проведении Советами на Востоке неправильной политики: «Ввиду допущенных ошибок, Восток не верит нам больше… Мы своими собственными
руками убили освободительное движение на Востоке. Сперва Чичерин лозунгом дня выдвигал
освобождение угнетенного востока, потом Чичерин заменил линию и дал другие директивы по
отношению Востока: он думал без восточного вопроса, путем пропаганды и сближения с европейским капиталом, воспламенить революционным огнем Запад …» (с.2) …
«Общее впечатление Съезда народов Востока таково: мы хотели показать представителям народов Востока, как мы умеем красиво и много говорить, какого совершенства у
нас достигло фотографическое дело, когда ораторов снимают во всех позах. Ллойд
ДЖОРДЖ, получив фотокарточку, где представители народов Востока, держа в руках обнаженные кинжалы, револьверы, шашки и ножи угрожают европейскому капиталу, - вероятно, улыбнулся и написал тов. Чичерину: «Мы согласны вести переговоры с Советской
Россией по поводу торговых сношений». После этого я получил письмо от Чичерина, в котором он пишет, что необходимо прекратить всякое содействие персидским революционерам, так как это нам мешает связываться с Англией…» (с.4).
На интересы мусульман не обращается никакого внимания.
Мусульманские работники (инженеры, интеллигенты, врачи) вынужденно занимаются
спекуляцией, а учреждения заполнены русскими, армянами, евреями (с. 5)
Ко власти и руководящим постам пробивается та же группа, которая была во главе
Азербайджана к моменту его советизации. Эта группа в то время была представлена главным образом двумя лицами: бывшим меньшевиком А.Г. КАРАЕВЫМ (до 1918) и бывшим
мусаватистом М.Д. ГУСЕЙНОВЫМ (до 1918 года) За время их пребывания в Азербайджане (Гуссейнов был Предревком), в Азербайджане во всю грабили, расстреливали направо
и налево. М.Д. Гуссейнов скомпрометировал себя как коммунист и должностное лицо (посылка агентов ЧК в квартиры граждан из личных счетов. (с.с. 6,7,8)
Члены ЦК АКП (б) А.Г. КАРАЕВ и М.Д. ГУСЕЙНОВ с пеной у рта развивали мысль,
что никакой самостоятельности нам не нужно, мы Азербайджан должны присоединить к
Советской России. Затем Орджоникидзе обратился ко мне и спросил: «Как Вы думаете по
этому вопросу, мне важно Ваше мнение». Я твердо в категорической форме заявил: «Азербайджанская Республика должна быть самостоятельной до советизации Грузии и Армении, а затем посмотрим…»
На руководящие партийные и советские посты выдвигаются люди безличные, которые не имеют своего мнения, лакействуют: АГАМАЛИ ОГЛЫ – предс. ВЦИК, МУСАБЕКОВ – предсовнаркома.
В области народного образования русским уделяется гораздо больше внимания:
в школах 2-й ступени русских 2924, тюрок 194; в профтехнических школах русских
1192, тюрок 26; в среднетехнических школах русских 1179, тюрок 252; в детских домах русских 1858, тюрок 527; Производится сокращение уроков тюркского языка. Вся печать в руках левой группы Русская драма существует около двух лет, тюркской нет
Завкомы в руках русских и армян, которые производят насилие над мусульманами (с.9)

Как коммунисты мусульмане, так и беспартийные к работе не привлекаются. Есть
несколько подкупленных, специально избираемых, сперва по указанию САРКИСА, теперь
МИРЗОЯНА (Секретари БК АКП. Пр. Р.И.)(с.9)
БК не занимается партработой, выбирается по дирижерской палочке, думает только
о том, чтобы распределить власть между своими.. Стремиться иметь личное влияние на
ход работы в Азербайджане (с.10)
Выдвигаются люди с темным прошлым, например, ХАНДАНДБУДАГОВ, выставленный (Наримановым Пр. Р.И.) из ЧК за безнравственность (с.13)
Во время чистки крупные и видные деятели руководящей группы обвинялись в присвоении
драгоценностей, но им удавалось оправдаться, так как чистка была фракционной (с.14).
В Советской республике создалась монархия во главе с нефтяным королем Серебровским, который до сих пор еще думает, что надувает азербайджанцев полумесяцем со звездой. Серебровский не признает Советского Азербайджана. Азнефть не делает отчисления
нефти в пользу Азербайджана (с.24-25)
В экономическом отношении Азербайджаном пренебрегают перед Грузией. В Тифлисе
керосин дешевле, чем в Гяндже. У крестьян развивается национальный антагонизм, доведенный до преступности (с.25)
Партии в Азербайджане нет, пока Мирзоян (Секретарь БК АКП. Пр. Р.И.) не прекратит свою гнусную политику обезличивания азербайджанцев (с.28)
Партия организована из русских, настроенных националистически. Число рабочих –
мусульман искусственно уменьшается (с.29)
Партия разлагается не по дням, а по часам. Вместо того, чтобы заняться работой,
работники занимаются доносами друг на друга. Развивается система доносов. (с. 29)
Перед отъездом в Геную (международная конференция, апрель – май 1922 г, Нариманов член делегации Республики. Пр. Р.И.) как-то тов. Сталин мне сказал: «Серго испортился». Нет, не он испортился, а его испортили, слишком переоценили его государственный ум. Он все спасение революции видел в мордобитии. К каким только приемам не прибегал он на последнем съезде коммунистических организаций Закавказья, чтобы убить своих
врагов. Стыдно обо всем этом говорить..» с.36
В июне 1922 года т. Наримановым послана телеграмма в ЦК о положении в Азербайджане. «За 10 месяцев после высылки телеграммы положение еще более ухудшилось…«Я заявляю, - пишет Нариманов, - что год тому назад власть в Азербайджане (когда там был Нариманов. Пр. Р.И.) поддерживалась общей симпатией азербайджанской массы к Советской власти,
но в настоящее время власть поддерживается исключительно штыком» (с. 38)
С назначением меня членом Союзного совета (Закавказской Федерации. Пр. Р.И.)и,
следовательно, с переездом меня в Тифлис «левая» группа почувствовала себя совершенно
свободной в своих действиях. Я не имею никакого влияния на решение АзЦК, состав которого исключительно состоит из моих противников. Удалив меня из Азербайджана, эта группа стала беспощадно расправляться с моими единомышленниками. Одних убила политически, других, под страхом увольнения из партии, совершенно обезличила, третьих
загнала в подполье…с.39
Два месяца тому назад было восстание в Азербайджане. Легко усмирили, но какое впечатление произвело на население это усмирение, когда женщин с детьми насильно выводили
из болота, где они скрывались несколько суток от красноармейцев.
По теории Орджоникидзе, конечно, можно население маленького Азербайджана
систематически уничтожать, но из кого будет состоять тогда республика? (с.70)
В докладе Нариман НАРИМАНОВ акцентирует внимание на отношении в Азербайджане к нему самому: НАРИМАНОВА сделали Председателем СССР, чтобы устранить
его из Азербайджана – из Предсовнаркома (с.26); НАРИМАНОВА старались дискредитировать на беспартийных рабочих собраниях, чтобы подорвать его авторитет. Для этого
назначали специальных лиц (Шатуновского, Артока) с.11

На XII съезд партии избран был не НАРИМАНОВ, а послан КАСИМОВ Юсуф – пристав-мусаватист (с.13) ( Однако, на этом съезде, как известно, Нариманов впервые был
избран кандидатом в члены ЦК РКП (б). Пр. Р.И.)
В докладе выдвинуты персональные обвинения против крупных партийных работников, причастных к советизации Азербайджана. Главной виновником всех бед в Азербайджане Нариманов объявляет Серго Орджоникидзе.
Основные обвинения к Серго ОРДЖОНИКИДЗЕ: а) окружил себя лицами, которые
лакействуют перед ним (с.23); б) выдвигает на руководящие посты лиц, не имеющих своего
мнения и линии (с. 26); в) выставлял вооруженную силу против Шахсей-Вахсей; д) выдавал
проект Ленина за свой (с. 34); ж) вводит систему мордобития; (с. 38)
Обвинения против Анастаса МИКОЯНА: а) подозрительное отношение к Нариманову; б) был ранее дашнаком; в) создает оппозицию в лице БК против Нариманова; г) играет
в левизну (с.15); д) получает БК по наследству (с.20 -23).
Обвинения против секретаря ЦК АКП Сергей КИРОВА: а) сознательно проводит
план обезличивания Азербайджана, захвата всех руководящих постов не тюрками, а армянами, русскими и др. и проводит под флагом коммунизма дашнакскую, эсеровскую и меньшевистскую политику с.с.24,25; а) не правильно информировал центр; растерялся, выставил
вооруженную силу с целью запрещения обрядов Шахсей-Баксей (с.33)
Основные обвинения против секретаря БК МИРЗОЯНА:
а) никто не разложил партию как Мирзоян; б) представители мусульман всех районов
заявили, что Мирзоян ведет преступную политику по отношению к рабочим мусульманам.
Рабочие группами выходят и собираются выходить из партии. Посланная к Мирзояну и в
ЦК их делегация в лице Мола Баба, Ашумова, Бабаева Алекпер была исключена из партии д)
Мирзоян добивался стать секретарем БК (с.19); получил БК по наследству, исключил из
партии рабочих, потому что они были сторонниками Нариманова (с. 300)
Основные обвинения против САРКИСА, бывшего секретаря БК: а) никто так не
разлагает рабочих, как Саркис; б) по указанию Саркиса, а потом Мирзояна, на конференции
избирались постоянно подкупленные им рабочие (с.9); в) с насмешкой относился к Восточному вопросу (с.18); д) получил БК по наследству (с.с.20, 22)
Доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы, и согласно указанию И.В. Сталина
назначена комиссия ЦК и ЦКК в составе Я.Е. Ярославского, Г.И. Петровского и М.Ф. Шкирятова. Большую часть 1923 года комиссия занималась проверкой положений доклада. Во
всех многочисленных заседаниях комиссии принимали участие обвиняемые Наримановым
партийные деятели, включая Орджоникидзе, Кирова и Микояна, Нариманов же, оказавшийся в роли защищавшегося, был в одиночестве.
Сохранилось множество протоколов заседаний Комиссии ЦКК и ЦК РКП (б) по делу
НАРИМАНОВА (РГАСПИ, фонд 588, оп. 2, дело 178).
Поскольку Нариманов акцентировал внимание на неверной политике партии по отношению к рабочему классу и недовольстве последнего, комиссия провела заседания с присутствием рабочих. Для иллюстрации приведем извлечения из Протокол № 3 Заседания
ячейки текстильщиков от 10 июля 1923 г. (Присутствовало 69 человек, большинство тюрок).
Нетрудно убедиться, что выступающие против Нариманова были заранее натренированы.
Собрание открывает Е.М. Ярославский, после чего начались выступления. Мы приводим лишь два - рядового рабочего и председателя союза текстильщиков.
Изет Гусейнов – рабочий корреспондент фабрики:. «Сегодня у нас выплываетнациональный вопрос. Здесь снова встает вопрос о Нариманове. Я заявляю, что Нариманов вел
преступную линию. При нем промышленность пала. Сейчас она поднимается. Нариманов
говорит, что рабочих-тюрок не выдвигают. Пусть он укажет, сколько тюрок на ответственные руководящие посты были выдвинуты Наримановым…Я заявляю, что говорит
Нариманов, - это неправда…Народное образование поднялось гораздо выше, чем при Нариманове. Теперь о религиозном вопросе. Нариманов всячески поощрял Шахсей-Вахсей. Это я
могу доказать фактами. Он выдавал сахар на Шахсей-Вахсей, выдавал этот сахар не ра-

бочим, а выдавал его попам, руководителям Шахсей-Вахсея, а когда рабочие к нему обращались голодая, он им не оказывал никакого содействия» (л. 15)
Перивердиев – Председатель союза текстильщиков… «Кем был окружен
Нариманов? Он был окружен ханами, мы низшие рабочие не имели доступа и ничего не
могли добиться. Когда пришла Красная армия, а ханы и беки удрали, их жены обращались к
тов Нариманову и он им оказывал всяческое содействие, но когда к нему обращался какойнибудь рабочий, то он этого не делал. Нариманов вел политику, которая шла в разрез с низами. При Нариманове не было никакой работы. Были лишь исключительно только одни интриги и склоки. Склоками было заполнено все время… Те, которые выступали против него,
он их пересылал в уезды и удалял из своего поля зрения…» (л.17)
В пользу Нариманова среди рабочих-текстильщиков не было ни одного выступления.
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ЦКК И ЦК
Оно состоялось в Москве 13 ноября 1923 года. Мы приводим извлечения из выступлений лиц, находившихся в центре критики Нариманова..
Из выступления Серго Орджоникидзе: «… Но там написаны такие вещи, против которых нельзя не протестовать…
О мордобитии. Тов Нариманов заявляет, что у меня все построено на мордобитии. Это
наглая ложь. Пусть Нариманов докажет мне хоть один факт, когда я занимался мордобитием…
О том, что мы держимся на штыках. Тов Нариманов пишет, что в Азербайджане все
лишь исключительно держится на штыках, что кампания Орджоникидзе, Киров и Мясников,
так прямо и пишет, довели Азербайджан до крайнего разложения, что Азербайджан накануне
белогвардейского переворота…Пусть тов. Нариманов здесь скажет, что он имеет ввиду и
пусть он нам докажет, что мы держимся только на штыках. Он нам ни одного факта не приведет…»
Почему НАРИМАНОВ поднял против нас кампанию? Это понятно. Нариманов не терпит рядом с собой других работников. Нариманов хочет управлять государством, но не может им управлять. Нариманов прямо говорит: «Ленину подчиняется Россия, Азербайджан
должен подчиняться мне». Он требует для себя неограниченных диктаторских полномочий.
Что Нариманов претендовал на власть, претендовал на полномочия, я это докажу фактами,
докажу словами Нариманова, писанными его рукой...»
Все те люди, которых Нариманов обливает помоями (Мусабеков, Бунияд-Заде, Огамоллы-Оглы) товарищи, которые обоготворили Нариманова и были его самыми близкими помощниками, убедившись в неспособности Нариманова управлять и возглавлять Азербайджан в его диктаторских стремлениях, отошли от него, и Нариманов сейчас не имеет среди
ответственных работников мусульман ни молодых, ни старых, ни одного сторонника, кроме
одного или двоих…
Мы к тов. Наримановау отнеслись как к старику, знали, что он за собой массы не ведет.
Ну пусть себе работает…Я думаю его докладу трудно верить.
Относительно тов Караева…Тов. Караев очень ценный работник, в тяжелый момент он
гораздо ценнее тов. Нариманова. Тов. Гусейнов честно, в тяжелый момент реакции перешел
к нам, мы его поэтому ценим и ценили как коммуниста. Тов Мирзоян все тяжелые годы был
в Баку. Обвинять его в том, что он националист – это бесчеловечная гнусность. Я уже три
года ушел из Кавказа и обвинять меня в том, что я руковожу политикой на Кавказе, что я
вдохновитель национальной линии – это прямо нечестно…» (л. 10-12)
Из выступления С.М. Кирова: «В одном месте своего доклада Нариманов говорит:
« Между тем с самого начала до сегодняшнего дня БК захватывается, как будто нарочно, Микояном, Саркисом и Мирзояном…Я повторяю – это есть определенный план, который
проводится по писанному… Нариманов хочет сказать…что необходимо убрать всех за исключением Нариманова, Кадерли и еще пары верных его сторонников. Нариманов считает,
что только он один правильно понимает восточную политику… тов Чичерин не понимает, и

ЦК неправильно подходит, - лишь только он один, Нариманов, может творить восточную
политику и претендовать на эти права.
Тов Нариманов человек исключительного самолюбия, он думает, что он лишь один может руководить, управлять, человек, который заявляет, что весь Азербайджан связал свою
судьбу с ним, с Наримановым. Разве это есть заявление коммуниста… Я также присоединяюсь к тов. Орджоникидзе, что лучше всего будет послать на место комиссию, которая раз и
навсегда все выяснит и положит конец всякой клевете» (л.13-15)
Из выступления А.И. Микояна: Как всегда очень осторожный, А.И. Микоян и здесь
обошел «острые углы», чтобы избежать новых претензий и критических реплик в свой адрес.
Быть может, с этой психологией Микояну и удалось быть в политике долгожителем. Микоян
заявил:
«Здесь есть ряд вопросов, по которым мне бы хотелось от тов. Нариманова получить
объяснения и спросить основание. Он обвиняет меня до сих пор, что я вмешиваюсь в политику Кавказа. Это нужно обосновать. Есть еще ряд выдвинутых Наримановым вопросов,
по которым Нариманов не давал объяснения».
Из выступления Землянского, члена партии с 1903 года.
«Мы знаем старых подпольных работников: Кобу, Шаумяна, Серго. А почему-то мы не
знаем ничего о подпольной работе тов. Нариманова. Шаумян мне рекомендовал Микояна,
как самого надежного, верного. В 1920 году на Съезде Народов Востока в Азербайджане
было отмечено, что нам не надо такой мягкотелости – шалтай - болтай, как Нариманов…» (л. 88)
Нариман Нариманов, понимая свое одиночество, выглядел растерянным, я бы сказал
больше – потрясенным. Он не думал о таком исходе. Заключительное слово Нариманов превратил в реплики. Вот одна из них: «Вы считаете меня сумасшедшим. Какие же больше
объяснения. Комиссия выяснит на месте, когда сами рабочие будут говорить» (л.29)
На этом же заседании комиссия вынесла окончательное решение, суть которого состоит в том, что Нариманов сообщил ЦК заведомо ложные сведения о состоянии дел в Азербайджане, взвел на членов ЦК РКП Орджоникидзе, Кирова и Микояна, на работающих в
настоящее время товарищей, руководящих ЦК АКП и БК АКП, ряд клеветнических обвинений. Весь доклад Нариманова пропитан духом совершенно не коммунистического национализма, ярмянофобства, юдофобства и пр. Нариманов изображает перед ЦК совершенно неверную картину, упрекая в существовании в Азербайджане армяно-русско-еврейского засилья.
Комиссия признала Наримана Нариманова неспособным руководить Республикой, признающим только свою власть, преследующим честных партийных работников
и категорически рекомендовала не возвращать Нариманова в Азербайджан. Решение
комиссии ЦКК:
«На основании вышеизложенного ЦКК считает необходимым вынести строгий
выговор за такое отношение к своим товарищам по партии и ЦК, тем более сам Нариманов является кандидатом в члены ЦК. Комиссия в то же время признает, что ЦК
АКП и БК АКП до сих пор недостаточно энергично проводили в жизнь мероприятия,
направленные к привлечению масс беднейшего крестьянства к компартии и советской
власти».
Протокол подписали: Г.И. Петровский, Е.М.Ярославский, М.Ф.Шкирятов 13 ноября
1923 года (РГАСПИ, ф. 588, д.д. 176 - 178)
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ НАРИМАНОВА
После завершения работы в партийном архиве мне случайно попала в руки небольшая
книга карманного формата с названием: «Нариман Нариманов. К истории нашей революции
в окраинах. (Письмо к Сталину). Подготовка текста академиком П. Азизбековой. Баку,
1990, 140 с.»

Поскольку название книги одноименно с названием доклада Нариманова, то пришлось
ознакомиться с этим произведением Нариманова, хотя и изданном через 65 лет после его смерти.
На самом деле, речь идет, как указано в книге, о каком-то третьем секретном варианте хорошо отредактированного доклада, якобы адресованного самому И.В. Сталину. Дата подготовки третьего варианта доклада не указана. Да и был ли этот мифический вариант доклада подготовлен самим Наримановым или его подготовили за Нариманова, как бы имея ввиду доклад,
удовлетворяющий Сталина. Однако «третий вариант доклада» Нариманова лично Сталину не
направлялся. Нами этот факт проверен.
С явным уважением относясь к Нариманову, через много лет П.Азизбекова пытается сгладить трагедию этой знаменитой личности, приводя модифицированный вариант доклада Нариманова и ни слова не говоря о предыстории выпуска в 1990 году самой книги под авторством
Нариманова. В книге Нариманова – Азизбековой хотя и сохранены выпады против армяндашнаков, однако наиболее острые упреки виновникам насильственной советизации Азербайджана - Орджоникидзе и Кирову изъяты. Структура первого доклада также изменена. Многочисленные заседания комиссий ЦКК, выступления на них партийных лидеров и рабочих не
приводятся, также как и не приведены главные выводы комиссии ЦКК о наказании Нариманова
на заседании 13 ноября 1923 года. В СССР долгие годы «кроили» и «шили» заново историю
Страны Советов и Императорской России в угоду действующей партийной политике. Академику Азизбекововой, видимо, навязали «закроечную» функцию, что бы оставить в истории другого
Нариманова как верного соратника ленинской гвардии, конструктора и основателя Советского
Азербайджана.
Если верить написанному в книге, когда Нариманов жаловался Сталину на неправильные
действия упомянутой комиссии ЦКК, то Сталин с присущим ему лукавством, разумеется, защищая прежде всего свою, сталинскую гвардию, не желая посмотреть в корень претензий
Нариманова и давно убедившись, что Нариман Нариманов никогда не будет его соратником,
ответил ему уклончиво, не раскрывая свою истинную позицию: «Не нужно было в докладе касаться личностей» (с.102).
14-15 февраля 1925 года Москва пышно и торжественно отметила 30-ти летний юбилей
общественно-политической и научно-литературной деятельности Наримана Нариманова, а 19
марта 1925 года Нариманова не стало. Его случайно увидели умирающим у кремлевской стены,
в Александровском саду. По дороге в больницу Нариманов скончался
23 марта 1925 года гроб с телом покойного лидера Страны Советов Нариманова был установлен в Колонном Зале Дома Союзов. На огромном венке из живых цветов красовалась
надпись: «Революционному вождю Народов Востока и борцу за полное освобождение порабощенных народов от ЦК РКП (б).
Повествуя о последних годах жизни Нариманова, мы не сообщим читателю истину о причине ухода Нариманова в другой мир. Она была и по сей день остается тайной за семью печатями.
ИВАНОВ Р.Н., 20 марта 2012 года
Ветеран ВОВ и Труда, Профессор, Академик Международной Академии Информатизации. Член Союзов журналистов и писателей России. Почетный Гражданин Республики Дагестан, Почетный Доктор Института Истории НАНА, Почетный Доктор Нахичеванского Госуниверситета АР, Кавалер азербайджанского ордена «Достлуг» («Дружба»)
105043, Москва, Измайловский б-р, 32, кв. 133 Тел. 8-499 -165-5697, моб. 8-9057939572.
Иванов Рудольф Николаевич
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛИТВЫ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ;
ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ, ТАТАРСКАЯ, КАРАИМСКАЯ)
Статус государственного языка присужден литовскому языку еще до восстановления
независимости. 18 ноября 1988 года Верховный Совет Литовской ССР принял закон, по которому действовавшая в то время Конституция была дополнена 771 статьей: «Государственным языком Литовской ССР является литовский язык. Литовская ССР гарантирует употребления литовского языка в деятельности государственных и общественных органов, в учреждениях, на предприятиях и в организациях просвещения, культуры, науки, производства и в
других, заботу государства по всестороннему развитию языка и обучению ему». Президиум
Верховного Совета 25 января 1989 года определил сферы, в которых надлежит употреблять
литовский язык. Были выдвинуты требования: повышать престиж литовского языка, охранять литовские антропонимы и топонимы, всячески поддерживать институции литовского
языка. 20 февраля 1989 года Совет Министров принял постановление о принятии мер по
обеспечению употребления государственного языка. В нем были предусмотрены конкретные
требования и сроки, по истечении которых они должны быть выполнены, чтобы литовский
язык стал государственным. Как основное стоит отметить требование знания литовского
языка для лиц, занимающих определѐнные должности, требование перейти к ведению канцелярии только на литовском языке и др.
20 июня 1990 года, сразу после выхода Литвы из СССР, была утверждена Государственная Комиссия Литовского Языка при Президиуме Верховного Совета Литовской Республики. Она была уполномочена решать не только вопросы кодификации и нормирования
языка, но и вопросы, связанные с осуществлением статуса государственного языка. До этого
(с 1976 г.) такая комиссия функционировала при Академии Наук Литовской ССР. Она была
не государственной, а общественной институцией. 26 мая 1992 года был дополнен Кодекс
Административных нарушений, в нем предусмотрена административная ответственность за
неупотребление государственного языка и за невыполнение постановлений Государственной
Комиссии Литовского Языка. 18 июня 1994 года Кодекс дополнен пятью статьями, устанавливающими ответственность за различные нарушения при употребении государственного
языка. Статья 14 Конституции Литовской Республики гласит: «Государственный язык – литовский язык». 31 января 1995 года принят Закон о государственном языке. Закон действует
до сих пор. Настоящий закон определяет употребление государственного языка в общественной жизни Литвы, защиту государственного языка, контроль и ответственность за
нарушения Закона о государственном языке. Закон не регламентирует неофициальное общение жителей Литвы и религиозных общин, лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Все действующие на территории Литовской Республики институции, предприятия, учреждения и организации свое делопроизводство, учѐты, отчеты, финансовую и техническую документацию должны вести на государственном (литовском) языке.
Национальный состав жителей Литвы (на начало 2011 года по сравнению с данными
Департамента статистики (первые цифры – за 2011 год, вторые – за 2009 год)) – см. 1 таблицу и 1 диаграмму:
1 таблицa. Национальный состав жителей Литвы.
национальность
литовцы

2011
83,9 %

2009
84,0 %

поляки

6,6 %

6,1 %

русские

5,4 %

4,9 %

белорусы

1,3 %

1,1 %

украинцы

0,6 %

0,6 %

евреи

0,12 %

0,12 %

татары

0,1 %

немцы

0,09 %

0,09 %

цыгане

0,08 %

0,07 %

латыши

0,08 %

0,07 %

армяне

0,04 %

0,04 %

0,1 %

(3 200)

aзербайджанцы

(750)

караимы

(257)

другие национальности

0,2 %

0,15 %

не указали национальность

1,5 %

2,6 %

1 диаграмма. Национальный состав жителей Литвы.

По данным всеобщей переписи населения и недвижимости от 2 апреля 2001 г., в Литве
проживают жители 115 различных национальностей. Лица, принадлежащие к национальным
меньшинствам, в Литве составляют 16,5 % от всех жителей страны. Их численность колеблется от нескольки сотен тысяч, например русские и поляки, до нескольких сотен (татары и
караимы) и до десятков (греки, болгары, венгры и представители других национальностей).
Политика межэтнических отношений Литовского государства гарантирует развитие культур
национальных меньшинств как неотъемлемой части литовской культуры. Такое положение
соответствует принципиальному положению Европейского Союза – единство в многообразии.
По результатам переписи 2001 года, из 577 тыс. жителей нелитовской национальности 356
тыс. знают литовский язык (62 %). Результаты переписи 2011 года еще обрабатываются, но
прогноз показывает, что процент знающих литовский язык среди представителей национальных меньшинств сильно возрос и превисит 93 %. Русский язык знают 68 % жителей Литвы,
английский – 32 %, польский – 15 %, немецкий – 14 %, французский – 2 %. Новые данные
показывают, что стремительно растѐт число людей, знающих английский язык, a число владеющих русским языком, уменьшается. Это связано с социолингвистической ситуацией (открытые границы в Европе) и с либеральной политикой в сфере образования (школьники
Литвы обязаны изучать два иностранных языка; предоставляется cвободный выбор между
английским, немецким, французским и русским языком).
С 1 января 2010 года Mинистерству Культуры Литвы переданы функции, связанные с
формированием и осуществлением политики в отношении национальных меньшинств. В
уставе Министерства указано, что одна из целей Mинистерства Культуры – координация

государственной политики касательно национальных меньшинств. Для достижения этой цели Mинистерство Культуры, согласно своей компетенции, осуществляет разработку законопроектов и других правовых и нормативных актов, также координирует, разрaбaтывaeт и
осуществляет долгосрочные программы, способствующие решению проблемм лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Для выполнения этих задач и функции, в Министерстве Культуры открыт отдел по делам национальных меньшинств.
Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, регламентирует Конституция
Литовской Республики (37 и 45 ст.), Конвенция Европейского Совета «По основам защиты
национальных меньшинств». Закон Литовской Республики об ассоциациях и Закон Литовской Республики о благотворительности гарантируют лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможность объединяться в общественные организации и получать
государственную поддержку. Осуществляя политику по регулированию отношений между
национальными меньшинствами, Министерство Культуры осуществляет меры, предусмотренные Стратегией по расширению политики в отношении национальных меньшинств до
2015 года и по интеграции цыган в общество Литвы. Исходя из 1180 пункта «Мер по осуществлению программы Правительства Литовской Республики на 2008 - 2012 годы», разрабатывается обновленный проект по изменению Закона о национальных меньшинствах,
Правительством Литовской Республики утверждены Национальная программа по борьбе с
дискриминацией и способы ее осуществления.
Для удовлетворения культурных и образовательных потребности национальных меньшинств Литвы учреждено несколько центров общественной деятельности – Дом национальных общин в Вильнюсе (1991 г.), Центр культур разных национальностей в Каунасе (2004 г.),
Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы (2007 г.) и др. Культурную
деятельность осуществляют около 300 общественных организаций национальных меньшинств (см. 2 таблицу):
2 таблицa. Культурные центры национальных меньшинств Литвы.
культурные центры национальных меньшинств
Польские общественные организации
Белорусские общественные организации
Татарские общественные организации
Еврейские общественные организации
Греческие общественные организации
Армянские общественные организации
Караимские общественные организации
Азербайджанские общественные организации
Грузинские общественные организации
Болгарская общественная организация
Чеченская общественная организация
Узбекская общественная организация

число
39
20
19
15
9
7
3
2
2
1
1
1

Это общины культуры, образования, чьи культурные и образовательные проекты финансируются из государственного бюджета. Например, в 2011 году организации национальных меньшинств представили 220 проектов, из которых 160 получили финансовую поддержку. Действуют эстонские, русские, цыганские, румынские, венгерские и др. общины. Активно работает находящийся в Вильнюсе Дом национальных общин, открытый в 1991 году,
который координирует деятельность всех национальных общин (председатель – азербайджанец Махир Гамзаев). Здесь издается ежегодный журнал «Новости национальных меньшинств» (4 раза в год). При национальных общинах созданы самодеятельные творческие
коллективы. Они выступают на фестивалях самодеятельного искусства, на своей историче-

ской родине, участвуют в международных конкурсах. Таким образом поддерживается национальное самосознание. С культурой, искусством национальных общин знакомятся жители
других национальностей. Министерство Культуры Литовской Республики поддерживает их
деятельность, оказывает финансовую помощь. Приоритетными являются проекты, связанные
с праздниками национальных меньшинств, чествованиями известных деятелей, фестивалями
искусств, с деятельностью воскресных школ. Поощряются поликультурные проекты, воспитывающие уважения и толерантность к другим культурам. Таким образом, осуществляется
государственная политика гармоничных отношений между национальными меньшинствами,
которая позволяет сохранять идентичность национальных меньшинств, способствует участию в общественной, политической и культурной жизни страны, воспитывает гражданственность, толерантность, повышает взаимопонимание и доверие, уважение к культурам,
нравам, традициям разных наций Литвы, устраняет причины национальной вражды.
В 1988 году, когда в Литве началось движение за народное возрождение, азербайджанцы
объединились в общественную организацию – aзербайджанское общество в Литве Odlar yurdu,
которое в начале существовало при Фонде Культуры Литвы. С того времени оно активно влилось в общественную, политическую и культурную жизнь страны. Общество являлось одним из
основателей и активным участником Международной Координационной ассоциации Литвы, которая действовала в 1988-1992гг. С 1988 года aзербайджанское общество конкретными действиями выражало однозначную поддержку стремлению литовского народа восстановить независимость Литвы. Члены азербайджанского общества активно участвовали в Балтийском пути (Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной почти в 600 км (около двух миллионов человек), таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Балтийский путь позволил
продемонстрировать всему миру желание народов Прибалтики отделиться от СССР, их солидарность в этом стремлении); во время референдума по вопросу о выводе советских войск из
Литвы; защищали независимость Литвы во время советской агрессий 13 января 1991 года. После
кровавых январских событий в городе Баку азербайджанская община оперативно издала брошюру "Agresija", в которой изложена хроника и ход трагических событий. По инициативе
общины 19 января 1991 года в Вильнюсском римско-католическом кафедральном соборе
отслужили общую мессу для исповедующих ислам и христианство, которая была посвящена
погибшим во время январских событий в Баку (1990 г.) и в Вильнюсе (1991 г.). В 1992-1995
гг. при азербайджанском обществе в Литве действовало представительство Pеспублики
Азербайджан. 6 октября 1992 года председатель общины М. Гамзаев был назначен уполномоченным представителем в Литовской Республике по вопросам восстановлении литовскоазербайджанских дипломатических отношений. В 1997 году азербайджанское общество в
Литве " Odlar jurdu" было перерегистрировано в Литовское общество азербайджанцев. Основная цель общества – свободно охранять и развивать азербайджанское народное, культурное, языковое и религиозное своеобразие, помочь им влиться в общественную, политическую и социальную жизнь Литвы. Общество признает, что пройденный путь азербайджанского народного меньшинства тесно связан с историей литовского народа и влияет на тождество общих целей, развивает межнациональную толерантность, уважение к государственному языку, культуре и обычаям Литвы. Общество каждый год отмечает день памяти погибших в
Баку в 1990 году, 21 марта празднует Новруз, 28 мая – день независимости Азербайджана, 18
октября – день восстановления независимости Азербайджана, 31 декабря – Международный
день солидарности азербайджанцев мира. Также празднуются религиозные праздники Qurban
bayramı и Ramazan bayramı. Руководитель азербайджанской общины Литвы Махир Гамзаев
перевел много актуальной публицистики на исторические темы: на русский и азербайджанский
язык перевел работу литовца Имантаса Мелианаса «Геноцид азербайджанского народа, 1905–
1994», на азербайджанский язык перевел самые актуальные статьи литовских политиков о
событиях 1990 г. в Баку (Витаутас Ландсбергис «Трагедия Азербайджана», Егидиюс Варейкис «20 января и сегоднешний день»), на литовском языке публикует статьи про Карабах.
2010 году на азербайджанский язык перевел произведения классика литовской литературы
Винцаса Креве-Мицкявичюса «Azəristan ölkəsi».

Уже шестьсот лет в Литве живут два тюркских народа – татары и караимы. С точки
зрения языка и этногенеза они принадлежат к старейшим тюркским племенам – кипчакам.
Этот этноним (кипчак) впервые упоминается в Среднеазиатских хрониках в I тысячелетии
до н. э. Антропологически древние кипчаки были очень близки сибирским динлинам,
которые жили на обоих склонах Саянских гор, в Туве и на северной окраине Гоби. В V в. до
н. э. кипчаки жили в Западной Монголии, а в конце III в. до н. э. их разорили гунны. С VI–
VIII вв., когда начинают формироваться кочевнические тюркские империи, судьба кипчаков
тесно связана с историей и миграцией племѐн Средней Азии.
Татары Литвы произошли из Золотой Орды и крымского ханата. Эта своеобразная
община, отделившаяся от своих тюркских корней и окруженная чужими народами, смогла
сконцентрироваться и сохранить на протяжении 600 лет этническую культуру своих предков
– национальные особенности, национальное самосознание. Увы, достаточно рано, в XVI–
XVII в. татары Литвы утратили свой язык. А объединяет их сильная привязанность к религии
своих предков – исламу. Большинство татар и сегодня являются мусульманами-суннитами. В
1390 г. правитель Средней и Западной Азии Тамерлан (Тимур) изгнал правителя Золотой
Орды Тохтамыша. В первой половине 1397 г. хан Тохтамыш вместе с женой и другими
близкими и с отрядом верных воинов прибыл в Литву. Великий князь Литовский Витаутас
принял Тохтамыша, поселил его невдалеке от Вильнюса и наградил землями. Так возник
Немежис – крупнейший регион татарской общины Литвы. Она постоянно пополнялась
военными пленниками, которых князь Витаутас привозил после войн с Золотой Ордой.
Татарские воины не разочаровали правителей Литвы: их ценили за смелость и верность. И в
течение столетий воинская служба осталась традиционной профессией литовских татар. В
ней отличились большинство находчивых и храбрых воинов. В 1988 году была основана
литовская татарская община. В 1997 году торжественно отмечался 600-летний юбилей
обоснования татар и караимов в Литве. В следующем году был восстановлен духовный
центр мусульман-суннитов – муфтият. По всем требованиям охраны памятников
восстановлены 4 мечети (в Каунасе, в Алитусском районе (в деревне Райжяй) и две в
Вильнюсском районе (в деревнях Сорок Татар и Немежис)). К сожалению, Вильнюсская
мечеть была разрушена в советское время. На еѐ месте рядом со зданием Института
Полупроводников недавно была установлена памятная доска. Была проявлена забота и о
старинных кладбищах в различных местах Литвы. Татары Литвы издают свою газету на
татарском и литовском языках, действуют 3 татарские школы, немало различных татарских
организаций в разных местах Литвы.
С Литвой история караимов связана с 1397–1398 гг. После одного из походов в степи
Золотой Орды Великий князь Литовский Витаутас должен был вывести из Крыма несколько
сотен караимских семей и поселить их в Великом Княжестве Литовском. Считается, что Витаутас мог вывести караимов после сражения с одной из орд неподалѐку от Азова. Переселение нескольких сотен караимских семей (около 380) и нескольких тысяч татар было неоднократным. Это связывается с государственной политикой Великого князя – заселять пустые
земельные пространства, строить замки и города, oживлять торговлю и экономическую
жизнь. Поначалу караимы были компактно поселены в Тракай, между двумя замками Великого князя, на улице, которая теперь называется Караиму (Караимская). В более поздние
времена их поселения появились в Биржай, Науяместисе, Пасвалисе, Панявежисе, однако
город Тракай по княжеским привилегиям всегда был административным и духовным центром их общины в Литве. Со временем Тракай стал восприниматься самими караимами не
только как родина, но и как Отчизна, хотя с течением веков не прервались их этнокультурные и этноконфесиональные связи с караимами Крыма и Галича-Луцка. Своѐ доверие к караимам Витаутас и другие правители Литвы выразили, предоставив караимской общине
привилегии. Первое сохранившееся историческое свидетельство о них имеется в документах
1441 года о предоставлении Магдебургского права (самоуправления) караимской общине.
Его подписал тогдашний Великий князь Йонас Казимерас. Караимы были верны правителям
Литвы, состояли в охранной службе замков. Работали врачами правителей, переводчиками.

Взаимоотношения Великого князя Литвы Витаутаса и караимов всегда были хорошими. Об
этом свидетельствуют и сохранившееся до сих пор уважение караимов к Великому князю
Литвы Витаутасу, даже своеобразный его культ (рассказы, легенды, стихи). Многие караимы
дома имеют портрет Витаутаса и сегодня. В Литве действует караимская средняя школа.
Каждое лето в Тракай собираются караимы со всего мира – проводятся летние курсы караимского языка. И сегодня караимы в Литве сохранили не только свои обычаи и традиции,
но и родной язык.
Литва со времен Великого Княжества Литовского славилась религиозной и национальной толерантностью. Еще в XIV веке в Литве поселились общины караимов и татар и главы
государства всячески их опекали, разрешали строить мечети, сохранить свою культуру. До II
Мировой войны в Литве процветала еврейская община и культура этого народа. В Литве
нашли приют преследуемые в других государствах общины: во времена Реформации в Литву
переселились группы анабаптистов, а в XVIII веке от жестокого преследования из России
бежали староверы. Отношения между национальными меньшинствами изменились после III
разделения Литовско-Польского государства (1795), когда Литва была включена в состав
Российской империи. Проводившаяся русификация и политика насаждения православия порождали напряженность между литовцами и русскими. Еще больше напряженность усилилась, когда СССР оккупировал Литву и насильно включил в состав СССР. Также исторические перипетии, борьба за Вильнюсский край повлияли на литовско-польские отношения.
Литва, после объединившего весь народ Движения Возрождения (1987–1990), первая из
республик СССР объявила о восстановлении своей независимости (11. 03. 1990). Следует
отметить, что за Акт Восстановления Независимости голосовали члены Литовского Парламента, представители различных национальностей. После восстановления независимости
Кремль вредил Литве экономическими блокадами, воинственными рейдами (кровавые события 13 января 1991 года), стравливал проживающие в Литве национальные меньшинства,
пытаясь настроить их против жаждущих свободы литовцев. Отпор этой пропаганде дали
принятые 15 общинами национальных меньшинств (в том числе и азербайджанской) постановления об активной поддержке Литвы на пути к независимости. Они объявили о лояльности к Литовскому государству и преградили путь волнениям на национальной почве. После
восстановления независимости всем проживавшим в Литве людям без каких-либо ограничений было предоставлено Литовское гражданство, и знание литовского языка не было принудительным. Это обусловило мирный и демократичный переход от советской системы к европейским ценностям, на которых построены системы свободного гражданского общества.
Статус русского языка как обязательного и как инструмента русификации изчез.
В Литве издаются газеты на языках национальных меньшинств – большинство на русском, польском, белорусском, иврите, татарском языках. На национальном телевидении есть
передача о языках и культуре национальных меньшинств. В Литве действуют коммерческие
радиостанции на русском и польском языках.
В Литве в 2011–2012 учебном году работали 1158 государственных общеобразовательных школ (см. 3 таблицу):
3 таблицa. Государственные общеобразовательные школы Литвы.
школы
литовские школы
польские школы
литовские-польские школы
русские школы
литовские-русские школы
русские-польские школы
литовские-польские-русские школы

число
1020 (88 %)
56
12
36
17
10
4

белорусская школа
еврейская школа
немецкая школа

1
1
1

383 672 ученика обучаются на литовском языке (92,8%), 16 294 ученика обучаются на
русском языке (3,9%), 13 391 ученик обучаеттся на польском языке (3,2%), 173 ученика обучаются на белорусском языке.
В Литве работают и негосударственные общеобразовательные школы. Таких школ в
2010 году было 43 (см. 4 таблицу):
4 таблицa. Cубботние (воскресные) школы национальных меньшинств Литвы.
субботние (воскресные) школы

число

польские школы
русские школы
армянские школы
татарские школы
немецкие школы
белорусские школы
украинские школы
еврейские школы
латышские школы
греческая школа
караимская школа
румынская школа
узбекская школа

14
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1

В этих школах представителям национальным меньшинств созданы условия для изучения родного языка и истории, для ознакомления с народной культурой, традициями и наследием своей культуры.
Литовское государство не заинтересовано в ассимиляции национальных меньшинств и
этого не добивается. Много делается для того, чтобы представители национальных меньшинств сохранили свою национальную идентичность, культуру, обычаи. Но не менее важно,
чтобы все граждане, независимо от национальности, были полноценными членами общества, хорошо знали государственный язык и могли успешно конкурировать на рынке труда.
Как показывает общемировая практика, люди, потерявшие свое национальное тождество,
утратившие свои исторические корни, превращаются в маргиналов. Основные принципы,
которыми руководствуется Литва, создавая и осуществляя этническую политику, – развитие
демократии, предотвращение отчуждения, укрепление согласия и диалога среди различных
национальных групп и отдельных лиц. В Европейском Союзе сосуществование государств
опирается на основные ценности Западной цивилизации: демократию, толерантность, своеобразие. Поэтому основной приоритетной задачей является углубление взаимопонимания,
доверия и непрерывный культурный диалог между литовцами и представителями национальных
меньшинств Литвы. Толерантным государством является то, в котором национальные общины
не отгораживаюся друг от друга. Важно не изолироваться, а создавать мосты между людьми, и
делать это помогает свободное владение государственным языком.
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ЭВОЛЮЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Развитие диалога в условиях глобализации – одна из актуальнейших задач в деле сотрудничества и взаимопонимания между народами. И здесь на первый план выдвигается логика – наука, без которой труден любой диалог. Сегодня как никогда актуальна проблема
привилегированного внимания и отношения к логике как науке, задающей параметры истинности рассуждений в коммуникативном пространстве. Очевидно, современная эпоха ставит
перед нами комплекс логико-философских проблем, успешное решение которых ассоциируется с гармоничной коэкзистенцией различных культур. В информационном потоке логических исследований следует выделить некоторые моменты, которые, на наш взгляд, кажутся
существенными для азербайджанской науки и являются значимым вкладом отечественной
мысли в мировую науку. Данная статья ориентирует на привлечение желаемого автором
привилегированного внимания к логике, которая понимается нами как наука, задающая параметры истинности человеческих рассуждений. На первый план выдвигаются философские
проблемы, разработанные нашими азербайджанскими логиками, повлиявшие на эволюцию
логической мысли и укрепившие пропедевтический статус логики.
Говоря об эволюции азербайджанской логической мысли, следует изначально упомянуть классическое (аристотелевское) определение логики как науки. Так что же является ядром логической науки с момента ее возникновения и до наших дней? Скорректирована ли
данная дефиниция с учетом реалий нашего времени?
Несомненно, в ходе развития философской мысли представление о предмете логики,
содержании и структуре постоянно не только уточнялось и конкретизировалось, но и изменялось. Последнее происходило, как правило, в периоды революционных открытий в мировой науке; в постиндустриальном, или информационном обществе. Думается, что эта тенденция до сих пор носит доминирующий характер, определяя общую перспективу и конкретные направления развития науки на десятилетия вперед. Перманентные научные ревизии – необходимый фактор развития современного общества, но без концептуализации классической логики это было бы нереально. В попытках найти полное и тем самым самодостаточное определение науки логики совершим небольшой экскурс в прошлое азербайджанской
логической мысли…
Утверждение, что нить преемственного развития восточного перипатетизма оборвалась
со смертью Авиценны неверно, ибо на Востоке начался новый, послеавиценновский период
его развития, у истоков которого стоял Бахманияр ал–Азербайджани [5, c.16]. По словам

Ибн-Сины, своего последователя он любил «больше, чем сына…» [9, с.87]. Бахманияр, автор
энциклопедического труда «ət–Təhsil» («Познание»), решительно защищал логику от нападок фанатичных идеологов и схоластов [9, с.92]. Его произведение - один из основных источников для изучения логики, метафизики, естествознания в условиях средневековья. Первая книга основного произведения «Ат-Тахсил» называется «Логика». Вслед за Аристотелем
и Ибн Синой Бахманияр считал логику наукой о правильном мышлении. Она выступает в
качестве критерия знания. По мнению М. Исрафилова, логику великий философ понимал как
теоретическое искусство [8, с.78]. В своем сочинении Бахманияр излагает мысли Аристотеля
о законах мышления. Значение науки логики он видел прежде всего в том, чтобы оберегать
человеческое мышление от ошибок. Истина, считал он, постигается в основном путем логического мышления. В «Истории азербайджанской философии» З.А.Кулизаде пишет: «Говоря
о значении логики, мыслитель отмечает, что «логика – это искусство, дающее значение о
том, из каких форм и материй складывается правильное определение… и правильный силлогизм, именуемый «доказательством»…» [3, с.262]. Наряду с когнитивным значением науки
логики, Бахманияр подчеркивал ее необходимость для других наук: «В той мере, в какой она
исследует неизвестное, логику можно считать частью науки вообще, а в той мере, в какой ею
пользуются вне ее собственной области, ее можно считать орудием» [2, с.20].
Азербайджанские перипатетики Сираджеддин Урмави /автор философских трудов –
«Методы», «Утонченность мысли», «Трактаты о диалектике», др./ и Афзаладдин Хунджани
/«Конспекты по логике», «Категории логики», др./ подобно своим предшественникам, видели в логике орудие /метод/ исследования. По их мнению, «логика представляет собой и
науку /или искусство/, которая позволяет разуму избегать ошибок в процессе перехода от
известного /непосредственного/ знания к неизвестному /опосредованному/ знанию» [7,
с.118]. В дальнейшем эти идеи нашли свое отражение в сочинениях Н.Туси, чьи философские воззрения формировались под влиянием Бахманияра. Основное в его учении о логике и
теории познания – это язык как знаковая система. Многие философские идеи Туси о языковых знаках были высказаны им задолго до исследований Г.Фреге, Р.Карнапа и др. [11, с.7274]
Отметим, что вне зависимости от исторической эпохи основной дефиницией логики
была наука о закономерностях человеческих рассуждений. Согласно выражению Лейбница,
«Мы созданы, чтобы мыслить…» и логика при этом обеспечивает упорядоченность наших
знаний, учит нас рассуждать и понимать. Однако на смену классическим научным теориям,
восточной (и в частности, азербайджанской) перипатетической мысли пришли открытия,
значительно расширившие горизонты мировой науки. Безграничность познания приводит к
тому, что начало ХХ века открывает еще один этап в развитии науки логики, который связан
с возникновением неклассических логик и соответствующих им логических систем. При
этом предмет науки логики по-прежнему не меняется, им остаются рассуждения, изменяются
лишь основополагающие принципы построения неклассических логик. Эволюционные научные изменения привели к революционным. Современная наука обогатилась теорией нечеткой логики Лютви Заде, открывшей качественно новые возможности для видения и преобразования окружающего человека духовного и материального мира. Имя отца нечеткой логики
[13], профессора Калифорнийского университета (Беркли) Лютфи Аскер Заде (азербайджанца по происхождению) стоит в одном ряду с именами таких выдающихся мыслителей как
Аристотель, Ньютон, А.Эйнштейн, Норберт Винер, Нильс Бор, Гилен Сиборг и др. [10,
с.194]. В 1965 году после опубликования Лютфи Заде научной статьи Fuzzy Sets по нечетким
множествам он становится известен во всех научных кругах мира. Эта работа вызвала большой резонанс, положив начало новому направлению в науке [1]. Своими исследованиями он
доказывал, что человеческие рассуждения, полагающиеся на естественный язык, не могут
существовать в рамках традиционных логических формализмов. До его теории классическая
логика была представлена в системе «истина» - «ложь» («черный» - «белый», «0» - «1», «v» «f»). Но мир цветной. Почему же тогда у нас лишь две возможности ответа на вопрос, ис-

тинно какое-нибудь высказывание, - либо «да», либо «нет»? Третьего якобы не дано. Почему
не дано?
Лютфи Заде не только задумался над этим вопросом, но и нашел нетривиальный ответ
на него. Степень истинности любого утверждения принимает непрерывные значения между
истинностью и ложностью (или между нулѐм и единицей). Нечеткая логика – это многозначная логика, ведь между понятиями «отлично» - «плохо» есть еще промежуточные градации:
«хорошо» и «удовлетворительно». Логика Лютфи Заде позволила воспринимать мир со всеми его оттенками. Своей логикой и теорией он действительно совершил революцию в мировой науке, а также в философских взглядах человека на жизнь. В переводе fuzzy logic – «неопределенная (неясная) логика». В философской литературе используется более приемлемый
термин – «теория нечетких (размытых) множеств». В этой теории речь идет о развитии методов исследования сложных объектов, процессов, ситуаций в условиях неполной и недостоверной информации. Научная и практическая ценность нечеткой логики состоит в том, что
основанные на ней подходы открывают неограниченные возможности для нового видения
социально-культурных явлений и событий в обществе, анализа неопределенностей и управления сложными системами и общественными процессами. Логика Лютфи Заде позволяет,
используя лингвистические переменные, измерять и отражать социальные системы, недоступные для традиционных математических методов. Его идеи о лингвистических переменных, т.н. «мягкие вычисления», воплощающие в себе синтез культур Запада и Востока в видении и созидании окружающего мира, дают возможность по-новому подойти к проектированию качественно новых моделей социально-культурного развития и управления. Благодаря
этому системный анализ с использованием логики Лютфи Заде имеет перспективное значение для развития демократического управления, обеспечивающей принятие правильных политических, социальных и экономических решений.
Вклад Лютфи Заде в мировую науку – колоссальный. Он научно доказал, что нечеткая
логика служит обобщением классической логики. По мнению Фатмы Абдуллазаде, «его детище (fuzzy logic) развивается согласно тем непредсказуемым законам науки, которые делают завтра возможным то, что казалось немыслимым вчера» [14]. Сам ученый, говоря о своей
теории, признается, что «не ожидал, что это станет общемировым феноменом». Характеризуя значимость нечеткой логики Лютфи Заде, Президент Академии Наук академик Махмуд
Керимов отметил, что это - совершенно новое направление в науке, которое имело огромный
успех благодаря именно своей практической направленности. «На основе разработанной им
теории, создано подавляющее большинство современного оборудования, приборов, применяемых сегодня в быту, и в технологических процессах – везде…. То, что сделал Лютфи Заде, имеет огромное значение для современной науки, техники, и мы можем только гордиться
этим выдающимся азербайджанцем…» [15]. В беседах с журналистами, ученый подчеркивает влияние, которое оказали на него азербайджанские корни. Азербайджанская кровь, по его
мнению, дала ему упорство и стойкость: «Не бояться никаких запутанностей и противоречий
в споре, и вообще не бояться спора. Это очень много значит в тюркских традициях. Это также часть моего характера: я могу быть очень упрямым и неподатливым. И это, возможно,
также повлияло на развитие теории нечетких множеств» [16]. Гений, имя которого останется
в истории даже через сотни лет, «светоч… для миллионов людей, изменивший взгляд на
науку, создал у азербайджанцев веру в то, что наука, знания, мышление могут помочь людям
в достижении немыслимых высот. Он - прекрасный пример для молодежи Азербайджана
XXI века» [17].
Говоря о последователях гениального ученого в Азербайджане, отметим прежде всего
член-корреспондента НАНА, руководителя ассоциации «Лютфи Заде» Рафика Aлиeва, считающего, что Карабах необходимо вернуть прежде всего посредством «лаборатории ума».
По инициативе Р.Алиева в Академии создан музей выдающегося ученого, где собраны все
его труды.
В заключении подчеркнем, что в статье предложены лишь некоторые моменты аналитического поиска истории развития логической мысли от азербайджанского перипатетизма

до нечеткой логики без претензии на исчерпывающий ответ, хотя бы потому, что развитие
логики в системе наук продолжается, что отдельного и специального исследования заслуживают проблемы, которые либо только зародились, либо только оформились в логике, но
внешне уже приобрели характер логических проблем. Эти проблемы могут рассматриваться
в связи с идеями, обсуждающимися в логике, или в связи с логикой, а затем занять самостоятельное место. Есть все основания утверждать, что необходимость совершенствования рассужденческого аппарата мысли, или «оттачивания мысли» [4] является одним из основных
факторов в процессе становления будущих креативных специалистов – реформаторов нашей
республики в любой области знаний. Поэтому, чтобы суметь наметить оптимальные пути в
желаемое будущее, нам предстоит направить основное внимание на исследование круга
научных проблем, рассматривающих логику как пропедевтику познавательной деятельности.
Страна, гордящаяся азербайджанскими учеными-логиками Лютфи Аскер Заде и Рафиком Алиевым, жаждет постоянных поисков новых форм сотрудничества как в науке, так и в
сфере образования. Удостоившийся ордена «Достлуг» за выдающиеся заслуги в налаживании межкультурного диалога путем вклада в развитие науки и технологий Л.Заде, причину
своего оптимистического настроя связывает с наличием сильного лидера в Азербайджане.
По его мнению, азербайджанские ученые вносят значительный вклад в науку, сотрудничая с
различными зарубежными научными центрами [18]. Видные представители российской логической науки Гетманова А.Д., Ивлев Ю.В., Мамедов Н.М., Федоров Б.И. и др. являются
примерами такого сотрудничества. На наш взгляд, совместный анализ ряда логикофилософских проблем, обогатит и представит новые концепции и подходы в дальнейших исследовательских работах. Выделенные здесь научно-логические проблемы представляются
когнитивно-существенными и необходимыми, но, возможно, недостаточными для полного
ответа. Но одного на все времена ответа и не может быть дано. Fuzzy logic - подтверждение
тому.
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SUMMARY
In the article the philosophical problems which influenced on the evolution of logic thought
and have strengthened the propaedeutic status logic are considered. Some moments of the analytical
search of history of logic thought's development from Azerbaijan peripateticism to fuzzy logic are
offered without the claim for the exhaustive answer.
The article is the attempt to contribute to the awareness of worldwide phenomenon of Lotfi
Asker Zadeh's fuzzy logic. Fuzzy logic serves as the generalization of classical logic.
The evolved scientific-logic problems are represented cognitive-significant and required for
the future creative specialists - reformers of our republic in any field of knowledge.
Каленова Т., кандидат исторических наук, доцент,
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева,
г. Астана, (Казахстан)
КАЗАХСТАНСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Азербайджан является важным политическим, экономическим и ключевым партнером
Казахстана в Кавказском регионе. Этому также способствует историческая, культурная и этнико-религиозная близость наших народов. Казахи говорят: «Түбі бір түрік», что означает,
"Единый тюркский корень». У казахов и азербайджанцев единые корни. Оба коренных народа относятся к тюркской ветви. Республика Казахстан и Азербайджанская Республика имеют
единые тюркские корни в языке, культуре, традициях.
«Казахстан и Азербайджан считаются быстро развивающимися странами СНГ. И это
благодаря не только природным ресурсам, но и еще и человеческому фактору. Азербайджан
активно развивался, идя курсом Гельдара Алиева. Казахстан поднялся на новый уровень развития под руководством президента Нурсултана Назарбаева. Раньше в СНГ Гельдара Алиева
называли аксакалом - мудрым человеком, к которому относятся с уважением и к которому
прислушиваются. Сейчас так называют президента Казахстана. В СНГ к Назарбаеву как к
человеку, имеющему большой жизненный и политический опыт, который смог поднять
страну и свой народ, прислушиваются»[1],- так говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Закир Ариф оглы Гашимов.
Между двумя странами существуют традиционно дружеские и партнерские отношения.
Имея давние исторические связи, оба государства в равной степени заинтересованы в укреплении безопасности, стабильности и процветании друг друга.
На современном этапе казахстанско-азербайджанское сотрудничество успешно и интенсивно развивается. Казахстан и Азербайджан – это два братских государства, стратегические партнеры в вопросах двустороннего сотрудничества и обеспечения безопасности на
Каспийском море, а также противодействия новым вызовам. У двух стран общие интересы и
устремления, которые объединяют наши народы. Именно это является главным залогом сегодняшнего и перспективного казахстанско-азербайджанского сотрудничества.
Двусторонние связи между Казахстаном и Азербайджаном с момента установления дипломатических отношений (27 августа 1992 г.) развиваются в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам регио-

нального и международного сотрудничества. Фундаментом такого сотрудничества являются
как традиционно дружественные связи между нашими народами, так и понимание того, что
собственно национальные задачи суверенные государства могут решать, только усиливая
региональное сотрудничество. Между Казахстаном и Азербайджаном регулярно осуществлялись и осуществляются контакты на высшем уровне, а также на уровне правительств и их
структур.
На сегодняшний день отношения между этими двумя тюркскими странами представляются наиболее благоприятными.
Казахстанско-азербайджанские отношения отличаются стабильностью и предсказуемостью по всем направлениям взаимодействия. Оба государства на сегодняшний день не
имеют каких-либо принципиальных разногласий и по многим вопросам региональной и глобальной политики выступают с единых позиций. Сотрудничество между нашими странами
носит взаимовыгодный характер, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
В многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках в международных и региональных организаций как ООН, ОБСЕ, ОЭС, ОИК, СВМДА, СНГ, ТЮРКСОЙ,
СТЯГ и др.
В мае 2005 г., во время визита в Азербайджан Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, был подписан Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между нашими странами. Этот политический документ четко обозначил долгосрочные
приоритеты нашего сотрудничества. И сегодня эти отношения наполняются новым смыслом,
так как обе страны играют важную роль в Каспийском регионе.
29 ноября 2001 г. Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о разграничении
дна Каспийского моря, которое устанавливает принцип разграничения дна Каспия на национальные сектора на срединной линии – в целях разведки, разработки и управления ресурсами
дна и недр национальных секторов моря.
От уровня взаимодействия между нашими странами во многом зависят процессы, текущие в регионе. Обе страны являются крупными производителями нефти и газа, и в результате приложения совместных усилий способны стать влиятельными игроками на международной арене. Причем это касается не только экономических аспектов, но и решения многих
актуальных проблем регионального и международного характера.
Сегодня двусторонние отношения между Астаной и Баку развиваются по восходящей
линии как в политическом плане, так и в торгово-экономическом аспекте.
Двусторонние торгово-экономические отношения также развиваются динамично. Их
развитию способствует активная работа казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2008 году составил $465,575
млн., из которых на экспорт приходится $208,860 млн., а на импорт - $256,715млн. Однако в
результате мирового финансового кризиса в 2009 году товарооборот составил всего
$236,956 млн. Тем не менее, прошлый год мы завершили положительной динамикой. В
частности, по итогам 2010 года торговый оборот между двумя странами составил $444,670
млн. (экспорт - $342,035 млн., импорт - $102,635 млн.)[2] .
Казахстан поставляет в Азербайджан минеральные ресурсы (нефть и газ), химическое
сырье, зерно, прокат углеродистой стали, электрооборудование. В нашу страну импортируются нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов, полимеры этилена, комплектующие для машин и механизмов, сборные строительные конструкции.
Интенсивно развивающееся экономическое взаимодействие способствует налаживанию
двустороннего политического диалога по проблемам безопасности и стабильности в регионе.
В частности, имеется потенциал развития двустороннего делового партнерства в области
производства нефтегазового оборудования, международного морского судоходства (по Каспийскому морю), создания совместных транспортно-логистических компаний, в военно-промышленной сфере, в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Например, с
2007 г. в Баку для приема и перевалки казахстанского зерна функционирует действует совмест-

ное казахстанско-азербайджанское предприятие ООО «Бакинский зерновой терминал». Производственная мощность терминала по перевалке зерна составляет 300 тонн/час, а годовой объем
перевалки достигает 500 тыс. тонн зерна. Наряду с обеспечением Азербайджана высококачественным зерном, Бакинский терминал служит важным звеном реэкспорта казахстанского зерна
в государства Кавказского и Черноморского регионов, а также в страны ЕС.
Основным направлением казахстанско-азербайджанского сотрудничества в нефтегазовой
сфере является транспортировка казахстанской нефти на мировые рынки с использованием
транскаспийского маршрута.
В рамках визита Президента АР И.Алиева в Казахстан в августе 2007 г. были подписаны
Соглашение между АО «НК «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией АР
(ГНКАР) о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, а также Меморандум о совместной реализации Транскаспийского проекта.
Особое значение имеет Договор о поддержке и содействию транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынке посредством системы «Баку-Тбилиси-Джейхан».
14 ноября 2008 года в Баку состоялся IV Энергетический саммит. В рамках упомянутого
саммита между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной
компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР) было подписано Соглашение об основополагающих принципах создания Транскаспийской транспортной системы.
Данный документ определил основные условия и принципы реализации Транскаспийской транспортной системы (ТКТС), предусмотрев создание в этих целях проектной
компании (совместно АО «НК «КазМунайГаз» и ГНКАР), осуществление ее финансирования, изучение тарифообразования, условий доступа к создаваемым мощностям и поэтапного
развития Транскаспийской системы.
В целом, проект предполагает строительство необходимой инфраструктуры на Каспийском море для осуществления транспортировки нефти в крупных объемах, которая должна
быть готова к эксплуатации к концу 2013 г., т.е. началу промышленной разработки месторождения «Кашаган».
Действительно, казахстанско-азербайджанское сотрудничество интенсивно развивается. Наши страны, находясь на разных берегах Каспийского моря и имея во многом общую
историю становления и развития, всегда поддерживали взаимовыгодные и добрососедские
отношения, которые вышли на качественно новый уровень после приобретения республиками независимости.
На сегодняшний день Казахстан и Азербайджан занимают ключевые позиции в вопросах транзита, имея хорошие транспортные возможности, и играют роль своеобразного моста,
связывающего Восток с Западом. И в данном контексте наши страны очень важны для экономической интеграции государств евразийского континента.
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SUMMARY
In given article the basic aspects of political and economic relations between Republic Kazakhstan and the Azerbaijan Republic at the present stage are considered.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ:
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ДОМИНАНТ ЭТНОСА
Lullaby is an effective way of targeting the ethnic consciousness of the child, a strong ethnosociolinguistic strategy formation and management of family, gender, demographic, economic relations, taken in one or another ethnic group. The report is written based on the expedition materials
Azerbaijani lullabies. Azerbaijani lullabies are given in relation to the lullabies of other nations.
Я рассматриваю традиционную колыбельную песню как особый вид социокультурной
коммуникации, который обеспечивает воспроизведение коллективной традиции. Изучение
такой коммуникации закономерно, поскольку рассматривает нормативно формализующие
механизмы жизни и культуры, стратегии повседневного поведения человека.
Воспроизведение предпочтительных семейных, демографических моделей поведения в
традиционных колыбельных песнях основано на использовании суггестивного механизма
внушения, который воздействует на эмоционально-волевую сферу человека, закрепляя их в
подсознании. Вековая практика наблюдения за процессом засыпания ребенка и воздействия
колыбельной песни на него в виде ритмически организованных движений и звуков, привела
к созданию определенной ритмической структуры колыбельного напева и поэтического текста колыбельной песни. Такая мелодия способствует наведению трансового состояния и у
баяльщика, и у младенца. Чаще всего колыбельная песня имеет размер 4/4, который восходит
к архетипу звукового порядка, самым естественным образом накладывающимся на биение
спокойного сердца (ритм 68-72 уд./мин.). Благодаря четкому, равномерному музыкальному
рисунку, происходит гармонизация ритмов и взрослого, и ребенка. Изначальная программа,
рожденная в симбиотическом единстве с матерью в период внутриутробной жизни и при
рождении, - это та база, тот фундамент, на котором строится здание судьбы родившегося человека. На первых порах жизни ребенок черпает жизненный опыт через проекцию своих родителей. Дополнительный суггестивный эффект имеет припев: «ay bala», «Lay-lay, lay-lay,
lay-lay». Включение повторов ««Lay-lay» повсеместно в текст колыбельной песни создает
состояние релакса «Sene deyir lay-lay her oten gush, her axan cay».
Следует отметить, что традиционная колыбельная песня указывает на предпочтительность определенного количества детей. Так, в русских колыбельных указывается, что, в русской семье ориентация на двух детей (см. в той же колыбельной «Зыбаю, колыбаю», либо в
колыбельной «На улице дождик»), а в азербайджанской колыбельной песне ориентация на
как можно большее число детей, потому что вся страна – это одна семья (Boya-basha chat, ay
bala Sen de bir gun oz sesini El sesine gat, ay bala «И в один день ты свой голос Перемешай с
голосом народа, малыш»).
Вместе с тем в колыбельных песнях имеют место формальные признаки ритуальной
коммуникации, поскольку исполнение колыбельной – ситуация взаимодействия исполнителя
с персонажами, мешающими и/или помогающими ребенку спать, с персонифицированным
сном, с персонажами-посредниками, его приносящими, с самим ребенком. Не вызывает сомнений направленность коммуникации на ребенка. Колыбельные песни поются, как правило,
с использованием «верхних» голосовых опор (диафрагма, грудь), при этом пение воспроизводится как бы от сердца, глубоко и нежно звучащим голосом.
Такой голос обладает сильнейшим психотерапевтическим воздействием, оказывающим
влияние на психофизиологию и матери, и ребенка. При этом для усиления воздействия мать
может визуализировать образы неба, моря, поля (степи), ассоциирующиеся с состоянием покоя, тишины и полета. Это укрепляет и насыщает образ «покоя», передаваемый ребенку во
время распевания самой колыбельной. Для того чтобы выйти на необходимый уровень и
тембр звучания, нужно представить и воспроизвести нежно-восторженный, ласкающий выдох ртом, с визуализацией свежести, аромата и покоя. Эффект дают только те колыбельные,
которые исполнены матерью в «правильном» эмоциональном состоянии [1].

Желательно, чтобы это «путешествие» проделала не только женщина, но и мужчина,
поскольку у них различны картины мира. Как указывают А.А.Романов и Е.Г.Романова, «полоролевые стереотипы представляют собой регулярно повторяющиеся формы поведения,
отражающие культурные традиции и этническое своеобразие участников коммуникативного
обмена» [2, с.16]. «Проработка» желания обоими участниками процесса делает осуществление визуализации более полным.
«Церебральный механизм» ритуальных действ» также несет полоролевую нагрузку. В
итоге у обоих родителей формируется устойчивая материнская и отцовская доминанта поведения.
В России, как и во всем мире, среди демографов и других гуманитариев до сих пор
остается популярным деление Европы на зоны различных типов брачности и семьи
[Хаджнал 1979]. Действительно, русские и азербайджанцы относятся к различным типам семьи. Кроме того, изменились репродуктивные ориентиры, отношение к вопросам брака и семьи, хотя еще сохраняются основные ценности — такие, как уважительное отношение к родителям, тесные родственные связи. В азербайджанском обществе фактор семьи всегда был
основой развития и становления личности. Не случайно в традиционной азербайджанской
колыбельной песне проводится прямая параллель между матерью и родной землей, между
семьей и всем народом: «Sene deyir lay-lay her oten gush, her axan cay .Bu gozel shen anamiz
veten Lay-lay, lay-lay, lay-lay» // «Тебе поет баю-бай каждая перелетная птица, реки, которые
текут. Эта прекрасная родина мать»; «Qaygisyjla boy atirsan Gucaginda bu vetenin»// «Ни о
чем не беспокоясь расти На руках этой Родины». К сожалению, в русских колыбельных песнях архетипическое отождествление между родиной и матерью уже утрачено, однако осталось устойчивое выражение «мать-сыра земля», которое использовалось в заговорах, былинах и сказках. Существует обоснованное мнение литературоведов и фольклористов о преемственности традиций заговора и колыбельной песни, былины и колыбельной песни.
При использовании в повседневной практике текстов культуры детства, относящейся к разным народам, необходимо учитывать такой фактор, как доминирование
различных модальностей общения в зависимости от стереотипов поведения в этнической культуре как таковой. В некоторых преобладает невербальное, непрямое общение,
тогда как в других, наоборот, предпочитают общаться вербально и прямо.
Радикальные изменения в жизни народа, кризисные ситуации, связанные с необходимостью адаптироваться к новым условиям, активизируют защитные механизмы –
культурные константы
Следует отметить, что образ перелетных птиц, присутствующих в колыбельной азербайджанской песне, опосредованно связан с приемлемостью сезонной миграции в азербайджанской культуре. Аналогичный образ миграции присутствует в украинских, еврейских колыбельных песнях и связан также с образом улетающих птиц на новое место жительства. Так
в еврейской колыбельной песне, где поется, что ты соберешься вместе с перелетными птицами в дальний путь, не забудь одеться потеплее. А в украинской колыбельной: миграции на
достижение славы и почестей в чужом краю. В татарских колыбельных песнях: учебная миграция, чтобы стать уважаемым, просветленным, ученым.
Проблема сохранения себя как представителя того или иного этноса на полиэтничной
территории особо актуальна в наше время. Переписи 2002-2011гг. показала, что Тюменская
область является довольно привлекательной для потенциальных мигрантов: если по переписи 1989 г. на территории области проживало 125 национальностей, то на сегодняшний день –
это 142 этноса и субэтноса. Волны миграции, о которых стало так популярно говорить в последнее время, не были изобретением советской и постсоветской эпохи, об этом красноречиво говорят тексты традиционных колыбельных песен.
Таким образом, мифотворчество, являясь одним из важнейших явлений культурной истории человечества, становится способом массового и устойчивого выражения мироощущения и миропонимания человека. Колыбельные песни, заговоры, байки, игры и потешки –
уникальные фольклорные жанры, находящиеся на границе между приземленным бытом и

высоким искусством, что не раз отмечалось исследователями, продолжают жить в современной жизни, определяя характер развития не только ребенка, но и этноса в целом. Иными словами, колыбельная песня является эффективным способом наведения этнического сознания у
ребенка, мощной этносоциолингвистической стратегией формирования и регулирования семейно-брачных, гендерных, демографических, экономических отношений, принятых в той
или иной этнической группе.
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НРАВСТВЕННОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ
ФИЛОСОФСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Содержание романа Камала Абдуллы «Долина кудесников» проникнуто моралью. В
сущности роман о том, что как следует прожить жизнь. Об этом споры мудрецов, но об этом
и жизнь палача. Очевидный мир целесообразен, поскольку надо идти по миру, привозить и
увозить что-то, что организует жизнь.
Жизнь в сфере нравственности предполагает постоянный интерес к тому, что происходит. Нравственное создание никогда не успокаивается, никогда не бывает удовлетворено и
никогда не впадает в моральный сон. Жизнь бесконечна в своих проявлениях, следовательно,
бесконечен поиск истины. И то, что мудрец в конце романа говорит о том, что имя этому
мгновению полнота – это лукавство мудреца. Название имело бы место только в том случае,
если бы мы знали о том, что такое полнота, вмещающая рожденных и нерожденных.
Если бы такая полнота была возможной, она носила бы исключительно постмодернистский, а вовсе не суфийский характер. Вмещение рожденных и нерожденных делает и тех и
других совершенной фикцией. Фактически нет ни тех, ни других. Здесь под видом суфийской мудрости скрывается абсолютный релятивизм постмодернизма. Ак дервиш всѐ время
приходит в этот мир. Индуизм однозначно трактовал бы это как несовершенство человеческой личности. Именно несовершенство приводит к возрождению и, следовательно, к постоянному стремлению к знанию. Достижение абсолютного знания уничтожает семена кармы, а
если так, то новое рождение становится невозможным.
Ак дервиш и те, кто был до него, несовершенны, потому и рождаются на свет, чтобы
еще один долгий путь пройти в страданиях. И мудрость Мамедкули, советующего Караванбаши вонзить в себя кинжал, как положить на место вещь, всего лишь мудрость относительности, которая ничего не меняет. Ведь караванбаши вновь родится, чтобы вновь пройти
крестный путь. Поэтому очень важно, что сына его уносит дервиш, и он попадает к Ак дервишу. Это еще одна надежда, но столь же относительная и ничего не значащая. Дело в том,
что они все, рожденные и нерожденные, уже содержатся в той полноте, о которой известно
только имя.

Нравственность оказывается тем подспорьем, которое помогает жителям Долины Кудесников жить. Мамедкули понимает нравственное содержание жизни, перестав быть Мамедкули. Ведь только дух понимает, что напрасны были те два убийства, которые сотворили
его. Поэтому он и говорит караванбаши, что месть – это иллюзия, иссушаюшая душу человека.
Характерно, что караванбаши упорствует, несмотря на абсолютную веру в знание духа.
Ведь он желал с ним встретиться, чтобы всѐ понять. Встретился и понял, но все равно не отказывается от мести: «Караванбаши почти лишился сил, но продолжал упрямо настаивать на
своем» (1, 225).
Если довести до конца эту индуистскую версию, то окажется, что в мире ничего не меняется, хотя меняются судьбы людей. Относительно как восприятие этих судеб, так и их изменений.
Камал Абдулла создает не романный мир в романе «Долина Кудесников», а образ действительного мира, якобы в его действительном существовании. Действительному существованию соответствует подлинность понимания. Однако чтобы прийти к подлинности понимания, нужно отрешиться от себя. Подобное отрешение в пространстве смысла, создаваемого повествованием в романе, на наш взгляд, непосредственно связано с постмодернистским отсутствием логоцентризма.
Отсутствие логоцентризма вовсе не означает, что в романе не проводится никакой центральной идеи. Такой центральной идеей является относительность всего того, что в романе
утверждается. Так, вы можете встать на сторону духа Мамедкули, или самого Мамедкули,
или на сторону Караванбаши, упрямо твердящего о мести, хотя дух того, за кого хотят отомстить, против мести.
Истинно верным было бы остаться служить у шаха и отказаться от любви. Свидетельством справедливости такого решения является убийство любимой жены и матери Караванбаши. Начал я с того, что убил свою мать, кончил тем, что убил твою. Зачем же было отказываться от Шаха ради женщины?!
Истинно верным, однако, было и желание остаться с любимой женщиной и отказаться
от Шаха. Шах в данном случае олицетворяет мирское, женщина – высшее благо. Вы от мира
сего, я не от мира сего. В данном случае немирское ассоциируется с женщиной, с женским
началом.
Отсутствие логоцентризма означает, что справедливым является выбор всего, что угодно адресату. Таким образом, адресат, читатель, наррататор оказывается самым точным и
максимально предполагаемым соавтором романа «Долина Кудесников».
Несмотря на кажущуюся идентичность этих трех слов – адресат, читатель, наррататор – они, конечно же, не являются тождественными. Наиболее точным, поэтому, в данном
контексте является термин наррататор, предполагающий соучастие в создании текста.
В словаре терминов «Постмодернизм» Ильи Ильина содержание термина наррататор
определяется следующим образом: «НАРРАТАТОР Термин нарратологии, означающий одну
из повествовательных инстанций внутритекстовой коммуникации; разновидность внутреннего адресата, явного или подразумеваемого собеседника, к которому обращена речь рассказчика-нарратора; слушателя обращенного к нему рассказа, воспринимателя информации,
сообщаемой повествователем» (2, 141).
Наррататор – сознательно конструируемая категория текста, который без него выглядит
неполным. В романе «Долина Кудесников» представлены структурные линии, рассчитанные
на несколько наррататоров. Беседа автора, или рассказчика, или нарратора с индийским мудрецом составляет только одну из них. Но таких несколько.
Особым наррататором в романе выглядит позиция христианского собеседника, или, если обозначить его в терминах романа, христианского мудреца. Наиболее эксплицитно позиция христианского наррататора выражена в заключительной части романа, где обсуждается
смысл мести или, точнее, ее бессмысленность. Например: «Караванбаши в который уж раз
упрямо повторил то, что у него накипело: - Я отомщу за вас. Думай, что хочешь, все равно

отомщу. Отомщу, что бы ты ни говорил. В голосу Духа послышался легкий, с горечью, смех:
- Кому отомстишь, эх, Дуралей, кому? А еще – ты постоянно «брат», «брат» твердишь, а ведь
он не был твоим родным братом, знаешь об этом? Караванбаши не обратил внимания на эти
слова: - Разве ты не отомстил за своего отца? Отомстил… - Потому и погубил свою жизнь, –
с печальной усмешкой ответил Дух. – Нельзя постоянно жить с чувством мести в душе.
Месть это яд… Думая, что готовишь его другим, ты отравляешь себя самого» (1, 218).
Если даже весь роман не прочитывается в системе христианских ценностей, то подобная концовка вполне укладывается в христианскую модель. Важно то, что в рамках этой модели жизнь не бессмысленна и не характеризуется относительностью. Она имеет глубокий
смысл, но бессмысленна с точки зрения отмщения. Говоря о бессмысленности жертв, дух
Мамедкули, тем не менее, думает о жизни: «Послушай меня, сынок, выслушай, как следует.
Ты обязан продолжить наш род, и сам должен жить. Знаешь… - у Духа как бы нехотя прорвалось горькое признание, – ты хоть понимаешь, какая прекрасная вещь жизнь? Вынь из
сердца страшный огонь мести, потуши его, так, чтобы от неѐ не осталось и пепла» (1, 224).
Основное идейное ядро романа «Долина Кудесников» перекликается с идеей так называемой мутопии. И.Ильин пишет: «Под влиянием идей Ж.Делеза и Ф.Гваттари о состоянии
современного общества как о своего рода сообществе вечных кочевников-номадов как в
сфере мысли, так и в чисто физическом отношении (учитывая фактор повышенной мобильности современного населения), а также философско-религиозных концепций дзен ученый
постулирует в качестве характеристики нынешнего общества свойство постоянной изменчивости-мутабельности (mutability) и утверждает: «Приходит Тао, уходит Разум. Чтобы жить в
этом вечном потоке, Дзен требует му – «незадавания вопросов», ибо вопрос неизменно
направлен на сохранение несохраняемого… Как нам назвать нашу культуру, пытающуюся
совладать с этим потоком исторической сансары? Назовем ее мутопия» (2, 137-138).
Роман «Долина Кудесников» в принципе может рассматриваться и как диалог, или модель никчемных вопросов, на которые следуют тривиальные ответы. Тривиальность вопрошания и псевдозначительного ответа по сути дела реализуют ту же постмодернистскую модель абсолютного релятивизма. Ведь тривиальность вовсе не отрицает истинность. Дело в
том, что любая истина, если только она выдерживает экзамен на истинность, оказывается
тривиальной. Тривиальность в ее универсальности и, если допустима такая оценка, в обычности.
Еще одним моментом, делающим текст романа очевидно постмодернистским, является
отсутствие вещей. В романе практически отсутствуют вещи. Следует оговориться, что упоминание вещи не есть ее присутствие. На всем протяжении романного пространства нет ни
одной вещи, которая зримо присутствовала бы. И это особенно знаменательно, что сам текст
напоминает драматическое произведение, поскольку очевидно стремление к точности. Но
это точность упоминания, а не описания, изображения. Например: «Пламя свечи в подсвечнике на столике в центре комнаты, вздрагивая, угасало, волнами распространяя вокруг, хоть
небольшое, но все же тепло» (1, 240).
Анализируя подобные тексты и сравнивая их с текстами классической литературы,
неизменно приходишь к выводу об утрате литературой вещного содержания. В классической
литературе вещи выписываются особенно тщательно. Более того, изображение вещи служит
одной из существенных характеристик персонажа также, как, например, его речевая характеристика. В литературе постмодерна изображение вещи отсутствует. В романе же «Долина
Кудесников» оно не просто отсутствует, а подменяется упоминанием вещи. Таким образом,
создается своеобразная диффузность жанров. Здесь наблюдается описание, носящее характер
ремарки в пьесе. Фраза «Пламя свечи в подсвечнике на столике в центре комнаты» представляет собой чистейшую ремарку. Такой же характер присущ и следующей фразе: «Караванбаши как будто ждал этих слов, не раздумывая, быстро схватил кинжал, висевший на ковре
позади него» (1, 240).
Такая позиция в некотором отношении сближает постмодернизм со структурализмом.
Но это не тот структурализм интерпретации, который был присущ формализму. Это глубин-

ный структурализм, устанавливающий примат отношения/структуры над субстанцией в пространстве художественного текста, следовательно, в пространстве художественного вымысла.
Поскольку постмодернизм представляет собой множество попыток перекодировать
текст, вольно или невольно адресант письма начинает множество игр со смыслами. То, что
было нами обозначено как наличие нескольких коммуникаций в пространстве смысла «Долины Кудесников», на самом деле является сознательными перекодировками. Здесь следует
оговориться, что перекодировки могут быть как сознательными, так и неосознанными. Характерно, что в обоих случаях важнейшую роль играет так называемая фоновая информация.
Огромное значение с точки зрения семиотики постмодерна имеет и то обстоятельство, что
самим автором фоновая информация может и не прочитываться.
В этом контексте приходится вновь существенно отличать такие субстанции, как автор,
адресант и нарратор. Так, если нарратор – это одна из ключевых фигур моделируемого
смысла, и поэтому он просто не может быть выключен из игры этого смысла, то автор может
просто не осознавать, о чем идет речь. В этой связи было бы целесообразно обратиться к
«Энциклопедическому словарю культуры ХХ века». Автор Словаря В.Руднев указывает: В
П. господствует всеобщее смещение и насмешливость над всем, одним из его главных принципов стала «культурная опосредованность», или, если говорить кратко, цитата. «Мы живем
в эпоху, когда все слова уже сказаны», - как-то обронил С.С.Аверинцев, поэтому каждое
слово, даже каждая буква в постмодернистской культуре – это цитата» (3, 334).
Далее, ссылаясь на А.Пятигорского, В.Руднев говорит о том, что сегодня человек даже
объясниться в любви не сможет так, чтобы это было оригинально. «Конечно, вы могли бы
просто сказать: «я безумно люблю вас», но вы не можете этого сделать, потому что она прекрасно знает, что эти слова уже были точно так же сказаны Анне Австрийской в романе
Александра Дюма «Три мушкетера». Поэтому, чтобы себя обезопасить, вы говорите: «Я
безумно люблю вас, как сказал Дюма в «Трех мушкетерах». Да, разумеется, женщина, если
она умная, поймет, что вы хотите сказать и почему вы говорите именно таким образом. Но
совсем другое дело, если она в самом деле такая умная, захочет ли она ответить «да» на такое признание в любви?» (3, 335).
Проблема состоит в другом. Проблема в том, что ни тот, кто объясняется в любви, ни
тот, кому объясняются (даже если это очень умная женщина), ни даже тот, кто об этом рассказывает, могут не знать о том, что эти слова были сказаны Анне Австрийской в романе
Александра Дюма «Три мушкетера».
Такое отношение к постмодернистскому тексту делает чрезвычайно важной фоновую
информацию. Под фоновой информацией чаще всего понимают информацию историкокультурного характера в широком смысле. Она может носить относительно индивидуальный
характер, в то же время, безусловно, она обусловлена социально-политическими и социально-культурными факторами. Ясно, что она может быть и востребованной, и не востребованной. С другой стороны, будучи востребованной различными адресатами, она оказывается
востребованной по-разному. Следовательно, если говорить о постмодернистской фигуре
наррататора, то она оказывается достаточно сложной и неоднозначной. Видимо, она всѐ же
складывается из различного объема востребованной фоновой информации.
Если под фоновой информацией понимать историко-культурную информацию, то ясно,
что такого рода информация должна иметь индивидуальную выраженность. Иными словами,
различные индивиды проживают в одном и том же историко-культурном пространстве, поразному, однако, воспринимая ее и различным образом рефлексируя. Следовательно, художественное произведение может быть рассчитано на разные уровни восприятия. Более того,
объективная ценность любого художественного текста как раз и заключается в возможности
востребованности той информации, о которой сам автор и не догадывается. Здесь как раз
четко и прослеживается различие между автором и нарратором. Нарратор фактически структурируется в противоположность наррататору. Следовательно, для обнаружения подлинного
лица нарратора, должна быть востребована информация. Только конкретный диапазон информации позволяет определить наррататора, т.е. того, кому интересно, кто увидел и понял.

Вот это увидел и понял (реальный адресат) формирует и того, кто организовал (реального
адресанта). Таким образом, изначального, заданного нарратора быть не может, что в в общем
и в целом делает эфемерной и фигуру автора.
В.Руднев пишет: «Другой фундаментальной принцип П. – отказ от истины» (3, 335).
Это совершенно естественно вытекает из всего вышесказанного. Действительно, если автор
подсознательно создает миры, не всегда отождествляясь в них с нарратором, то о какой истине может идти речь. Во всяком случае истина носит незапрограммированный автором характер.
В свете всего сказанного анализ романа «Долина Кудесников» производит двоякое впечатление. С одной стороны, в нем очевидно стремление что-то утвердить, что-то такое, что,
на взгляд нарратора, является истинным. Например, истина о том, что месть иссушает душу,
или о том, что жизнь прекрасна, о чем Караванбаши, по мнению Мамедкули, не догадывается. Как было отмечено выше, все истины тривиальны, но в силу тривиальности они и истинны. С другой стороны, автор приглашает вас к разговору, делая тривиальную истину относительной ценностью. Он подыскивает наррататора, пытаясь таким образом состояться как
нарратор.
И тут вступает в силу фактор истории текста. Иными словами, текст «Долины Кудесников» представляет собой относительную ценность как некоторое текстовое целое. Вопервых, он предполагает прочтение всех текстов Камала Абдуллы. Во-вторых, он предполагает прочтение в контексте суфийской, христианской или индуистской традиции, если в рамках этих традиций он является говорящим текстом. Ну и, наконец, в-третьих, роман может
быть прочитан в пространстве постмодернистского дискурса.
Подлинно постмодернистский текст вообще отказывается от истины. Абсолютный релятивизм само понятие истины делает пустым. Истины как таковой нет, если относительность доминирует над субстанцией.
Следует, однако, отметить, что желание привязать текст к тем или иным концепциям
приводит к постулированию структурных явлений, которых может и не быть в произведении. Это, безусловно, исследовательская ориентация. Как бы то ни было исследователь подходит к художественному тексту с заданной установкой. Современный исследователь получил своеобразное воспитание, и это не всегда художественный, эстетический, факт. Очень
часто речь должна идти не о художественных фактах, а об оценках.
Повествование в романе «Долина Кудесников» производит впечатление серьезного разговора. Более того, разговора о сокровенном. Если бы не это обстоятельство, то вполне можно было бы поликоммуникабельность дискурса принять за структурирование пастиша. Пастиш, как известно, представляет собой пародию. На протяжении долгих лет шли, если и не
споры, то попытки выяснения сути того явления, которое принято называть пастишем. В
общем, конечно же, пастиш – форма пародии. Но существенным является мотивация того,
что называется пастиш. В противном случае речь может идти только о названии, что не существенно.
Анализ романов, похожих на «Долину Кудесников» Камала Абдуллы, говорит о том,
что техника пастиша в них вполне может сочетаться с верой в истину. Совершенно очевидно, что в романе присутствует игра. В то же время присутствует желание научить. Можно
даже собрать и классифицировать фрагменты текста, рассчитанные на «научение», что предполагает претензию на знание истины.
Претензия на знание истины удерживает роман «Долина Кудесников» в пространстве
логоцентризма. Поэтому в такого рода романах можно установить своеобразное противоречие постмодернистской игры, или даже игр, попытке навязать наррататору истину, или представить нарратора как обладателя истины. Разумеется, такое противоречие вполне можно
расценить и как сохранение связи с классическим искусством. Однако здесь обнаруживается
глубокий психологический мотив, а именно: пишуший пишет для того, чтобы научить.
Научить тому, что знаешь. Следовательно, есть претензия на знание, на обладание знанием.

На наш взгляд, претензия на обладание истиной носит еще более глубокий характер,
чем консерватизм сохранения органических связей с классической литературой. Видимо, само писание, деятельность пишущего, есть реализация глубинной претензии на знание истины. Более того, любая постмодернистская игра как некоторый эстетический факт также
представляет собой реализацию архаической претензии на знание. От этого, видимо, никуда
не деться. Когда человек берет в руки перо, пусть движимый простейшим чувством излить
душу, он уже подсознательно хочет что-то навязать кому-то. Именно этот кто-то и есть подлинный наррататор, т.е. тот, кому посылается в вечность письмо. Если за точку отсчета брать
женские образы в романе, то они обычны, следовательно, на очень глубоком уровне устанавливается здоровое классическое понимание жизни.
Подобное противоречие между установками постмодернизма и классическим искусством может быть и призрачным. Дело в том, что постмодернистское искусство вполне может оцениваться только как эстетический факт, набор приемов изображения. В этом случае
вряд ли стоит делать какие-либо философские обобщения относительно детерминированности соответствующей системы приемов некоторым сознанием, являющимся непосредственным продуктом времени. При таком подходе важен сам факт отображения жизни в форме
художественных образов. И классическим тут может быть всякое изображение независимо
от конкретных приемов. Суть классического искусства предполагает совершенство форм.
Конечно, определяя совершенство произведения искусства, учитываются не только формы.
Берется в расчет известная триада эстетического, познавательного и воспитательного моментов. Тем не менее, прекрасное это то, что бросается в глаза совершенством форм. Что касается познавательного и воспитального факторов, то они начинают работать после того, как испытан шок от встречи с прекрасным. Таким образом, классическим искусством может считаться и искусство постмодернизма, если оно подпадает под критерии прекрасного. В принципе классическим является совершенный образец, который изучается как таковой в классе.
Если исходить из таких критериев, то, разумеется, большинство произведений, так или
иначе относящихся к постмодернизму, не могут изучаться в классе, следовательно, классически потсмодернистскими не являются. Постмодернизм – это эстетическое пространство, которое должно быть освоено. Внешние показатели еще не могут считаться определяющими.
Таким образом, очень часто понятия современного искусства и классики оказываются
размытыми и неточными. Они не определяются на основе точных критериев, а сами произведения дифференцируются по внешним показателям.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of fictional-philosophical literature in Azerbaijan. ―The
vale of wizards‖ by Kamal Abdulla is in the focus. It is shown that universal humanitarian values
are praised in the novel. So modern form faces the traditional content in the novel.
Kazımzadə E., kulturologiya elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCANIN QORUQ-MUZEYLƏRĠNĠN
MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR SĠSTEMĠNDƏ YERĠ

BəĢəriyyətin tərəqqisi prosesində yaranmıĢ maddi və mənəvi sərvətlərin öyrənilməsi əsasında
ayrı-ayrı xalqların tarixi və mədəniyyəti dəqiqləĢdirilir. Buna görə də maddi və mənəvi sərvətlərin
qorunası, onların öyrənilməsinin ilkin Ģərtdir. Belə bir iĢin öhtəsindən yalnız muzeylər gələ bilir.
Muzeylər bir sıra tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələrini qoruyub saxlamaqla yanaĢı onları
öyrənir, bərpa edir, ötən əsrlərin yadigarlarını eksponatlara çevrərək, onları təbliğ edir.
Azərbaycanda muzey iĢi qədim dövrlərdən baĢlayaraq özünəməxsus yol keçmiĢdir.
Azərbaycan hökmdarlarının saraylarında, məbədlərdə, həmçinin digər tikililərdə mədəniyyət
tariximizin ən müxtəlif dövrlərinə aid qiymətli əĢyalar və sənət nümunələri mühafizə edilmiĢdir.
Tarixi və bədii əhəmiyyət daĢıyan eksponatların mühüm bir qismi sonrakı dövrlərdə əsas etibarilə
Ģəxsi kolleksiyalarda toplanmıĢdır. Eyni zamanda, tarixən regionda baĢ vermiĢ geosiyasi hadisələr
nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinin, elminin, incəsənətinin unikal nümunələri yüksək estetik
dəyərə malik əsl sənət möcüzələri kimi dünyanın ən məĢhur muzeylərinin daimi eksponatları
sırasında yer almıĢdır.
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni fikir həyatında
sürətlə cərəyan edən proseslər öz növbəsində muzey iĢinin təĢkilinə təkan vermiĢ və ölkəmizdə
müasir tipli muzeylərin yaradılmasına baĢlanmıĢdır. Ġlk belə muzeylərdən biri görkəmli
maarifpərvər yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin təĢəbbüsü və yaxından iĢtirakı ilə 1896-cı ildə
NaxĢıvanın Nehrəm kənd məktəbində təĢkil olunmuĢdur. Eksponatların az olmasına baxmayaraq,
ilk təĢkil olunmuĢ tarix-diyarĢünaslıq muzeyi o dövr üçün böyük mədəni hadisə idi.
1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının nəzdində muzey-ekskursiya Ģöbəsi
―Muzekskurs‖ yaradıldı. Bu Ģöbə Azərbaycanın ərazisindəki tarixi-memarlıq və mədəniyyət
abidələrinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirir, tarixi, elmi və mədəni əhəmiyyətə malik olan
materialları toplayırdı. Zəngin kolleksiya toplandıqdan sonra 1920-ci ildə həmin Ģöbənin əsasında
Azərbaycan SSR Dövlət Muzeyinin əsası qoyulur. Maddi-mədəniyyət nümunələrinin, müxtəlif
nadir əlyazma və sənət əsərlərinin toplandığı Azərbaycan Dövlət Muzeyinin müvafiq Ģöbələri
əsasında 1930-cu illərdə artıq bir neçə muzey yaradılmıĢdır [2].
Beləliklə, XX əsr muzey iĢinin inkiĢaf etməsi üçün daha geniĢ ictimai-texniki mühit
yaratmıĢdır. Bu dövrdə Azərbaycanda muzey iĢi təĢəkkül tapmıĢ, profil xarakteri daĢıyan bir sıra
muzeylər meydana gəlmiĢdir. Ölkəmizdə tarix-diyarĢünaslıq muzeyləri, görkəmli tarixi
Ģəxsiyyətlərin, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin ev muzeyləri, xatirə muzeyləri təĢkil edilmiĢdir.
Azərbaycan muzey iĢiniə diqqət və qayğı Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətində
xüsusi yer tutur. 1970-ci illərdən baĢlayaraq Respublikada müxtəlif profilli muzeylərin yaradılması,
fəaliyyət göstərən muzeylərin zənginləĢdirilməsi dediklərimizə əyani sübutdur.
Xalqımızın qədim tarixini və tarixi-memarlıq abidələrini əks etdirən müxtəlif nəsillərdən olan
insanların estetik tərbiyəsinin inkiĢafına təsir göstərən mədəniyyət müəssisələri içərisində qoruqmuzeylərinin özünə məxsus dəsti xətti vardır. Qeyd olunmalıdır ki, qoruq-muzeylərin Azərbaycanın
tarixi-memarlıq abidələrini nümayiĢ etdirməklə yanaĢı xalqın tarixini yaĢadır və gənc nəslin təlim
tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Qoruq-muzeylərində təĢkil olunmuĢ sərgilər, mühazirələr
vasitəsilə çox geniĢ miqyasda mənəvi tərbiyə iĢi aparılır, gənclərdə hərbi vətənpərvərlik və tariximemarlıq abidələrinə qayğı ilə yanaĢma hissləri aĢılanır.
Bu gün qoruq-muzeylərimiz, о sıradan, qoruqların ərazisində fəaliyyət göstərən açıq-səma
altında muzeylərimiz nadir sənət incilərinin və milli sərvətlərin toplanıb nümayiĢ etdirildiyi geniĢ
bir Ģəbəkəyə malikdir.
Аzərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılmıĢ qoruq-muzeyləri və digər
qoruqlar xüsusi qaydalarla mühafizə olunur və Аzərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda ĠçəriĢəhərdə ―ġirvanĢahlar sarayı kompleksi‖
Dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi və ġəki rayonunun KiĢ kəndində KiĢ tarixi-memarlıq qoruqmuzeyi fəaliyyət göstərir.
Qeyd edək ki, ―ġirvanĢahlar sarayı kompleksi‖ Dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi 1964-cü
il Аzərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sərəmcamı ilə yaradılmıĢdır. ġirvan-AbĢeron memarlıq
məktəbinin görkəmli abidəsi – ġirvanĢahlar sarayı кompleksi ġirvanĢah I Xəlilullahın hakimiyyəti

illərində (1417-1462) və oğlu Fərrux Yasarın (1462-1501) dövründə tikilmiĢdir. Kompleks yerin
relyefinə uyğun olaraq üç səviyyədə qruplaĢdırılmıĢdır. Qoruq-muzeyində mühafizə edilən tariximemarlıq abidələri – Saray binası (1420-ci il), Divanxana (1450-ci il), ġirvanĢahlar türbəsi (1435ci il), Seyid Yəhya Bakuvi türbəsi (DərviĢ məzarı, 1450-ci il), ġah məscidi (1442-ci il), hamam,
ovdan, Мurad qapısı deyilən baĢtağ da ―ġirvanĢahlar sarayı kompleksi‖ Dövlət tarixi-memarlıq
qoruq-muzeyinin tikililərinə daxildir.
ġirvanĢahlar sarayının binalarlnın memar Əli tərəfindən tikilməsi ehtimal olunur. Memar Əli
adı 1435-ci il baĢtağdakı badamvari medalyonlarda həkk olunmuĢdur. ġimal darvazasının baĢtağı
üzərindəki kitabədə ƏmirĢah Vəliyənguhinin adı yazılmıĢdır [ 1, s.143-145].
ġəki rayonun KiĢ kəndindəki alban məbədini KiĢ tarixi-memarlıq qoruq-muzeyi kimi
fəaliyyəti Аzərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 26 fevral 2003-cü il əmrinə
əsasən yaradılmıĢdır [7].
Qeyd edək ki, 1926-cı ildə məĢhur rus alimi, akademik Ġvan Ġvanovic MeĢĢaninov
Azərbaycanın ərazisini ―zəngin və təbii muzey‖ adlandırmıĢdır [5].
Azərbaycan torpağının nadir tarixi-memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biri kimi
sayılan və aparıcı muzeylər kateqoriyasına aid edilən qoruq-muzeyləri ilə yanaĢı Qobustan Milli
tarixi-bədii qoruğu, Qala Dövlət tarixi-Etnoqrafiya qoruğu, ġəki tаrixi-memarlıq qoruğu, Lahıc
tarixi-mədəniyyət qoruğu, Basqal tarixi-mədəniyyət qoruğu, Dəvəçi ġabran tаrixi qoruğu, Ordubad
Gəmiqaya tarixi-bədii qoruğu, ―AtəĢgah məbədi‖ Dövlət tarix-memarlıq qoruğu, Hacıqabul Pir
Hüseyn xanəgahı qoruğu, ĠçəriĢəhər Dövlət tarix-memarlıq qoruğu və s. qoruqlar da mövcuddur ki,
bu qoruqların ərazisində açıq-səma altında muzeylər fəaliyyət göstərir, sərgilər, ekskursiyalar,
fotostendlər də təĢkil olunur. Açıq-səma altında fəaliyyət göstərən muzeylər bu ərazilərdə olan
tarixi-memarlıq abidələrinin, həm də arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar edilmiĢ maddi mədəniyyət
nümunələrinin elmi, mədəni və tarixi əhəmiyyətinin təbliği həmin ərazidə arxeoloji qazıntılar
zamanı tapılan maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlanılmasında müstəsna rol oynayır.
Bu baxımdan tarixi-memarlıq abidələrinin, qoruq-muzeylərinin, həmçinin qoruq ərazisində
fəaliyyət göstərən açıq-səma muzeylərinin tarixinin öyrənilməsi, onların tədqiq və təbliği xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Qoruq-muzeylərinin fəaliyyət dairəsinə fond iĢi, ekspozisiya, elmi-maarif, elmi-kütləvi iĢlər,
ekskursiya sahələrindən elmi məlumatlar daxil еdilir. O sıradan, qoruq-muzeylərində ekskursiyalar,
rəngarəng sərgilər və əməkdaĢları tərəfindən hər il bağlanmıĢ müqavilələrə əsasən müəssisələrdə,
təĢkilatlarda, təhsil ocaqlarında mühazirələrin oxunmasını təĢkil edir. Qoruq-muzeylərində kütləvi
iĢin müxtəlif iĢ formalarından istifadə edən muzey iĢçiləri insanların mənəvi ehtiyaclarını öyrənir,
onların ideoloji tərbiyəsində mühüm rol oynayırlar. Bunun üçün onlar müxtəlif tədbirlər planı
iĢləyib hazırlayırlar. Mədəni-kütləvi tədbirlər təĢkil etməklə, yanaĢı məktəblər arasında əlaqə də
yaradırlar. Muzey fəaliyyətinin potensialının gücləndirilməsində mədəni-kütləvi iĢ formalarının
imkanlarına önəm verilməsini xüsusilə, açıq qapı günlərinin təĢkilinin zəruriliyini də qeyd etmək
lazımdır.
Beləliklə, Azərbaycanın qoruq-muzeyləri xalqın tarixini özündə əks etdirməklə yanaĢı
dünyaya tanıdır və gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələnməsində fəal iĢtirak edir.
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SUMMARY

The ensemble of Shirvanshahlar‘s Palace, one of the pearls of Azeri architecture, was built in
the XV century. The buildines of the palace are situated on the highest point of one of the hills of
―Icheri Sheher‖ – the Baku fortrees. Owing to different methods of museum work, such as excursions, lectures, exhibitions, open-door days and oriental parties, the museum has gained a worldwide popularity.
There is also factual information about the history of the founding of the Kish historicalarchitectural reserve-museum, of archaeological excavation work on the Alban temple which is in
the village of Kish in Sheki and in particular.
Керимзаде П., кандидат исторических наук, доцент
Гянджинский государственный университет, Азербайджан
МЕЦЕНАТСТВО КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Наука, искусство и просвещение всегда были и остаются основными показателями прогресса. И если в обществе эти компоненты будут на должном уровне, то в будущем этого
общества не может быть никаких сомнений. Никакой народ в мире не достиг прогресса, не
вырывая корни невежества и сажая деревьев наук, искусства и просвещения, ни одно государство в мире не достигло высот цивилизации, иначе, как открывая двери просвещения
своим подданным, повышая и расширяя уровень их культуры, образованности, поднимаясь
тем самым, на более высокие ступени прогресса. И все это, в немалой степени, благодаря
огромным усилиям имущих и знатных людей. Это, в принципе, и отражает сущность меценатства.
Меценатство-святое и благородное дело, поскольку способствует процветанию и развитию нации, да и всего человечества в целом. Само слово «Меценат» производное от имени
Гая Цильния Мецената, римского покровителя поэтов и писателей, родившегося, возможно,
в 74 году до нашей эры в Ареттее.[1,c.620] Он был приближенным императора Августа и
принимал непосредственное участие в управлении Римской империи. Такая особенность характера как щедрость сделала его имя собирательным для обозначения покровителей науки и
искусства. Покровительство Гая Цильния осуществлялось с политической целью. «Он использовал гений поэтов современности для восславления нового режима. Покровительствовал кружку поэтов, в который входили Вергилий, Гораций, Проперций и другие.»[2,c.1054]
Основу опыта меценатства в средние века составляла мотивация от набожности, престижа
или удовольствия.[3] Ни одно творческое лицо не имело успеха, не будь оно поддержано
меценатами. Меценат оказывал давление на подопечного и мог внести коррективы в любое
творение, даже если в ущерб произведению. Однако меценатом не мог быть любой человек,
для этого он должен был принадлежать высшей сословной иерархии. Три группы меценатов
-1. церковь, 2. короли и принцы, 3. банкиры и купцы поддерживали деятелей искусства и
науки (меценаты не имели особой склонности поддерживать представителей высших дисциплин - математики, естественных наук), вмешиваясь при этом в творческий процесс.[4] В целом, в средневековье меценатство носило корыстный характер. Такое положение было характерно и для Азербайджана. Меценатство в изначальном смысле этого слова, то есть материальная поддержка деятелей науки и искусства с целью получения выгоды, и как следствие
чаще всего – восхваление мецената, наивысшего расцвета в Азербайджане достигло в ХII ХIII веках. Наиболее характерной областью действия меценатов являлась поэзия, получившая название панегирической, то есть хвалебной. Однако, еще до распространения ислама
существовала профессиональные панегирики – род трубадуров. Они ездили от одного областного правителя к другому. Правители оказывали поддержку этим поэтам и музыкантам,
а те, в свою очередь, восхваляли своих меценатов. «Меценаты были ревниво-честолюбивы,

завистливы к соперникам; на эффектное прославление себя стихотворцами они, очевидно,
смотрели, как на одно из средств подкреплять свой авторитет».[5,c.305] Со своей стороны
стихотворцы ХII века среди бедствий «затевавшихся и разраставшихся усобиц» и при полной неуверенности в завтрашнем дне, естественно, стремились при помощи своего ремесла
найти постоянную защиту и убежище. Так, великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви
материально был обеспечен Кызыл Арсланом. Но поэт не был до конца панегириком, поскольку редко писал хвалебные оды. Вообще, Кызыл Арслан был одним из самых известных
меценатов ХII века. Он покровительствовал поэтам одним из самых известных меценатов ХII
века. Он покровительствовал поэтам Захиру Фарилби,Асир Ахсинату и другим. Эти поэты
написали большое количество хвалебных од в честь атабека. По сравнению с атабекским
ширваншахское меценатство не блистало щедростью. Среди подопечных ширваншахских
меценатов был поэт Абу Ала Гянджеви.[5,305] Несмотря на корыстный характер, меценатство средних веков сыграло свою роль в истории. С одной стороны, благодаря материальной
поддержке правителей-меценатов – многие известные деятели искусств жили и творили. С
другой стороны, хвалебные оды содержат много фактов из истории того времени. Да и корыстный характер меценатства определялся не человеческими пороками, а самосознанием
того времени. И только с пробуждением национального самосознания люди стали понимать,
что для прогресса нации необходимо развитие науки и искусства. И уже никто не думал о
том, что субсидируя какое-то начинание, что-то получишь взамен. То есть зарождалось
меценатство в полном смысле этого слова – моральная и материальная поддержка науки и
искусства во благо человека, нации и государства. Меценат вкладывал значительные средства, не вмешиваясь в творческий процесс. Таким образом, меценатство явилось одним из
проявлений пробуждения национального самосознания. Так было и в Азербайджане.
На рубеже ХIХ-ХХ веков в общественном движении Азербайджана появляются новые
веяния. Эпоха стабильности и постепенных перемен, начавшаяся много десятилетий назад
закончилась. Интеллигенция, подгоняемая бурными потоками истории, начала претендовать
на роль выразителя чаяний азербайджанского народа. Во многих отношениях этот процесс
походил на подъем национально-освободительного движения среди других народов России,
но имел свои отличительные черты. Впервые на арене появилось понятие «тюркская нация».
И для того, чтобы сберечь единство нации, становится необходимо сохранить язык и веру.
Стало ясно, что для реализации этих планов необходимо создать «тюркское единство»[6] И
вот в таких условиях, меценатство азербайджанской буржуазии приобретает новый смысл.
Если поначалу меценатство, впрочем, как и благотворительная миссия азербайджанской
буржуазии, базировалась на гуманистических традициях ислама, то затем в них возобладали
новые принципы – пробуждения сознания народа, поднятие его культурно-образовательного
уровня. Иначе говоря, меценатство стало своего рода показателем роста национального самосознания. Формирование национального самосознания азербайджанского народа и отделение его от общемусульманского неотъемлемо связано с теми политическими и социальными процессами, которые происходили на Южном Кавказе на протяжении ХIХ-ХХ веков.
В результате двух русско-иранских войн 1804-13 г. И 1826-1828 г. Северный Азербайджан
был завоеван Российской империей. Отныне судьба азербайджанского народа зависела от
политики государства, где национальный гнет и национальная дискриминация были возведены на государственный уровень. « Азербайджанская территория превратилась в аванпост,
контролирующий стратегический коридор для русского проникновения в Персию».[7] Завоевание Северного Азербайджана Россией имело позитивные и негативные последствия для
формирования менталитета азербайджанского народа. Первым из негативных последствий
было то, что исторически единый народ в результате Гюлистанского (1813) и Туркменчайского (1828) мирных договоров оказался разделенным. Это разрушало все сложившиеся стереотипы мышления, многовековые традиции. С этой точки зрения, процесс самоидентификации азербайджанцев как нации замедлился. Лишившись независимости, Азербайджан полностью утратил и свою государственность. Самостоятельные ханства были ликвидированы.
На территории Азербайджана стал устанавливаться царский режим со всеми атрибутами

Российского военно-полицейского государства. Официально Россия рассматривала Азербайджан в качестве своей колонии, правда, относясь к нему весьма настороженно. Царский министр финансов Е.Ф.Канкрин в 1827 году в меморандуме на имя царя Николая / писал: «Нет
оснований надеяться на то, чтоЗакавказье станет частью России или русской нации».[8,c.83]
Ущемлялись права людей, их национальное достоинство, язык, культура. Русификаторская
политика целенаправленно вытесняла азербайджанский язык, ставила преграды на пути развития азербайджанского народа. Примером ущемления может служить судебная реформа
1866 года. Как известно, по судебной реформе 1864 года в России вводился суд присяжных
заседателей. В Азербайджане введение подобного органа не предусматривалось, якобы по
причине того, что преступления не чужды естественной натуре мусульманина, и присяжные
могут оправдать любого преступника. Судебное разбирательство происходило исключительно на русском языке. Всякая попытка ведения судопроизводства на родном языке строго
пресекалась царскими властями. Так, изданный начальником главного управления наместника Николая I от 15 ноября 1865 года циркуляр резко осуждал ставшие известными наместнику единичные факты употребления отдельными мировыми судьями «туземных языков» при
отправлении судебных обязанностей. [9,c.190]Таким образом, азербайджанский народ был
лишен каких бы то ни было правовых норм, были созданы преграды на пути развития национальной культуры, просвещения, языка. В некоторых местностях азербайджанцы не могли
даже свободно проживать, приобретать недвижимую собственность, заниматься торговлей.
Они были лишены сословных прав русских дворян и купцов, лишены своего языка.[10,c.13]
Считалось, что Восток изначально находится на более низкой ступени, чем Запад, и поэтому
нуждается в культурном воздействии. И как ни странно, но именно дискриминация, ущемление прав, столкновение исламской культуры с чуждой культурой на территории Северного
Азербайджана пробудило в мусульманах инстинкт самосохранения и подготовило почву для
формирования национального самосознания. Или как писал Мамед Эмин Расулзаде: «Захват
Северного Азербайджана Россией и проводимая ею колонизаторская политика привела к тому, что азербайджанцы познали себя другой социальной категорией, отличной от русских».[11,c.13] Именно тогда, когда возникает угроза для существования нации, ее образа
жизни, обычаев, культурных традиций, то есть всего того, что называется национальным духом, усиливается национальное самосознание наций. Самоутверждение нации определяется
наличием у нее собственной территории, государственности, политических и социальных
институтов, возможностью экономической самостоятельности. Самосознание же нации
определяется ее менталитетом и мироощущением, языком, обычаями, историческими традициями и культурой, религией, мифологией.[12]. Подобной точки зрения придерживается
Л.Н.Дробижева, по мнению которой в понятие национального самосознания входит не только самоопределение, идентификация, но и представление о характерных чертах своего народа, о его происхождении, историческом прошлом, языке, культуре. В целом, все это можно
отнести к образу «Мы».[13] Во II половине ХIХ века начинается процесс познания нацией
самой себя, то есть пробуждается национальное самосознание. Пробудившееся национальное самосознание напоминает мигающую лампаду, то вспыхнет ярким пламенем, то грозить
окончательно потухнуть».[14] Известный журналист своего времени Г.Минасазов писал:
«Мусульмане начали строить здание новой жизни. Правда, нас пока мало, мы спотыкаемся,
падаем, дела наши хромают, работники слабы, средства ничтожны. Но все это не должно
разочаровывать нас. Не нужно никогда забывать, что мы только вступили в новую жизнь, и
плодами ее народ может пользоваться только после упорной, совместной долгой работы и
титанических усилий не одного поколения самоотверженных работников мусульманской интеллигенции».[15,c.42] М.Э.Расулзаде писал: « Для того, чтобы отдельные народы почувствовали себя нацией, прежде всего они должны осознать себя нацией, объединиться вокруг
определенных идей и дел. И если не будет единого духа и единой цели, то вновь созданная
жизнь не будет с ними считаться».[16]. Толчком к пробуждению стали просветители и предприниматели. Просветители раскрывали глаза народу, а меценаты способствовали этому. И
благодаря им пробуждение двадцатимиллионного мусульманства России, которое испыты-

вало всевозможные ограничения общегражданских и религиозных прав, сопровождалось
новым восприятием условий его жизни. Мусульманство «приниженное и бесправное, влачившее жалкую жизнь пасынков страны среди притеснений религиозных, административного гнета и произвола, под влиянием живительных лучей освободительного движения прозрело и узнало, что враг его – невежество духовной и административной нищеты- это тот режим, который царит в России, оскорбляя в человеке его лучшие чувства»[8,c.90]. Главным
оружием в борьбе против существующего режима было просвещение. Тут необходимо отметить еще один значительный момент – у азербайджанцев нация ассоциировалась с религией.
На страницах газеты «Кешкуль» отмечалось, что даже ученый из Транскавказа не думает о
своей нации, и на вопрос «Кто ты по национальности», отвечает: «я мусульманин». Необходимо было просвещаться, чтобы понять, в чем различие между религией и нацией. А для
этого нужно было открывать школы, развивать азербайджанский язык, создавать хорошо
подготовленные учительские кадры, издавать книги на родном языке. «Молла Насреддин»
спрашивал « Где можно найти книги, в которой бы обучали детей науке на родном тюркском
языке?»[17], и с присущей ему горькой усмешкой отвечал» «только в далеких селениях
Ахыского уезда»[17]. Как говориться и смех, и грех. Известный Ахунд своего времени Абу
Тураб говорил: «Есть два типа голодных: первые из них физически голодные, их нужды не
так-то трудно удовлетворить, главное накормить духовно голодных».[18,c.156]То есть опять
речь шла о просвещении. И вот в таких делах за дело берутся предприниматели: открывают
школы, издают книги, патронируют театр, субсидируют строительство зданий светского и
религиозного характера. Государственные учреждения выделяли скудные средства на нужды
азербайджанских школ, науки и культуры. Кроме того, царскими властями притеснялось
любое начинание в области образования и просвещения. Нужна была солидная материальная
поддержка, чтобы построить помещение и открыть школу, издать книгу и т.д. И этим занялись азербайджанские предприниматели. Они открывали школы, субсидировали издание
книг, выделяли средства на преподавание родного языка в школах. Свои плоды дало направление талантливой молодежи в различные учебные заведения Российской империи и Европы. Возвратившись на Родину после учебы, эта молодежь сыграла большую роль в формировании национального движения. Итак, начинает зарождаться меценатство как одно из проявлений
национального самосознания. Именно тогда, когда пробуждается национальный менталитет,
когда люди ощущают необходимость творить великие дела во благо нации, тогда зарождается
меценатство в прямом смысле этого слова, то есть бескорыстная поддержка науки и культуры. С
другой стороны, меценатство в немалой степени способствовало пробуждению национального
самосознания и являлось основным показателем этого пробуждения.
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SUMMARY
With awakening of national consciousness people began to understand that for progress of the
nation science and art development is necessary. Patronage in the true sense of the word – moral
and material support of a science and art for the good of the person, the nations and the states arose.
The patron put considerable means, without interfering with creative process. Thus, patronage was
one of manifestations of awakening of national consciousness. So was and in Azerbaijan
Kəngərli-Əliyeva G., filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ƏDƏBĠ ĠRS TƏLĠMĠ AZƏRBAYCANÇILIQ KONTEKSTĠNDƏ
Dünya Ģöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin çox
möhtəĢəm nəzəri irsi içərisində onun ədəbiyyat konsepsiyası əsas yer tutur. O, ədəbi-mədəni irsə öz
dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi yanaĢırdı. H.Əliyev ən qədim çağlardan bəri xalqın yaratdığı
hər nə varsa, bundan dövlətçilik mənafeləri baxımından uğurla istifadə edirdi. Xüsusilə hakimiyyətə
ikinci dəfə qayıtdıqdan sonra dövlət və xalq arasında etibar və etimad körpüsünü, inam dayaqlarını
yaradıcı ziyalılar vasitəsilə qururdu. O, əvvəllər də belə idi. Nəinki 1969-cu ildə Azərbaycan SSR-in
rəhbəri təyin olunduqdan sonra, habelə ondan da əvvəl DTK-nın rəhbəri olduğu dövrdə Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə dərindən maraqlanır, klassik bədii sərvətlərimizi oxuyur və mühafizə edirdi. H.Əliyev
üçün ədəbiyyat özündə milli-mənəvi dəyərləri hifz edən zəngin xəzinə, xalq həyatının və xalq
taleyinin ensiklopediyası idi. Ona görə də H.Əliyevin ədəbiyyat konsepsiyası çoxcəhətli bir
təlimdir. Hələ sovet dönəmində məhz onun nüfuzu, səyi və təĢəbbüsü sayəsində bir qrup yazıçıya
keçmiĢ SSRĠ-nin ən böyük mükafatı – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilmiĢdir. S.Rüstəm,
R.Rza, S.Rəhimov, M.Ġbrahimov bu adın sahibi olan sovet ədəbiyyatı klassikləri idi. Məhz onun
təĢəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakıda C.Cabbarlı, Ġ.Nəsimi, H.Cavid, N.Nərimanov kimi ədəbi
Ģəxsiyyətlərə monumental heykəllər ucaldıldı.
H.Əliyevin ədəbiyyat siyasəti onun ümumdövlət siyasətinin əsas inkiĢaf istiqamətlərindən
biridir. Ulu Öndərin ədəbi-nəzəri görüĢlərini aĢağıdakı əsas istiqamətlər üzrə təsnif etmək olar:
1. Bədii ədəbiyyat (və dil) H.Əliyevin Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin ideya zəmini və məxəzi
kimi.
2. Heydər Əliyev və çağdaĢ ədəbi proses.
3. Heydər Əliyev və folklor (epos təfəkkürü).
4. Heydər Əliyev və klassik bədii irs.
AzərbaycanĢünas alim, professor N.ġəmsizadə yazır: «Azərbaycançılıq – Azərbaycanı

yüksəltmək, dünyada tanıtmaq və onun əbədiliyini qorumaqdır ki, H.Əliyev bütün ömrünü bu
müqəddəs və ali məqsədə həsr etmiĢdir. Bu yolda o, bədii ədəbiyyatımızın böyük imkanlarına
əzmlə güvənirdi: «Bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki,
Ģairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim hissiyyatlar
oyatmağa çalıĢmıĢlar, milli özünüdərk, milli oyanıĢ, dirçəliĢ prosesi xalqımıza birinci növbədə
ədəbiyyatdan gəlir». Beləliklə də, H.Əliyevin Azərbaycançılıq konsepsiyası çoxəsrlik Azərbaycan
ədəbiyyatının bədii-fəlsəfi əsasları zəminində bərqərar olurdu» [1.s.244]
Qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın fəlsəfi fikri daha çox bədii ədəbiyyatın
bətnində formalaĢıb. «Avesta», «Kitabi-Dədə Qorqud» abidələri Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli,
M.F.Axundzadə və s. kimi Ģəxsiyyətlər təkcə böyük yazıçılar deyil, eyni zamanda böyük filosoflar
idi. XI əsrin böyük ədəbiyyatĢünası, Ģərhçilik məktəbinin banisi Xətib Təbrizi öz araĢdırmalarını
küllən ərəbdilli poeziya üzərində qururdu ki, bura Azərbaycan Ģairləri də daxil idi. Ümumiyyətlə,
klassik ġərq ədəbiyyatına yanaĢmada belə bir prinsip nəzərə alınmalıdır: bir var ərəb poeziyası, bir
də var ərəbdilli poeziya. Məsələn, Məvali Ģairlərin əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Eyni mülahizəni
fars poeziyası və farsdilli poeziya barəsində də söyləmək olar. Məsələn, farsdilli poeziyanın zirvəsi
Nizami Gəncəvi azərbaycanlı idi…
Artıq qeyd etdik ki, H.Əliyevin təkcə dilə və ədəbiyyata yox, ümumən ictimai və humanitar
elmlərə müraciət və münasibətinin guĢə daĢında milli dövlətçilik təlimi olan azərbaycançılıq
ideologiyası dayanırdı. O, Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayındakı (10 noyabr 2001) məĢhur
nitqində demiĢdir: «Öz ürəyimdən gələn fikirləri bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün
milli mənsubiyyət onun qürur mənbəyidir. HəmiĢə fəxr etmiĢəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır. Hər bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı –
Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq»
[2.s.162] Beləcə, H.Əliyevin ədəbiyyat konsepsiyası və mədəniyyət nəzəriyyəsi, onun ana dili
haqqındakı baxıĢları da məhz Azərbaycançılıq fəlsəfəsi kontekstində daha aydın dərk olunur.
«Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haqqında» 18 iyun 2001-ci il tarixli Prezident
fərmanında belə yazılıb:
«Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da dili onun milli varlığını müəyyən edən
baĢlıca amillərdəndir. Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuĢ, onun
taleyini yaĢamıĢ, üzləĢdiyi problemlərlə qarĢılaĢmıĢdır. O, xalqın ən ağır günlərində belə onun milli
mənliyini, xoĢbəxt gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmləndirmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ zəngin dil
mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu
babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi
qorumalı, qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun vətəndaĢlıq vəzifəsidir.
Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri ən incə çalarlarınadək olduqca aydın bir Ģəkildə ifadə
etmək qüdrətinə malik dillərdəndir» [2. s. 166-167.]
H.Əliyev təkcə bütövlükdə ədəbiyyata, ədəbi-bədii irsə deyil, müasiri olduğu hər bir istedadlı
sənətkara bir azərbaycançı kimi, sənətkar və vətəndaĢ kimi baxırdı. Onun XX əsrin yazıçıları
haqqında fikirlərini oxuyanda XIX əsrin böyük rus Ģairi, «Sovremennik»in baĢ redaktoru
Nekrasovun məĢhur kəlamı yada düĢür: «Sən Ģair olmaya bilərsən, lakin vətəndaĢ olmağa
borclusan». VətəndaĢ və yazıçı! H.Əliyevin müasir ədəbi proses konsepsiyasında bu müddəa
baĢlıca yer tutur. Yalnız M.Araz kimi «bir qayaya söykənmiĢəm, deyirəm kaĢ // Bax beləcə daĢa
dönəm yavaĢ-yavaĢ» deyən, yaxud «Vətən daĢı olmayandan // Olmaz ölkə vətəndaĢı» çağırıĢı ilə
ədəbiyyat cəbhəsinə atılan Ģairlər təkcə ədəbiyyata yox, həm də xalqa, millətə, tarixə və dövlətçiliyə
xidmət göstərə bilər. Hələ hakimiyyətə gəldiyi ilk dövrlərdə- Azərbaycan yazıçılarının V
qurultayındakı nitqində (5 iyun 1972-ci il) o, deyirdi ki, «Respublikanın nailiyyətlərində
yazıçılarımızın da xidməti böyükdür» Səhifələri göstərilən sitatlar bu kitabdan verilir). O,
yazıçıların əməyini, dövlətçilikdə və küllən cəmiyyətdə rolunu yüksək qiymətləndirməklə bərabər
həm də prinsipial mövqedən nöqsanları da tənqid edirdi. Qurultaydakı nitqində üzbəsurət demiĢdi:
«Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqında yaradıcılıq məsələlərinin müzakirəsi bəzən ümumi xarakter
daĢıyır, lazımi dərəcədə konkret olmur. Bəzən yoldaĢlar «münasibətləri korlamaqdan» ehtiyat

edərək əsərə açıq qiymət verməkdən çəkinir və prinsipsizlik mövqeyinə enirlər. Ədəbi tənqidimiz
bəzən lazımi yüksəklikdə olmur, ayrı-ayrı əsərlərin ciddi nöqsanları, ideya-bədii qüsurları haqqında
öz rəyini cəsarətlə ifadə etmir» (s. 23). Bu elə bir dövr idi ki, elə həmin il Sov. ĠKP MK-nın məĢhur
«Ədəbi-bədii tənqid haqqında» qərarı qəbul olundu, hər yerdə ədəbi tənqidin problemləri,
metodoloji zəifliyi təhlil predmetinə çevrildi. H.Əliyevin uzaqgörənliklə söylədiyi fikirlər ədəbi
tənqid haqqında qərarda söylənilənlərlə üst-üstə düĢürdü.
H.Əliyev ədəbiyyata, sətənkar Ģəxsiyyətinə tarixilik kontekstində yanaĢan, bədii fikrin tarixifəlsəfi qüdrətini hər Ģeydən üstün tutan Ģəxsiyyət idi. 1975-ci ildə Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı
günlərində söylədiyi məĢhur nitqində demiĢdi: «Tarixin bir-birinə qovuĢdurduğu əsrlər bir çox
xalqların oğul və qızlarını məhəbbətlə tərənnüm edən Nizami dühasının ölməz əsərlərini, Füzulinin
insanpərvərlik və xeyirxahlıq dolu misralarını, Nəsiminin fəlsəfi fikrilə zəngin lirikasını, Xaqaninin
məhəbbət və iztirab tərənnüm edən poemalarını, Vidadi və Vaqifin xalq yaradıcılığı çeĢməsindən
qidalanan ölməz Ģeirlərini bizə gətirib çatdırmıĢdır. Tarix tələbkar ittihamçıdır. Hökmdarlar, saray
əyanları, zülmkarlar unudulub getmiĢlər. Azərbaycanın böyük mütəfəkkir və humanist Ģairlərinin
təravətdən düĢməyən misraları isə bu gün də öz hikməti və insanpərvərlik ruhu ilə dünyanı heyran
qoyur»(s.71). Ədəbi-tarixi prosesə belə baxıĢ, heç Ģübhəsiz ki, konseptual xarakter daĢıyır və böyük
perspektivlərə malikdir. Əlbəttə, H.Əliyevin ədəbiyyat və mədəniyyətlə bağlı bütün məruzə və
çıxıĢlarının özünəməxsus orijinal dəyərli cəhətləri var. Bununla yanaĢı, biz belə hesab edirik ki,
Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında (12 iyun 1981-ci il) söylədiyi geniĢ və parlaq nitq onun
ədəbiyyat haqqında proqram əsəridir. Burada ədəbiyyatın cəmiyyətdə və tarixdə rolu, sözün
tarixilik və müasirlik imkanları kontekstində yazıçı taleyi problemləri nəzərdən keçirilir. Bu
nitqdəki (əslində sanballı məruzədir!) bəzi tezislərə nəzər salmadan Heydər Əliyevin ədəbiyyat
konsepsiyasını düzgün Ģərh etmək olmaz. Məsələn: «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında cərəyan
edən proseslər mühüm və diqqətə layiq proseslərdir: onlar özləri ilə yenilik gətirir. Bədii söz
sənətkarlarının gerçəkliyi daha dolğun əhatə etməyə, həyatı daha dolğun Ģəkildə təsvir etməyə,
adamlar və zaman haqqında həqiqəti bər-bəzəksiz deməyə səy göstərdiklərini xüsusilə nəzərə
çarpdırmaq istəyirəm…
Cəmiyyətin mənəvi tələbatının artması, ədəbiyyatın milyon-milyon adama ideya-mənəvi və
estetik təsiri imkanlarının geniĢlənməsi dövrümüzün mühüm əlamətidir. Beləliklə, bədii sözün
siyasi, ictimai siqləti artır…
Hər bir sənətkar öz xalqının övladıdır və onun tarixi qarĢısında məsuliyyət daĢıyır. Əvvəlki
nəsillərin istedadı və əməyi ilə yaradılmıĢ bütün sərvətləri mənimsəmədən… müvəffəqiyyətlə irəli
getmək olmaz. Tarix ən qüdrətli və təsirli tərbiyə vasitələrindən, Ģüurları və həyat mövqelərini
formalaĢdırmaq vasitələrindən biridir…
Açıq demək lazımdır: Azərbaycan tarixinin bir çox parlaq səhifələri bədii ədəbiyyatda
layiqincə əks etdirilməmiĢdir». Etiraf etməliyik ki, xüsusilə bu sonuncu iraddan sonra həm
romançılıqda, həm dramaturgiyada, həm də kino sənətində tarixi mövzulara maraq intensiv surətdə
gücləndi. Həm də H.Əliyev belə fikirdə idi ki, hər yazıçını tarixi mövzuya yaxın buraxmaq olmaz.
Yalnız istetdadlı, tarix qarĢısında məsuliyyəti bütün ciddiliyi ilə duyan, tarixi həqiqətləri əks etdirən
bədii və peĢəkarlıq imkanlarına malik yazıçılar tarixi mövzuda müvəffəq ola bilərlər. Heydər
Əliyevin ədəbi proses təlimində ədəbi tənqidin yeri dəqiq qeyd olunur: «Müasir ədəbi-bədii prosesi
tənqidçilərin, ədəbiyyatĢünasların fəal və faydalı iĢi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir...
Ġctimai, bədii-estetik zövqləri formalaĢdırmaq, incəsənətdə sönüklüyə, durğunluğa, xalturaya,
yabançı baxıĢlara qarĢı mübarizə aparmaq iĢində ədəbiyyatĢünasların və tənqidin rolunu
gücləndirmək lazımdır.
Tənqidi sözün nüfuzu bir çox cəhətdən tənqidin obyektivliyi ilə, qərəzsizliyi ilə müəyyən
olunur. Xeyirxahlıqla yanaĢı ciddiyyət, professional tələbkarlıq – ədəbi tənqid məhz belə olmalıdır»
(s.147).
Artıq, qeyd etdik ki, H.Əliyev müasiri olan sənətkarlarla görüĢür, onları müstəqil dövlətimizin
orden və medalları ilə təltif edir, eyni zamanda müxtəlif yubileyləri münasibəti ilə keçirdiyi
tədbirlərdə onların ədəbi-tarixi prosesdəki mövqeyini, xidmətlərini dəqiq formulirovkalar ilə
dəyərləndirirdi. Bəzi faktları Ulu Öndərin mənalı deyimlərini qeyd etməklə xatırlayaq. Məsələn, 6

oktyabr 1993-cü ildə M.Araza 60 illiyi münasibəti ilə «Qırx ildən çoxdur ki, dərin fəlsəfi lirikanız
çağdaĢ Azərbaycan poeziyasını zənginləĢdirməkdədir» (s. 194), xalq yazıçısı Ġ.Əfəndiyevə 80 illiyi
münasibəti ilə (25 may 1994-cü il) «Dünya mədəniyyətinə ölməz dühalar bəxĢ etmiĢ qədim Odlar
diyarında xalqın məhəbbətini qazanmaq, sənət zirvəsinə ucalmaq olduqca çətin və Ģərəflidir. Siz
fədakar əməyiniz sayəsində bu Ģərəfə nail olmuĢsunuz» (s. 195), xalq yazıçısı Ġ.ġıxlıya 75 illiyi
münasibəti ilə (4 iyul 1994-cü il) «Siz istetdadlı yazıçı, müdrik və mahir pedaqoq, mübariz vətəndaĢ
kimi xalqın qəlbində əbədi məskən salmıĢsınız» (s.199).
Heydər Əliyevi hər Ģeydən öncə ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı düĢündürürdü.
Azərbaycan yazıçılarının X qurultayındakı tarixi nitqində də o, ədəbiyyat və mədəniyyəti
xalqımızın milli sərvəti və intellektual mülkiyyəti adlandırdı. «Azərbaycanda yazıçı daim böyük
hörmətə layiq olmuĢdur. Bu, bizim tarixi ənənəmizdir, əcdadlarımızdan bizə gəlib çatmıĢ gözəl bir
xüsusiyyətdir», - deyən Heydər Əliyev ümumən intellektə, ağıl və zəkaya böyük qiymət verirdi.
Çünki, o özü XX əsr Azərbaycan tarixinin yetiĢdirdiyi böyük zəka, intellekt sahibi idi. Bəlkə elə
buna görə də həm tarixi-ictimai getiĢatı, həm də ədəbi-mədəni prosesi dəyərləndirmək üçün alim
təfəkkürünü qiymətləndirən prezidentin «Müstəqillik yolunda» kitabında deyilir: «Hər bir alim
qiymətlidir. Ancaq nəzəriyyəni təcrübə ilə birləĢdirən, nəzəri fıkirlərini tətbiq edə bilən və onlardan
əməli nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin
sırasında xüsusi yer tutur». Dövlətçilik, tarixi proseslər, siyasət kimi sahələri demirik, təkcə
ədəbiyyat haqqında «Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı» (Bakı, 1999) kitabına toplanmıĢ nitq və
məqalələri göstərir ki, Heydər Əliyev belə bir alim idi. «Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı»
kitabına daxil edilmiĢ «Ġdeyalılıq, istedad və həyat həqiqətinə sədaqət», «Xalqların dostluğu
ədəbiyyatların dostluğudur», «Həyat həqiqəti-yaradıcılıq həqiqəti», «Qoy ədalət zəfər çalsın»,
«M.Füzuli türkləri birləĢdirən Ģəxsiyyətdir» kimi yazılar, habelə müasiri olduğu canlı klassiklər
haqqında dəyərli nitqləri Heydər Əliyevdən qüvvətli nəzəriyyəçi-ədəbiyyatĢünas kimi danıĢmağa
böyük imkanlar verir. Heydər Əliyevin ədəbiyyata münasibəti haqqında akademik B.Nəbiyevin
«Heydər Əliyev», AMEA-nın müxbir üzvü, mərhum Y.Qarayevin «Müstəqillik dövrünün milli
öndəri»,
T.Kərimli, V.Quliyevin «Heydər Əliyev və klassik ədəbi irsimiz», M.Qasımlının
«Heydər Əliyev və Azərbaycan folkloru» kimi dəyərli əsərləri çap olunub. Fəqət «Heydər Əliyev və
ədəbiyyat» mövzusu fundamental elmi tədqiqatlara ehtiyacı olan bir problemdir. Bu mövzu, hər
Ģeydən öncə, qlobal siyasətin əxlaqi təməlini müəyyən edir. Heydər Əliyev ədəbiyyata təkcə estetik
nöqteyi-nəzərdən, bədiilik mənafeləri baxımından yanaĢmırdı. Onun siyasətində bədii söz, ədəbi irs
xalqın varlığını ifadə edən qüdrətli vasitə kimi dəyərləndirilirdi.
Bu baxımdan onun 28 dekabr 1994-cü ildə Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki
C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar dediyi fikirlər olduqca maraqlı və
ibrətlidir: «C.Məmməquluzadə Azərbaycan tarixində görkəmli yer tutmuĢ dahi insan, yazıçı,
publisist, filosof, mütəfəkkir, xalqımızın mədəniyyətini çox zənginləĢdirmiĢ bir Ģəxsiyyətdir. O,
ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin klassikidir. Eyni zamanda o, bizim müasirimizdir...
Cəlil
Məmmədquluzadənin yaradıcılığında Azərbaycanın bütün milli xüsusiyyətləri, eyni zamanda
ümumbəĢəri dəyərləri əks etdirən fikirlər bizim milli ideologiyanın əsasıdır...».
Heydər Əliyevin H.Cavidin tarixi haqqı uğrunda fədakar mübarizəsi isə artıq Azərbaycan
xalqının yaddaĢında bir əfsanəyə çevrilib. Fəqət bu, real bir əfsanədir. Bu əfsanənin ədəbi və əbədi
qəhrəmanı böyük ədəbiyyat hamisi Heydər Əliyevdir. O, ədəbiyyat və mədəniyyətə tarixin dərkini,
özü də ümumxalq dərkini asanlaĢdıran unikal bədii təfəkkür hadisəsi kimi baxırdı.
Heydər Əliyevin ədəbiyyat haqqında dedikləri Azərbaycan bədii mədəniyyətinin tarixi rolunu
müəyyənləĢdirən milli nəzəri-metodoloji sərvətdir. Onu qoruyub saxlamaq, zaman-zaman tədqiq və
təbliğ etmək müasir ədəbiyyatĢünaslığın və ədəbi tənqidin nəzəri-tarixi vəzifəsidir.
H.Əliyevin ədəbiyyat konsepsiyası müstəqil bir nəzəri təlimdir. O, böyük bir təfəkkürün
nəzəri-tarixi imkanlarından formalaĢıb. XX əsrin ikinci yarısının ədəbi-tarixi prosesini H.Əliyevin
nəzəri irsi olmadan bütöv təsəvvür etmək mümkün deyil.
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SUMMARY
The literary-historical bases of H.Aliyev‘s literary heritage theory: pressures of Soviet ideology
and historicism in the heritage.
The conception of XX century literature in the literary heritage doctrine of H.Aliyev: fiction as
the arsenal of national ideology. Fights idea at the beginning of XX century: theoretical conceptions
of H.Aliyev‘s realism (J.Mammadguluzade) and romanticism (H.Javid).
The Literary heritage course of H.Aliyev is the theoretic-philosophical base of Azerbaijanism and
our national wealth.
Kərimov P., filologiya elmləri namizədi,
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi, Azərbaycan
XVII ƏSR AZƏRBAYCAN ġAĠRĠ MÜRTƏZAQULU XAN ġAMLU ZƏFƏR
Az tanınmıĢ və adı ədəbiyyat tarixi kitablarımızda layiqli yerini tutmamıĢ Ģairlərimizdən biri
də Səfəvi hökmdarlarından ġah Səfi (1629-1642) va II ġah Abbasın (1642-1666) hakimiyyəti
dövründə yüksək dövlət vəzifələrində iĢləmiĢ «Zafar» təxəllüslü Mürtəzaqulu xan ġamludur.
Görkəmli türk alimi, professor Ġsmayıl Hikmət Ertaylanın 1965-ci ildə nəĢr edilmiĢ «Divanitürkiyi-Zəfər» kitabından bəlli olur ki, Mürtəzaqulu xan Azərbaycan türkcəsində və farsca çoxsaylı
Ģeirlər müəllifidir və onun türkcə divanı həmin dövr ədəbiyyatımız haqqında əlavə məlumatlar əldə
etməyə imkan verir. Ġsmayıl Hikmət adı çəkilən kitabına ön söz yazmıĢ və buraya Zəfər divanının
fotofaksimilesini daxil etmiĢdir.
Orasını qeyd etmək istərdik ki, Ġ.Hikmət divanı əvvəldən axıra qədər diqqətlə oxumadıgına
görə, yazdıgı çox dəyərli ön sözdə istər əsərin yazılma tarixinə, istərsə də müəllifin hayatına dair
bəzi faktları nəzərdən qaçırmıĢdır. Divanın tamamlandıgını göstərən maddeyi-tarix yazılmıĢ beyt
vardır. Divanın sonunda gedən qəzəllərdən birində oxuyuruq:
Ramazan ayında bu nüsxə sərəncam oldu,
Əlfu fa keçmiĢ idi hicrdən, itmam oldu [2, s.v.39a].
Əbcəd hesabına görə əlif hərfi 1000, fa isa 80 rəqəmini bildirir. Buradan məlum olur ki, divan
hicri tarixlə 1080, miladi tarixlə isə 1669-cu ildə tamam olmuĢdur. Divandakı qəzəllərdən birinda
Mürtəzaqulu xan deyir ki, yaĢı səksənə çatmıĢdır:
Gəldi yetdi zəman səksənə yaĢ,
Xan oldu bədəndə xabi-fəraĢ [2, v.2b].
Buna əsasən təxmini olsa da, Ģairin h.1000-ci (m.1591) ildə doğulduğunu söyləmək olar.
Mürtəzaqulu xan ġamlı yüksək dövlət vəzifələrində çalıĢdıgı, farsca çoxsaylı Ģeirlər müəllifi olduğu
halda, ana dilini də unutmayaraq türkcə Ģeirlər yazmıĢdır. ġairin müasiri Məhəmməd Tahir
Nəsrabadi öz təzkirəsində məlumat verir ki, Mürtəzaqulu xan ġah Səfi zamamında Ġrəvana yürüĢ
vaxtı göstərdiyi cəsurluğa görə əvvəlcə eĢikağasıbaĢı, sonra divanbəyi vəzifəsinə təyin edilmiĢdi.
ġah Abbas II zamanında qoçubaĢı, Kerman vilayəti valisi vəzifəsinə yüksəldilmiĢdi. Qəzvindəki
hərbi əməliyyatlar zamanı xoĢagəlməz bir hərəkət düĢmənləri tərəfindən onun adına çıxdığına görə,
Mürtəzaqulu xan vəzifəsindən azad edilmiĢ, bir müddət guĢəniĢin həyat keçirmiĢdir. ġair taleyin
sərt zərbəsindən Ģikayət etmir, səbrlə ədalətin bərpa olunacagını gözləyir. Bir müddət sonra onun

günahsız oluğu məlum olur və ġah Abbas II onu ġeyx Səfiəddin türbəsinə mütəvəlli və Ərbəbil
vəziri təyin edir. Nəsrəbadinin dediyinə görə, o təzkirəni yazan zaman Mürtəzaqulu xan həmin
vəzifəni icra edirdi [1, s.33]. Bu, о dövr üçün çox böyük vəzifə idi, çünki ġah Ġsmayıl Xətainin,
bütün Səfəvi hökmdаrlаrının ulu babası olan ġеух Səfiəddin Səfəviyyə təriqətinin banisi və əsas
ideoloqu idi. Оrаsını da qeyd etmək lazımdır ki, türkcə divаnının dibaçəsində Ģair özünü mütəvəlli
kimi təqdim edir. Dibaçədə Ģair ahıl уаĢlаrındа Azərbaycan türkcəsində divan tərtib etməsinin
səbəbini izah edir: «...çün səfheyi-ruzigarda yadigar qalmaq üçün xatirə yetiĢdi ki, farsi əĢarı qərib
yüz bin beytə yetiĢmiĢ idi, bir neçə türki gövtаrı inĢa oluna» [2, v.1b]. Buradan belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, yüz min beytə уахın farsca Ģeiri olan (Nəsrəbadi təzkirəsində onun farsca dörd min
beyti olduğunu söyləyir) qocaman Ģair уаĢının ixtiyar çаğındа vətən sevgisi, ana dilinə ehtiram
nümayiĢ etdirərək türkcə divan tərtib etmiĢdir.
Türkcə Ģeirlərində Mürtəzaqulu xan Zəfərin ən çox böyük Füzulidən təsirləndiyini görürük.
Ümumiyyətlə, h.XI – m.ХVII əsrdə türkcə yazıb-yaradan Azərbaycan Ģairlərinin, demək olar ki,
hаmısının уаrаdıсılığında Füzuli təsirini görə bilərik. Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Məlik bəу Ovci,
Mirzə Saleh Təbrizi, Vəhid Qəzvini, Təsir Təbrizi və b. sənətkarlar türkcə Ģeirlərində Füzuli
ənənələrinə sadiq qalır, onun qəzəllərinə nəzirələr yazır, böyük Ģairin ədəbi məktəbini davam
etdirirdilər. Zəfərin Ģeirlərinin ahəngində, ifadələrində, sözlərində Füzuli təsirini görməmək
mümkün deyil:
Уа Rəb, müdam inayətin et piĢüva mənə,
Zövqi-visаlın eyləginən aĢina mənə.
Gecə-gündüz Füzulini mütaliə edən Zəfər elə bil ki, dünyaya ustаdının göz1əri ilə baxır və
özündən asılı olmayaraq Ģeirlərinin çoxunu füzuliyanə yazır.
ġair Füzulini özünə ustad seçdiyini hamıya belə elan edir:
Еу Zəfər, tutgil qulaq bir dəm Füzuli Ģeirinə,
Ondan özgə bir Ģair Ģeir deməz, bu nəmət.
Dahi Ģairimizin elə Ģeiri var ki, Mürtəzaqulu xan onun təsiri ilə bir neçə Ģeir yazıb. Məsələn,
Füzulinin
Bəhri-eĢqə düĢdün, еу dil, zövqi-dünyani unut,
Balığ oldun, gəl rəhimdən içdiyin qаnı unut
- beyti ile ba~lanan qezeline Zefer

EĢqə düĢdün, еу Zəfər, gəl rahəti-cani unut,
Yetmədin bəzmi-vüsalə, hicri-canani unut
- beyti ile baĢlanan nəzirə yazmıĢdır. Bundan baĢqa, Ģair Füzulinin həmin Ģeirinin təsiri ilə
formaca fərqlənən, lakin məzmunca уахın olan
Еу könül, çün eĢqə düĢdün, keç bu dəhri-fanidən,
Algilən bir busə уаrın püsteyi-xəndanidən
- beyti ile ba~lanan qezel de yazlbdlr.
Zəfərin Ģeirlərinde ġah Ġsmayıl Xətainin də təsirini görə bilərik. Onun aĢagıdakı misrаlаrı ġah
Ġsmayılın «Dəhnamə» poemasının əvvəlini xatırladır:
Bildimi, konül ki, yar gəldi,
QıĢ getdivü laləzar gəldi.
ġair Ģeirlərinin birində Xətainin adını çəkir:
Ey Zəfər, bu göftgu sultan Xətai sözüdür:
Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın su səni.
ġeirlərində Zəfərin çox səmimi bir Ģair olduğunu, tercümeyi-halının məqamlarını cəsarətlə,
Ģürlu surətdə esərlərinə köçürdüyünü, müasirləri içində özünəməxsus yerə malik olduğunu görürük.
Onun bəzi qəzəlləri süjetli lirik Ģeirin gözəl nümunələridir. Zəfərin
Bu gecə dilbər məni evində mehman eylədi,
Əl tutub mənimlə yengi əhdü peyman eylədi
- beyti ilə baĢlanan qəzəli Nizami Gəncəvinin «Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiĢ idi» misrası ilə baĢlanan Ģeirini xatırladır.
Çox yaĢamıĢ, həyatda çox Ģeylər görmüĢ, döyüĢlərdə Ģücaət göstərmiĢ, yüksək vəzifələrə
ucalmıĢ, taleyin sərt zərbəsinə məruz qalmıĢ, saray fitnə-fəsadları nəticəsində vezifədən
uzaqlaĢdırılaraq güĢəniĢin həyat sürmüĢ, günahsızlığı sübut edildikdən sonra yenidən yüksək
vəzifəyə təyin edilmiĢ qocaman Ģair ixtiyar yaĢlarında ana dilində tərtib etdiyi divanında nələrdən
yazır? Zəfərin Ģeirlərində onun baĢına gələn bir çox əhvalatlar, zəngin həyat təcrübəsi, həyata
münasibəti, oxucusuna çatdırmaq istədiyi nəsihətamiz fikirləri əksini tapmıĢdır. Bu məqamlarda o,
əlbəttə ki, gerçəkliyi, real həyatı əks etdirən bir sənətkardır. Qəzəllərindən birini Ģair həyatın ona
vurduğu zərbələrindən Ģikayətlə baĢlayır:
Bir nəfəs dövri-fələkdən xatirim Ģad olmadı,
Qəm əlindən xəstə könlüm bir dəm azad olmadı ...
Gah iĢrət yerinə yetiĢdi tir ilən tüfəng,
Heç kimə mənim kimi bir qism bidad olmadı.
Həyatın keĢməkeĢlərindən Ģikayət edən Zəfər qəzəlini nikbin əhvali-ruhiyyədə bitirir, dünya
görmüĢ qocaman Ģair deyir ki, hər qəmin, iztirabın sonunda Ģadlıq var. Onun həyat təcrübəsi bunu
sübut edir:
Ey Zəfər, Ģad ol ki, bir möhnətin yüz əcri var,
Kim ki, qəm çəkdi bu gün, olmaz ki, dilĢab olmadı.
ġair yazdığı tərkibbənddə taleyi tez-tez rəngini dəyiĢdirən buqələmuna bənzədir, oxucunu
heyatın çətin məqamlarında ruhdan düĢməməyə çagırır.
Zəfər «Ya Rəb» rədifli qəzəlində əvvəlcə vəzifədən çıxarıldığını, bir küncə çəkildiyini

söyləyir, sonra isə düĢmənlərini cəzasına çatdırdığına görə Yaradanına Ģükr edir:
Cəhanda çox hökumət eylədim, gördüm vəfası yox,
Çəkildim küncə, lütfün kəsməgil ta müntəha, ya Rəb.
Zəfər, verdin mənə, düĢmənlərimi, xarü zar etdin,
Behəmdullah ki, səndən görmədim bir kəz cəfa, ya Rəb.
«Ya Rəb» rədifli baĢqa bir qəzəlində Ģair dünyadan usandıgını, bir küncə çəkilib sakitcə
qocalıq illərini yaĢamaq istədiyini bildirir:
Hökumət eylədim çox, bu cəhan mülkindən usandım,
Mənə künci-qənaət mənzilin dar eyləmə, ya Rəb.
Zəfər özünün həyat yoluna ibrət götürmək nöqteyi-nəzərindən baxır və bunu oxucunun
nəzərinə çatdırır. O belə hesab edir ki, yaĢadıgı həyat, getdiyi yol dogru olmuĢdur:
Həzar Ģükr kim, doğru yol üstədir səfərim,
Bu yoldan özgə əgər var, getmədim, batil.
Zəfər Ģeirlərində Ģükr etməyi heç vaxt yadından çıxarmır, Yaradana üz tutaraq «Behəmdullah
ki, səndən görmədim bir kəz cəfa» deyir. ġairin Ģeirlərində orta əsrlər özbək ədəbi dilinin cıgataycanın elementləri də müĢahidə olunur ki, bunu da böyük özbək Ģairi ƏliĢir Nəvainin poeziyamıza təsiri kimi izah etmək lazımdır.
839 beytdən ibarat Zəfər divanına dibaçə, 115 qəzəl, 3 kiçik həcmli məsnəvi, 3 tərkibbənd, 2
tərcibənd, 1 müxəmməs, 1 müstəzad, 5 qitə, 1 rübai daxildir. Məsnəvilərdən biri tövbənamə
mövzusunda yazılmıĢdır. Tərkibbəndlərdən biri eyni zamanda müsəddəs (müsəddəs-tərkib), digəri
müxəmməsdir (müxəmməs-tərkib). Mürəbbe Ģəklində yazılmıĢ bir tərcibənd Azərbaycan xalq
Ģeirinin formalarından olan qoĢma kimi də nəzərdən keçirilə bilər.
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SUMMARY
One of our lesser-known poets, whose name has not acquired his deserved rank in the
books of literature history, is Murtaza Kuli Khan Shamlu, nicknamed "Zafar", who has occupied high government positions during the reign of the Safavid rulers Shah Safi (1629-1642) and
Shah Abbas II (1642-1666). The poet, who had a huge literary heritage in the Persian language,
in his old years, in 1669 compiled a succinct divan - a collection of lyrical poems in his native language. Reading this divan, we can observe that Zafar is a representative of the Fuzuli literary school, and in his poems he reflects the most important moments of his life.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ТЕМА АЛЛЫ АХУНДОВОЙ
Родившаяся и живущая в Москве поэтесса, драматург, сценарист заслуженный деятель
искусств Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджана Алла Ахундова
пользуется широкой известностью и в России, и в Азербайджане. Можно сказать, что она
как творческая личность принадлежит равным образом и русской, и азербайджанской культуре, служа своим талантом двум своим родинам – России и Азербайджану. В своѐм стихотворении «Полукровка» она в свойственной ей манере поэтическими средствами выражает
своѐ отношение к этому, с болью и какой-то гордостью восклицая: «Меж двух отчизн мое
сиротство, безродность между родин двух». Это и определяет своеобразие почерка этой талантливой личности, накладывая отпечаток на всѐ, что она делает.
Окончив Литературный институт им. Горького, а затем и Высшие сценарные курсы,
Алла Ахундова ещѐ со студенческих лет активно занимается всеми видами литературной деятельности. Первые ее стихи увидели свет уже в 1957 году в газете «Московский комсомолец». Надо отметить, что еѐ первые опыты были одобрены самой Анной Ахматовой, которая
сумела увидеть в еѐ стихах ростки большого таланта, еѐ способность передавать в оригинальной поэтической форме свои мысли и чувства. Сегодня Алла Ахундова – автор множества сборников стихов: «Белый свет», «Воскресный сад», «Слово Евы», «Открытки с видами» и другие, Обращается в своѐм творчестве Алла Ахундова и к художественной прозе –
«Хлеб поровну» (1983) и «Выражение лица. Пять повестей» (1984). Одна из новейших книг
Аллы Ахундовой – это своеобразная лирическая поэма «Птица» (2005).
В последнее время она всѐ больше известна как автор детских стихов, в частности,
опубликованных в литературно-художественном иллюстрированном журнале для детей «Кукумбер», хотя первая детская книжка еѐ появилась уже в 1989 году («Ступеньки»). К юбилею
Аллы Ахундовой в 2009 году в Москве вышло собрание сочинений «Избранное» в семи книжках. Произведения Аллы Ахундовой переведены на несколько иностранных языков.
Всѐ, что создано Аллой Ахундовой, а она создала огромное количество великолепных
образцов поэтического слова, посвященных самым разным темам и проблемам, так или иначе связано с Азербайджаном. Азербайджанская тема, можно сказать, занимает главенствующее место в еѐ поэзии. Живя в России, Алла Ахундова постоянно ощущает свою тесную
связь с родной землѐй В стихотворении «Здравствуй она говорит об этом так: «О нет, не забыла я, // Что это земля – моя, // Что это ответ: «а джан!», // Что это Азербайджан». Ностальгией по родным местам, родному языку (а точнее, одному из родных языков, так как
А.Ахундова считает родными оба языка – и русский, и азербайджанский) проникнуты такие
строки: «Здравствуй, гора – «даг» // Здравствуй, река – «чай», // Здравствуй, ветка – «будаг»…» (2, с. 20-21).
Одной из граней таланта Аллы Ахундовой, также связанной с Азербайджаном, является
еѐ великолепное переводческое мастерство. Она заслуженно считается лучшим переводчиком азербайджанской поэзии на русский язык. Она, владеющая двумя языками, переводит с
оригинала, без подстрочников. Наверное, поэтому, по общему признанию, по-русски азербайджанские стихи звучат так же, как и в оригинале. Но вместе с тем, Алла Ахундова не пытается подчинить перевод стихии собственного поэтического стиля, она сохраняет все оригинальные особенности поэзии переводимых ею авторов, их идею, мелодию, интонационный
строй. Надо сказать, что наряду с азербайджанской поэзией, Алла Ахундова довольно
успешно переводила и переводит стихи английских, арабских, грузинских авторов.
Блестящими признаны переводы Аллой Ахундовой древнего огузского эпоса «Китаби
деде Коркут», которому было посвящено несколько лет жизни и напряженной работы с оригиналами – Дрезденской и Ватиканской рукописями. Хорошо знакомая с древнейшим эпосом, она сумела дать адекватный перевод этого сложнейшего, пронизанного национальной

спецификой произведения. Ее работа открыла всю красоту этого произведения русскоязычным читателям, до того знавшим только сухой академический перевод. Алла Ахундова перевела и множество образцов ашугской поэзии, пословиц и поговорок, фольклорных жанров, и
азербайджанских народных сказок. Одной из последних работ Аллы Ахундовой в этом плане
является сборник азербайджанских народных сказок «С неба упало три яблока», который
был издан на русском языке в Москве под патронажем Посольства Азербайджана в России и
Всероссийского Азербайджанского Конгресса.
Эта красочно оформленная, выполненная на высоком полиграфическом уровне книга –
плод совместной работы Аллы Ахундовой и Абузара Багирова, азербайджанского писателя,
живущего в Москве, члена Союза писателей России и Азербайджана, который явился редактором и автором предисловия к этому уникальному изданию (3). Такие личностиподвижники видят свою миссию в том, чтобы в России как можно лучше узнали литературу
Азербайджана, «великих предков азербайджанского народа», ведь фольклор – это «духовное,
национальное богатство, первейший источник комплекса всеобъемлющей информации об историко-этическом образе жизни, о философско-эстетическом мировоззрении, системе ценностей,
пердаваемой из поколения в поколение, из уст в уста» (5, с.3).
В последние годы в переводах Аллы Ахундовой вышли стихи на русском языке Гамлета
Исаханлы, закончен перевод поэмы Фикрета Годжа «Изгнанники рая», отдельные были опубликованы в газете «Азербайджанский конгресс». Мы помним, с каким чувством переведено было стихотворение Ф.Годжи «Я азербайджанец»: «Я – Азери! Я – Азери! Да, я – Азербайджанец!»
(3, с.19). Особенной удачей Аллы Ахундовой как перводчика можно считать стихи Кямала Абдуллы, которые вышли в свет в сборнике под названием «Господин дороги» (1). Один из исследователей, Г.Гафаров, обращаясь к этим переводам, подчеркнул, что ей «удалось передать
целостную картину поэтического видения мира К.Абдуллы. Достаточно привести любой отрывок, переведѐнный ею, и сравнить с оригиналом, чтобы понять, насколько близко дошла переводчица не только к философской сути поэзии переводимого автора, но и к еѐ интонационным,
ритмическим особенностям». В качестве примера он приводит следующий переведѐнный
А.Ахундовой отрывок: «Да свой я! Свой! Ведь это я! // Пришѐл! Живой! Я это, я! // Тогда, поверь, я был не я! // Открой мне дверь, взгляни!» (1, с. 33).
Так, всем своим творчеством демонстрирует Алла Ахундова свою связь с Азербайджаном,
с его поэзией, историей, в целом с темой «Азербайджан», которая является доминирующей в еѐ
творчестве и определяет многие особенности еѐ уникального и многостороннего таланта.
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SUMMARY
The article is about many-sided creation of Alla Akhundova, who is living and creating in
Moscow. As she said she belonged to two culture – Russian and Azerbaijani – at the same time. Alla Akhundova is an author of poems and prose, which were written in Russian, but their main theme
was Azerbaijan. She also translates Azerbaijani poems into Russian.
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Высшее учебное заведение Укоопсоюза
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ЭМИТЕНТАМИ УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНА
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Достижение целей экономического развития требует усовершенствования механизмов
функционирования национальных фондовых рынков и активного участия эмитентов в привлечении капитала на международных рынках.
Украине и Азербайджану необходимо использовать новые инструменты и методы международного сотрудничества в области развития фондового рынка. Международная привлекательность Азербайджана оценивается на достаточно высоком уровне, что подтверждается
недавно присвоенным агентством Standard&Poor‘s рейтингом инвестиционый «ВВВ-» с
прогнозом стабильный. [1] За последние годы в Азербайджане произошли существенные и
значимые изменения в системе привлечения капитала, в первую очередь за счет активизации
фондового рынка. Если в 2007 году рынок имел двукратный рост, то по итогам 2011 года
во всех сегментах рынка ценных бумаг Азербайджана, согласно данным Государственного
комитета по ценным бумагам позитивная динамика была очень сильной и привела к росту
объема операций в 3,8 раза. В 2011 году рынок корпоративных ценных бумаг увеличился
по сравнению с 2010 в 2,7 раз и составил 2144 миллиона манатов, при этом из общего объема
операций с корпоративными ценными бумагами 48 процентов приходится на акции, 52 процента - на корпоративные облигации. Рост фондового рынка базируется на активном размещении первичных эмиссий, который наблюдается с 2007 года. Например, на первичном
рынке по итогам 2007 года было зарегистрировано 137 эмиссий акций на 795 млн. манатов,
по корпоративным облигациям зарегистрировано 20 эмиссий на 72 млн. манатов. При этом,
эмиссия акций в 2007 году выросла на 98%, корпоративных облигаций – 56%. За 2011 год
объем операций с акциями увеличился в два раза. Операции на рынке корпоративных облигаций увеличились в 3,7 раза. Также в 2011 году первичный рынок корпоративных долговых
инструментов вырос в четыре раза.
В Азербайджане функционирует Ассоциация профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Важно отметить, что с середины 2012 года в Азербайджане ожидается начало
реализации твининг-проекта ЕС "Институциональное развитие и приведение законодательой
базы по рынку ценных бумаг Азербайджана в соответствие с законодательством ЕС". [2] Реализуется проект Всемирного банка по модернизации рынков капитала. Состоялось подписание кредитного соглашения на сумму 12 миллионов долларов. Швейцария выделяет финансирование для разработки новых финансовых инструментов стимулирования спроса и
предложения на рынке. Консультационные услуги для выполнения проекта хотели бы представлять 4 участника с мировой репутацией, а именно, Corporate Solutions, Deloitte&Touche
LLC, NASDAQ OMX и Совет рынков капитала Турции. Таким образом, проект «Модернизация рынков капитала» станет важным звеном в усовершенствовании деятельности фондового рынка. Нужно отметить, что выпуск первых корпоративных манатных обязательств в
2004 году Юнибанком широко освещался крупнейшими мировыми изданиями, включая
Financial Times, Reuters and BBC, успех был достаточно заметным, спрос превысил предложение на 270%. Поэтому те усилия, которые прикладывает правительство Азербайджана для
усовершенствования фондового рынка, могут обеспечить очень быстрое развитие данного
сектора экономики.
Фондовый рынок Азербайджана не стал заложником резких изменений мирового финансового рынка в связи с тем, что на нем не были представлены инвесторы со спекулятивной целью, наоборот, преобладали инвесторы с инвестиционными стратегиями. Зарубежные
финансовые структуры, например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) как

владелец акций, в частности, страховой компании MBASK, Milk PRO, Гарадагского цементного завода не продавали акции под влиянием кризиса.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Программу развития рынка ценных
бумаг в 2011-2020 годах. Поставлены задачи углубления институционального развития, активизации деятельности коллективных инвестиционных схем, обеспечения поддержки спроса и предложения. Новой задачей является усовершенствование корпоративного управления
и финансовой прозрачности. Программа должна обеспечить внедрение модернизированной
торговой системы, упрощение механизмов учета ценных бумаг и регистрации прав на них.
Специалисты указывают, что рынок развивается институционально, то есть фундамент
для развития сектора уже заложен и идет его дальнейшее упрочение. [3]
В настоящее время и в Украине и в Азербайджане ощущаются определенные проблемы в обеспечении роста рынка банковского кредитования средне и долгосрочных периодов.
Вот почему, привлечение капитала на иностранных рынках становится средством для финансирования экономического роста средних предприятий Украины. Например, частные и
публичные размещения осуществили крупные украинские сельхозхолдинги ―Астарта‖ и
―Кернел‖. Акции первого из них начали торговаться на бирже в 2006 году, второго - в 2007
году. В результате размещений им удалось привлечь $31 млн. и $221 млн. соответственно.
Одной из наиболее доступных европейских бирж для эмиссии является Варшавская
фондовая биржа (ВФБ) , которая специализируется на размещении ценных бумах эмитентов
растущих рынков. Биржа имеет динамично растущие показатели капитализации и объема
торгов. Существуют возможности размещения ценных бумаг зарубежных эмитентов на
площадке NewConnect, которая предназначена для размещения акций, депозитарных расписок, опционов. Требования к минимальному размещению на NewConnect отсутствуют. Для
частных размещений на NewConnect требования к отчетности за последние три года отсутствуют, что позволяет привлекать инвестиции на стадии стартапов. Классическое IPO занимает, как правило, более 1 года, IPO на на NewConnect до 6 месяцев, частное размещение 23 месяца. В случае публичного размещения, если сумма эмиссии не превышает 2,5 млн. евро
вместо проспекта эмиссии может быть подготовлен информационный меморандум. Согласно
Правилам NewConnect эмитент обязан раскрывать текущую информацию, которая может повлиять на хозяйственное, имущественное или финансовое состояние эмитента, и это требование является важным для усовершенствования уровня корпоративного управления. В 2011
году на NewConnect провели размещения 170 компаний. Расходы на размещение на альтернативных площадках WSE несопоставимы с бюджетом размещения на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи. Варшавская фондовая биржа и Бакинская фондовая
биржа имеют позитивный опыт сотрудничества по внедрению сводных индексов по акциям
и корпоративным облигациям. По мнению специалистов, крупнейшие банки Азербайджана
могут первыми провести IPO на зарубежных рынках.
На сегодня на Варшавской фондовой бирже котируются акции иностранных компаний
из 20 стран, наибольшее количество эмитентов из Украины. В 2011 году был создан индекс
WIG-UKRAINE, в который включены акции украинских предприятий. Наиболее удачными
для инвестиций стали акции « Астарты», которые обеспечили доходность с момента проведения IPO на уровне 319%, акции «Кернел» возросли в цене на 162%. [4] В 2011 году на
ВФБ разместили акции украинские компании Industrial Milk Company, KSG Agro, WESTA
ISIC, Ovostar Union и Coal Energy S.A. ІРО 2011 года показали, что если эмитенты соответствуют требованиям прозрачности, то размещения имеют достаточный спрос. Целью эмисий
являлось развитие бизнеса, и эта стратегия была успешной. Каждая из компаний имела позитивную историю бизнеса и прибыльности. Например, Westa ISIC S.A. (Люксембург), холдинговая компания, владеющая активами производства акумуляторов "Веста" (Днепропетровск)
направила средства от размещения на организацию новой продуктовой линии VRLA батарей
с целью войти в тройку наибольших производителей аккумуляторов Европы.
Размещение на Варшавской фондовой бирже гарантирует интерес польских квалифицированных инвесторов, в частности пенсионных фондов, который уже имеют позитивный

опыт инвестирования в акции украинских эмитентов и акции предприятий с растущих рынков.
Выводы. Первичное размещение капитала для эмитентов с растущих рынков является
важным способом снижения стоимости капитала и финансирования развития бизнеса. Позитивные тенденции в развитии фондового рынка Азербайджана показывают, что его институциональная основа в значительной мере сформирована и будет усовершенствована при
помощи проектов сотрудничества с Европейским Союзом и Мировым банком. Украинские
эмитенты, в основном, размещают свои эмиссии на зарубежных рынках, что позволяет им
привлечь долгосрочные средства, которых на финансовых рынках Украины и Азербайджана
недостаточно. Размещения на Варшавской фондовой бирже могут быть достаточно успешны
при соблюдении прозрачности в действиях эмитентов, наличия стратегии развития и истории прибыльности.
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SUMMARY
The capital raising on foreign markets, Ukrainian and Azeri issuers' activities, specific developments on Azeri market were discussed. The problematique of choosing platforms for IPO during
global financial crisis is envisaged.
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В АРТИКУЛЯЦИИ
ГЛАСНЫХ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА СОВЕРШАЕМЫЕ
СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
1. Трудности усвоения фонетического строя языка. Язык – это система, которая опирается на набор графических и звуковых знаков – буквы и соответствующие им звуки. Во
времена Интернета письменная форма общения составляет значимую часть мировой коммуникации, однако не следует забывать о фонетической корректности. Звуковой строй часто
оказывается на много сложнее, чем графический (который в противовес языку как таковому
был задуман как система) и создает проблемы многим его пользователям. Каждый человек,
развиваясь, сначала в течение долгого времени повторяет услышанные слова на «своем»
языке, который часто даже отдаленно не напоминает языка его родных. Только спустя месяцы и годы ему удается на столько отработать свои артикулярные способности, что его фразы
начинают соответствовать звуковому строю. Однако не полностью, ибо иногда мы сталкиваемся со словами или целыми предложениями, правильное произношение которых с первого
раза оказывается невозможным. И это не всегда скороговорки.

Если принять во внимание факт того, что овладение звуковым строем собственного языка
занимает много лет, то проблемы с развитием способности правильно слышать и артикулировать на иностранном языке становятся очевидными. У этого есть ряд причин.
Первая причина связана с биологическим фактором. Между двенадцатью и тринадцатью
годами происходит установка функций мозговых полушарий, т. е. распределение обязанностей,
за которые они отвечают (латерализация). В связи с этим происходит ограничение способности
слышать звуки – человек перестает регистрировать некоторые частоты, некоторые звуки – и в
процессе речи мозг автоматически концентрируется на волнах характерных для его языка, игнорируя все другие. Таким образом, услышанная фраза на иностранном языке произносится в соответствии с нормами родного языка.
Кроме мозга в этот же период заканчивается формирование органов артикулярного аппарата, а их ежедневное использование способствует формированию у изучающего язык навыков, которые он часто даже не осознает, ввиду чего, он не в состоянии полностью их контролировать.
Следующая причина – это подход к обучению произношению. Изучение иностранного
языка почти всегда начинается с ознакомления с алфавитом – системой звуков и соответствующих им графических знаков, производится ряд почти артикуляционных упражнений на различие
отдельных фонем и на этом изучение фонетики в курсе иностранного языка очень часто заканчивается. И только у того, кто обучается в университете, есть шанс познать теорию, описывающую фонетические процессы данного языка, но даже на этом уровне образования с системным
подходом к развитию навыков произношения можно встретиться крайне редко. Такой выпускник, не обладающий соответствующими знаниями и навыками, не сможет передать знаний своим студентам.
При этом стоит отметить, что преподаватели иностранных языков редко являются носителями языка, что автоматически влияет на форму преподаваемого языка, а, следовательно, на выработку навыков у студента. Также следует обратить внимание на то, что преподаватель тоже
вероятнее всего изучал язык не посредством носителя языка и как следствие дальше переносит
некоторые «шероховатости». В итоге получается замкнутый круг.
В случае изучения польского языка происходит то же самое. В данной работе я бы хотел
сосредоточиться на одном из проблемных аспектов польской фонетики, а именно на гласных.
2. Система гласных в польском языке. В польском языке 36 согласных и 8 гласных, следовательно, это типично консонантный язык. По горизонтальному артикуляционному укладу
языка гласные делятся на задние: u, o, ǫ (ą), средние: a и передние: i, y, e, ę. По вертикальному
положению языка они делятся на высокие: i, y, u, средние: e, ę, o, ǫ и низкие: a [2, p. 32]. По
участию носовой полости они еще делятся на ротовые гласные: i, y, u, e, o, a и носовые: ę, ǫ.
Задние гласные произносятся с округленными губами и переносом веса языка назад, создавая так называемый лабиально-велярный комплекс (velum ‗мягкое нѐбо‘, labium ‗губы‘).
Во время произношения передних гласных губы растянуты, а язык выдвинут вперед, следовательно, речь идет о делабиально-палатальном комплексе (palatum ‗твѐрдое нѐбо‘). Здесь
важно отметить, что округление губ не такое сильное как в русском языке. Особенно это касается польского о, которое отличается даже от диалектального, иногда произносимого дифтонгически и даже с протезированным uo, что, однако же, не является литературным произношением [2, p. 33]. Польские гласные по своей природе твердые, однако, они подвергаются различным процессам, в том числе смягчению или сжатию, частичной назализации или
асинхронному произношению и деназализации (в случае с носовыми гласными) в зависимости от окружающих их согласных.
3. Система гласных в азербайджанском языке. Как известно на артикуляцию звуков
в иностранном языке решающее влияние оказывает фонетическая форма родного языка и поэтому необходимо также представить краткую характеристику гласных азербайджанского
языка. Их 9, а вообще 31 фонема, следовательно, это также консонантный тип языка. По горизонтальному положению языка, так же как и в случае с польским языком гласные делятся

на передние: e, ǝ, i, ö, ü и задние: a, ı, o, u. По вертикальному положению языка выделяют высокие: i, ı, u, ü и низкие: a, e, ǝ, o, ö [5, p. 16].
По участию языка в артикуляции гласные делятся на твердые: a, ı, o, u и мягкие: e, ǝ, i, ö,
ü, однако по участию рта в артикуляции они делятся на губные (лабиальные): o, ö, u, ü и негубные: a, e, ǝ, i, ı. Так же как и польские, азербайджанские гласные под влиянием окружения, ударения или ввиду своего происхождения подвергаются различным фонетическим изменениям:
удлинению, сокращению, поднятию, смягчению или дифтонгизации [1, p. 161–170].
4. Ошибочное использование гласных. В данной статье нет места для подробного сравнения фонетических систем и происходящих в описываемых языках процессов. Достаточно сказать, что эффекты процессов обозначенных этими терминами значительно отличаются. Известно, что чем меньше родственная связь между языками, тем больше между ними отличий и также
в фонетической системе, неосознание которых может способствовать утруднению или блокированию коммуникации [3, p. 30].
Однако стоит вернуться к свойствам польских гласных, а именно их твердости. Все они,
кроме i не влияют на мягкость предыдущей согласной, а те в свою очередь могут быть как мягкими так и твердыми, например, piędź – pędź (рус. пядь - мчись), miałem – mam (рус. имел имею), w biedzie – będziе (рус. в беде - будет ) и т.д. Иначе в азербайджанском языке, где два стоящих рядом звука должны соответствовать друг другу по мягкости. Таким образом, мягкая гласная всегда смягчает предшествующую ей согласную.
Выше приведенное явление отражается на артикуляции польского языка азербайджаноязычных лиц и проявляется главным образом в случае с е в конечном слоге – в польском твердая
или немного сжатая (смягченная) после мягкой согласной, в азербайджанском языке всегда мягкая и смягчающая предыдущую согласную. В большинстве случаев смягчение предыдущей согласной не оказывает влияние на значение слов, например, al‟e (вместо ale, рус. но), dobž‟e (вместо dobže, рус. хорошо) или vspańal‟e (вместо vspańale, рус. великолепно), но в: p‟jękńe вместо
p‟jękne (пишется pięknie – piękne, рус. прекрасно - прекрасное), uadńe вместо uadne (пишется
ładnie – ładne, рус. красиво - красивое), leniv‟je вместо lenive (пишется leniwe – leniwie, рус. лениво - ленивое), e имеет грамматическое значение – первое слово, это наречие, второе – прилагательное (Им. п. ед. ч. ср. р. или Им. п. мн. ч. неличномужская форма); они отличаются по своим
функциям в польском языке: первое описывает способ выполнения действия, второе характеризует предмет, лицо или понятие. Также е в конечном слоге может быть причиной того, что существительное (Им. п. ед. ч. ср. р.) будет ошибочно принято за прилагательное (Им. п. ед. ч. ср.
р. или Им. п. мн. ч. неличномужская форма), например, zadańe – zadane (пишется zadanie –
zadane, рус. задание - заданное), ogževańe – ogževane (пишется ogrzewanie – ogrzewane, рус.
отопление - отапливаемое), kohańe – kohane (пишется kochanie – kochane, рус. любимый - любимое).
Другой проблемной гласной является польское y в глагольном префиксе wy-, оно более переднее, чем азербайджанское и русское, а потому в более слабой позиции. По этой причине
изучающие польский язык часто его не слышат и поэтому не видят разницы и не могут использовать соответствующие глаголы, например, vnośić – vynośić (пишется wnosić – wynosić,
рус. внести - вынести), fsypać – vysypać (пишется wsypać – wysypać, рус. всыпать - высыпать), fstawić – vystawić (пишется wstawić – wystawić, рус. вставить - выставить). Однако
часто в сращениях v+согласная звук y появляется, возможно, вследствие необходимости облегчить произношение данного слова. Это может свидетельствовать о чужеродности подобных звуковых соединений в азербайджанском языке.
Другой часто повторяемой ошибкой является употребление i вместо y, например,
myl‟jart вместо m‟il‟jart (пишется miliard, рус. миллиард), uńivers‟itet вместо uńiversytet (пишется uniwersytet, рус. университет), męž‟čizn вместо męžčyzn (пишется mężczyzn, рус. мужчин). Первые два из перечисленных слов – это интернационализмы. Это могло бы объяснять
появление i во втором примере, однако в первом замена звуков имеет противоположное
направление. Похожие проблемы возникают в конечном слоге существительных и прилагательных (Тв. п. мн. ч.), например, mauymy вместо mauymi (пишется małymi, рус. маленькими),

ʓ'efčynamy вместо ʓ'efčynam'i (пишется dziewczynami, рус. девочками), guodnymy вместо
guodnym‟i (пишется głodnymi, рус. голодными). Эту ошибку тоже можно легко объяснить тем
фактом, что польские гласные i и y de facto являются позиционными вариантами той же самой фонемы: i выступает после мягкой согласной, а y после твердой. Будучи близкими, с
точки зрения артикуляции (обе передние, высокие) они легко становятся предметом ошибки.
Интерес представляет также редукция, некогда почти полная, гласных в среднем и конечном слогах слова, которая касается главным образом гласной i, например, kaźm‟jež вместо
kaźimjež (пишется Kazimierz, рус. Казимир), gotovym‟ вместо gotovym‟i (пишется gotowymi,
рус. готовыми), ćepuym‟ вместо ćepuym‟i (пишется ciepłymi, рус. теплыми). Данная ошибка
вероятнее всего связана с фонетическими процессами, происходящими в азербайджанском
языке, к сожалению, точную причину определить не удалось.
Также стоит вспомнить об исключительном явление, каковым являются носовые гласные, которые создают трудности всем изучающим польский язык как иностранный. Находясь в конечном слоге гласная ǫ (ą) не создает больших трудностей, так же как и находясь в
среднем слоге. С гласной ę немного иначе. Ее нахождение в конечном слоге в польском произношении очень часто означает сильную или полную деназализацию, что приводит к рассмотрению ее как гласной е [2, p. 35], которая в произношении азербайджанских студентов
часто смягчает предыдущую согласную, например, vińe вместо vinę (пишется winę, рус. вину), krov‟je вместо krovę (пишется krowę, рус. корову), b‟jegńe вместо b‟jegnę (пишется biegnę,
рус. бегу).
Как видно большинство трудностей создает гласная e, которая в виду своей мягкости в
азербайджанском языке значительно влияет на польскую артикуляцию. Проблематичными
также являются фонемы (варианты фонемы) i и y, сходная артикуляция которых приводит к
ошибкам.
Представленная выше попытка характеризовать артикуляционные ошибки в польском
языке у азербайджаноязычных студентов представляет проблему только в общих чертах. Создание более широкой систематики ошибок произношения звуков однозначно принесет много пользы, как студентам, так и преподавателям польского языка.
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SUMMARY
Different languages have all the same problem: to learn how to pronounce is a very difficult
task demanding long time and great efforts. What is more, during our lifetime the ability to learn
foreing language is constantly decreasing, not to mention lacks in programmes for teaching phonetic aspect of language. Polish language is not except of that. However, scrupulous research and meticulous description of mistakes made by students who learn Polish can help with finding best way
to develope pronounciation and eliminate bad articulatory habits. This article shows and focus on
some of mistakes in pronounciation of vowels which make Azeri-language students in their attempts to speech Polish correctly. Conclusions show that even if mistakes can‘t stop communication process, they can influence on total impression of linguistic competence. What is more, there is

also a lot to do with programmes of teaching phonetic aspects of languages during studies. But it
also needs to be carefully specified what demands more research.
Курамаева Ф., кандидат филологических наук,
Факультет естественных и гуманитарных наук
университет Кафказ (Карс, Турция)
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В КЫРГЫЗСКОМ, ТУРЕЦКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Лингвокультурология изучает формы взаимодействия семиотических систем, культурные
концепты, возникшие в результате взаимодействия культуры, истории и языка, к их числу можно отнести в первую очередь,фразеологические единицы, а также как фразеолoгизмы влияют на
коллективную национальную идентичность. Культурный компонент достаточно сложно разделимое понятие, так как оно образовалось не самостоятельно, и всегда требует параллельного семантического, этимологического анализа, в силу своей специфики. При этом предполагается,
что формой описание его будет не толкование, а культурная интерпретация.
В современном этапе развития языкознания взаимная связь культуры, истории и языка не
вызывает сомнений, так как каждый язык неотделим от культуры народа, будучи отражением
современной культуры, язык еще фиксирует ее историю, передавая все материально-духовные
ценности от поколения к следующему поколению, оставаясь одним из источников национальнокультурной специфики.
Фразеологические единицы, как указывает В.Н. Телия «система образов, закрепленных в
фразеологическом составе языка, служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и
так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой
общности, а потому может свидетельствовать о еѐ культурно-национальном опыте и традициях»[1,s.215].Фразеологизмы в своем подавляющем большинстве берут начало в народной речи.
Внутреннее содержание отражает разнообразные стороны жизни народа, или носителя культуры, например, благоразумие или глупое поведение, успех или неудачу, отношение между людьми, жизненный опыт, положительную или отрицательную эмоцию. Объектомнародного здравого смысла является наш земной мир, и все последующие моменты человеческой жизни. В фразеологизмах, в которых запечатлѐн исторический опыт определенного носителя культуры, отражены такие понятия как, труд, быт, и поведение человека.
Лингвокультурная ценность фразеологизмов в основном состоит из трех компонентов:
1) ФЕ отражают национальную культуру не расчлененно, комплексно, т.е. всеми имеющимся компонентами. Например: кыргызский фразеологизм «Кайда барсаң, Мамайдын
көрү»[4,s.234], (букв.- куда не ходи, везде могила Мамая), или ―Побоище Мамая‖ в русском,
здесь подразумевается смысл о том что, ―хорошо там где нас нет‖. тур. ФЕ «Abbas‟ın kör kazı gibi
atıştırmak» (досл. – глотать не разжевывая, жадно как слепой гусь Аббаса) означает есть много,
не осознавая, все что попадается под руку. Аббас (1587-1629) – иранский шах, в годы которого
Иран вернул свои земли, завоеванные Османской империей. И азербайджанский фразеологизм
―Bəssalam, şüd tamam‖[7,s.79], (досл.- вот и сказке конец) или «Gaytagi oynamaq»- плясать «гайтаги» (лезгинку)[7,s.93], от боли. Таким образом, именно носитель языка, будучи носителем
знаний о своей национальной культуре,положенные в основу ФЕ могут правильно понимать,
дешифровать или растолковать смысл. Причем во фразеологизмах сочетаются как опыт отдельной личности, так опыт нации или народа в целом, только характерными только этому народу
чертами.
2) Национально-культурная специфика отражается расчлененно, т.е. отдельными компонентами состава фразеологизма.Например: кырг. ФЕ.―Ыңырчагы ырдап, керегеси керилүү‖
[4,s.499] (досл.: словно бычье седло поет, т.е.разориться, обнищать, или он остаться в трудном,
тяжелом материальном положении, данная ФЕ требует допольнительных фоновых знаний о

бытекочевого народа. Бедняки делали ―ыңырчак‖ бычье седло из куска дерева, привязывали их,
и использовали его в качестве седла, который скрипел в процессе перекочевания. Точно так же
тур. ФЕ. «İpe un sermek»[6,s.882](досл.- вешать муку на веревке), имеет смысл находить отговорку, чтобы отлынивать от дела. Иностранцу не понять смысл этой ФЕ не прочитав произведений
Ходжи Насреддина, так же как «Сивый мерин» [2,s.336], впервые встречающийся в тексте пьесы
Н.В.Гоголья «Ревизор».В азербайджанском языке имеются ФЕ ―Burnu Gaf dagında [7,s.89], (досл.:
нос на горе Гаф (Кафказ), о высокомерном кичливом человеке, задире, и ―At Balahanum‖ [7,s.57]
(досл.: лощадь Балаханум)‖ отождествляющий шутливое, ироничное грубое обращение, ассоциирующее у азербайджанцев энергичную,зачастую глуповатую женщину.
3) Фразеологизмы отражают народную культуру своими прототипами- свободными словосочетаниями, описывающими определенные обычаи, праздники, подробности быта и культуры,
исторические обычаи народа и многое другое связанными с перечисленными понятиями. Именно
к этой группе относится большее количество анималистических фразеологизмов в кыргызском,
турецком и азербайджанском языках, рассказывающих о представителях животного мира, исконных спутниках человека, о путях метафорического перенесения национально-культурного духа.Кырг.: ―Атжалына казан асуу‖ (досл.: варить еду на гриве лошади), обозначает принимать
пищу во время езды верхом, свойство характерное только джигитам, воинам кочевого народа.
Тур.:‖Leyleği havada mı gördün‖ (досл.: увидел аиста в небе), смысл которого заключается в том
что, если кому –либо придется увидеть летящего аиста, то ему суждено расстаться с родными
местами.Азерб.: ―Atdan düşüb eşşege minmək‖ (досл.: сойти с коня, пересесть на осла), фразеологизм констатирующий в себе понятие почетности коня, т.е. высокое положения успешного человека. Судя по сплошной выборке словарей фразеологизмов наблюдается пренебрежительное
отношение тюркских народов к ослу или ишаку, собаке, змее даже волку который считаеться
тотемным животным. Имеется множество примеров доказывающее то что, характер, ум,
внешность и действия человека отождествляется животными, такие как, лощадь, баран,
свинья, осел, собака, волк, медведь и.т.д.
Как выше говорилось, анималистические ФЕ отражают многовековые наблюдения людей над внешним видом и повадками животных, отражаютотношение людей к«меньшим
братьям» или представителям так называемой «фауны». Вместе с тем,анималистические ФЕохватывают определенную энциклопедическую информацию, как о типичных чертах животного, так и о менее явных признаках, не отраженных в словарных толкованиях. ФЕ в составе которых имеется названия животных символизируют физические качества, возможности,психические качества (особенности характера), уровень интеллекта, повадки или поведение, умения и навыки человеканапример, кырг.; «Аты ыргайдай өзү торгойдой” – худой,
тощий; ―Өгүз аюу”-огромный, ―Сары ооз балапан”– молодой, неопытный; “Бит сыгарга алы
жок” – исхудавший, немощный,―Карт бөрү” –опасный, опытный, непредсказуемый., ―Көк
жал”- отважный, храбрый, ―Жыландын тилин билүү‖ - опытный, мастер своего дела. Турецкие
ФЕ в значениях всемогущий -―Atı eşkin, kılıcı keskin», самодостаточный – ―At var, meydan
yok»тихий по характеру «Atımın başı yumuşak», “Karıncayı bile incitmemek», умелый, способный Atta duran var, durmayan var, чистолюбие «Arı sili», грубость –“Ayı şakası», невежа, безтактный –
“Dağ ayısı», наивный – «Deve nalbanta bakar gibi (bakmak), богатый, зажиточный – ―Domuzu
eksik, глупость, тупость –«Eşek baş», неуклюжий ―Eşek cilvesi», упрямый – ―Eşek inadı»,
тольстый, полный – «Fil gibi», глупость –«Kaz kafalı”,―Horoz akılı», «Kuş beyinli», выносливый,
сильный «İt canlı». В азербайджанском языке также имеется анималистические ФЕ, которые
выражают характер человека, к примеру: молодящий мужчина ―Ağ at arpa yeməz‖, глупый «Allahın dilsiz heyvanı», трудолюбивый, выносливый – «Araba atı», хлоднокровный, предусмотрительный -«Araba ilə dovşan tutmaq», чрезмерно влюбленный человек – «Ala qarga balasına
aşiq olub», должник – «Alaca qarğaya da borcludur», жадный, ненасытный -«Ac qurd», умелый,
способный, меткий - ―Bir güllə iki dövşan vurmaq‖, ―Quşu gözündən vurur‖, высокомерный –
«Burnu Qaf dagında», коварный- «Qoyun dərisnə girmiş qurd», кроткий – ―Quzuya dönmək‖,
подхалим, льстивый человек -―Quyruqlu ilan‖, жалкий, бедный – «Dəvəsi ölmüş ərəb».

Проводя частотный анализ анималистического компонента в ФЕ вышеуказанных языках
нельзя обратить внимания на схожесть их употребления, за исключением некоторых особенностей. Причиной схожести, общности могут послужить родственность языков и культур.
Появление различий порождает обычноареал обитания или географическое расположениетого
или иного народа или этнической группы. Подавляющее количество фразеологизмов содержит
компонент ―At(конь/лошадь)‖, ―it (собака), еĢek (осел/ишак)‖, Deve (верблюд), Yilan (змея):
например: «ат/ at (лошадь)»кырг.: ФЕ:Ат арытуу, Ат байгелүү болсун, Ат бороюн сындыруу,
Ат жабуу болуу, Ат жалына казан асуу, Ат жалын тартуу, Атка жеңил, тайга чак, Атка
мингенде эле көчүгү кыйшык эле.Атка минер Ат кара тил болгондо Ат коюу, Ат майы, Ат
салышуу, Ат соорусун салуу, Ат кошчу, Ат тезегин кургатпоо, Ат тери кайтпоо, Аттын
кашкасындай, Ат токуур, Аттын кулагы менен тең ойноо, Ат үстүнөн, Ат чабым, Ат
өлтүрө келүү. Аттан ооп түшүү, Аттан төөдөн түшкөндөй, Ат тердетпей, Ат тери кылуу,
Аты ыргайдай өзү торгойдой Аттын төрт аягы болсо да, кагынат, Ат жалын табуу [3].
Тур.ФЕ с компонентом ―At‖: At başı beraber (gitme), Atın götünde sinek yaşar gibi yaşamak, Atın
ölümü arpadan olsun, Ayranı yok içmeye, atla gider sıçmaya, Ata binmeden ayaklarını sağlamak, Ata
et, ite ot vermek, At bin, girit oyna, Ata nal çakıldığını görmüş, kurbağa ayaklarını uzatmış,At
çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak, At görür aksar, su görür susar, At beslenirken, kız
istenirken,Atı eşkin, kılıcı keskin, Atın yüğrükse, bin de kaç, At izi, it izine karışmak, Atla arpayı
dövüştürür, Atlıyı atından indirmek, At oynatmak,At var, meydan yok, At üstünde kazma kazmak,At
koştur, Atımın başı yumuşak,Atına eşek mi dedik,At pazarında eşek osurtmuyor, Atta duran var,
durmayan var, Ardından atlı kovarcasına, Arpaya katsan at yemes, kepeğe katsan it yemes At elin, it
elin bize ne, Attan düşti eşeğe, Atı olan Üsküdar‟ı geçti, At görür aksar, su görür susar, Atın yürükse,
bin de kaç, At var, meydan yok, At pazarında eşek osurtmuyor, Atta duran var, durmayan var. [5]. Зооним―At‖ является в азербайджанском языке тоже одним из часто встречаемых компонентов в
составе ФЕ. Например: Atdan düşüb eşşəyə minmək, Başına at təpmək, Ağ at arpa yeməz, Agzına at
başıalmaq, At Balaxanum, At başı salmaq/ meydana at salmaq, At kimi üzə durmaq, At gedib, örkəni də
aparıb, At oynatmak, Atını daşa bağlamaq, Atını sağa sola çapmaq, O, atlı, mən piyada, At üstü
görmək. [7].
«Эшек/ EĢek/ EĢĢək (осел)», Кырг.: Эшектин кулагынан түз, Эшектин мээсин жеген,
Эшек такалоо [3],. Тур.: Bıltır ölmüş bir eşek gelin bu yıl ağlaşak, Eşeğin aklına karpuz kabuğu
düşürmek, Eşek başı, Eşek cennetini boylamak, Eşek cilvesi, Eşekle dereye çıkmak, Eşek hoşaftan
ne anlar, Eşek inadı, Eşek kadar oldu, Eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, Eşeğe kızmak, semere
çıkarmak, Eşek mabeti, Eşeği sağlam kazığa bağlamak , Eşek sudan gelinceye kadar dövmek, Eşeği
sattım, “ço çüş” demekten kurtuldum, Eşek şakası, Her kara eşekler, senin, Ölme eşeğim ölme
(yaza yonca bitecek), Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün, Ölmüş eşek kurttan korkmaz, Taze ot
görmüş eşek gibi sırıtmak, Topal eşekle kervana katılmak [5] Азер.: Eşşəyi qoyub palanı döymək,
Eşşəyi palan tutan kimi, Eşşəyimin qurd dayısı [7].
«Төө/Deve/Dəvə (верблюд): кырг.: Ак төөнүн карды жарылган, Жылаңач төөнү
бучкакка чапкандай, Жылын төө кылуу, Жүкчүл кара инген, Төөсү ак тууду, Төө бастыга
алуу, Төө көрдүңбү - жок, бээ көрдүңбү – жок, Төө кыядан өтүү, Төөнүн куйругу жерге
тийгенде, Төө чечкендей болуу; [3,4]. турец. Al dağlardan kengeri, ver devenin ağızına, Bey
devesi gibi yan gelip geviş getirmek, - Deveyi gördün mü? – Yeden ölsün.(Ne bilirim ne gördüm,
deveyi yedenölsün),Deveyi düze çıkarmak, Deveye hendek atlatmak, Deveyi hamutuyla yutmak,
Deveye“karın ne?” demişler;- Kazzazlık. Yakışır ince bileklerine, Deve kini, Devede kulak, Deve
kuşu gibi (Yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve), Deve nalbanta bakar gibi (bakmak), Deve
yapmak, Ne deve yürüsün, ne çan seslensin, Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli, Ya deve,
ya deveci, Yok devenin başı [5, 6]; азер.: Dəvə qulağında yatmaq, Dəvə dəlləklik edir, Dəvə
gördün, heçqığını da görmədim, Dəvə nalbəndə baxan kimi baxmaq, Dəvədən böyük fil var,
Dəvəni çömçə ilə sulamaq,Dəvə boynu kimə düz, Dəvənin quyrugu yərə dəyəyndə, Dəvəsi ölmüş
ərəb, Dərə xəlvət, tülkü bəy [7]..
―Ит/it/köpek/‖ (собака).Ит жумалак болушуу, Ит катары көрүү,Ит келдиби, куш
келдиби дебөө, Ит менен мышыктай, Ит терисин жек көрүү, Итке ыргыткан сөөктөй

кылуу, Ит жандуу, Ит жебеген бокту жешүү, Ит жыгылыш, Ити май жебеген, Итке
минип калуу, Ит көрбөгөндү көрүү, Ит куйругун түйүштүрүү, Ит –кушка жем болуу, Ит
кылуу, Ит оору, Ит өлгөн жер, Ит өлүк кылуу, Ит талаган түлкүдөй болуу, Ит тартыш,
Иттен илгери, кишиден кийин, Иттен чыгаруу, Иттин кара капталынан, Ит терисин
башына каптоо, Иттин мурдунан түшкөндөй, Иттин чүкөсүндөй, Иттин арткы
шыйрагындай, Иттин уулу Байкара, Иттин үнү угулган жер, Ит атасын таныбоо, Ит
башы каңгы болуу, Ит ыркырак, Ит алган түлкүдөй болуу, Ит арка, Ит аяк кечирүү, Ит
кууп жүрөт, Ит ашы кара буламык, Ит балдак,Ийне жеген иттей, Кан жалаган иттей
кылуу, Кутурган ит байласа токтогус, Сокур ит бок жалаганча, Үрүп чыгар ити жок[3, 4];
турец.:Ayağı yanmış it gibi dolaşmak, Bir batman ekmekle bir it ayartmaz, Dirhenimi yiyen it
kudurur, Ekmek kalede, it hendekte, Ekmeğini it, yakasını bit yer, Her itin dilini bilmek, İte atsan
yemes, İtin ayağın taştan mı esirgiyorsun?, İt canlı, İtinin götüne sokmak, İt dalaşı, İtten de ölse
kar, kurttan da, İt ite, it de kuyruğa, İte kaka,İtin öldüğü yer, İt sürüsü kadar, İti peynir tulumuna
bağlamak, İt yese kudurur, Köpeğin ağızına kemik atmak, Köpek gibi aç[6]; азерб:Agzina it başı
salmaq, Adi it dəftərində yoxdur, Ala itdən məşhurdur, Araya it ölüsü salmaq, it nəfsinə gəlmək[7].
Жылан/yılan/ilan (змея): кырг: Жыландын башын кылтыйтуу, Жыландын куйругун
басуу, Жылан өлтүрөйүн десе таш алып бербеген, Жылан сыйпагандай, Жылан чакпай,
жылкы теппей, Жыландай ышкыруу, Жыландын тилин билүү, Чала өлтүргөн
жыландай[3,4]; турец.: Altımdan bir yılan çıktı, döndü döndü beni soktu, Koynunda yılan
beslemek, Yılana ağı veren, Yılan hikayesi, Yılanın kuyruğunu basmak, Yılanı sen tut, gözüne ben
bakayım[6]; Азерб.: Quyruxlu ilan, Boğazına diri ilan dolasalar da, Qarnında ilan var, Qaşqabağindan ilan-əqrəb sallanıb, Elə bil qutuda ilan görür, Elə bil ilan bogazından çıxıb, Elə bil
ilan qovup, Elə bil ilan udub, Elə bil it yalayıb, Əfi ilan. [7].
Национально-культурная специфика ФЕ проявляется при сравнении родственных
языков, анализ которых показывает что в кыргызском, турецком и азербайджанском языках
имеется сходные образы, символы, культы. Так например, лощадь или конь- знак власти,
воинственности и величия, ишак-символ глупости, собака –олицетворение жадности,
неуживчивости, волк-знак жадности, алчности, злости,змея- коварности, муравейтрудолюбия, лиса-ассоцируется хитростью, заяц- трусостью, овец-это воплощение смирения,
орел- символ многих народов мира, в том числе тюрков, который выражает власть, величие,
петух – вестник зари, олицетворение предвидения и храбрости, а также , голубь- символ
мира.
Фразеологический фонд каждого народа обагащается развитием маральной духовной
културы нации. Анималистические ФЕ являются доказательством того что, тюркский народ
или человечество в целом, окружал животный мир с давних незапамятных времен.
Позитивное или негативное отношение народа к животному миру зависит оттого какую роль
сыграл в быту то или иное животное, или же какие ассоцации вызываетопределенный вид
животных. Например, как выше указывалось у тюрков культовое животное – конь или
лошадь, хотя осел тоже являетсясредством передвижения, при перекочѐвывании, тем не
менее имеет более сниженную позицию, предпологаем что такое отношение сложилось из-за
его физио-биологических особенностей.
В ―Фразеологическом словаре кыргызского языка‖ [3,4]. анималистических фразеологизмов 230, когда в ―Словаре фразеологизмов‖ Омер Асым Аксой [5,6].имеет место с компонентом названий животных 258 ФЕ, а в Азербайжанско-русском фразеологическом словаре
[7] выявлены 192 ФЕ.
Эти данные не исключают того, что количество анималистических фраеологимов
намного больше и этим они не ограничены, не исследованы толковые диалектологические,
этимологические словари изданные в Турции и Азербайжане, которые могут послужить
обьектом следуюущих исследований.
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SUMMARY
Linguoculturology studies the forms of interactions of semiotic systems, cultural concepts that
have arisen in the result of the interaction of culture, history and language. To this list phraseology
and also the fact that phraseology affects collective national identity can be attributed. Idioms in the
overwhelming majority originate in people‘s speech. Implicit meaning reflects the diverse aspects
of life of the people, culture or media, such as prudence or stupid behavior, the success or failure,
the relationship between people, life experience, positive or negative emotion. Phraseological units
reflect the national culture completely dissected, ie with each component, or national-cultural specificity is reflected with the divisions into parts, ieindividual components of phraseology, as well as
popular culture-free prototypes of their phrases, describing certain customs, holidays, details of the
life and culture, historical traditionsof the people, and more of the aforementioned concepts. Phraseological units with the component of animals symbolize the physical qualities, capabilities, men-

tal qualities (character traits), intelligence, habits or behaviors, skills and abilities. Conducting frequency analysis of animalistic component of phraseological units in the languages mentioned above
, one can not help noticing the similarity of their use, except in certain circumstances. The main
similarity of availability can serve as a kinship of languages and cultures. The emergence of differences is in the geographical area of this or that nation. Positive or negative attitude of the people to
the animal world is dependent on the fact that what kind of role this or that animal played in the
home, or what is certain kind of animal associated .For example, as mentioned above, the Turks
have a cult animal -a horse, but the donkey is also a means of transportation, moving from one place
to another nevertheless has a reduced position, presumably, such an attitude has developed because
of its physio-biological features.

Qafarov N.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
THE SEMANTĠCAL CHARACTERĠSTĠC OF THE VERBAL – ROOTED NAMES ĠN
"ET – TUHFAH – UR – ZAKIYYA – FILL – LUGAT – IT - TURKIYYA"
―KĠTAB ƏT – TUHFƏ ÜZ – ZƏKĠYYƏ FĠ – L – LUQA ƏT - TÜRKĠYYƏ‖
ƏSƏRĠNDƏ FELDƏN AD YARADAN ġƏKĠLÇĠLƏR
Türkologiyanın ən aktual problemlərindən biri türk dillərinin özünəməxsusluğu və
müxtəlifliyi baxımından müqayisəli qrammatikasının tədqiq olunmasıdır. Bu boyük və çətin
məsələnin həll etmək üçün hər bir türk dilinin inkiĢaf mərhələlərini ayrı – ayrılıqda öyrənmək
lazımdır. Verilən məsələnin həlli yollarından biri də müxtəlif türk yazılı abidələrini, sonra isə dil
baxımından yaxın və eyni dövrdə yaranan abidələri fonetik, qrammatik, leksik cəhətdən
öyrənməkdir. Canlı türk dillərindən, onların çoxsaylı dialektlərindən və yazılı abidələrdən baĢqa
türk dilləri üçün əsas qaynaqlardan biri də orta əsrlərdə ərəb qrammatik məktəbinə mənsub olan
ərəb dilində yazılmıĢ filoloji traktatlardır.
Ərəbdilli filoloji traktatlar – türk ədəbi dillərinin təĢəkkülü tarıxinin öyrənilməsi, onların
müqayisəli-tarixi baxımdan iĢıqlandırılması üçün əvəzsiz mənbələrdir. Bizim dövrümüzə gəlib
çatan orta əsr yazılı abidələrindən M. KaĢqarlının ―Divanü lugat-it türk‖, Seyyid Əhməd
Cəmaləddin Ġbn Mühənnanın ―Hilyətül – insan və həlbətül – lisan‖,Əsir əd - Din Əbu Həyyan əl –
Əndəlusinin ―Kitab əl – idrak li – lisan əl ətrak‖, Cəmal əd – Din ət – Türkinin ―Kitab bulqat əl –
muĢtaq fi – l – luqat ət türk və - l – kıfçak‖la bərabər anonim müəlliflərin yazdıqları ―Kitâb-ı
Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî və Mogolî‖, ―Tərcüman əs sixah‖, ―Kitab əd – dürrə əl –
muziyə fi – l – luqa at – türkiyyə‖, ―Kitab ət – tuhfə əz – zəkiyyə fi – l – luqa ət – türkiyyə‖
əsərlərini göstərmək olar. Bu əsərlərin içərisində XIV əsrin unikal abidələrindən olan Ġstambulun
Bəyazid kitabxanasında saxlanılan(Vəliyəddin bölməsi, № 3092) ―Kitab ət – tuhfə əz – zəkiyyə fi –
l – luqa at – türkiyyə‖ əsəri diqqəti cəlb edir.
―Ət – tuhfə‖ əsəri elm aləminə prof. M. F. Köprülünün məqaləsi vasitəsilə məlum olmuĢdur.
Ġlk dəfə ―Ət – tuhfə‖ əsərini türk leksikoqrafı ġəmsəddin Sami tərcümə etmiĢdir, amma bu tərcümə
çap olunmamıĢdır. Doğrudur öz leksik vahidləri ilə Ġbn Mühənna və Əbu Həyyan lüğətlərindən heç
də geri qalmayan bu əsər demək olar ki uzun müddət alimlər tərəfindən tədqiq olunmamıĢdır. ―Ət –
tuhfə‖ əsəri haqqında məlumata N. A. Baskakov, E. V. Sevortyan, A. Zayançkovski, E. N. Nəcib,
Z. M. Muhəmmədova, A. K. KurıĢjanova, O. Prisak, E. Ġ. Fazılov və s. dissertasiyalarında,
məqalələrində rast gəlirik.
Qırxıncı ildə bu əsər haqqında mətbuatda yazılar çap olunmağa baĢladı. Polyak alimi
Zayançkovski özünün ―Məmlük hakimiyyəti dövründə yazılmıĢ ərəb – qıpçaq sözlükləri üzərindəki
müĢahidələr‖ məqaləsində ―Ət – tuhfə‖ əsərinə də toxunmuĢdur. 1942 – ci ildə tanınmıĢ
oriyentalist T. XalaĢi – Kun bu abidənin faksmilesini çap etdirmiĢdir. 1945 – ci ildə isə prof. Bəsim
Atalay ―Ət – tuhfə‖ əsərini türk dilinə tərcümə etmiĢ və onu əsərin yazıldığı dövrü iĢıqlandıran giriĢ

məqaləsi ilə birgə çap etdirmiĢdir. B. Atalay lüğətdəki sözləri əlifba sırası ilə düzmüĢ, onları bəzi
türk yazılı abidələri və baĢqa türk dilləri ilə müqayisə etmiĢdir. NəĢrə lüğətin əlyazmasının fotosurəti də əlavə olunmuĢdur. Lakin bəzi tədqiqatçıların fikrincə bu fotosurətdə müəyyən pozuntular
(defektlər) vardır.
Sayca üçüncü nəĢr isə özbək alimi Salih Mütəllibov tərəfindən edilmiĢ tərcümədir. Özbək
dilinə olunan tərcümə türk dilinə olunan tərcümədən faksmilenin olmaması ilə fərqlənir. S.
Mütəllibov ―Ət – tuhfə‖ əsərini baĢqa yazılı abidələrlə müqayisə etməmiĢ və türk sözlərinin iĢlənmə
tezliyini göstərməmiĢdir. Özbək dilində olan tərcümədə bəzi səhvlər, qeyri – dəqiqliklər mövcuddur. Amma türk sözlərinin ərəb qrafikası ilə yazılıĢının çox olması onun üstün cəhətlərindəndir.
Əsərin ən mükəmməl tərcümələrindən biri akad. A. N. Kononovun redaktəsi ilə E. Ġ. Fazılov
və M. T. Ziyayeva tərəfindən edilən tərcümədir. Kitab giriĢ, leksik – qrammatik oçerk, mətnin
tərcüməsi, sözlük, qrammatik göstəricidən ibarətdir. ―Ət – tuhfə‖ əsərində zəngin leksik material
qələmə alınmıĢ və digər XIII – XIV əsr abidələrində rastlaĢmadığımız sözlər qeyd olunmuĢdur.
Əsərin qrammatika hissəsi 64 fəsil və bölmədən ibarətdir. Fəsil və bölmələrin adından belə məlum
olur ki, müəllif türk dilinin dəqiq Ģərhini verməyə çalıĢır. Lakin, türk dilinin bütün kateqoriyaları
ərəb qrammatikası modeli əsasında verilmiĢdir. Yəqin ki, müəllif bunu ərəb oxucusunun baĢa
düĢməsi üçün belə etmiĢdir. Əsərin yazılıĢ üslubu və metodu müəllifin türk dilinin gözəl bilicisi
olması qənaətinə gətirib çıxarır. Əsərdə türk dilinin lüğət tərkibi nitq hissələrinə görə təsnif
olunmuĢdur: adlar, fellər, ədatlar. Xüsusilə qeyd edə bilərik ki, adlar, yəni isim, sifət, say və
əvəzliklər bütün özəllikləri ilə ifadə olunmuĢdur. Təkcə onu deyə bilərik ki, ―Ət – tuhfə"nin dilində
verilmiĢ sözlərin yarıdan çoxu məhz adların payına düĢür. Abidənin dilində 3600 söz iĢlənmiĢdirki,
bunlardan 2187 – si adlardır. Bu adlar içərisində maddi varlıqların, mənəvi və mücərrəd anlayıĢların
adlarını bildirən fel köklü sözlər daha geniĢ Ģəkildə əks olunur. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, bu
adların bir çoxu daha çox hərəkət fellərindən yaranan adlardır.
Türkoloji dilçilikdə adlar xüsusi tədqiqat obyekti olsa da, ―Ət – tuhfə‖ əsərində bu yönümdə
araĢdırmalar demək olar ki, yoxdur. Bu yazıda bizim məqsədimiz ―Kitab ət – tuhfə üz – zəkiyyə fi
– l – luqa ət – türkiyyə‖ əsərində olan bəzi fel köklərindən ad yaradan Ģəkilçilər, həmin adların
semantik xüsusiyyətlərini, məna çalarlıqlarını və ümumiyyətlə onların felin hansı məna qrupuna aid
olmasını araĢdırmaq, bu adların müasir türk dillərində iĢlənmə yerini müəyyənləĢdirməkdən
ibarətdir.
―Ət – tuhfə‖ əsərində iĢlənmiĢ fel köklü adların semantik sahəsi geniĢdir. Belə fel köklü adları
aĢağıdakı məna qruplarına bölmək olar: 1) hərəkət fellərindən əmələ gələn adlar; 2) nitq fellərindən
əmələ gələn adlar; 3) təfəkkür fellərindən əmələ gələn adlar 4) iĢ fellərindən əmələ gələn adlar; və
5) hal-vəziyyəti ifadə edən fellərdən əmələ gələn adlar. Bu adların yaranmasında iĢtirak edən
təxminən iyirmiyə yaxın Ģəkilçi vardır ki, onlardan bir neçəsinə diqqət yetirək.
-Ģ, -ıĢ, -iĢ, -uĢ, -üĢ;
Hərəkət adları: karğı + Ģ – "qarğıĢ", yazı + Ģ – ―yazı‖, çık + ıĢ – ―çıxar‖(maliyyə termini), min
+ iĢ – "at sürmə" və s. hərəkət adı bildirən sözlər hərəkət fellərinə göstərdiyimiz Ģəkilçilərin
artırılması ilə yaranır.
Müasir türk dillərində -ıĢ4 Ģəkilçisi ilə formalaĢan adlar, həm hal və hərəkətin adını, eləcə də
hərəkət prosesi bildirməyə xidmət edir, həm də nitq və təfəkkür fellərindən müxtəlif formalı adlar
yaradır. Bu Ģəkilçilər vasitəsilə düzələn adlar həm oğuz qrupu türk dillərində, həm də digər türk dili
qruplarında da iĢlənir. Məs.: görüĢ, baxıĢ, yeriĢ, söyüĢ, yaĢayıĢ(Azərb.), geliĢ, düĢünüĢ, doğuĢ,
kurtuluĢ(türk), uqrayıĢ, qeliĢ, okayıĢ(türkmən), öpüüĢ, soruĢ, qörüĢ(qaqauz), uzqariĢ, buliĢ(özbək),
beriĢ, kiliĢ, kaytiĢ(uyğur), tartıs, özqeris, kurılıs (qazax) və s. Prof. F. Zeynalov bu tip sözlər
haqqında yazır: ― AraĢtırmalar göstərir ki, bu sözlərin bəzisi isimlərdən daha çox hərəkət adlarına (
feillərə) yaxınlaĢır‖. (2, 29)
-k, -ak, -ək, -ık, -ik, -uk, -ük
Bu Ģəkilçi vasitəsilə həm bədən üzvlərinin adları, hərəkət prosesini, onun vasitəsini, nəticəsini
bildirən adlar, yer adları və əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər düzəlir. Məsələn, kapa + k – ―göz
qapağı‖, yür + ək – ―ürək‖ (yürümək felindən yaranmıĢdır), bit + ik – ―məktub, kitab‖,bıç + ak –
"bıçaq, dəryaz", tay + k – "əsa"(dayamaq felindən), kıç + lak – "qıĢlaq", tolan + ak; bulan + ak –

"bulanıq", tırna + k – ―dırnaq‖("tırnamaq" - cırmaqlamaq), və s. Tırna – sözünün mənası,
göstərdiyimiz kimi əsərin dilində ―heyvan pəncəsi, caynaq‖ Ģəklində verilmiĢdir. Qədim türk
dilində bu söz ―cırmaqlama‖ mənasını ifadə edirdi. Sözün kökündə ―tar‖ - ―ləğv etmək, baĢlı –
baĢına buraxmaq‖ – feli durur. ―Tarma‖ sözündən çağdaĢ Azərbaycan türkcəsində müəyyən fonetik
dəyiĢikliyə uğramıĢ ―tarmaq‖ – ―dırnaq‖ ismi düzəlmiĢdir. Ç ağdaĢ A z ərba yc an, Türki ye,
Türkm ən t ürkç əl əri nd ə bu Ģ əki l çi l ərl ə düz əl ən söz l ər i ndi d ə i Ģl ənm əkdəd i r.
M əs .: Az ərba yc an: bi l i k, deĢi k, dönük, böl ük, əl ək ; t ürk m ən: dönük, deĢ i k;
t ürk: böl ük v ə s .
-ma, -mə, -maç, -məç;
―Ət – tuhfə‖nin dilində bu Ģəkilçilər hərəkətin vasitəsini bildirən alət və hərəkətin nəticəsini
bildirən adlar yaradır. Məs., bur + ma – "daĢ atmaq üçün iĢlədilən silah", süz + mə - "qatıq süzmək
üçün iĢlədilən mətbəx əĢyası, süzgəc", tüy + mə/düq + mə - "düymə", bula + maç – "un, süd,
yağdan hazırlanmıĢ sıyıq" və s.
‖Ət – tuhfə‖nin dilində iĢlənən -maç, -məç Ģəkilçiləri dəyiĢikliyə uğrayaraq, ―ç‖ səsinin
düĢməsi nəticəsində müasir Azərbaycan və türkiyə türkcələrində -ma, -mə Ģəkilçilərinə çevrilib.
Müasir türk dillərində bu Ģəkilçilər məhsuldar Ģəkilçilərdir və onların vasitəsilə çoxlu sayda sözlər
yaranır. Məs., dü ym ə, qı z art m a, yarm a , dol m a, qovurm a, bul am a (Az ərba yc an) ;
dol m a, kı z art m a, döĢem e (t ürk); bi l m e, qı z ort m a, bi çm e, uçm a (t ürkm ən).
-kı, -ki, -ku, -kü. –qı, -qi ;
―Ət – Tuhfə‖nin dilində bu Ģəkilçilər əsasən iĢ fellərinə əlavə olunaraq alət adlarının
yaranmasında iĢtirak edir. Bunlara misal olaraq aĢağıdakı sözləri göstərmək olar: bur + qı – ―dəlik
açan‖, bıç + kı/ku – ―miĢar‖, kəs + ki/kü – ―balta‖, silik + ku – ―toz çırpmaq üçün alət‖.
Bu Ģəkilçilər vasitəsilə əmələ gələn hərəkət adları oğuz qrupu türk dillərində feldən ad – isim
düzəldən Ģəkilçilər kimi Ģərh edilir. Məs.: vurğu, bölgü, sevgi, çalğı, üzgü, alqı, satqı və s. ÇağdaĢ
Azərbaycan dilinin dialekt və Ģivələrində(Cəbrayıl) ―bıĢqı‖, Biləsuvar, Qazax ―bıçqı‖ variantında
―miĢar‖ mənasında indi də iĢlənməkdədir(1, 53).
Müasir türk dillərinin qıpçaq və karluq qrupunda bu forma çox məhsuldardır. Məs., alqu,
barğu, kəlqü(uyğur); alğı, bastağı, köpqi(qazax), alqı, baslağı, körqi(qaraqalpaq).
-kaç, -kıç, -qaĢ, -kiĢ
Bu Ģəkilçilər məiĢət əĢyaları, quĢ, sürünənlərin adını bildirir və əsasən hərəkət fellərinin
köklərinə əlavə olunurlar. Buna misal olaraq aĢağıdakı sözləri göstərə bilərik:
Süz + quĢ – Əsərin dilində bu söz ―süzgəc‖ mənasında iĢlənir; kaz + kıç – "bel", bas + kıç –
"baĢmaq", aç + kıç – "açar", oltur+ qaĢ – "oturacaq", kıs + kaĢ – "xərçəng", ilan + kiĢ – "ilan"
qədim türk dilində "ilan" sözü tutmaq, vurmaq, iliĢmək mənasında iĢlənir.
Bu yolla əmələ gələn hərəkət adları fellərdən əmələ gələn isim və sifətlərdən, hər Ģeydən
əvvəl, leksik – semantik məna cəhətdən fərqlənir, iĢ, hal – hərəkət, prosesin adını bildirir, əĢyalıq,
əlamət və keyfiyyət əks etdirə bilmir.(2, 214))
Yux arı da göst ərdi yi m i z ki m , i hesablamamıza görə, ―Ət – Tuhfə‖ əsərinin dilində
təxminən 20 – yə yaxın Ģəkilçi vasitəsilə, fellərdən yaranan mindən çox ad (isim və sifət) vardır. Bu
da XIV əsrdə sözyaratma prosesinin kifayət qədər inkiĢaf etdiyini, dolayısı ilə türkcənin çox zəngin
bir dil olduğunu göstərir.
Göründüyü kimi ―Ət – Tuhfə‖nin dilində iĢlənən fel köklü adlar öz dinamikliyini qoruyub
saxlaya bilmiĢdir. Bu sözlərin bir çoxu indi də çağdaĢ türk dillərində eyni mənada iĢlənir. Bəzi
sözlər isə məna dəyiĢməsinə məruz qalmıĢdır. Bundan baĢqa adyaratma prosesində iĢlənən
Ģəkilçilərin bəziləri müəyyən fonetik dəyiĢmələrlə öz funksiyasını saxlasa da, çox az sayda
Ģəkilçilər öz funksiyalarını itirmiĢdir.
Əldə etdiyinmiz nəticəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, əsərdə adların yaranma texnikası müasir
türk dillərində iĢlənən adların yaranma texnikasından fərqlənmir. Bunu türk dillərinin tipoloji
sisteminin dayanıqlılığı və ―Ət – Tuhfə‖ yaranan dövrdə türk dil ailəsinin diferensiallaĢmasının hələ
də davam etməsi ilə izah etmək olar. Belə bir fakt, indiyədək olduğu kimi, ―Ət – Tuhfə‖nin türk
dilləri üçün təkcə leksik mənbə yox, həm də türk dillərinə məxsus aqlütinasiyanın xarakterizə
olunması baxımından çox önəmli olmasını düĢünməyə əsas verir.
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SUMMARY
The semantical field (branch) of the verbal-rooted names are wide in "Et – Tuhfah – ur – Zakiyya – fill – Lugat – It – Turkiyya". Some of these names have kept their former shade of meaning.
But others have attained (gained) the new meanings. The verbal-rooted names are formed by means
of different morphological units, i.e. suffix. The technique of creating names don‘t differ from the
technique of creating the names which are being used in the Modern Turkish languages. It can be
explained by the stability of the typological system of all Turkish languages and the continuation of
the differentiation of Turkish language family in the century which ―Et - Tuhfah‖ (the selected poems of poet) was created.
Qasımov R., filologiya elmləri namizədi,
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Azərbaycan
CƏLĠL MƏMMƏDQULUZADƏ YARADICILIĞINDA
AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEYALARI
Azərbaycan ədəbi fikrində azərbaycançılıq ideyası peĢəkar, ideoloji konseptuallıq və məzmun
cəhətdən görkəmli azərbaycançı ədib Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında müəyyənləĢir.
Cəili Məmmədquluzadədən öncə ədəbi fikir tarixində ilk dəfə ―azərbaycanlı‖ ifadəsinin iĢlənməsi
Əbül Üla ilə Xətib Təbrizi arasındakı mükalimədə rast gəlindiyi məlumdur. Daha sonralar bir
milləti ifadə baxımından ―azərbaycanlı‖ ifadəsi ―KəĢkül‖ qəzeində özünə yer alır. Qafqazda
yaĢayan azərbaycanlıları adlandırmaq istiqamətində elmi məzmunluluq baxınmından bu ifadəni
görkəmli Azərbaycan publisiti, ictimai-siyasi xadim, poliqlot, alim və s. Məhəmməd ağa ġahtaxtılı
tərəfindən ―Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı?‖ məqaləsində təqdim edilir. Ancaq
azərbaycanlılığın təkcə millət olaraq deyil, həm də milli ideya, konseptual ideologiya və hardasa,
bir ictimai hərəkat proqramı olaraq müəyyənləĢməsi görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin adı
ilə bağlıdır. Bu görkəmli ədbin bütün yaradıcılığı azərbaycançılıq ideologiyasının ideya mənbəyidir.
Onun ayrı-ayrı publisist yazılarında konkret azərbaycançılıqla bağlı məsələlər özünə Ģərh tapdığı
kimi, ―Ananmın kitabı‖. ―Kamança‖ bədii əsərləri, ―Azərbaycan‖ məqaləsi, ―VətəndaĢlar‖,
―Cümhuriyyət‖ məqalələri azərbaycançılığın proqram xarakterli mənbəyi hesab edilir. Böyük sənətkar
Cəlil Məmmədquluzadənin ―Anamın kitabı‖ əsəri müəllifin milli istiqlal, dövtətçilik, müstəqillik
ideallarını özündə əks etdirən çox qiymətli bədii məxəzdir. Bu pyes əsl Azərbaycannamədir,
azərbaycançılıq ideyalarının mənbəyidir. ―Anamın kitabı‖ – Azərbaycanın milli istiqlalı haqqında XX
əsr boyu yazılmıĢ silsilə əsərlərin mənəvi Anasıdır. ...C.Məmmmədquluzadənin ―Anamın kitabı‖ əsəri
...milli-mənəvi özünüdərk, Vətənçilik, milli birlik və müstəqillik dərsliyidir. ―Anamın kitabı‖ –
Azərbaycanın ...tale kitabıdır, milli ədəbiyyatımızın ən mükəmməl Azərbaycannaməsidir‖ [2, səh. 2022]. Bu mənada ―Anamın kitabı‖ əsərində müəllif müstəqil Azərbaycan ideyası, dövlət və idarəetmə
haqqında təməl məlumatlar, bilik verir. Fikrimizcə, bu əsərdəki Qurban Vətənin varlığı və azadlığı
yolunda özünü mübarizəyə atıb fədakarlıq etmənin, özünü vətənə və millətə həsr etmənin, hər Ģeyilə
vətənə aid olmanın, Zaman leksik-semantik mənasına uyğun olaraq fəlsəfi-tarixi vaxtın, zamanın,
Qənbər isə məna etibarilə özündə vətənin, millətin, xalqın ruhunu, tarixini, yaddaĢını hifz eləyib

daĢlaĢdıran vətəndaĢlığın simvoludur. Onlar çobandırlar, yəni əslində qayğıkeĢlik, məsuliyyət,
sadəlik, sevgi, yanğı onlarda cəmlənib, onların ruhunda, xarakterində kök salıb. ―Biz çobanıq dağdı,
daĢdı yerimiz, YoldaĢımız qoyun-quzu sürümüz, Dərs almayıb haqdı ki heç birimiz, Amma zövqüsəfalıdı çobanlar, QardaĢlıqda vəfalıdı çobanlar [5, s.471] Ģeiri çobanların mahnısı yox, əslində
himnidir. Onlar heç bir dərs almasalar da, bu xalqın özünəməxsus kortəbii tərbiyəsini alıb
təlimləniblər və xalqın ruhunu təcəssüm etdirirlər. Ancaq ―obrazovannı‖ millət baĢçılarının millətin
güzəranından nəinki xəbərləri yoxdur, heç gözləri qarĢısında sızım-sızım sızıldayan ac, zavallı
insanlara acımırlar da. Onlar hələ gözləyirlər acları həqiqətən ac və ya tox olduqlarını dəqiqləĢdirib
bir qərar versinlər, sonra dərdlərinə baxarlar da, baxmazlar da. Ancaq çobanlar dərhal onlara
əllərində olanları verib doyurmaq, dərdlərinə Ģərik və çarə olmaq istəyirlər. Bizə elə gəlir ki, Mirzə
Cəlil sürü ilə xalqı, təbəəni, çoban ilə baĢçını, rəhbəri [və onlar arasındakı münasibətləri] göstərmək
istəmiĢdir.
Bütün müsbət milli potensial və perspektivlər çobanlarda toplanıbdır. Xüsusilə də təmiz ana
dilinin yalnız onların nitqlərində gözlənilməsi və qorunması onlara olan məhəbbəti artırır. Rüstəm,
Səməd Vahid, Mirzə Məhəmmədəli kimi ―bir para millət baĢçılarının‖ ―qatıĢ-bulaĢ‖ dilindən
özlərindən baĢqa heç kəs heç nə baĢa düĢmür. Buna görə də onlara hamıdan bir köynək daha yaxın,
daha doğma olan dos-doğma bacıları Gülbahar: ―QardaĢlarım, sözün doğrusu budur ki, çobanların
danıĢdığından savayı mən bir söz baĢa düĢmədim ‖- deməklə onların ―dillərinə‖ də qiymət vermiĢ
olur. Buna görə də ―ana dili qəlblərə dəvadır. Ana dili ana ruhudur, dərdlərə çarədir‖ fikrini
Zəhrabəyim xəstələnib yerə yıxılanda Gülbahar onu doğma övladların yad dilləri ilə deyil, yad
çobanların doğma, ruh oxĢayan dillərilə dərdinə dəva eləməklə ifadə edir. Aydın ifadəsini tapmıĢdır
ki, xalqın ziyalısı ilə xalqın sadəsi bir küllün müxtəlif zərrələri olmalarına baxmayaraq, birbirilərini baĢa düĢmürlər və aralarında milli-ictimai uçurum, özgəlik vardır.
Qənbərin, Zamanın, Qurbanın və onlar kimi sadə xalq adamlarının danıĢığı, əməli, dərdə-oda
əlacları el adətincə, el təbirincə, el qaydasıncadır. Onların qoyunların yarasına sürtdüyü ‖nöyüt‖
―mədəni‖ dərmanlardan çox-çox təsirli və yararlıdır. [Fikrimizcə, neftlə qoyunların yarasına əlac
eləmək su kimi yad ciblərinə axıb gedən milli sərvətimizi milli dərdlərimizə dərman etmək, xalq
yolunda istifadə etmək, milli varlığımızı və inkiĢamızı neft siyasəti əsasında qurmaq fikrini ifadə
edir] Onların dil təbiri ana dilinin nüvəsi, milli ölçüsü, nümunəsi, etalonudur.
Ədibin Zaman, Qurban, Qənbər obrazlarında hakimiyyət və idarəetmə mexanizmi haqqında
fikirləri öz ifadəsini tapır. Əgər müəllifin ürək yanğısı ilə təsvir etdiyi millətin ―böyük‖ adamlarında
və onların heyətində mənəmlik, intizamsızlıq, savaĢ və dartıĢma varsa, öz millətinə, vətəninə qarĢı
laqeydlik və uyuĢmazlıq hökm sürürsə, müəllifin dərin sevgi və böyük ümidlə təsvir etdiyi sadə
adamlarda – çobanlarda və onların heyətində bir-birinə hörmət və qayğı, möhkəm intizam, qaydaqanun, vətənə, torpağa, elə sevgi, məhəbbət və bağlılıq hökm sürür. Bu mənada çobanların sürü ilə
təmasında əsl dövlət mexanizmi və dövlətçilik qaydaları, demokratik, humanist idarəetmə ənənələri
özünü göstərir: Bu baxımdan akademik Ġ.Həbibbəyli yazırdı ki, ―C.Məmmədquluzadə xalq, milli
birlik, vətən motivlərini ―Anamın kitabı‖ əsərindəki Zəhrabəyim ana, Gülbahar və habelə, Qənbər,
Qurban, Zaman obrazları vasitəsi ilə çatdırmağa çalıĢmıĢdır. Əsərdəki çoban surətləri milli
mənəviyyatın, xalq adət-ənənlərinin, doğma torpağa bağlılığın həqiqi yaradıcısı kimi çıxıĢ edirlər.
Cəlil Məmmədquluzadənin Gülbahar obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında Vətən, millət və istiqlal
amalının dramatik üverturasıdır‖[2, s. 21-22]. Bizcə, bunları da əlavə etmək olar ki, müəllifin bu
simvolik obrazlar ansamblında Zəhrabəyim ana Vətən, qız Gülbahar vətənin taleyi [gələcəyi],
qardaĢlar Rüstəm bəy, Səməd Vahid, Mirzə Məhəmmədəli millət baĢçıları, rəhbər, lider, çobanlarZaman, Qurban, Qənbər isə xalq, millət anlayıĢlarını ifadə edirlər.
Müəllif adam yerinə qoyulmayan çobanların ―çoban-çoluq dili‖ hesab edilən dillərini ana
Zəhrabəyimin, onun timsalında vətənin dərdinə dərman görür. Onların danıĢdığı dildə ananın kefi,
halı, ruhu köklənib, buna görə də bu dil onun kefini açmağa, dərdini dağıtmağa qadirdir. Hətta üç
qardaĢın danıĢığı, dili , ədası o qədər ana ilə bacını bezikdirir, usandırır ki, bir anlığa çobanların
Ģirin danıĢığına hava –su kimi ehtiyac hiss eləyir, darıxırlar. Qəribədir ki, baĢqalarının bir-birini
baĢa düĢməsi, dil tapması üçün lüğət hazırlayan Rüstəm bəy özü öz atadan-anadan bir dos-doğma
qardaĢları ilə dil tapa , öz dillərində baĢa düĢə bilmir.Yerə-göyə xüsuf-küsuf duası yazıb guya onları

fəlakətdən xilas etmək istəyən Mirzə Məhəmmədəli öz qardaĢları ilə bir olmağa, doğma ailəni
dağılmaqdan xilas etməyə gücü yetəcək bir dua ―yazmağı‖ bilmir. Elmi-qafiyə dərsi ilə sözlərin
bir-birinə poetik uyğunlaĢmasını öyrədən Səməd Vahid özü qardaĢları ilə bir ailə doğmalığı ilə
uyğunlaĢa, birliyə uya bilmir, bir ailənin qayda-qanunlarına sığa, öyrəĢə bilmir. Etiqad ayrılığından
bir-birinə sözü xoĢ gəlməyən qardaĢları vahid bir məxrəcə gətirmək üçün yeganə bir kitab [ideya,
qanun] lazımdır: ― Qaldı bircə kitab! Bu da anamın kitabı!‖ Bu, Vətən kitabıdır, vətən naminə
birləĢmənin qanunu kitabıdır. Məhz bu kitab xilası , nicatın yolunu – düsturunu göstərən kitabdır.
Yalnız bu kitaba etiqadla ittihada gəlmək mümkündür. Bu kitab o kitabdır ki, buyurur: ―Yer, göy,
aylar və ulduzlar göylərdə seyr edib gəzə-gəzə genə əvvəl-axır günün baĢına dolanırlar. Mən etiqad
edirəm ki, mənim də balalarım dünyada hər yanı gəzib dolansalar, genə əvvəl-axır anaları Zəhranın
ətrafında gərək dolanalar; çünki ay və ulduz Ģəmsin parçaları olan kimi bunlar da analarının ayı və
ulduzlarıdır. Vay o kəsin halına ki, təbiətin həmin qanununu pozmaq istəyə! Onun insafı və vicdanı
ona müdamil-həyat əziyyət edəcək: nə qədər canında nəfəs var peĢiman olacaq‖ [5, s. 475]. Vətən
öz taleyinin müqəddəratını ―Anamın kitabı‖ əsasında həll etməyi tələb edir. Budur vətəndaĢlığın
düsturu, aksiomu, azərbaycançılığın qanunu, azərbaycanlılığın kəlmeyi-Ģəhadəti, Vətən adlı Allah
yolunda namazın sözləri!.. Anamın kitabı‖nda vətəndaĢlar vətəndə dövlət qurub onun keĢiyində
ayıq-sayıq durmaqla var olmaq qanununu ifadə edir. Burda diqqəti çəkən məsələlərdən biri də
ananın kitabı, atanın vəsiyyətnaməsi olan kitabın özü və üslubu məsələsidir. Fikrimizcə, ədib bu
vəsiyyətnamənin üslubunu müqəddəs "Qurani-Kərim"in [və digər müqəddəs dini kitabların]
üslubuna uyğunlaĢdırmıĢdır. DüĢünürük ki, bunu məqsədli edən ədib xalq, kütlə arasında "Quran"a
olan hədsiz inamı nəzərə alaraq öz "Atanın kitabı"nda da [bu, əslində atanın yazdığı, ancaq ananın
saxladığı kitab olduğu üçün belə adlandırılıb – R.Q.] bu üslubu, diktə formasını əsas götürmüĢdür.
Diqqət edilsə, atanın vəsiyyətnaməsində iĢlənən "Vay o kəsin halına ki … Mən etiqad edirəm ki…"
kimi ifadə formaları eynən tez-tez "Qurani-Kərim"də də [və digər dini müqəddəs kitablarda da]
iĢlənir və aparıcı müraciət üslubunu təĢkil edir. Vəsiyyətnamədəki yığcamlıq, məzmunluluq, diqtə,
təntənə, əzəmət və s. elə "Qurani-Kərim"də də aparıcılıq təĢkil edir. Vəsiyətnamədəki ―Mən etiqad
edirəm ki…‖ baĢlıqlı mətn Ġslam dininin ―Mən Ģəhadət edirəm ki, Allah birdir…‖ baĢlıqlı
müsəlmançılığın ―kəlmeyi-Ģəhadət‖ini xatırladır və bu mənada Mirzə Cəlil bu yığcam, üslubca
zəngin kiçik mətnlə azərbaycançılığın ―kəlmeyi-Ģəhadət‖ini yazmıĢ olur. Bundan baĢqa düĢünmək
olar ki, C.Məmmədquluzadə yeganə sənətkarlardandır ki, ayı və ulduzu atanın yadigar qoyduğu
―Anamın kitabı‖nda təsvir etməklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağına iĢarə etmiĢ, bu
əsəri ilə sanki ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinə olan rəğbətini bildirmiĢ, üç qardaĢın simasında
onların barıĢmaz münasibətləri, anlaĢmazlıqları və s. timsalında onun süqutu səbəblərini təsvir
etmiĢdir.
―Аzərbаycаn ədəbi-ictimаi fikir tаriхində, sözün gеniĢ mənаsındа, milli istiqlаl, dеmоkrаtiyа
və Vətən аzаdlığı uğrundа mübаrizənin ön cərgəsində dаyаnаn‖, ―yаrаdıcılığı gələn hər yеni nəsil
üçün müstəqillik, аzərbаycаnçılıq, millilik və vətəndаĢlıq tərbiyəsi məktəbi‖ [2, s. 5] olan, həmiĢə
yаrаdıcılıq ―qəsdi Аzərbаycаn üzərinə‖ оlаn böyük azərbaycançə ədib Cəlil məmmədquluzadə
―dünyа-аləmin dəyiĢildiyi, bütün zаdlаrın dəyiĢilib öz mənаsını tаpdığı‖ bir vахtlаrdа ―vətən,
vətən, vətən, millət, millət, millət, dil, dil, dil. Bəni–nоi-bəĢər üçün bу dаirələrdən kənаr özgə bir
nicаt оlmаdığını‖ ―lüt-üryаn vətən qаrdаĢlаrınа‖ [6, s. 84] səslənirdi. Görkəmli ədibin
―Azərbaycan‖ məqaləsi bütövlükdə azərbaycançılığın platforma və proqramı hesab edilir. Onun bu
məqalədə ana dili, ana vətən, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü və s. ilə bağlı irəli sürdüyü ideyalar
müəyyənləĢdirdiyi azərbaycançılıq məfkurəsi və vəzifələri kimi yer tapır.
Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı ədəbiyyatımız üçün əsl milli özünüdərk kitabı,
istiqlal, oyanıĢ və maarif dərsliyidir. Təsadüfi deyildi ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını qiymətləndirərkən deyirdi: ―Cəlil
Məmmədquluzadənin yaradıcılığında Azərbaycanın bütün milli xüsusiyyətləri, eyni zamanda
ümumbəĢəri dəyərləri əks etdirən fikirlər bizim milli ideolociyanın əsasıdır və həmin ideologiyanın
yaranması üçün böyük bir vasitədir, böyük bir sərvətdir. O dövrdə həm milliliyə bağlı olmaq, həm
də dünyəvi, ümumbəĢəri dəyərləri qiymətləndirmək, onları öz yaradıcılığında əks etdirmək və
xalqımızın ümumi səviyyəsini qaldırmaq cəhdləri böyük vətəndaĢlıq cəsarəti idi, böyük xidmətdir

və bunu biz daim qiymətləndirməliyik. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı, əsərləri
bu gün bizim milli ideologiyanın formalaĢmasında, yaranmasında və onun konsepsiyasının elmi
Ģəkildə hazırlanmasına çox kömək edə bilər və çox kömək edəcəkdir. ...Cəlil Məmmədquluzadə bu
gün bizim üçün mənəviyyat mənbəyidir, mənəvi dayaqdır‖ [4, s. 91].
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SUMMARY
The article deals with azerbaijanian ideas in famous writer and dramatist Jalil Mammadguluzadehיִs activity. It is noted that azerbaijanian ideas has been reflected in famous Azerbaijan writer and
dramatist J.Mammadguluzadehיִs activity for the first time in the Azerbaijan literary think. It is showed
that azerbaijanian ideas have been reflected in Jalil Mammadguluzadehיִs ―Anamin kitabi‖ [―My
mottherיִs book‖], ―Kemancha‖, ―Azerbaijan‖, ―Cumhuriyat― [―Republic‖] and atc. works.
Qasımova T., fəlsəfə elmləri namizədi,
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ AZƏRBAYCAN QADINI
«Azərbaycan qadını tarix boyu ağlı, zəkası və fədakarlığı, mərdliyi
və zəhmətkeĢliyi, millətinə hədsiz məhəbbəti, gözəlliyi, xalqımızın
milli xüsusiyyətlərinə sadiqliyi ilə tanınmıĢdır. Əsrlər boyu, o
üzərinə düĢən missiyanı Ģərəflə daĢımıĢdır. XXI yüzillik
Azərbaycan qadınları üçün böyük naliyyətlər, uğurlar, köklü
dəyiĢiklər əsri olmuĢdur. Ən böyük tarixi uğur isə odur ki,
Azərbaycan qadını azadlığa çıxmıĢ suveren dövlətin vətəndaĢı
olmuĢdur. Bu çox böyük hadisədir».
Heydər Əliyev
Artıq dilimizdə tez-tez iĢlədilən bir deyim var. Ailə dövlətin əsasıdır. Qadınların ailə
institutunda yeri və əhmiyyətini nəzərə alsaq, onların dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində nə kimi
statusa malik olduğu aydınlaĢır. Azərbaycan qadınının həm dövlətin, həm də ölkənin
möhkəmləndirilməsi və inkiĢafında mütəĢəkkil qüvvəyə çevrilməsi, XX əsrdə, xüsusilə də
ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamana təsadüf etmiĢdir.

XX əsr yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada qadın faktorunun, qadın hərəkatının
intensiv yüksəliĢi və özünütəsdiq dövrü kimi yadda qalmıĢdır.
Azərbaycan qadını öz tərəqqisi və dövlətçilik iĢinə dəstəyi yönümdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi dövründə yüz illərlə bərabər yüksəliĢ mərhələsini yaĢamıĢdır. Bu illər
qadınlarımızın cəmiyyətdə gedən proseslərdə ən yaxından iĢtirakı, hüquqlarının təminatı
baxımından sözün əsl mənasında milli qadın hərəkatının intibahı illəri olmuĢdur.
Azərbaycan qadınları xalqımızın ən böyük tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyin yaratdığı
imkanlardan və demokratikləĢmə prosesindən səmərəli istifadə edərək dövlətin həqiqi dəstəyi və
himayəsi ilə qısa bir müddətdə zamanın tələblərinə uyğun fəaliyyət üsullarını mənimsədi.
Azərbaycan cəmiyyətində qadının öz yeri, öz çəkisi var. Bizim milli təfəkkürümüzdə Ana və
Vətən kəlmələri qoĢa iĢlənir. Bu gün də, Azərbaycan qadını dövlətçiliyimizin tərəqqisi və
möhkəmləndirilməsi üçün üzərinə düĢən məsuliyyəti həmiĢəkindən daha çox hiss edir.
Bu gün Azərbaycanın seçilən, sayılan xanımları çoxdur. Müəllim, həkim, alim, millət vəkili,
professor, ictimai-siyasi xadim… Bu saydıqlarım Azərbaycan qadınının ictimai həyatda qazandığı
uğurlardır. Həyatda isə hər Ģeydən əvvəl o anadır. Öz övladlarını sevən və onlarıın qayğısını
çəkməyi özünə müqəddəs vəzifə hesab edən, ana adının Ģərəfini daĢıyan Azərbaycan qadınıdır.
Bu gün Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyəti, hüquqi dövlətin qurulması uğrunda çox mühüm
iĢlər görülür. Bu iĢlər içərisində insan hüquqlarının mühüm tərkib hisəsi olan qadın hüquqlarının
müdafiəsi, qorunması, geniĢləndirilməsi, qadınların bərabər hüquqlarla yanaĢı bərabər imkanlar əldə
etməsi sahəsində qazanılan uğurlar xüsusi yer tutur. Qadın siyasətinin dövlət siyasətinin vacib
tərkib hissəsinə çevrilməsinin nəticəsidir ki, qadılar bu gün cəmiyyətin aparıcı hissəsinə çevrilib.
Böyük öndərimiz 14 yanvar 1998-ci ildə «Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan qadınlarının
rolunun artırılmasına dair tədbirlər haqqında» fərman imzalanmıĢdır. 2000-ci il martın 6-da
imzalanmıĢ fərman isə «Dövlət qadın siyasətinin» həyata keçirilməsi sahəsində ən mühüm
istiqamətləri müəyyənləĢdirmiĢdir. 2000-2005-ci illər üçün bu sahədə milli fəaliyyət planının təsdiq
olunması problemin həllini təmin edən Ģərt olmuĢdur. 2006-cı ildə bu siyasətin məntiqi davamı kimi
«Gender bərabərliyi haqqında» qanunun qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Dövləti qadın hüquqları və
imkanlarının bərabərliyi, qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün növlərinin aradan qaldırılması
sahəsində yeni bir mərhələyə qədəm qoydu.
Azərbaycan dövləti qlobal cəmiyyətə inteqrasiya siyasətini uğurla həyata keçirir və
özünütəcrid mövqeyinin faydasız olduğunu dəfələrlə bəyan etmiĢdir. Bu ümummilli lider Heydər
Əliyevin milli inkiĢaf strategiyasının baĢlıca məqsədlərindən biri kimi əbədiyaĢar bir nümunədir.
Müstəqil Azərbaycanda qadın probleminin həllində yeni mərhələnin baĢlanması məhz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1995-ci ildə verdiyi fərmanda Azərbaycanın BMT-nin «Qadınlara qarĢı
ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi» haqqında konvensiyasına qoĢulması, «Azərbaycan
Respublikasında Dövlət Qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında» Sərəncamları və bir çox
digər qərarları xatırlamaq yerinə düĢərdi.
Dövlət idarəçiliyində Azərbaycan qadınlarının peĢəkarlığına, intellektual qabiliyytəinə, bilik
və bacarığına inam, möhtərəm prezidentimiz Ġlham Əliyev cənablarının siyasətində də mühüm yer
tutur. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan qadını istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə xaricində
ġərq və Qərb dəyərlərini özündə cəmləĢdirən, yüksək mənəviyyat simvolu kimi qəbul edilir. Bunun
bariz nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun
xoĢməramlı səfiri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətidir. Bu gün
böyüməkdə olan gənc qızlarımız üçün ən gözəl örnək məhz bu obrazdır.
Heydər Əliyev Azərbaycan qadınnlarına olan məhəbbətini müstəqil Azərbaycan qadınlarının
birinci qurultayında etdiyi çıxıĢı zamanı belə izhar edirdi: «Burada Mirvarid xanım Dilbazi Ģeir
oxudu. Orada mənim ən çox xoĢuma gələn söz bu idi: Təbiət dünyanı dəyiĢdirərkən cənnəti qadınla
əvəz etdi. Həqiqətən qadının yerini nə qədər gözəl göstərir. Həqiqətən biz kiĢilər cənnət haqqında
düĢünməməliyik. Cənnət – qadınlar bizim yanımızdadır. Qoy qadınlar cənnət haqqında düĢünsünlər
və cənnətə çatmaq üçün bu dünyada öz iĢlərini görsünlər. Bizim cənnətimiz burdadır».
Ümummilli liderimiz lider cazibəsi, fenomen yaddaĢı, iti məntiqi, gərgin siyasi vəziyyətlərdən
ustalıqla çıxmaq bacarığı, uzaqgörənliyi, intellektual gücü ilə seçilirdi (1, s.2-3). Rəhbərlik etdiyi ilk

gündən qadınlara aid imzaladığı fərman və sərəncamlarda, qəbul etdiyi qərarlarda aĢağıda qeyd
olunan istiqamətləri dövlət siyasətinin əsas mahiyyəti hesab etmiĢdir.
– qadınlara münasibətdə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin, ona müvafiq proqramların
hazırlanması;
– qadınların dövlət orqanlarının iĢində, ölkənin ictimai-siyasi həyatında iĢtirakı, sahibkarlıq
fəaliyyəti, onların yeni ixtisaslara yiyələnməsi, yenidən hazırlığı və ixtisaslarının arıtırlması;
– qaçqın və məcburi köçkün qadınların sosail müdafiəsinin gücləndirilməsi
– qadınların əmək hüququnun həyata keçirilməsi üçün təĢkilati, iqtisadi və hüquqi tədbirlərin
görülməsi.
– qadınların əməyinin onların həyatının sağlamlığının müdafiəsinin, analıq funksiyaları
nəzərə alınmaqla təmin edilməsi;
– beynəlxalq qadın təĢkilatları və respublikada fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təĢkilatları ilə
dövlət strukturlarının qarĢılıqlı əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi (2).
Təqdirəlayiq haldır ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət qadın
siyasəti bu gün onun layiqli davamçısı prezident Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməkdədir.
Prezident Ġlham Əliyev dövlət idarətemə sistemində aparılan islahatların davamı olaraq
idarəetmə strukturunun təkmilləĢdirilməsi və onun müasir tələblərə uyğun qurulması məqsədilə
imzaladığı 6 fevral 2006-cı il tarixli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Qadın
problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ləğv edilmiĢ və onun əsasında Azərbaycan Respublikasının Ailə,
Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmıĢdır.
Heydər Əliyev dəfələrlə öz çıxıĢlarında qadınlarımıza xitabən qətiyyətlə bildirmiĢdir ki, «Mən
bütün fəaliyyətimdə həmiĢə qadınlara arxalanmıĢam, onları özümün dayağı hesab etmiĢəm. Bunlar
sadəcə sözlər deyildir. Mən onları sınaqdan keçirmiĢəm. Mənim həyatımın çox ağır və çətin anları
olub. Bütün bu mərhələlərdə qadınlar özlərini çox etibarlı göstəriblər və bu sınaqlardan çıxıblar.
Azərbaycan Prezidenti kimi mən birinci növbədə qadınların cəmiyyətdə rolunun artmasına
çalıĢıram. Əminəm ki, Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunda, iqtisadi
islahatlarda və digər proseslərdə siz həmiĢə fəal olacaqsınız və ön sıralarda gedəcəksiniz».
Ulu öndər Heydər Əliyevin qadınlarımıza, respublikada qadın hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı
etdiyi bütün məruzələr, çıxıĢlar, hətta ən qısa həcmli yazılar, sözlər belə dərin mənalı fikirlərlə
zəngindir. Bunları müdrik kəlamlar və aforizmlər də adlandırmaq olar. Məsələn, belə aforizm
fikirlərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək. 1998-ci il müstəqil Azərbaycan Respublikası qadınların I
qurultayında söylədiyi nitqə müraciət edək. Prezident deyirdi:
– «Qadınlar insan cəmiyyətinin ən gözəl, ən zəkalı hissəsi olduğuna görə təsəvvür edin bu
salonda nə qədər gözəllik var».
– «ÇalıĢın öz intizamlılığınızı, dözümlülüyünüzü və sədaqətliliyinizi kiĢilərə də öyrədəsiniz.»
– «Məlumdur ki, cəmiyyətdə qadının təsiri çox böyükdür».
– «Qadının sözü də çox kəsərlidir, təsirlidir. Məlumdur ki, kiĢilərin çoxu da qadınların təsiri
altındadır. Ona görə də çalıĢın, təbliğ edin ki, kiĢilər sizdən nümunə götürsünlər., sizin kimi fədakar,
cəfakeĢ və sizin kimi sədaqətli olsunlar».
Ölkəmizdə ailə, qadın hüquqlarının qorunması və gender bərabərliyinin təmin edilməsi kimi
çox həssas bir sahəninin monitorinqinin aparılması, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin milli
mexanizmlərrinin əlaqələndirilməsi dövlətin strateji məqsədlərindən biridir. Çünki bu - insan
potensialından maksimum istifadə, milli genofondumuzun mühafizəsi, inkiĢafı və möhkəmləndirilməsi məsələsidir. Azərbaycanda milli mexanizmlərin institutsionallaĢma modeli kimi yaradılan
AQUPDK milli spesifikaya mükəmməl yanaĢmanı təmin edir. Azərbaycanda müxtəlif dövlət
strukturları nəzdində təsis olunan qurumların problemə ümumi - inteqral bir yanaĢması var (4).
Bu gün gender bərabərliyi sahəsində problemlərin olması təbiidir. Onlardan ən vacib hesab
etdiyimiz - bu gün beynəlxalq hüquq kimi sarsılmaz hesab edilən bir sahənin iflas dövrünü
yaĢadığını diqqətə çatdırmaq istərdim. Həm də ona görə ki, gender bərabərliyinin real gerçəkliyə
çevrilməsinə maneə yaradan ən mühüm səbəblərdən biri də budur. Azərbaycanda gender
bərabərliyinin optimal təminatına maneə yaradan problemlər sırasında bu gün ərazi bütövlüyünün

pozulması, torpaqların 20%-nin iĢğal olunması, 1 milyona yaxın qaçqın və köçükünün mövcudluğu
problemlər sırasındadır. Son illərdə Azərbaycan qadını miqyaslı təsirlərə məruz qalmıĢdır.
Ermənistanın iĢğalçılıq müharibəsi, bir milyondan çox qaçqın, keçid dövrünün problemləri və s.
nəticəsində qadın hüquqlarının və fəallığının struktur sabitliyi və inkiĢaf göstəriciləri dəyiĢməyə
bilməzdi. 1951-ci ildə bütün dünyada qaçqınların sayı 1 milyon idi və onların hamısı avropalı idi.
Bu gün təkcə Azərbaycanda ölkə daxilində zorla didərgin salınmıĢ 1 milyon insan yaĢayır. Ġnsan
hüquqlarının təminatında «yatmıĢ hüquq effekti» adlı bir anlayıĢ var. Bu anlayıĢ, qəbul edilən
qanunların tətbiqini ləngidən mexanizmlərin, insanların Ģüurundakı inersiya və passivliyin olmasını
ifadə edir. Bütün bunlar hüquq mədəniyyəti və hüquq maarifləndirmə iĢinin səmərəli təĢkilini zəruri
edir. Bu baxımdan gender bərabərliyi hüquq kanalının fəaliyyətinə bu problemi araĢdıran sosioloji
mərkəzlərin yaradılmasına ehtiyac var. Gender bərabərliyi sahəsində beynəlxalq qanunvericiliyin
milli praktikaya tətbiqi və əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun strateji prioritetlərindəndir. Ölkəmizin beynəlxalq hüquq məkanına inteqrasiyası intensiv
davam edir. Ümumiyyətlə, regionda gender situasiyası olduqca qeyri-stabil və gərgindir. Bütövlükdə
Qafqaz, o cümlədən Cənubi Qafqaz bölgəsində dövlətlər müxtəlif humanitar, demoqrafik fəlakətlər,
terror və münaqiĢələrin içindədirlər. Qadınlar istər-istəməz yeni rollar oynamalı olurlar. Bu baxımdan
həm regionda gender situasiyasının yaxĢılaĢması, həm də sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün
qadınların öz üzərilərinə də çox böyük vəzifələr düĢür (3). Azərbaycan dövləti XXI əsrə özünün əsrlərin
sınağından keçərək gətirdiyi əvəzsiz milli sərvətlərini, mənəvi dayaqlarını qoruyaraq qədəm qoymuĢdur.
Bu sərvətlər içərisində ən dəyərli olanlardan biri də Azərbaycan qadınıdır, Azərbaycan vətəndaĢıdır.
Dövlətimizin gələcək uğurlarının əsası məhz hər bir vətəndaĢın firavanlığından baĢlayır.
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SUMMARY
An organized force being of Azerbaijan woman in strengthening and development of state and
country come across to the XX centuries, especially to the Azerbaijan leadership, period of the national leader Heydar Aliyev. The main direction and essence of female policy of leader Heydar Aliyev, at the same time the role, influence of woman in the family and society is reflected in the article.
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BEYNƏLXALQ HÜQUQĠ AKTLAR
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI KONSTĠTUSIYASININ HÜQUQĠ MƏNBƏYĠ KĠMĠ

Hər bir dövlətdə ali hüquqi sənəd kimi yüksək təsir qüvvəsinə malik olan Konstitusiya
ictimai münasibətləri sivil şəkildə tənzimləyən, dövlətlə vətəndaş arasında qarşlıqlı məsuliyyət və
vəzifələri müəyyənləşdirən təkmil hüquqi mexanizm kimi xarakterizə edilir. Cəmiyyətin hüquq
sisteminin fundamental əsasını təşkil edən konstitusiyanın demokratikliyi, hamılıqla qəbul
edilmiş ümumbəşəri norma və prinsiplərə cavab verməsi adekvat olaraq ictimai münasibətləri
tənzimləyən qanunların liberallığında, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına maksimum
təminat yaratmasında real təcəssümünü tapır. Bu mənada hər bir dövlətin konstitusiyası onun
ictimai-siyasi, iqtisadi, hüquqi və mədəni həyatının aynası sayılır.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və bilavasitə
rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi – referendum
yolu ilə qəbul edilmiĢ müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası nəinki dövlətin,
habelə xalqın dövlətçilik iradəsini, suverenliyini ifadə edən əsas qanun olmaqla, insan və
vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarını, cəmiyyətin ictimai-siyasi institutlarının fəaliyyətini, dövlətin
özünüidarə sistemini tənzimləyir, vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢmasının və inkiĢafının hüquqi
təminatçısı qismində çıxıĢ edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası eyni zamanda dövlətin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumağı əsas niyyətlər kimi bəyan
etmiĢdir. Konstitusiyada qeyd olunur ki, demokratik quruluĢa təminat vermək, vətəndaĢ
cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi
dövlət qurmaq, ədalətli sosial və iqtisadi qaydalar əsasında hər bir vətəndaĢın layiqli həyat
səviyyəsini təmin etmək, ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq,
sülh, əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢamaq Azərbaycan xalqının ali məqsədləridir.
ÜmumbəĢəri demokratik dəyərlərə əsaslanan bu ali qanun respublikamızın gələcək inkiĢaf
prioritetlərini dəqiq müəyyənləĢdirməklə yanaĢı, insan hüquq və azadlıqlarının təminatını dövlətin
ali məqsədi kimi ön plana çıxarmıĢdır. 5 bölmədən, 12 fəsil, 158 maddədən ibarət olan Azərbaycan
Konstitusiyasının 48 maddəsinin və yaxud üçdə birinin sırf insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı
olması onun beynəlxalq səviyyədə mükəmməl ali qanun kimi qəbulunu ĢərtləndirmiĢdir. Konstitusiyada əksini tapmıĢ strateji məqsədlər, ilk növbədə, hüquqi islahatları və insan hüquqlarının
qorunması prinsipinin real həyatda tətbiqini zəruri etmiĢdir.
Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasında BMT-nin 1948-ci il 10 dekabr tarixli
Ümümdünya Ġnsan Hüquqları Bəyannaməsində və digər beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuĢ insan hüquq-azadlıqları tam və əhatəli Ģəkildə təsbit olunmuĢdur. Kommunizm quruculuğunu
özünün ali məqsədi elan etmiĢ keçmiĢ sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk Konstitusiyası insan və vətəndaĢ hüquqlarının təmin edilməsini dövlətin ali
məqsədi kimi bəyan etmiĢdir. Konstitusiya bu deklorativ norma ilə kifayətlənməyərək, baĢqa bir
maddədə insan və vətəndaĢ hüquqlarını, azadlıqlarını gözləməyi və qorumağı qanunvericilik, icra
və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üzərinə vəzifə olaraq qoymuĢdur. Yeni Konstitusiyanın
əvvəlkilərdən əsas və prinsipial fərqi də, ilk növbədə, burada insan hüquq və azadlıqlarının
prioritetinin, üstünlüyünün bəyan edilməsidir. Dövlətin mahiyyəti, ali məqsədi isə bu hüquqları
tanımaqdan, müdafiə və təmin etməkdən ibarətdir - Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin birinci
hissəsinə uyğun olaraq insan və vətəndaĢ hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali
məqsədidir.
Bu gün artıq insan hüquq və azadlıqlarının təmini ayrı-ayrı dövlətlərin müstəsna daxili iĢi
deyil, bütün beynəlxalq birliyin ümumi problemi kimi qəbul edilir. Ġnsan hüquqlarının qorunması
probleminin beynəlxalq hüququn ümumi prinsiplərindən biri kimi nəzərdən keçirilməsi də bu fikri
bir daha təsdiq edir. Həqiqətən də müasir dövrdə hər hansı dövlətin hüquq sistemini hamılıqla qəbul
edilmiĢ beynəlxalq hüquq normalarından, dövlətlərarası müqavilələrdən kənar təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Bu mənada Konstitusiyamızın Azərbaycanda dövlət hakimiyyətinin daxili
məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaĢdığını, baĢqa dövlətlərlə
münasibətlərinin hamılıqla qəbul edilmiĢ beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında qurduğunu nəzərdə
tutan müddəaları xüsusilə diqqətəlayiqdir. Bu müddəalar ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasına
geniĢ imkanlar açır, eyni zamanda beynəlxalq hüquq normalarının, xüsusilə də insan hüquqlarına
dair normaların ölkəmizdə maneəsiz tətbiqinə əlveriĢli Ģərait yaradır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında beynəlxalq hüququn milli qanunvericiliyə implementasiyası və birbaĢa tətbiqi ilə bağlı çox mühüm və kifayət qədər mütərəqqi prinsiplər əksini tapmıĢdır. Əsas Qanun Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq aktları ölkənin hüquq
sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq nəzərdən keçirir. Konstitusiya, həmçinin, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin (Konstitusiya və referendum yolu ilə
qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) ölkəmizin qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar üzərində
üstünlüyünu tanıyır. Yəni beynəlxalq səviyyəli konvensiyalar Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının əsas mənbəyi kimi çıxıĢ edir. Əsas Qanunda əksini tapan insan və vətəndaĢ hüquq və
azadlıqları Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Bu normalar
belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarının tanınması məsələsində
müstəsna olaraq monistik mövqedən çıxıĢ edir. BaĢqa sözlə, ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrin müddəalarının milli məhkəmələrdə birbaĢa tətbiqi üçün dövlətdaxili aktın qəbul
edilməsi tələb olunmur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsində konkret olaraq göstərilir:
«Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olunmaqla)
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir». Bu maddə insan hüquqları ilə bağlı milli
qanunvericilikdən kənarda qalmıĢ hər hansı məsələnin dövlətimizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrlə tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Bu isə Əsas Qanunun son dərəcə mükəmməl, kamil
bir hüquqi akt olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Konstitusiyamızın hüquqi mənbəyini təĢkil edən beynəlxalq hüquqi aktlar sırasında BMT-nin
1948-ci il 10 dekabr tarixli Ġnsan hüquqları üzrə Ümümi Bəyannaməsini, 1966-cı il tarixli Mülki və
Siyasi Hüquqlara dair Beynəlxalq Paktı, 1966-cı il tarixli Ġqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlara dair
Beynəlxalq Paktı, BMT-nin 1989-cu il tarixli UĢaq Hüquqları Konvensiyasını, BMT-nin Qadınların
siyasi hüquqlarına dair 1952-ci il tarixli Konvensiyasını, BMT-nin Qadınlara qarĢı ayrı-seçkiliyin
bütün formalarının ləğv olunmasına dair 1979-cu il Konvensiyasını, Ġrqi ayrı-seçkiliyin bütün
formalarının ləğv olunmasına dair 1965-ci il Beynəlxalq Konvensiyanı xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Eyni zamanda Azərbaycan BMT-nin 1990-cı il 18 dekabr tarixli «Bütün fəhlə miqrantların və
onların ailə üzvlərinin hüquqlarının qorunması haqqında» Beynəlxalq Konvensiyasına, BMT-nin
1976-cı il 23 mart tarixli «Mülki və siyasi hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt»ının birinci fakültativ
Protokoluna, BMT-nin 1989-cu il 15 dekabr tarixli «Mülki və siyasi hüquqlar üzrə Beynəlxalq
Pakt»ının ikinci fakültativ Protokoluna və insan hüquqları sahəsində mövcud olan digər beynəlxalq
saziĢlərə qoĢulmuĢdur.
Müasir dövrdə insan haqları və azadlıqları sahəsində baĢ verən köklü dəyiĢikliklər həm milli,
həm də beynəlxalq qanunvericilik normaları əsasında tənzimlənir. Hazırda insan haqları və
azadlıqlarına dair sənəd və mexanizmlər daha çox unversal səciyyə daĢımağa baĢlamıĢdır. Bu, bir
tərəfdən insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə yönəlmiĢ beynəlxalq qanunvericiliyin və
mexanizmlərin təkmilləĢdirilməsindən, konkretləĢdirilməsindən ibarətdirsə, digər tərəfdən üzv dövlətlərin məsuliyyətinin artırılması, öhdəlik götürmüĢ dövlətlər üzərində beynəlxalq nəzarət mexanizmlərinin yaradılması və gücləndirilməsi məqsədi daĢıyır. BMT nizamnaməsində, beynəlxalq
konvensiyalarda və bir çox ölkələrin konstitusiyalarında insan hüquqları daha çox cəmiyyətin özülü
və tərkib hissəsi kimi qəbul edilir. Müasir dünyanın vicdan səsi və bəĢəriyyətin mənəvi etalonu kimi
ərsəyə gətirilmiĢ Ümumdünya Ġnsan Hüquqları Bəyannaməsinin I maddəsində göstərilir: «Bütün
insanlar ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar. Onların Ģüurları və vicdanları var
və bir-birlərinə münasibətdə qardaĢlıq ruhunda davranmalıdırlar». 1789-cu il tarixli Fransa «Ġnsan
və VətəndaĢ Hüquqları Bəyannaməsi»ndə göstərilir: «1. Ġnsanlar azad və bərabər hüquqlarla
doğulur və yaĢayırlar. Ġctimai fərqlər yalnız ümumi mənafe ilə bağlı fikirlərə əsaslana bilər». Bu bir
daha sübut edir ki, insanın yaranıĢdan əldə etdiyi bu hüquqlar onun təbii hüquqlarıdır. Bu prinsip
Azərbaycan Konstitusiyasında da öz dolğun ifadəsini tapmıĢdır. Belə ki, Əsas Qanunun 24-cü
maddəsinin I bəndinə görə (Ġnsan və vətəndaĢ hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi) «I//. Hər
kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır».
Əsas Qanunun 25-ci maddəsində isə hər bir Ģəxsin qanun və məhkəmə qarĢısında bərabər
olması prinsipi təsbit edilmiĢdir. Bu müddəanın 2-ci bəndində göstərilir ki, dövlət irqindən,
milliyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənĢəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Ģəxsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. Bununla
yanaĢı, Konstitusiyamız insan və vətəndaĢ hüquqlarını və azadlıqlarını, irqi, milli, dini, dil, cinsi,
mənĢəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaĢdırmağı qəti Ģəkildə qadağan edir.

BMT-nin 10 dekabr 1948-ci il tarixli «Ġnsan hüquqlari haqqinda Ümumi Bəyannamə»sinin III
maddəsinə göstərilir ki, «Hər bir Ģəxsin yaĢamaq, azadlıq və Ģəxsi toxunulmazlıq hüququ var».
Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı 1950-ci il tarixli «Ġnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Avropa Konvensiyası»nın V maddəsində isə (Azadlıq və toxunulmazlıq hüququ)
göstərilir: «Hər kəsin azadlıq və Ģəxsi toxunulmazlıq hüququ var. Heç kəs qanunla müəyyən olunmuĢ aĢağıdakı hallardan və qaydadan baĢqa azadlığından məhrum edilə bilməz». Eynilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsində göstərilir ki, (Azadlıq hüququ) «I. Hər kəsin
azadlıq hüququ vardır. II. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada tutulma,
həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə məhdudlaĢdırıla bilər».
Azərbaycanın da ratfikasiya etdiyi digər bir beynəlxalq sənəddə – BMT-nin 16 dekabr 1966-cı
il tarixli «Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakt»ının I maddəsində deyilir: «Bütün xalqlar öz
müqəddəratını təyin etmək hüququna malikdir. Onlar bu hüquqa əsasən öz siyasi statuslarını azad
Ģəkildə müəyyən edir və özlərinin iqtisadi, sosial və mədəni inkiĢaflarını azad surətdə təmin
edirlər». Bu müddəa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının II maddəsində (Xalqın suverenliyi)
dolğun ifadəsini tapmıĢdır. Həmin maddədə deyilir: «I. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll
etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının suveren hüququdur. II.
Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səsverməsi – referendum və ümumi,
bərabər və birbaĢa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və Ģəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiĢ
nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir».
1995-ci ildə ümumxalq referendumu ilə qəbul edilmiĢ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsində (Məlumat azadlığı) hər kəsin informasiya əldə etmək hüququ təmin
edilmiĢdir. Həmin maddədə göstərilir: «I. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə
etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. II. Kütləvi informasiyanın azadlığına
təminat verilir. Kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası qadağandır. III. Hər kəsin kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilən və onun hüquqlarını pozan və ya
mənafelərinə xələl gətirən məlumatı təkzib etmək və ya ona cavab vermək hüququna təminat
verilir».
Konstitusiyaya bu müddəanın daxil edilməsi respublikamızın da qoĢulduğu beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gəlir. 1948-ci ildə BMT tərəfindən qəbul edilən Ġnsan Hüquqları
Bəyannaməsinin 19-cu maddəsi, eyni zamanda, 1966-cı ildə yenə BMT tərəfindən qəbul edilən
Mədəni və Siyasi hüquqların qorunmasına dair Konvensiyanın 19-cu maddəsi, 1950-ci ildə Romada
qəbul edilən Avropa Ġnsan Hüquqlarının qorunmasına dair Konvensiyanın 10-cu maddəsi bütünlükdə hər kəsin məlumat azadlığını - informasiyanın axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi və yayılması hüququnu təsbit edir. Sonuncu sənədin 10-cu maddəsində (Ġfadə etmək
(ekspression) azadlığı) deyilir: «1. Hər kəs ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz
rəyində qalmaq azadlığı, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneçilik olmadan və
dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq, məlumat və ideyaları almaq və yaymaq azadlığı daxildir. Bu
maddə dövlətlərin radioyayım, televiziya və kinematoqrafiya müəssisələrinə lisenziya tələbi qoymasına mane olmur».
BMT-nin 10 dekabr 1948-ci il tarixli «Ġnsan hüquqlari haqqinda ümumi bəyannamə»sinin 20ci maddəsində göstərilir: «1. Hər bir Ģəxs dinc yığıncaqlar və assosiasiyalar azadlığı hüququna
malikdir. 2. Heç bir Ģəxs hər hansı bir assosiasiyaya qoĢulmağa məcbur edilə bilməz». Bu hüquqlar
«Ġnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası»nın 11-ci
maddəsində (Yığıncaqlar və birləĢmək azadlığı) də dolğun əksini tapmıĢdır: «1. Hər kəsin dinc
toplaĢmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək üçün həmkarlar ittifaqları yaratmaq və onlara
qoĢulmaq hüququ da daxil olmaqla baĢqaları ilə birləĢmək azadlığı hüququ var. 2. Bu hüquqların
həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiĢ maraqları naminə, iğtiĢaĢın və cinayətin
qarĢısını almaq üçün, sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi üçün və ya digər Ģəxslərin hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuĢ və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan baĢqa heç bir məhdudiyyətlər qoyula bilməz. Bu maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati
dövlət orqanları üzvlərinin belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər
qoyulmasına mane olmur». Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası da

bu hüquqlara yüksək sadiqliyi nümayiĢ etdirir. Əsas Qanunun 49-cu (Sərbəst toplaĢmaq azadlığı)
maddəsində göstərilir: «I. Hər kəsin baĢqaları ilə birlikdə sərbəst toplaĢmaq azadlığı vardır. II. Hər
kəsin baĢqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar etməklə dinc, silahsız
yığıĢmaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayiĢlər, küçə yürüĢləri keçirmək, piketlər düzəltmək hüququ
vardır».
Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində
həyata keçirilən hüquqi islahatların və milli qanunvericiliyin beynəlxalq, Avropa standartlarına
uyğunlaĢdırılması prosesinin məntiqi davamı kimi 24 dekabr 2002-ci il tarixdə qəbul edilmiĢ «Azərbaycan Respublikasında Ġnsan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu da tənzim etdiyi məsələlərin dairəsinə
görə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qəbul edilmiĢ bu Konstitusiya Qanunu Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin «Ġnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında» Avropa Konvensiyasına uyğunlaĢdırılması məqsədinə hesablanmıĢdır.
Bu və digər demokratik prinsiplər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsasında sivil dünyanın tapındığı mütərəqqi, demokratik ruhlu beynəlxalq saziĢ və konvensiyalar dayanır. Azərbaycan Respublikası demokratik dəyərlərə sadiq ölkə kimi qəbul etdiyi bir
sıra qanunların və digər normaiv-hüquqi aktların həmin beynəlxalq hüquqi aktlara uyğunlaĢdırılmasını təmin edir.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the provisions of the international legal acts and their
reflection in the Constitution of Azerbaijan. The article touches upon issues of fundamental
rights and freedoms proclaimed in international conventions and agreements, which are considered
in accordance with the Constitution of Azerbaijan Republic.
At the same time the author explains and gives a detailed analysis the accordance of additions
and amendments adopted by referendum on March 18, 2009 in the Constitution with
the international legal acts.
Qəniyeva J., doktorant,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
MÜSTƏQĠLLĠK ĠLLƏRĠNDƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN LÜĞƏT TƏRKĠBĠNĠN
ZƏNGĠNLƏġMƏ YOLLARI
Dilin yeni sözlərlə zənginləĢməsi və mövcud mənalarının dəyiĢilməsi ictimai həyatda və
ictimai fikirdə yaranan yeni inkiĢafla əlaqədardır. Yəni dilin lüğət tərkibi tələbatla bağlı müxtəlif
dəyiĢikliklərə məruz qalır. Ümumiyyətlə dil yarandığı gündən belə dəyiĢikliklərə və yeniləĢmələrə
məruz qalır ki, bu proses əsrlər boyu Azərbaycan dilindən də yan keçməmiĢ, müasir dövrdə də
özünü daha qabarıq Ģəkildə göstərmiĢdir. Sürətli texnoloji proseslərin getdiyi, xalqların və
mədəniyyətlərin daha da yaxınlaĢdığı, qloballaĢma meyllərinin artdığı bir zamanda bu hal müasir
dövrdə zərurətə çevrilir. Dünya ilə ünsiyyət nəticəsində yaranan yeni münasibətlər texnoloji
dəyiĢikliklər dilə özləri ilə birgə bu dinamik prosesləri ifadə edən yeni sözlər də gətirir. [3, 7]
Bu gün ədəbi dilimizn zənginləĢmə yolları özünü müxtəlif Ģəkildə göstərir. Dilin lüğət
tərkibinin zənginləĢməsinin əsasında dildə olan sözlərin semantik mənasının geniĢlənməsi, söz
yaradıcılığı üsulları, baĢqa dillərdən tərcümə prosesi (kalkaetmə), qədim türk sözlərinin yenidən
fəallaĢdırılması, dialekt sözlərin ədəbi dilə gətirilməsi, eləcə də alınmalar durur. (6) Müasir dövrdə
çağdaĢ Azərbaycan mətbuatının dilin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində əvəzsiz rolu olduğunu da
danmaq olmaz. Belə ki, bu gün Azərbaycan mətbuatının dilimizin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində, yeni ifadə formalarının yaranmasında, ümumxalq dilində iĢlənən leksik vahidlərin mətbuat
dilinə gətirilməsində, sintaktik və morfoloji üsulla yeni sözlərin yaradılmasında xidmətləri
böyükdür. [2, 429] Məsələn, ərəb, fars, rus dilləri ilə çoxəsirlik təmas doğma dilimizin bir çox
sözlərini ədəbi dildən sıxıĢdırsa da, canlı danıĢıq dilindən silə bilməyib. Ġndi ölkəmizin milidemokratik mətbuatında həmin sözlərə fəal qayıdıĢ duyulmaqdadır. Yağı (düĢmən), çağ (vaxt), suç
(təqsir), öc (qisas) və s. kimi sözləri buna misal göstərmək olar. [4, 81]
Ədəbi dilimizin zənginləĢmə yollarından biri də yuxarıda qeyd etdyimiz kimi baĢqa dillərin
lüğət tərkibindən söz alınıb iĢlədilməsidir ki, bu dəyiĢmələr və yeniləĢmələr də ədəbi dilin müxtəlif
üslublarında özünü göstərir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra ümumi dil faktına çevrilir və ictimai
dəyər qazanaraq ümumxalq dilində iĢlənmək hüququ qazanır. [2, 429]
BaĢqa dillərin lüğət tərkibindən söz alınıb iĢlədilməsi inkiĢaf etmiĢ hər bir dilə xas olan təbii,
qanunauyğun prosesdir və dili zənginləĢdirməyin ən geniĢ yayılmıĢ üsuludur. Lakin alınma sözlərə
istər elmi, istərsə də ictimai münasibət heç də həmiĢə birmənalı olmur. Ġctimai-siyasi, iqtisadi
Ģəraitdən asılı olaraq alınmalar bəzən xüsusi dalğa ilə özünü göstərmiĢ, bəzən isə müəyyən zaman
kəsiyində uyumlu qarĢılanmayaraq geri çəkilmiĢdir. Ümumiyyətlə baĢqa dillərdən söz alarkən
aĢağıdakı cəhətlərə diqqət yetirliməlidir: 1) həmin sözlərin dilimizdə uğurдu qarĢılığı olmaması; 2)
alınan sözün dillərin çoxunda iĢlənməsi, yəni beynəlmiləl termin statusu qazanması; 3) dilə yatımlı
və asan deyilməsi. [4, 89]
Dünya dillərinin hər birinin özünəməxsus fonetik sistemi və qrammatik quruluĢu vardır. Buna
görə də hər bir dil baĢqasından söz alarkən onu öz fonetik və qrammatik qayda-qanunlarına tabe
edir və buna uyğun gələn sözlər alındığı dildə olduğu Ģəkildə, yəni dəyiĢdirilmədən, eyni ilə
götürülür. Bunun əksinə olaraq Azərbaycan dilinin qaydalarına uyğun olmayan sözlər isə
dəyiĢdirilir.

Bu baxımdan dilimizdəki alınma sözlər iki qrupa bölünür: dəyiĢiklik edilmədən mənimsənilən
sözlər, dəyiĢiklik edilərək mənimsənilən sözlər. Alınma söz dilin fonetik sistemi və qrammatik
quruluĢuna uyğun gəldikdə və bu dilin daxili qaydalarına xələl gətirmədikdə həmin sözlər heç bir
dəyiĢiklik edilmədən götürülür. Azərbaycan dilində bir sıra sözlər bu Ģəkildə mənimsənilmiĢ və
hazırda da əslində olduğu kimi iĢlənilir. Bu cür mənimsənilmə ən çox beynəlmiləl sözlərdə özünü
göstərir. Həmçinin ədəbi dilin yazılı növü ilə keçən sözlərin əksəriyyəti də bu Ģəkildə mənimsənilir.
Alınma söz keçdiyi dilin sözlərindən fərqləndikdə həmin dilin fonetika və qrammatikasının
müqavimətinə rast gəlir, az və ya çox dərəcədə dəyiĢikliyə uğrayır. Bundan baĢqa müxtəlif səbəblərdən bəzi alınma sözlərin mənasında da dəyiĢiklik olur. Ümumiyyətlə dildə alınma sözlərin
dəyiĢiklik edilərək mənimsənilməsi çox mürəkkəb bir prosesdir. Azərbaycan dilinə keçmiĢ sözlər
əsasən sözdə müəyən fonetik, semantik və qrammatik dəyiĢikliklər edilərək mənimsənilir. [1, 229]
BaĢqa dillərdən söz almaq müasir dillərin zənginləĢməsi üçün vacib olan prosesdir. Lakin bu
və ya digər anlayıĢın ifadəsi üçün baĢqa dildən söz almaq dilin həyatında olduqca məsuliyyətli
məsələdir. Buna görə də bu proses çox həssaslıq və ehtiyatlılıq tələb edir.
Ġctimai, siyasi məqamlardan asılı olaraq Azərbaycan dili uzun müddət ərəb, fars alınmalarına,
rus imperiyası dövründə rus dilindən və onun vasitəsilə Qərbi Avropa dillərindən alınmalara məruz
qalmıĢdır. Bəzən bu alınmalar həddini aĢmıĢ, bəzən isə dilimizin zənginləĢməsində müsbət rol
oynamıĢdır. [5, 2]
Müasir dövrdə dillərin bir-birinə qarĢılıqlı təsiri və salınmalar ictimai həyatda mühüm rol
oynayır ki, bu da qanunauyğun bir haldır. Müxtəlif cihaz və aparatların nomenklatur adları da ədəbi
dilin terminoloji sisteminin formalaĢmasında özünəməxsus rol oynayır.
Ədəbi dilin lüğət tərkibinin tərcümə hesabına zənginləĢməsi milli dil əlaqələri zəminində
mühüm istiqamətlərdən biri hesab olunur. ZənginləĢmə elə bir prosesdir ki, burada lüğət tərkibinin
diaxron mənzərəsi açılır, tarixi-mədəni inkiĢafın dildə faktlaĢma üsulları meydana çıxır. Ona görə
də dilin lüğət tərkibinin zənginləĢməsində əsas mənbə dilin daxili imkanları sayılır. Dilin lüğət
tərkibinin zənginləĢməsinin əsasında dildə olan sözlərin semantik mənasının geniĢlənməsi, söz
yaradıcılığı üsulları ilə yanaĢı baĢqa dillərdən tərcümə prosesi (kalkaetmə) və alınmalar durur.
Ümumiyyətlə, söz yaradıcılığında əsas yeri leksik-semantik və qrammatik üsullar, həmçinin baĢqa
dillərdən kalkalar tutur. Kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı müasir Azərbaycan dilinin leksikqrammatik sisteminin inkiĢafının əsas yollarından biri olaraq leksika və söz yaradıcılığını,
semantika və tərcüməĢünaslıq məsələlərini özündə əks etdirir. Tərcümə dilin lüğət tərkibinin leksiksemantik potensialını zənginləĢdirən mühüm mənbələrdən biridir. Bu yolla yeni termin yaradılarkən
tərcümə olunan bu və ya digər söz, termin həmin dildə (tərcümə edilən dildə) eyni mənanı verən
sözlərlə, sözdüzəldici Ģəkilçilərlə ifadə olunmalıdır. Buna görə də tərcümə olunan terminin, terminsöz birləĢmələrinin tam qarĢılığı göstərilməlidir. Əks halda onu kalka adlandırmaq olmaz. Təbiidir
ki, hərfi tərcümə (kalka üsulu bəzən hərfi tərcümə də adlandırılır) prosesində qarĢılıqlı təsirdə olan
dillərin quruluĢunun yaxınlıq dərəcəsi, dilin lüğət tərkibinin, kalka edilən dildəki söz yaradıcılığı
yollarının inkiĢaf dərəcəsi, kalkaetmənin baĢ verdiyi tarixi Ģərait və s. amillər mühüm rol oynayır.
Demək, yeni yaranan hər bir kalka əlaqədar olduğu dilin uyğun sözləri ilə müqayisədə öz
funksiyasını düzgün yerinə yetirməli və dildə iĢləklik qazanmalıdır. Buna görə də tərcümə dəqiq
olmalı, nəzərdə tutulan anlayıĢın əsas mahiyyətini ifadə etməlidir. Məsələn, «qruzopodğemnik»
sözünün «yükqaldıran» kalkasındakı birinci komponent «qruz-yük» sözləri ikinci komponent
«qaldıran» qarĢılığına qismən uyğun gələrək yeni anlayıĢ bildirmiĢdir. Eləcə də, zakonomernıyqanunauyğun, «zemlemer-yerölçən»; nadstroyka-üstqurum; vodooçistitelğ-sutəmizləyən və s.
terminlər dilin daxili imkanları əsasında, yəni dilin sözyaradıcı və sözdüzəldici qanunları əsasında
yaranmıĢdır. [6]
Dilimizi zənginləĢdirməkdə ən səmərəli yol qrammatik (morfoloji) üsulla söz yaratmaqdan,
yəni leksik (sözdüzəldici) Ģəkilçiləri fəaalaĢdırmaqdan – qeyri-məhsuldar Ģəkilçiləri məhsuldar
Ģəkilçilərə çevirməkdən ibarətdir. Bu gün ədəbi dilimizdə, KĠV leksikasında bu qəlibdə yaradılmıĢ
xeyli sözə rast gəlirik: yayım, tanıtım, qurum, durum, deyim, duyum və s.
20-ci əsrin sonlarında azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin sоnunda öz müstəqilliyinin
ikinci dövrünə qədəm qoyan ölkəmiz bütün sahələrdə əzmlə irəliləyərək inkiĢaf edir və bu tarixi

inkiĢaf sözsüz ki, ədəbi dilimizdən də yan keçmir. Ġllər bоyu qapalı Ģəraitdə yaĢayan respublikamız
sərhədlərin açılması ilə həm yaxın qоnĢumuz Türkiyəyə, həm də Qərbə, Avrоpaya inteqrasiya
etməyə baĢladı. Bu prоses özü ilə dilimizə saysız-hesabsız leksik vahidlər gətirdi.
Azərbaycan dilinin zənginləĢməsində istər söz yaradıcılığı, istərsə də sözalma prоsesi
müstəqillik illərində çоx müxtəlif fоrmalarda təzahür etmiĢdir ki, bu müxtəlifliyin də dildə
yaratdığı mənfi və müsbət təsirləri təhlil edərək оnlardan müəyyən elmi nəticələr çıxarmaq
günümüzün aktual prоblemlərindən birinə çevrilmiĢdir.
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SUMMARY
Word formation, as well as, the process of borrowing words play different roles in the
enrichment of the Azerbaijani language in the years of independence. All these differences have
positive and negative influence on the language. And to analyse them and have scientific results
have become one of the actual problems nowadays.

Quliyev A.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
BMT-nin HUMANĠTAR FƏALĠYYƏTĠ VƏ BU SAHƏDƏ
AZƏRBAYCANLA ƏMƏKDAġLIQ
Humanitar problematika sahəsini dövlətlərarası əməkdaĢlığın ayrıca bir təbəqəsi kimi təsəvvür
etmək düzgün olmazdı. Bu sahə beynəlxalq əməkdaĢlığın insanla əlaqədar olan bütün məsələlərinə
aiddir. Eyni zamanda aydındır ki, humanitar məsələlər içərisində insan hüquqları mərkəzi yer tutur.
BMT nizamnaməsində deyilir ki, humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həlli və insan
hüquqlarına hörmətin stimullaĢdırılması və inkiĢafı üçün BMT-nin nəzərdə tutduğu məqsədlərdən biri
beynəlxalq əməkdaĢlıqdır. [1, s.4].
Ġnsan hüquqları üzrə 1993-cü il 25 iyunda keçirilən insan hüquqları üzrə Ümumdünya Konfransının Vyana bəyannaməsi və Fəaliyyət Proqramında bütün dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun
olaraq, hamı üçün insan hüquqları və əsas azadlıqları üzrə və insan hüquqları və beynəlxalq hüquq
normalarına aid digər müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirmələri, onların borcu kimi
təsdiq edilir. [1, s.3].
Tarixə nəzər salsaq insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı ayrı-ayrı məsələlər hələ BMT
Nizamnaməsinin qəbul olunmasından çox qabaqlar beynəlxalq müqavilələrdə öz əksini tapmıĢdır.
Məsələn, hələ XVII əsrin müqavilələri müəyyən həddə, dini dözümlülüyü nəzərdə tuturdu. Birinci
Dünya müharibəsindən sonra azlıqlar haqqında bir sıra müqavilələr bağlandı və Beynəlxalq Əmək
TəĢkilatının Konvesiyası qəbul edildi. Amma yalnız BMT Nizamnaməsi insan hüquqları sahəsində
dövlətlərarası universal əməkdaĢlığın baĢlanğıcını qoydu.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan hüquqlarının pozulmasının müzakirəsi və mühakiməsi hələ
pozulmuĢ hüquqların beynəlxalq müdafiəsi demək deyildir. Bu hər Ģeydən öncə insan hüquqlarına
hörməti dəstəkləyən tədbirlərə aid olan siyasi təziq tədbiridir. Eyni zamanda bu tədbir beynəlxalq
səviyyədə müdafiəyə çox yaxındır. Beynəlxalq müdafiə daha artıq dərəcədə dövlətlərin humanitar
sahədə əməkdaĢlığı zamanı müqavilə mexanizmləri vasitəsiylə həyata keçirilə bilər. Bu əməkdaĢlığı isə
BMT həvəsləndirir və əlaqələndirir. BMT eyni zamanda qeyri-müqavilə mexanizmlərini də
təkmilləĢdirir. BMT-nin Ġnsan Hüquqları üzrə Komissiyasının konkret ölkələrdə insan hüquqları
sahəsində vəziyyəti öyrənmək üçün Xüsusi Məruzəçilər təyin etməsi təcrübəsini və BMT-nin Ġnsan
Hüquqları üzrə Ali Komisarını buna misal olaraq göstərmək olar.
Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra BMT insan hüquqları və azadlıqları sahəsində dövlətlərin
əməkdaĢlığının əlaqələndirici mərkəzi olmuĢdur. O, həyat səviyysinin yüksəlməsini, əhalinin tam
məĢğulluğu, iqtisadi və sosial inkiĢaf Ģəraitini, iqtisadi, sosial, tibb və təhsil sahəsində olan beynəlxalq
problemlərin həllini, mədəniyyət və təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığı, irqindən, cinsindən,
dilindən və dinindən asılı olmayaraq hamı üçün insan hüquq və əsas azadlıqlarına ümumi hörmət və
əməl edilməsini dəstəkləyir. Belə əməkdaĢlığın praktiki olaraq həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət BMT
BaĢ Məclisinin, Ġqtisadi və Sosial ġurasının və Ġnsan Hüquqları üzrə Ali Komisarının üzərinə qoyulmuĢdur. Ġnsan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə vacib beynəlxalq saziĢlərin əksəriyyəti BMT
və onun ixtisaslaĢmıĢ təsisatları çərçivəsində hazırlanmıĢdır.[5, s.201].
«Soyuq müharibə»nin qurtarmasından sonra vətəndaĢ konfliktlərinin və fövqəlada vəziyyətlərin
artması humanitar sahədə BMT fəaliyyətinin intensivliyinin artmasını zəruri etmiĢdir. BMT-nin BaĢ
Məclisi humanitar böhran vəziyyətlərində beynəlxalq səyləri əlaqələndirmək məqsədiylə 1991-ci ildə
Təsisatlararası Daimi Komitə yaratmıĢdır. Burada təbii fəlakət vəziyyətində kömək üzrə BMT-nin
Əlaqələndiricisi belə məsələlər üzrə baĢ siyasi məsləhətçi, əlaqələndirici və təbliğatçı kimi çıxıĢ edir.
BMT-nin Humanitar Fəaliyyətinin Əlaqələndirilməsi üzrə Ġdarəsi BMT-nin təsisatları ilə, hökumətlərlə,
hökumətlərarası humanitar təĢkilatlarla və qeyri hökumət təĢkilatları ilə birgə fəaliyyət göstərərək
kompleks planlaĢma, əlaqələndirmə, maddi texniki təminat, diplomatik səylər və ehtiyatların
səfərbərliyə alınmasını həyata keçirir. Həmçinin Ġdarə yerlərdə tələb olunan vəsaitlərin ölçüsünün
qiymətləndirilməsi üzrə BMT müəssisələri missialarının fəaliyyətini əlaqələndirir, humanitar köməyi
maliyyələĢdirmək məqsədi ilə BMT orqanlarının birgə müraciətlərini bildirir, donorların görüĢlərini və
sonrakı tədbirləri təĢkil edir, müraciətə cavab olaraq verilən payların ölçüsünü qeydiyyata alır,
donorların, digər Ģəxs və təĢkilatların məlumatlandırılması üçün hadisələrin gediĢi haqqında hesabat
buraxır.
Humanitar yardım göstərilməsində BMT-nin dörd orqanı, BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı, BMT-nin
Qaçqınların iĢi üzrə Ali Komisarlığı, BMT-nin UĢaq Fondu və BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı aparıcı
rol oynayır. [2, s.303].
BMT-nin inkiĢaf proqramı təbii fəlakətlərin qarĢısının alınması, onun nəticələrinin yumĢaldılması
və aradan qaldırılması üzrə operativ fəaliyyətə məsul olan təsisatdır. Bu fəlakətlər baĢ verən zaman
inkiĢaf proqramının rezident-əlaqələndiriciləri göstərilən yardımların və realbilitiyası tədbirlərin
əlaqələndirilməsini həyata keçirir. Əksər hallarda dövlətlər ĠnkiĢaf Proqramından reabilitasiya
proqramını hzırlamağı və donor yardımının paylanmasını təĢkil etməyi xahiĢ edirlər. Beləliklə,
humanitar yardımla inkiĢafın dəstəklənməsi arasında əlaqə həyata keçirilir ki, bununla da zərərçəkmiĢ
ərazilərin sabit inkiĢaf yolunu qayıtması sürətlənir. Göndərilən resursların maksimum səmərə verməsi
üçün hər bir layihə dövlət səviyyəsində və yerli səviyyələrdə hakimiyyət orqanları nümayəndələri ilə
razılaĢdırılır.
BMT-nin qaçqınların iĢləri üzrə Ali Komisarlığı Səlahiyyətinə qaçqınların müdafiəsi və
dəstəklənməsi daxil olsa da getdikcə daha tez-tez qaçqınların vəziyyətinə oxĢar vəziyyətə düĢmüĢ
adamların daha geniĢ dairəsi ona müraciət edir.
BMT-nin UĢaq Fondu müharibə və vətəndaĢ münaqiĢələri nəticəsində valideynlərini itirmiĢ və ya
onlardan ayrı düĢmüĢ uĢaqların qidaya, təmiz suya, mənzilə və dəmanlara olan ehtiyacını təmin etməyə
çalıĢır. Bu təĢkilat həm də inkiĢafı dəstəkləmək məqsədi ilə qaçqın düĢərgələrində peyvənd tədbirlərinin
və təhsilin həyata keçirilməsinə kömək edir.

Dünya Ərzaq Proqramı təbii fəlakət qurbanlarına yardım etməklə yanaĢı Qaçqınların iĢləri üzrə
Ali Komisarlığın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qaçqınların ərzaqla təmin olunmasının təĢkili üzrə geniĢ
miqyaslı əməliyyatlar zamanı ərzaq ehtiyatlarının və nəqliyyat vasitələrinin səfərbərliyə alınması üçün
məsuliyyət daĢıyır.
Getdikcə əskər dövlətər əsas insan hüquqlarına təbii hüquqların universal təzahürü kimi baxmağa
baĢlamıĢlar. Lakin bəyan edilmiĢ hüquqların həyata keçirilməsi əsas problem kimi qalmaqdadır.
Suverenlik prinsipi klassik Ģərhində daxili iĢlərə qarıĢmağı qadağan edir, ona görə də insan hüquqları
sahəsində öhdəliklərin icrasına məcbur etmə çətinləĢir. Ona görə də dünya birliyi uzun illər ittiham
etməklə məĢğul olmuĢ və iqtisadi embarqodan o tərəfə addımlaya bilməmiĢlər. Soyuq müharibənin
qurtarmasından sonra isə qloballaĢma prosesi ilə üzləĢən ictimai dairələrdə belə bir fikir
möhkəmlənməyə baĢlamıĢdır ki, dünya birliyi bu və ya digər dövlətərdə insan hüquqlarının
pozulmasına biganə qala bilməz.[7, s.97]. Getdikcə belə bir mövqe möhkəmlənir ki, beynəlxalq sülhün
və təhlükəsizliyin dəstəklənməsi üçün olduğu qədər humanitar fəlakətin aradan qaldırılması da
müdaxiləyə əsas verir. Lakin bundan qabaq hansı vəziyyətin humanitar fəlakət olduğu dəqiqləĢdirilməli
və qəbul olunmalıdır.
Ermənistan – Azərbaycan dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi nəticəsində Azərbaycan ağır humanitar
problemlə üzləĢdi. 1993-cü ildə Azərbaycanda tənəzzül son həddə çatmıĢdı. Hakimiyyətin idarə
edilməsində böyük təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin məqsədyönlü tədbirləri nəticəsində BMT-nin
vasitəsi ilə həyata keçirilən humanitar əməkdaĢlıq ölkədə vəziyyəti dəyiĢməyə baĢladı.
Ġlkin mərhələdə BMT-nin fəaliyyəti humanitar yardıma, xüsusi ilə də qaçqın və köçkünlərə
fövqəladə humanitar yardımın göstərilməsinə yönəldi. Dünya Bankı və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı ilə əməkdaĢlıq Ģəraitində BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Yenidən Qurulması və Bərpası üzrə Agentliyin yaradılmasına kömək etdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLliyevin islahatlara baĢlaması ilə 1995-ci il ilkin
humanitar yardımdan sonrakı yardıma keçid ili oldu. Diqqət qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat
Ģəraitlərini yaxĢılaĢdırmaq və onların gəlir gətirən fəaliyyətlərdə çalıĢmaları ilə ailələrinin maddi
vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaq üzərində cəmlənməyə baĢladı. Bu məqsədlə BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı
Azərbaycanın inkiĢafını müĢahidə etmək və vacib inkiĢaf məsələlərini əks etdirmək məqsədi ilə 1995-ci
ildən baĢlayaraq Milli Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatlarını nəĢr etdirmiĢdir.
Xəzər dənizindən neftin çıxarılması məqsədi ilə beynəlxalq neft Ģirkətlərinin konsorsiumu ilə
imzalanan saziĢlər ölkədə iqtisadi inkiĢafın gələcəyi üçün dönüĢ nöqtəsi oldu. Respublika rəhbərliyinin
iqtisadi islahatlarını dəstəkləyərək neft sektorunun inkiĢafı ilə qeyri neft sektorunun inkiĢafı arasında
fərqi azaltmaq məqsədi ilə BMT-nin ĠnkiĢaf Proqrammı Azərbaycanda neft gəlirinin insan potensialının
inkiĢafına yönəldilməsi üçün «qara qızılın» «insan qızılına» çevrilməsi ideyasını irəli sürdü. Əldə
edilmiĢ uğurları daha da möhkəmləndirmək məqsədi ilə 2002-ci il martın 2-də Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Heydər Əliyev «Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı»nın
hazırlanması məqsədi ilə sərəncam verdi. Dövlət Proqramının hazırlanmasında BMT-nin ĠnikĢaf
Proqramı və BMT-nin UĢaq Fondu da iĢtirak etmiĢdir. Sərəncama əsasən yaradılan Dövlət Komissiyası
Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində iĢləyirdi.
BMT-nin ərzaq yardımı təĢkilatı olan Ümumdünya Ərzaq Proqramının Ġdarə Heyyəti tərəfindən
2002-ci ildə «Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin və aztəminatlı əhalinin təminatı üçün ünvanlı ərzaq
yardımı göstərilməsi haqqında» Uzunmüddətli Yardım və Bərpaetmə Əməliyyatı təsdiq olunmuĢ və
həyata keçirilmiĢdir. BMT-nin Azərbaycanda humanitar fəaliyyəti dövründə BMT-nin Əhali Fondu
tərəfindən maliyyələĢdirilən layihlər Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, müxtəlif qeyri-hökumət təĢkilatları, icma əsaslı
təĢkilatlar, universitetlər və elmi-tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilmiĢdir.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyəti
dövründə BMT-nin Azərbaycandakı humanitar fəaliyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsi öz
nəticələrini göstərdi.
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SUMMARY

In this article they talk about role of the UNO in humanitarian cooperation. The international
cooperation aimed at the attainment of the international security must be sure to include humanitarian field too.
It is also spoken about humanitarian cooperation between Azerbaijan and UNO.
Quliyev H., doktorant, AMEA Folklor İnstitutu, Azərbaycan
MÜDRĠK QOCA ARXETĠPĠNĠN DƏRVĠġ PARADĠQMASI
K.Q.Yunq arxetiplər haqqında ilkin təcrübələrini yazarkən arxetipik keyfiyyətlərin
simvollarda meydana çıxdığını vurğulayırdı (2,30). Eyni zamanda K.Q.Yunq müdrik qoca ilə bağlı
tədqiqatlarında trikster – qəhrəmanın kölgəsinə də diqqət yetirir (1, 203).
Müdrik qoca arxetipinin əsasında duran mahiyyət onun yaĢlılıq semantemindən doğan
qazanılmıĢ təcrübənin ifadəsi olmasıdır. Yunq bu obrazın əsas xüsusiyyəti kimi müdrikliyi irəli
sürür.
Müdrik qoca arxetipi mifoloji mətnlərdə, eləcə də yuxu ilə bağlı mətnlərdə nurani, ağsaqqal
kimi özünü göstərir. Bu tipli mətnlərdə müdrik qoca yardımçı, qeyri-adi informasiya verən, yol
göstərən kimi funksiyalarında çıxıĢ edir. Müdrik qoca arxetipinin bu enerjisi digər mətnlərdə də
Ģüurlu və ya qeyri-Ģüuri Ģəkildə özünü qoruyub saxlamaqdadır. Belə ki, folklor mətnlərində bu
arxetipin obraz səviyyəsi kimi, ata, baba, dədə, övliya, dərviĢ və s. paradiqmaları mövcuddur.
Müdrik qoca arxetipinin mahiyyətini qocanın arxaik Ģüurda yaĢayan enerjisi təĢkil edir.
Mədəniyyətdə qoca semantemi iki mənanı özündə birləĢdirir:
1. Təbiətlə harmoniyada;
2. Cəmiyyətlə harmoniyada.
Təbiətlə harmoniyada qoca bioloji əlamətlərinə əsasən bitkinliyi, törəməzliyi, bir sözlə xaosu
iĢarə edir. Təsadüfi deyildir ki, ―Kitabi Dədə Qorqud‖un birinci boyunda övladı olmayan Dirsə xan
qara çadırda oturdulur. Diqqətlə baxdıqda burada onun övladsızlıq təlaĢlarının qocalmağa doğru
getməsindən doğduğunu görmək olar. Bu isə, oğuz cəmiyyətində qəbulolunmaz faktdır. Bu,
Azərbaycan nağıllarında bir gün güzgüyə baxarkən saç-saqqalına dən düĢüdüyünü görən padĢahın
qəm-qüssəyə qərq olması ilə eyni semantik mənanı daĢıyır. Deməli, burada mahiyyət qocalığın
təbiətin ölməsini ifadə etməsindədir.
Qoca obrazının ikinci mahiyyəti cəmiyyətlə harmoniyada müəyyənləĢir. Belə ki, qoca
qazanılmıĢ təcrübənin daĢıyıcısı olmaqla, həmin cəmiyyətin mövcudluğunun bütün tərəflərini
özündə ehtiva edir. Bu mənada qoca cəmiyyətdə, öyrədici, təbliğedici, xalq həkimi və s. kimi

funksiyaları daĢıyır. Qocanın bu semantikasından onun mədəni qəhrəman statusu da meydana çıxır.
O, bu statusda ilkin əĢyalara, qəhrəmanlara ad qoymaqla təcrübələrin ötürülməsinə xidmət edir.
Məsələn, Azərbaycan nağıllarında qəhrəmana buta verən dərviĢ (müdrik qoca) eyni zamanda ona ad
verir. Yaxud müxtəlif həyat hadisələrini baĢa düĢməyən Ģəxsə qoca həyatın mahiyyətini baĢa salır.
Bizim arxivimizdə olan mətnlərin birinin məzmununda deyilir ki, bir Ģəxs tanrının niyə həmiĢə yaĢlı
adamları öldürməsi sualına cavab almaq üçün Tanrı ilə görüĢməyi qət edir. Tanrı bir qoca cilidində
onun qarĢısısına çıxaraq onun bu qəliz sualına müdrikcəsinə cavab verir və bildirir ki, insanları
ağacın ən yaxĢı meyvəsini dərib yediyi kimi, Tanrı da ən gözəl bəndələrini yanına aparır. Bu
mənada mətnlərdə Tanrı, övliya kimi çıxıĢ edən yaçlı, ağ saçlı qəhrəmanlar özündə məhz müdrik
qocaya məxsus cizgiləri daĢımaqdadır. Demək, qoca cəmiyyətdə müdrikliyi simvolizə edir.
DərviĢ obraz paradiqması öz təbiətində müdrik qoca arxetipinin hər iki mahiyyətini yaĢadır.
Belə ki, folklor mətnlərində dərviĢ ikili mahiyyətdə ortaya çıxır. O, bir tərəfdən yardımçı, ilahi
informasiyanın ötürücüsüdürsə, digər tərəfdən oyunbazlıq edib insanları bəlaya düçür edir. Yəni
onun genezisində həm mədəni qəhrəman, həm də trikster fazaları vardır.
DərviĢ obraz paradiqması Azərbaycan nağıl və dastan mətnlərində mühüm rola malik olan və
böyük bir kompleks əmələ gətirən obrazlardan biridir. Mətnlərdə bu kompleksə daxil olan obrazlar
müxtəlif adlarla gedir: dərviĢ, Həzrət Əli, ġəhmərdan, Ağa, göy atlı, Xızır, Nurani qoca, qoca pirani
kiĢi, abid və s.
Göründüyü kimi, dərviĢ obrazı həm mənfi, həm də müsbət xarakterə malik olmaqla iki tipli
fəaliyyəti özündə birləĢdirir. Bu mənada dərviĢ bütün qalan obraz paradiqmalarını əhatə edən
invariant obrazdır. Müdrik qoca arxetipinə münasibətdə isə, o qoca arxetipinin obraz paradiqmasını
təĢkil edir.
DərviĢ obrazı müdrik qoca arxetipinə məxsus keyfiyyətləri, əski Ģamanın bir sıra xüsusiyyətlərini, müxtəlif təriqətlərə, o cümlədən xalq sufizminə məxsus cəhətləri, islam dinin müqəddəslərinə
aid sifətləri, həmçinin xalq təfəkküründə yaĢlılıq semantikası ilə bağlı müəyyənləĢmiĢ detalları
ozündə birləĢdirməklə epik mətnin həm struktur, həm də məzmun laylarının mürəkkəb sxemini
formalaĢdırmıĢdır. Bütün bunların müdrik qoca arxetipi aspektindən öyrənilməsi vacib və
səmərəlidir.
Azərbaycan epik mətnləri üzərində apardığımız araĢdırmalara əsasən dərviĢ obrazının
aĢağıdakı funksiyalarını müəyyənləĢdirmiĢik:
1. Övladvermə funksiyası;
2. Yolgöstərmə funksiyası;
3. Ġnformasiyavermə funksiyası;
4. Sehrli vasitəvermə funksiyası;
5. Çevirmə funksiyası;
6. Yalançı dərviĢliketmə funksiyası;
7. Advermə funksiyası;
8. Bəxtvermə funksiyası.
Müdrik qoca arxetipinin dərviĢ paradiqmasının ən mühüm funksiyalarından biri olan
övladvermə funksiyası özündə müdrik qoca arxetipinin bəxĢetmə xarakterini ifadə edir.
Övladvermə funksiyası digər funksiyalar kimi süjeti irəliyə aparan, həlledici rol oynayan
funksiyadır. Nağıl mətnlərində bu detal özünü iki Ģəkildə göstərir:
1. DərviĢ obrazının verdiyi övladla dərviĢ arasında baĢ verən hadisələr.
2. DərviĢ obrazı və onun verdiyi övladın mənsub olduğu nizamlı dünya ilə nizamsız dünya
və obrazları arasında gedən hadisələr.
Bu isə dərviĢ invariantının yuxarıda da qeyd etdiyimiz genezis mürəkkəbliyindən doğmaqla
zaman-zaman cilalanaraq formalaĢmasından irəli gəlir.
Müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilməsinə baxmayaraq (alma, tüpürcək, dərman) bu funksiya
bir mahiyyət daĢıyır ki, o da övladvermədən ibarətdir. Bu funksiyada dərviĢ obrazının iki cəhəti
özünü göstərir:
1. Verdiyi övladın müqabilində heç bir Ģey istəməmək. Bunlar daha konkret desək, «pay verib,
pay almayan dərviĢlər»dir.

2. Verdiyi övladın müqabilində müəyyən Ģərt kəsmək. Bunlar isə «pay verib pay uman
dərviĢlər»dir.
Ümumiyyətlə, götürdükdə bu funksiya konkret olaraq nə nağıla, nə də dastana aiddir. Bu
məhz epik təfəkkür üçün xarakterik olmaqla epik janrlar üzrə təzahür edir.
Azərbaycan epik düĢüncəsində müdrik qoca arxetipinin dərviĢ obraz paradiqmasının daĢıdığı
funksiyalardan biri də yolgöstərmədir. Bu funksiya mətnlərdə məqsədə doğru gedən qəhrəmanın
iddia və imkanları arasında kəskin ziddiyyətin yaranması anında həyta keçirlir. Belə ki, artıq nağıl
dinləyicisi üçün hadisələr son məqama – qəhrəmannın məğlubiyyətinə çatsa da, nağıl söyləyicisi bu
funksiyanı «aktivləĢdirməklə» nağılda yeni inkiĢaf istiqamətini yaradır.
Azərbaycan nağıllarında ən geniĢ yayılmıĢ olan bu funksiya bir çox xüsusiyyətləri ilə türk
xalqları folklorunda mühüm rola malik olan yol tanrısının funksiyaları ilə üst-üstə düĢür. «Ala atlı
yol tanrısının funksiyalarını daha öncəki dönəmlərdə türklərdə qutsal sayılan boz rəngli qurd yerinə
yetirərkən, islamiyyətin qəbulundan sonra boz atlı Xızır öz üzərinə götürmüĢdür» (4).
Ġnformasiyavermə funksiyası qəhrəmanın yeni obyekt barədə məlumatlandırılması, mətn
kontekstində isə süjetin inkiĢafına təsir edən bir funksiyadır. DərviĢ obraz paradiqmasının
yolgöstərmə funksiyasından fərqli olaraq informasiyavermə funksiyası qəhrəmanın qarĢılaĢacağı
obyekt və hadisələr barədə informasiyanın verilməsinə xidmət edir.
Azərbaycan nağıl və dastanlarında bu funksiya daha çox digər funksiyalarla (yolgöstərmə,
informasiyavermə) yanaĢı təqdim olunur. Belə ki, bu üç funksiya mətndə əvvəlcə informasiyavermə, sonra yolgöstərmə, daha sonra isə sehrli vasitəvermə Ģəklində reallaĢır. Digər funksiyalardan
fərqli olaraq, bu funksiya qəhrəmanın gedəcəyi obyektdəki qüvvələrlə mübarizə aparmaq üçün
konkret sehrli vasitənin təqdim olunmasına xidmət edir.
Yeni vasitə ilə təchiz olunmuĢ qəhrəman statusunu dəyiĢir, mübarizə apardığı və aciz olduğu
vəziyyətdən daha güclü və hazırlıqlı bir vəziyyətə keçmiĢ olur.
Çevirmə funksiyasının əsasında dərviĢ paradiqmasının fəaliyyəti nəticəsində müəyyən
obyektin, varlığın bir haldan digər bir hala keçirilməsi dayanır ki, bu da çevirmənin məqsədindən və
yaxud da formasından asılı olmayaraq funksiya kimi özünü göstərir. Bu funksiyanın genezisində
xalq təfəkkürünün cadugər və oyunbaz dərviĢlər barədə olan təsəvvürləri dayanır. Müdrik qoca
arxetipinin dərviĢ obraz paraqdiqmasında özünü göstərən bu funksiya əslində müdrik qocanın ikili
təbiətindən – qəhrəman və trikster cəhətindən doğur. Trikster isə bəzən ən ağıllı, bəzən isə ən
axmaq və kələkbaz rolunda özünü göstərir.
Əslində bu funksiyanın belə adlandırılması Ģərti xarakter daĢıyır. Biz yalançıdərviĢliketmə
dedikdə dərviĢ olmayıb, sadəcə, öz məqsədinə nail olmaq üçün dərviĢlibas olaraq fəaliyyət göstərən
obrazları nəzərdə tuturuq. Belə ki, nağıllarda qəhrəmanın və yaxud da hər hansı digər bir obrazın öz
cildində gedə bilməyəcəyi məqamda bu funksiya (yəni yalançı dərviĢliketmə) «iĢə düĢür». Bu
məsələnin tarixi kökləri də vardır. Professor F.Köprülü yazır: «Bizim qənaətimizə görə Əhməd
Yəsəvi zühur elədiyi zaman türk aləmi uzun bir zamandan bəri, hər halda IV əsrdən bəri təsəvvüf
fikirlərinə alıĢmıĢ, təsəvvüflərin mənqəbə və kəramətləri yalnız Ģəhərlərdə deyil, köçəbə türklər
arasında belə az-çox yayılmıĢdı. Ġlahilər, Ģeirlər oxuyan allah rizası üçün xalqa bir çox yaxĢılıqlar
edən, onlara cənnət və səadət yollarını göstərən dərviĢləri türklər əskidən dini bir qüdsiyyət verdikləri
ozanlara bənzədərək hərarətlə qəbul edir, dediklərinə inanırdılar» (5, 19).
Yalançı dərviĢliketmə funksyası arxaik semiotikaya malikdir. Əski inisiasiya ritualları ilə bağlıdır.
Bu Ģamanların cilddəyiĢməsi ilə eyni semantika daĢıyır. Bu funksiyada maskalanma özünü göstərir ki,
qəhrəman da bunun vasitəsi ilə öz cildini dəyiĢir.
Qeyd etmək lazımdır ki, dərviĢ paradiqmasının advermə funksiyası obrazın ən əski struktur qatları
ilə bağlı olub müəyyən qanunauyğunluğa malikdir. Çünki dərviĢin advermə funksiyası təsadüfi fəaliyyət
aktı olmayıb özünəməxsus magik əhəmiyyət daĢıyır. Bu da ilk növbədə adın sakral mahiyyəti ilə
qırılmaz əlaqədədir: «Əski mifoloji düĢüncədə gerçəkliyin sözlə, adla adlandırma ilə yaradıldığına
inanılırdı. Çünki bu düĢüncə adla əĢya və ya Ģəxsiyyət arasında eyniyyət görürdü. Adın doğru-düzgün
seçilməsi nizamsızlığın qaynağı olub xaosa, qarıĢıqlığa da yol aça bilərdi. Ad və varlıq iç-içə idi. Ad
varlığın ifadəsi, mahiyyəti olmuĢdu, varlıq özü də onda və onunla yaĢayırdı. Adla tale arasında qırılmaz
bir bağlılıq olduğuna da bu üzdən inanılmıĢdı. Ona görə də bir kimsənin adı vasitəsilə ona xeyirxahlıq

və ya bədxahlıq edilə biləcəyi mümkün sayılırdı» (3, 14). Təsadüfi deyildir ki, sakral mahiyyət daĢıyan
ad məhz dərviĢ paradiqmasının bir üzvü və ya digər magik qüvvəyə malik olan obrazlar tərəfindən
verilir. Bu da hər üç komponentin – ad verənin, advermə funksiyasının və adın sakral xarakterli
olduğunu göstərir. Təbii olaraq bu sakral mahiyyət süjetin sonrakı mərhələlərində özünü qəhrəmanın
(sakral mahiyyət daĢıyanın) fəaliyyətində aydın Ģəkildə reallaĢdırır.
Nağıllarımızda çox da rast gəlinməyən, lakin müstəqil funksiya kimi özünü göstərən
funksiyalardan biri də bəxtvermə funksiyasıdır. Bu funksiyanın digər funksiyalar kimi konkret təzahür
forması yoxdur. Belə ki, əgər övladvermə funksiyası konkret olaraq övladsızlıq zəminində təzahür
edirsə, bundan baĢqa yolgöstərmə, məlumatvermə, sehrli vasitəvermə müəyyən bir məqsəd uğrunda
mübarizə aparan qəhrəmana kömək lazım olan anda həyata keçirilirsə, bunlardan fərqli olaraq
bəxtvermə funksiyası situativdir və sabit reallaĢma formuluna malik deyildir
Azərbaycan nağıllarında dərviĢ invariantının funksional strukturunun öyrənilməsi bir sıra
qənaətlərə gəlməyə imkan verir.
Mətnlərdən aydın olur ki, genezis baxımından fərqli olan bəzi obrazlar funksiya cəhətdən eyni
fəaliyyət semantikasına malikdir. Belə ki, bu obrazları (DərviĢ – Xızır – Nurani Qoca – Əli – ġahimərdan – Abid – Pirani kiĢi) eyni semantik sırada birləĢdirmək vacibdir. BaĢqa sözlə, bunlar xalq
təfəkküründə fəaliyyət baxımından eyniləĢdirilmiĢdir. Bu isə təbiidir. Çünki obrazın əsasında müdrik
qoca arxetipi dayanır ki, epik təfəkkürün müxtəlif laylarında da bu özünü müxtəlif paradiqmatik
keyfiyyətlərdə göstərmiĢ olur.
Müdrik qoca arxetipi özündə müdrikliyi daĢıdığı kimi, trikster keyfiyyətlərini də göstərməkdədir.
DərviĢ obraz paradiqmasının funksiyalarını araĢdırarkən məlum oldu ki, bu obrazın təbiətində iki qütb
birləĢib: müsbət və mənfi. Məlum oldu ki, dərviĢ obrazı kompleksinin bütün obrazlarının fəaliyyəti xalq
təfəkküründə məhz bu qütblər əsasında müəyyənləĢmiĢdır.
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SUMMARY

In the article is considered archetype of the wise old man and it features. In this context the
paradigm of a dervish image, meeting in texts, is in the research centre.

Quliyev Ġ., dissertant, AMEA Əlyazmalar İnstitutu,
Bakı İslam Universiteti, Azərbaycan
ƏLLAMƏ MƏHƏMMƏD BAĞIR MƏCLĠSĠNĠN
AZƏRBAYCAN ĠLAHĠYYATġÜNASLIĞINDA ROLU VƏ XĠDMƏTLƏRĠ
Müstəqillik Ģəraitində ilahiyyat elmlərinin inkiĢaf etdirilməsi, bu sahədə müxtəlif əsərlərin
yazılması, konfransların təĢkil olunması, dini mədəniyyət abidələrinin bərpa olunması və ya
yenidən tikilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bunun üçün isə Azərbaycan xalqının dinimədəni irsinin müasir tələblər səviyyəsində öyrənilməsi və təbliği əhəmiyyətli məsələdir. Bundan
əlavə dini mövzuda yazılmıĢ ədəbiyyatların tədqiq edilməsi, müxtəlif qəzet və jurnallarda bu
səpgidə məqalələrin nəĢr etdirilməsi müasir müstəqil dövlətimizin banisi ümummilli lider Heydər
Əliyevin və onun siyasi kursunun sadiq davamçısı Ġlham Əliyev cənablarının yaratdıqları sağlam
siyasi sabitliyin, mədəni inkiĢafın və milli-mənəvi dəyərlərə verilən qiymətin nəticəsidir.
Belə bir fonda görkəmli ilahiyyatçı, Azərbaycan Səfəvilər dövlətində ġeyxülislam olmuĢ və
buna görə də din mədəniyyətimizin tarixində mühüm rolu olmuĢ Əllamə Məhəmməd Bağır
Məclisinin həyat və yaradıcılığına diqqət yetirmək, onun ən böyük elmi əsərini və bu əsərin
tədqiqatını aparmaq aktual əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə islam mədəniyyətinin kütləvi və
sistemli Ģəkildə öyrənilməsi, xüsusilə də bu zəngin mədəniyyətin azərbaycanlı mütəxəssislər
tərəfindən tədqiq edilməsi müasir həyatımızın qanunauyğun bir zərurət kimi ortaya çıxmıĢdır.
XVII əsrin ikinci yarısı Azərbaycan Səfəvilər dövlətində siyasi sabitlik və elmi inkiĢaf dövrü
kimi xarakterizə edilir. Bu dövrdə artıq Səfəvilərlə Osmanlı imperiyası arasında sülh müqaviləsi
imzalanmıĢ və bunun da nəticəsində siyasi sabitlik və mədəni inkiĢaf yavaĢ-yavaĢ öz bəhrəsini
verməyə baĢlamıĢdır. Belə ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Təbrizdə, ġamaxıda
və həmçinin Səfəvilərin tabeliyində olan digər bölgələrdə müxtəlif elm ocaqları fəaliyyət
göstərməyə baĢladı. Zəngin mədəniyyəti olan islam dini fəaliyyətdə olan bütün elm ocaqlarında
yeni üsullar əsasında tədris olunurdu. Bu iĢə isə biləvasitə ali dərəcəli ruhani hesab olunan
Ģeyxülislam vəzifəsini tutmuĢ hər hansı bir Ģəxs rəhbərlik edirdi. Təsadüfi deyildir ki, 1687-ci ildə
Səfəvi hökmdarı Süleyman ġah Səfəvinin dövründə (1666-1694) Ģeyxülislam vəzifəsinə təyin
olunmuĢ dövrünün ensiklopedik alimi Əllamə Məhəmməd Bağır Məclisi həmin dövrdə ilahiyyat
elmlərinin, xüsusilə də hədisĢünaslığın inkiĢafına güclü təkan verdi. Onun elm sahəsində gördüyü
ilkin iĢlərdən biri Səfəvilərin tabeçiliyində olan müxtəlif bölgələrdə, o cümlədən Azərbaycanda
(Təbrizdə və ġamaxıda) mədrəsələr açmaq və burada dini elmlərlə yanaĢı bir çox dünyəvi elmləri
də mükəmməl bilən tələbələr yetiĢdirmək idi. Bunun bariz misalını onun Ģəxsən yetiĢdirdiyi
görkəmli azərbaycanlı ilahiyyatçıları Ağa Hüseyn Xonsari, Məhəmməd ġirvani və Mirzə Abdulla
Əfəndi Təbrizinin həyatlarında görməkdəyik. Həmçinin o, Ġsfahan Rəsədxanasını yaratmaqla
tənəzzülə uğrayan islam astronomiyasına yeni təkan verərək onu inkiĢaf etdirdi. Bütün bunlardan
əlavə Əllamə Məclisinin gördüyü ən mühüm iĢlərdən biri də ilahiyyat elmləri sahəsində dəyərli və
fundamental bir əsər yazmaq idi. Onun ilahiyyat elmləri sahəsində ―Biharül-ənvar‖ adlı
(hədisĢünaslıq və tarixĢünaslıq baxımından) ensiklopedik bir əsər yazması Azərbaycan Səfəvilər
dövlətinin elm və mədəniyyət tarixində ən böyük hadisə idi. Ġslam mədəniyyəti tarixinin korfey
alimlərindən olan Əllamə Məhəmməd Bağır Məclisinin bu mədəniyyətin inkiĢafında və
yayılmasında müstəsna xidmətləri olmuĢdur. Onun ilahiyyat elmləri, xüsusilə də bu elmlərin əsası
olan hədis elmləri sahəsində ensiklopedik xarakter daĢıyan ―Biharül-ənvar‖ əsərini tədqiq etmədən
qarĢıya qoyulmuĢ məqəsəd nail olmaq çətinləĢəcəkdir.
Məlumdur ki, XVI-XVII əsrlər Yaxın və Orta ġərqin müsəlman ölkələrində ideoloji Ģərait
islam dininin daha da güclənməsinə və müsəlman ruhanilərinin mövqeylərinin möhkəmlənməsi
kimi xarakterizə edilir. Bu əsrlərdə yaĢayan islam alimləri o cümlədən, Əllamə Məclisi də yalnız
dini məsələlər ilə məĢğul olmamıĢ həm də dövlətin idarə olunması iĢlərində fəal iĢtirak etmiĢdir.
Həmin dövrlərdə hakimiyyət baĢında olan Səfəvi hökmdarları islam dininin təbliğ edilməsinə və
dini ideyaların xüsusilə də cəfəriliyin yayılmasına təkan vermiĢlər. ġübhəsiz ki, öz dövründə

hakimiyyət dairələrində böyük nüfuz sahibi olan Əllamə Məclisi bu fürsətdən istifadə edərək həm
dövlətin dini qaydalar çərçivəsində siyasət yürütməsinə, həm də insanların dini mühütdə
yaĢamasına zəmin yaratmıĢdır. O, vəzifədə olduğu müddətdə bu fəzifəsindən istifadə edərək elmi
hövzələrin yaranmasına və onların maliyyələĢdirilməsinə köməklik göstərmiĢ, Yaxın ġərqin bir çox
bölgəsində olan alimlərin həmin elmi mərkəzlərə toplayaraq dini elmlərin yayılmasına xidmət
etmiĢdir. Beləliklə də o, dini və bir çox dünyəvi elmlərin inkiĢafına və formalaĢmasına bir baĢa təsir
etmiĢdir. Onun islam aləmində göstərdiyi bu böyük xidmətlər müsəlman ümmətinin ona qarĢı olan
rəğbətini çoxaltmıĢdır.
Səfəvilər dövlətində məhkəmə orqanları Ģeyxülislamın baĢçılığı altında fəaliyyət göstərir,
müsəlman Ģəriət normalarına əsaslanılırdı. Azərbaycan Ģəhərlərində hakimlərin baĢçılığı ilə çoxsaylı
dövlət məmurları çalıĢan mürəkkəb idarə aparatı vardı (1, 291). Uzun illər Təbrizdə məhkəmə
baĢçısı olmuĢ Mövlana Rəcəbəli Vahid Təbrizi və digər azərbaycanlılar Səfəvi imperiyası
ərazisində müxtəlif elm sahələrinin inkiĢafında mühüm rol oynamıĢlar. Bu alimlər arasında
ensiklopedik bilik sahibi olan Məhəmmədhüseyn Xələf oğlu, Mirzə Abdulla Əfəndi Təbrizi,
Mövlana Mirzə Məhəmməd Həsənoğlu və Mövlana Mirzə Məhəmmədhəsən oğlu ġirvani xüsusilə
qeyd edilmləlidir. ġirvani Nəcəf Ģəhərinə köçmüĢ, lakin ġah Süleyman Səfəvinin xahiĢi ilə Ġsfahana
dönmüĢ və orada yaĢayıb yaratmıĢdı [2, səh- 8-9]. Bu alimlərin hamısı demək olar ki, o dövrdə
məĢhur olan Ġsfahan Ģəhərində, Əllamə Məclisinin rəhbərlik etdiyi elmi mərkəzlərdə oxuyub
öyrənmiĢlər.
XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilər ərazisində maarif və məktəb iĢləri ruhanilərin ixtiyarında idi. Bu
ərəfədə Azərbaycanda da uĢaqların təhsili məscidlərin nəzdində olan mədrəsələrdə aparılırdı. Bu
dövrlərdə azərbaycan dilində dərs vəsaitləri olmadığından ərəb və fars dillərində olan dərsliklərdən
istifadə edilirdi. Mədrəsələrdə keçrilən dərslər içərisində ilahiyyat dərsləri xüsusiyyət kəsb edirdi.
1647-ci ildə Təbrizdə 600 məktəb, ġamaxıda isə 40 məktəb və 7 mədrəsə vardı. Bu mədrəsələrdə
yuxarıda adını çəkdiyimiz alimlər dərs deyirdilər.
Əllamə Məclisi çoxlu sayda tələbə yetiĢdirmiĢdir. Seyid Əhməd əl-Hüseyninin verdiyi
məlumata görə onun tələbələrinin sayı 274 nəfər olmuĢdur [3, səh-23]. Hətta Hüseyni onların
hamısının avtobioqrafiyasını bir-bir ―Təlamizətu Əllamə Məclisi‖ əsərində qeyd etmiĢdir. Bu
tələbələr içərisində bir neçə azərbaycanlı olmuĢdur ki, onlardan da üçü daha məĢhur hesab olunur.
Həmin tələbələr aĢağıdakılardır:
1. Ağa Mirzə Abdulla bin Məhəmməd ət-Təbrizi əl-Əfəndi əl-Azərbaycani (?-1719). O,
Azərbaycanın paytaxtı olan Təbriz Ģəhərində doğulmuĢdur. O, yeniyetmə yaĢlarında ikən Ġsfahan
Ģəhərinə getmiĢ və bir müddət ibtidai dini təhsil aldıqdan sonra Əllamə Məclisinin ən yaxın tələbəsi
olmuĢdur. Yüksək hafizəsi hesabına tez bir zamanda müəlliminin diqqətini cəlb etmiĢdir. Mirzə
Abdulla ibn Ġsa bəy Təbrizi bir müddət Ġstanbulda yaĢadığı üçün, ―Əfəndi‖ ləqəbi ilə
məĢhurlaĢmıĢdır. Ümumiyyətlə, onun ömrünün yarısı Türkiyə, Xorasan, Azərbaycan, Ġraq, ġam,
Məkkə, Misir və sair diyarlara səfərlərdə keçmiĢdir. Əfəndi müxtəlif elmlər üzrə, xüsusilə, rical
(hədis rəvayəti) və biblioqrafiya sahəsində misilsiz məharət sahibi olmuĢdur. Mirzə Abdulla Əfəndi
təqribən 15 kitabın, o cümlədən, IX-XVII əsrlərdə yaĢamıĢ alimlərin həyatından bəhs edən
―Riyazül-uləma‖ (Alimlər bağçası) əsərinin müəllifidir. Onun bu əsəri ―Riyazul-Uləma və hiyazulfuzəla‖ adı ilə 1401-ci hicri ilində (1987 miladi) Ġranın Qum Ģəhərində nəĢr olunub.
2. Mövlana Mirzə Məhəmmədhəsən oğlu ġirvani (1623-1687). Azərbaycan torpağının
yetiĢdirdiyi məĢhur ruhani alimlərdən biri də ―Molla Mirzə‖ və ―Müdəqqiq ġirvani‖ ləqəbləri ilə
tanınmıĢ Məhəmməd ġirvanidir. Məhəmməd ibn Həsən ġirvani təqribən miladi 1623-cü ildə
Azərbaycanın ən qədim elm və mədəniyyət ocaqlarından biri olan ġirvan bölgəsində doğulmuĢ,
amma ömrünün çox hissəsini o dövrün dini elmlər mərkəzlərinin ən qabaqcıllarından sayılan
Ġsfahan Ģəhərində keçirmiĢdir. Mövlana Mirzə Məhəmmədhəsən ġirvani mükəmməl ilahiyyat təhsili
almaq üçün Ġsfahana getmiĢ və Əllamə Məclisinin dərslərində iĢtirak etmiĢdir.
Məhəmməd ġirvaninin elmi və əxlaqi məqamını təsəvvür etmək üçün alimlərin həyatından
bəhs edən biblioqrafik kitablara nəzər salmaq kifayətdir. Müdərris Təbrizinin ―Reyhanətül-ədəb‖
əsərində Molla Mirzə Məhəmməd ġirvani ―dərin bilikli, yüksək ixtisaslı, tədqiqatçı alim, elm və
əməl sahibi, əqli və nəqli elmləri özündə birləĢdirən, fiqh, hədis, kəlam, hikmət və elmi mübahisə

sahələrində tayı-bərabəri olmayan‖ bir Ģəxs kimi təsvir edilir. Həmçinin, bu kitabda yazıldığına
görə, ġirvaninin zehn, hafizə, diqqət, rəy möhkəmliyi və elmi əhatə sahələrindəki uca məqamı
sübuta ehtiyacı olmayacaq dərəcədə aĢkar həqiqətdir. Elə bu keyfiyyətlərinə görə, Məhəmməd bin
Həsən ġirvanini ―Əllamə‖, ―Vəhidül-əsr və fəridüd-dəhr‖ (zəmanənin və dünyanın yeganəsi),
―Sultanül-hukəma vəl-mütəkəllimin‖ (hikmət və kəlam alimlərinin sultanı) kimi epitetlərlə
tərifləmiĢlər. ġirvaninin Ģagirdi Mirzə Abdulla Əfəndi öz xatirələrində ―ustazənal-əllamə‖ (əllamə
ustadımız) sözləri ilə öz müəllimindən söz açırdı. Qeyd etmək yerinə düĢər ki, Mirzə Abdulla
Əfəndi sair müəllimləri sırasında Məhəmməd Tağı Məclisini ―ustazənal-istinad‖ (sənəd və etibar
sahibi ustadımız), Ağa Hüseyn Xonsarini ―ustazənal-muhəqqiq‖ (tədqiqatçı ustadımız), Məhəmməd
Bağır Səbzəvarini ―ustazənal-fazil‖ (fəzilət sahibi ustadımız) ləqəbləri ilə xatırlamıĢdır. Buna görə
də bəzi müəlliflər həmin ləqəbləri müqayisə edərək, belə fikir yürütmüĢlər ki, Mirzə Abdulla
Əfəndi öz müəllimləri sırasında ġirvanini daha yüksək qiymətləndirmiĢ və onu digər üç böyük
alimdən daha üstün saymıĢdır. Məhəmməd ibn Həsən ġirvaninin Ģagirdləri arasında bir neçə nəfər
xüsusi Ģöhrət qazanmıĢdır. Onlardan biri - yuxarıda adı çəkilən Mirzə Abdulla Əfəndidir.
Zəmanəsinin ən böyük alimlərindən dərs almaq Ģərəfinə nail olmuĢ Əfəndi, Məhəmməd ġirvaninin
də dərslərində iĢtirak etmiĢ, Küleyninin ―Üsuli-Kafi‖, ġeyx Tusinin ―Təhzibül-əhkam‖ və ―ġərhimuxtəsəril-üsul‖ kitablarını onun yanında oxumuĢdur. ġirvaninin baĢqa bir Ģagirdi Molla
Məhəmməd Əkməl Bəhbəhani olmuĢdur. O, cəfəri fiqhini uzun müddətli tənəzzül mərhələsindən
xilas etmiĢ, əxbarilik cərəyanı ilə Ģiddətli mübarizə aparıb üsul məktəbini qüvvətləndirmiĢ və
―Ustadul-əkbər‖ (Ən böyük müəllim) ləqəbini almıĢ Vəhid Bəhbəhaninin atasıdır. ġirvaninin
Ģagirdlərindən biri də rical elminə aid olan ―Tənqihül-məqal‖ əsərinin müəllifi ġeyx Həsən ibn
Abbas Bəlaği Nəcəfi idi. ġeyx Həsən Bəlaği həmin əsərdə öz ustadı haqqında son dərəcə ehtiram və
hörmət ilə söz açaraq yazır: ―Üsul və füru (yəni əqaid və Ģəriət) elmlərində ona istinadımız vardır‖.
Kitabda ġirvani ―son dövr alimlərinin ən üstünü, dərin bilik sahiblərinin ən kamili, aləmlər içində
Allahın ayəti (niĢanəsi), tədqiqatçıların seçilmiĢi, hikmət və kəlam sahiblərinin sultanı‖ və s.
epitetlərlə vəsf olunur. Mirzə Məhəmməd ġirvaninin bir Ģagirdi də Əmir Məhəmməd Saleh
Xatunabadi olmuĢdur (vəf. 1704). Əmir Məhəmməd Saleh ġirvani həm də Əllamə Məhəmməd
Bağır Məclisinin kürəkəni idi. Məclisinin qızı ilə Məhəmməd ġirvaninin birgə ailə həyatı da uğurlu
olmuĢdur. Bu izdivacdan dünyaya gələn Molla Heydər Əli nüfuzlu din xadimi kimi Ģöhrət
qazanmıĢ, ―Məsalik‖ kitabına haĢiyə yazmıĢ, ġeyxüt-taifə Tusinin ―Misbahül-mutəhəccidin‖
kitabını yeni tərtibatla hazırlamıĢ, yəni kitabın məzmununu ixtisar etmiĢ, ona bəzi dua və
ziyarətnamələr artırmıĢdır.
3. Ağa Hüseyn ibn Cəmaləddin Xonsari
MəĢhur azərbaycanlı ilahiyyatçı Ağa Hüseyn Xonsarinin adı xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır.
Mənbələrdə ―Mühəqqiq Xonsari‖ kimi də xatırlanan Ağa Hüseyn ibn Cəmaləddin 17-ci əsrin ən
böyük cəfəri fəqihlərindən sayılırdı. Əllamə Məclisinin atası Məhəmməd Tağı Məclisi kimi elm
nəhəngindən dərs almıĢ Ağa Hüseyn Xonsari fəlsəfə, kəlam və məntiq kimi əqli elmlərdə də dərin
biliyə malik idi. Ağa Hüseyn Xonsari öz ustadı Məhəmməd Tağı Məclisinin qızı, yəni Əllamə
Məhəmməd Bağır Məclisinin bacısı ilə evlənmiĢdi. O, həm camaat arasında, həm də Səfəvilər
sarayında böyük nüfuz qazanmıĢdı. Hətta Süleyman Ģah Səfəvi səfərə gedərkən, Ġsfahanda öz yerinə
Ağa Hüseyn Xonsarini caniĢin qoyurmuĢ. Məhəmməd ġirvani bir müddət Ġsfahanda təhsil aldıqdan
sonra biliyini təkmilləĢdirmək məqsədilə Ġraqa yola düĢür və Nəcəfül-əĢrəf Ģəhərində məskunlaĢır.
Lakin Süleyman Ģah Səfəvi (1666-1694) Ġsfahanda bu böyük alimin Ģəxsiyyətinə ehtiyac duyaraq,
ona qayıtmağı təklif edir. ġirvani hökmdarın dəvətini qəbul edib Ġsfahana qayıdır və Ģəhərin
Əhmədabad məhəlləsində, Ģah tərəfindən ona hədiyyə edilmiĢ evdə yaĢamağa baĢlayır və 1687-ci
ildə MəĢhəddə vəfat etmiĢdir [4, səh-203].
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AZƏRBAYCAN DĠLĠ SĠNTAKSĠSĠNĠN QATI MÜBAHĠSƏLĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
Hazırda Azərbaycan dilinin sintaktik quruluĢundan bəhs edən kifayət qədər ədəbiyyatın
olmasına baxmayaraq, bəzi sintaktik vahidlərlə – söz birləĢmələri, sadə cümlənin növləri, tabeli və
tabesiz mürəkkəb cümlələrin müəyyən problemləri ilə bağlı məsələlər Azərbaycan dilçiliyində
mübahisə predmeti olaraq qalmaqdadır [3].
Belə ki, Azərbaycan dilində söz birləĢmələri, onların təsnif qaydaları, tərəflərinin ifadə
vasitələri, oxĢar və fərqli xüsusiyyətləri barədə orta məktəb qrammatikalarından baĢlayaraq ali
məktəb dərsliklərinə qədər yetərincə bəhs olunmasına baxmayaraq, ikinci və üçüncü növ təyini (və
ya ismi) birləĢmələr arasında fərqli xüsusiyyətləri göstərərkən bütün mənbələrdə yanlıĢlığın olması
qənaətindəyik.
II növ ismi birləĢmələr haqqında müxtəlif mənbələrdə verilənlərə nəzər salaq. Müəllifləri
Ə.Abdullayev, Y.Seyidov və A.Həsənov olan dərslikdə oxuyuruq: ―Bu birləĢmələrin tərəfləri
həmiĢə yanaĢı iĢlənir və onların arasına heç bir söz daxil ola bilmir‖ [2, s.53]. Akademik nəĢrdə isə
ikinci növ ismi söz birləĢmələr barədə yazılıb: ―Bu birləĢmələrdə sözlər arasında əlaqə o qədər
möhkəm olur ki, bunlar arasına heç bir söz əlavə etmək mümkün deyildir‖ [4, s.109]. Q.Kazımov
ismi birləĢmələrin təsnifi zamanı onların tərəfləri arasındakı sintaktik əlaqələrə əsaslansa da, o da bu
tip birləĢmələrin tərəfləri arasına söz daxil ola bilməməsi qənaətindədir [4, s.45]. Ə.Abdullayev hələ
1956-cı ildə yazırdı ki, ―ikinci növ təyini söz birləĢmələrinin tərəfləri arasına söz daxil ola
bilməməsi onu göstərir ki, üçüncü növ təyini söz birləĢməsinə nisbətən burada tərəflər arasında
möhkəm əlaqə vardır‖ [1, s.12].
Dərsliklərdə ikinci və üçüncü növ ismi söz birləĢmələrdən danıĢılarkən bunlar arasında fərq
kimi xüsusilə vurğulanır ki, üçüncü növ ismi birləĢmələrin tərəfləri arasına söz daxil ola bildiyi
halda, bu, ikinci növ ismi birləĢmələrdə mümkün deyil, bəlkə də bunu istisna kimi qəbul edərdik,
sadəcə olaraq, verilən nümunələrin sayı çoxdursa, bu, artıq istisna sayıla bilməz, reallıqdır və dilə
aid qaydaların içində öz əksini tapmalıdır. Məsələn: ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ ikinci növ ismi
birləĢmədir və onu ―Azərbaycan xalq ədəbiyyatı‖, ―Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı‖,
―Azərbaycan romantik ədəbiyyatı‖, ―Azərbaycan realist ədəbiyyatı‖ kimi də iĢlətmək olar və bu
zaman tərəflər arasına söz daxil edildiyini aydın görürük. Eləcə də ―Azərbaycan dili‖ ifadəsi olduğu
kimi, ―Azərbaycan ədəbi dili‖ də mövcuddur. Deməli, nəzərə alsaq ki, dünyada ən azı, iki yüz ölkə,
o qədər də dil və ədəbiyyat, dildə də bunlarla əlaqəli bir o qədər söz birləĢməsi var, məsələnin
mahiyyəti tam təfərrüatı ilə aydınlaĢmıĢ olar. Bəziləri bunların mürəkkəb ad olduğunu deyərək,
yanlıĢ nəticəyə gəldiyimizi söyləyə bilərlər, amma bildiyimiz kimi, ―mürəkkəb adlar‖ adı altında
söz birləĢmələri Ģəklində olan ölkə, idarə və təĢkilat, tarixi gün və s. adlar öyrənilir. Əslində, biz
həm də mürəkkəb adların nitq hissələri (isim) bəhsində tədris edilməsinin əleyhinəyik, bu da
yanlıĢdır, daha dəqiq desək, ―mürəkkəb‖ sözü varsa, söhbət bitiĢik və ya defislə yazılan sözlərdən
gedə bilər, yəni yalnız bitiĢik yə ya defislə yazılan sözlər mürəkkəb hesab edilməlidir, ayrı
yazılanlardan isə söz birləĢmələri bəhsində bəhs olunmalıdır. Mürəkkəb ad iki və ya daha artıq
sözün yanaĢı iĢlənməsi ilə yaranır ki, bu da sintaksisin predmetidir.

Bununla əlaqədar diqqəti baĢqa bir problemə yönəltmək istərdik. Sintaksisə dair yazılmıĢ
dərsliklərdə III növ ismi birləĢmələrin tərəflərinin əvəzliklə ifadə oluna bildiyi göstərilsə də, II növ
ismi birləĢmələrin hər hansı bir tərəfinin əvəzliklə ifadəsi haqda heç nə deyilmir. Dolayısıyla, bu o
deməkdir ki, II növ ismi birləĢmələrin tərəfləri əvəzliklə ifadə oluna bilmir. Belə bir sual meydana
çıxır: ―Bunlar hamısı, bu özü, sən özün, bu hamısı, onlar ikisi və s. bu kimi ifadələr II növ ismi
birləĢmələrdir‖. Tərəflərinin əvəzliklə ifadə olunması göz qabağındadır, yox, deyillərsə, bəs onda
bunlara nə ad vermək olar? Mən özüm və mənim özüm birləĢmələrindən birincisi II növ ismi
birləĢmə, ikincisi III növ ismi birləĢməmi sayılmalıdır, yoxsa mən özüm birləĢməsində özüm sözü
əlavədirmi? Əgər əlavədirsə, deməli, mənim özüm birləĢməsi də üçüncü növ ismi birləĢmə deyil
əlavə hesab edilməlidir (Hərçənd ki, birinci tərəfi yiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət Ģəkilçili sözdən
ibarətdir!), hər halda hər iki ifadə nəticədə eyni mənaya gəlir. Bəs bunu nə ilə əlaqələndirə bilərik?
Bəlkə, bu, məhz özüm (qayıdıĢ) əvəzliyinin mahiyyəti ilə əlaqədardır?! Diqqət edilsə, məlum olar ki,
özüm əvəzliyi Ģəxs əvəzlikləri ilə hər üç Ģəxsin təkində və cəmində yanaĢı iĢlənə bildiyi halda (mənim
özün, sənin özün, onun özü, bizim özümüz, sizin özünüz, onları özləri), bəzi isimlərə yalnız üçüncü
Ģəxsin təkində iĢlənməklə yanaĢa bilir (atam özü, xalamın özü, inəyin özü və s.).
Bundan baĢqa, sintaktik təhlil zamanı III növ ismi birləĢmələrin tərəflərinin bir cümlə üzvü
kimi götürülməsi fikrinə münasibət bildirmək istərdik. Ümumiyyətlə, həm II, həm də III növ ismi
birləĢmələrin cümlənin bir mürəkkəb üzvü kimi təhlil edilməsi dilçilkidə birmənalı Ģəkildə qəbul
edilmiĢdir. Q.Kazımov müəllifi olduğu dərslikdə bəzən III növ ismi birləĢmələrin tərəfləri arasına
daxil olan sözün baĢqa cümlə üzvü kimi götürülə biləcəyini izah və sübut etməyə çalıĢır: ―UzlaĢmaidarə əlaqəli birləĢmələrin tərəfləri birlikdə cümlənin bir mürəkkəb üzvü olur. Tərəflər arasına daxil
olan müxtəlif sözlər və birləĢmələr məna müstəqilliyinə malik olduqda birləĢmənin ikinci tərəfinə
aid təyin vəzifəsində çıxıĢ edir; məs.: Çox sevirəm ana yurdun axıb gedən çaylarını (S.Vurğun)‖ [4,
s.47]. Bu fikrə əlavə olaraq deyə bilərik ki, həqiqətən, III növ ismi birləĢmələrin tərəfləri arasına
daxil olan sözün ayrıca bir cümlə üzvü kimi götürülməsi mümkündür və vacibdir. Bunu bir
cümlənin sintaktik təhlili üzərində açıqlayaq: ―Təzə dostumu tanıyırsanmı?‖ cümləsini sintaktik
təhli etsək, görərik ki, təzə təyin, dostumu tamamlıq, tanıyırsanmı xəbərdir. Sintaktik təhlilinə
toxunmadan cümlənin əvvəlinə mənim sözünü əlavə edək və onun da hansı cümlə üzvü olduğunu
göstərək. Təbii ki, mənim sözü də III növ ismi birləĢmənin tərkib hissəsi olduğu üçün tamamlıq
vəzifəsindədir. Təzə sözünə isə toxunmadığımız üçün o təyin vəzifəsində olaraq qalmaqdadır.
Demək ki, III növ ismi birləĢmənin tərəfləri arasına girən sözün ayrı cümlə üzvü kimi
götürülməsində elə bir qüsur yoxdur.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖dan bir nümunəyə - Atlu batub çıqamaz anun balcığı olur, Ala yılan
sökəməz anun ormanı olur, Göglə pəhlu uran anun qələsi olur, Göz qaquban könül alan anun
görklüsü olur. (KDQ) və ya Keçmiş mənim günimi nə andırarsan? [6, s.47] – diqqət versək məlum
olar ki, bu cümlələrdə III növ ismi birləĢmənin tərəfləri arasına daxil olan söz inversiyaya uğrayaraq
önə keçib ki, bu da aktuallaĢma ilə əlaqədardır, yəni bu sözlər intonasiya ilə aktuallaĢdırılmıĢ və
məntiqi vurğu altına salınmıĢdır. Cümlələrin quruluĢu yalnız nitqdə intonasiyanın köməyilə
tənzimlənir. Göründüyü kimi, bu sözlər inversiya zamanı cümlənin təyini ola bildiyi kimi, öz
yerində iĢləndikdə də həmin funksiyanı daĢıyırlar. Tarixi dil materalı üzərində fikrimizə açıqlama
gətirməklə bildirmək istəyirik ki, bu forma ta qədimdən Azərbaycan dilində mövcuddur və
dediyimiz sözlərin ayrıca cümlə üzvü kimi götürülməsi labüddür.
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SUMMARY
There are enough sources about theoretical problem of the Azerbaijani syntax. But all problems have not been solved full yet. One of these is connected with differences between the second
and the third kind of nominal word-combinations.
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AZƏRBAYCANġÜNASLIĞIN TƏDQĠQĠNDƏ GƏNCƏNĠN
XIX-XX ƏSR BƏDĠĠ SƏNƏTKARLIQ ƏNƏNƏLƏRĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ
ġəhər mədəniyyəti mərkəzi kimi ən azı 3000 illik tarixə malik olan Gəncə Ģəhəri əsrlər boyu
sənətkarlıq, elm və mədəniyyətin sürətli inkiĢafı ilə seçilmiĢdir. Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı
mərhələlərində siyasi və iqtisadi mərkəz rolunda çıxıĢ etmiĢ, müsəlman ġərqinin və Türk
dünyasının ilk demokratik dövlətinin birinci paytaxtı olmuĢ Gəncə həm də milli-mənəvi dəyərlərin,
azadlıq ideyalarının mühafizə edildiyi Ģəhərdir. Qədim tarixə və nəsildən-nəslə ötürülən zəngin
ənənələrə sahib olan xalçaçılıq, dulusçuluq, metaliĢləmə, daĢiĢləmə, sikkə zərbi, həkkaklıq kimi
sənətkarlıq sahələri Gəncə Ģəhərində bir çox özünəməxsus cəhətlər əxz etmiĢdir. Bu baxımdan XIXXX əsr mərhələsi bu mühüm mədəniyyət mərkəzində ayrı-ayrı sənət sahələrinin, xüsusilə də
dekorativ-tətbiqi sənət növlərinin inkiĢafında əhəmiyyətli tarixi dövr kimi səciyyələndirilməlidir.
Azərbaycançılıq məfkurəsinin daim təbliğ və təĢviq edildiyi ġeyx Nizami Gəncəvinin yurdunda
bəhs olunan sənətkarlıq sahələrinin inkiĢaf xüsusiyyətlərinin elmi cəhətdən tədqiqinin azərbaycanĢünaslığın öyrənilməsindəki müstəsna əhəmiyyətini Ģərtləndirən bir sıra mühüm cəhəti mövcuddur:
1. Gəncə ərazisindən və ətraf bölgələrdən ən qədim nümunələri eradan əvvəl VIII-VII
minilliklərə (neolit mərhələsinə) aid olan dulusçuluq sənəti məmulatlarının aĢkar olunması və
fasiləsiz olaraq əsrlər ərzində bu sənətkarlıq sahəsinə aid ənənələrin davam etdirilməsi xalqımızın
etnoqrafiya tarixinin tədqiqində qeyd olunan sənətkarlıq növünün dəyərini sübut edir. Bəhs edilən
XIX-XX əsrlər dövründə də Gəncə Ģəhərində məhz yerli ənənələrə istinad edən, milli ornamentlərin
əks etdirildiyi dekorativ-tətbiqi sənət elementlərinin ustalıqla tətbiq edildiyi dulusçuluq
məmulatlarının istehsalı prosesi davam etmiĢdir. Bu nöqteyi-nəzərdən Gəncə Ģəhəri və bütövlükdə
Gəncəbasar ərazisində əhali tərəfindən məiĢətdə, təsərrüfatda
istifadə edilən keramika
məmulatlarını Ģərti olaraq bir neçə mühüm növdə təsnif etmək mümkündür:
I. Su qabları.
II. Təsərrüfat küpləri.
III. Xörək qabları (1, s. 134; 2, s. 340).
IV. Qızdırıcı vasitələr.
V. Çıraqlar.
VI. Su təchizat vasitələri (3, s. 371-375).
Qeyd etmək lazımdır ki, Gəncə dulusçuluq sənətinin XIX-XX əsrlərə aid Ģəhrəng, səhəng,
kuzə, sürahi, dolça, fəĢir, küvəc, qazan, dopu, həlimdan kimi məmulatları məhz yerli istehsal
nümunələri hesab olunur. Bu isə, öz növbəsində qədim və orta əsrlər mərhələlərinə aid yerli
ənənəvi dulusçuluq qablarının istehsalında istifadə edilən sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin davam
etdirildiyini, qeyd edilən cəhətləri sənətkar nəsillərinin irsən yaĢatdığını və beləliklə, bu ənənələrin
məhz əcdadlarımız tərəfindən təməlinin qoyulduğunu təsbit edir (4, s. 30). Bundan əlavə, bəhs
edilən dövrə aid Gəncə dulusçuluğu məmulatlarının etnik mənsubiyyəti məsələsinin elmi cəhətdən
tədqiqi bir daha azərbaycanĢünaslığın öyrənilməsində yerli ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin
mənbəĢünaslıq əhəmiyyətini təsbit edir. Bu baxımdan qeyd olunan gil qab nümunələrinin 2 qrup
mühüm cəhətləri xüsusilə diqqətəlayiqdir:

Dekorativ-ornament ( naxıĢ ) xüsusiyyətləri;
Konstruktiv-plastik forma elementləri.
Üzərində ayrı-ayrı həndəsi, nəbati ( bitki təsvirləri) səciyyəli naxıĢlar, müxtəlif kalliqrafik yazı
nümunələri həkk edilmiĢ və fərqli forma, ölçülərə malik olan ənənəvi Gəncə dulusçuluq sənəti
məmulatlarının goduĢ, xeyrə, küp, ləh kimi növləri ilə yanaĢı, məiĢətdə mühüm yer tutmuĢ kürələrin
də istehsal edilməsi vacib tarixi-etnoqrafik mənbə qismində çıxıĢ edir. Çünki xörək kürəsi, kürsü
kürəsi, həmçinin təndir, sac, kiranə (kiyə) kimi gil məmulatlarının ayrı-ayrı sənətkarlıq xüsusiyyətləri onların etnik mənsubiyyəti probleminin elmi cəhətdən öyrənilməsində əhəmiyyətlidir (1-3;
5). AzərbaycanĢünaslığın tədqiqində Gəncə dulusçuluq sənətinin bəhs olunan məmulatlarının ən
mühüm mənbəĢünaslıq cəhətləri sırasında Gəncə və Gəncəbasarla yanaĢı, Qarabağ, Qərbi Azərbaycan, Naxçıvan kimi bölgələrdən aĢkar olunmuĢ oxĢar nümunələrlə qarĢılıqlı müqayisə sayəsində bu
ərazilərin məhz əcdadlarımız tərəfindən məskunlaĢıldığının sübutu olmasını göstərmək mümkündür.
2. Bəhs edilən mərhələdə Gəncədə metaliĢləmə sənəti özünün sürətli tərəqqisi, inkiĢafı ilə
fərqlənmiĢdir. XIX-XX əsrlər dövründə Ģəhərdə metal məmulatlarının istehsalı və bu nümunələrin
səthinin iĢlənilməsi, naxıĢlanması sahəsində ixtisaslaĢma güclənmiĢ, peĢəkar sənətkarların yerli
ənənələrə istinad edərək hazırladıqları nümunələr nəfisliyi, keyfiyyətliliyi ilə diqqəti cəlb etmiĢdir.
Ənənəvi metaliĢləmə məmulatlarının çoxçeĢidliliyi bu yerli sənətkarlıq nümunələrini
aĢağıdakı mühüm sənət növlərində ümumiləĢdirməyə imkan verir:
I. Misgərlik. II. Dəmirçilik. III. Zərgərlik (6, s. 68-79).
Azərbaycanın ənənəvi bədii sənətkarlıq, dekorativ-tətbiqi sənət xüsusiyyətlərinin ən mühüm
cəhətlərini özündə ehtiva edən Gəncə metaliĢləmə məmulatları yuxarıda sadalanan sahələrlə yanaĢı,
bəhs edilən mərhələdə müstəqil sənət sahələri kimi mövcudluğunu qorumuĢ silahsazlıq, tökməçilik,
bıçaqçılıq, çilingərliklə təmsil olunurdu. Yerli ənənəvi metaliĢləmə sənəti sahələrinin azərbaycanĢünaslığın elmi cəhətdən tədqiqində malik olduğu ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də Ģəhərsalma
vahidlərinin məhz sənətkarlıq mərkəzi kimi formalaĢmasına Ģərait yaratmasıdır. Daha dəqiq deyilsə,
Gəncədə qeyd olunan mərhələdə ―Dəmirçilər‖, ―Misgərlər‖, ―Zərgərlər‖ kimi müstəqil etnik Ģəhərsalma vahidləri - məhəllələrin formalaĢmasının ən mühüm səbəbi qismində məhz sənətkarlıq sahələrində təmərküzləĢmənin güclənməsi, yerli sənət sahələrinin zəngin ənənələr əsasında inkiĢafı
çıxıĢ etmiĢdir (7, s. 14-18; 8, s. 55). Qarasavad, basma, tökmə, qəlibkarlıq kimi texnoloji üsulların
tətbiq edilməsi ilə hazırlanmıĢ yerli dekorativ-tətbiqi metaliĢləmə məmulatları Gəncədə Ģəhər mədəniyyəti ünsürlərinin sürətli inkiĢafını, bu sənət sahəsində ixtisaslaĢmanın gücləndiyini təsbit edir.
3. AzərbaycanĢünaslığın tədqiqində Gəncənin XIX-XX əsr sənətkarlıq sahələri içərisində
ənənəvi xalçaçılıq müstəsna dəyərə malikdir. Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, xalça xalqımızın
hər bir nümayəndəsinin həyatının istər ilk, istərsə də dünyadan köçdüyü son anlarında zəruri əĢyası
olmaq etibarilə zəngin maddi və mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Gəncə xalçaları (yaxud
Gəncə-Qazax xalçaları) ənənəvi Azərbaycan xalçalarının səciyyəvi sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə
malik ayrıca bir növünü təĢkil edir. Tədqiq olunan mərhələdə Gəncə xalçalarının kustar üsulla,
yerli xalçaçı sənətkarlar tərəfindən hazırlanması ilə yanaĢı, tədricən XX əsrin II yarısından etibarən
Xalça-mahud kombinatında texniki vasitələrlə istehsalı sürətlənmiĢdir. Dəyərli sənətkarlıq-dekorativ ornament xüsusiyyətləri, xov quruluĢu, hazırlanma texnika və texnologiyasının səciyyəviliyi ilə
seçilən Gəncə xalçaları zəngin kompozisiya-təsvir elementlərinin mövcudluğu ilə diqqəti cəlb edir.
1850-1912 – ci illərdə müxtəlif çeĢidli Gəncə xalçaları Paris, Turin, Tiflis, Nijni Novqorod kimi
Ģəhərlərdə keçirilmiĢ beynəlxalq sərgilərdə nümayiĢ etdirilmiĢ və çox yüksək qiymətləndirilmiĢdir (5-7; 9, s. 25-30; 10, s. 116-120).
Azərbaycan xalqının olduqca zəngin milli-mənəvi dəyərlərinin, mədəni irsinin, məiĢəti və
dünyagörüĢünün əyani göstəricisi və mənəvi ―mühafizəçisi‖ olan bu cür dəyərli xalçaların dünyanın
müxtəlif muzeylərində, həmçinin Ģəxsi kolleksiyalarda saxlanılan nümunələrinin təfsilatlı tədqiqata
ciddi ehtiyacı vardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın, o cümlədən onun dilbər guĢəsi, qədim mədəniyyət mərkəzi olan Gəncə Ģəhərinin yeni və müasir dövr sənətkarlıq ənənələrinin məhz azərbay-

canĢünaslığın tədqiqi baxımından öyrənilməsi, təbliğ və təĢviqi vətən tariximizin, xüsusilə də
etnoqrafiyamızın əsaslı surətdə araĢdırılmasına Ģərait yaradır.
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SUMMARY
In this scientific work for the first time have been systematic investigated the main typical
handicraft features of Ganja of the XIX-XX centuries. Basic trade characteristics of this historical
period were researched as important ethnographical sources from the point of view of Azerbaijani
studies.
Qurbanova L., filologiya elmləri namizədi,
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
TV VƏ RADĠO DĠLĠNĠN TƏLƏFFÜZÜNDƏ YAYINMALAR
Azərbaycan dilinin ədəbi tələffuz normalarının qorunub saxlanılması KĠV-n qarĢısında
qoyulan əsas məsələlərdən biridir və bu (KĠV-də) sahədə orfoepiya qaydalarına əməl etmək
vacibdir. ―Dil, qayda və normalardan ibarət olduğundan, danıĢıqdan fərqli olaraq sistem təĢkil edir,
daha doğrusu, ayrı-ayrı sistemlərin məcmusudur‖ [5, s. 6]. Hər bir deyilən sözün gücü danıĢıqda
təzahür edir. Deyilən sözün, cümlənin, müzakirə edilən mövzunun düzgün tələffüzü edilməsi TV-ya
dili ücün əsas Ģərtdir. DanıĢıqda yol verilən tələffuz səhvi informasiya verən və informasiyanı qəbul
edən (kommunikantlar) arasında anlaĢılmamazlıq yarada bilər. TV-ya tələffüzü danıĢığın xususi
formasıdır və o, adi danıĢıq-məiĢət tələffüzündən fərqlidir. Ekran dilinin tələffüzü normativ olsa da,
Azərbaycanda teleradio veriliĢlərinin diktor və aparıcılarının tələffüzündə Azərbaycan dilinin
orfoepiya qaydalarının pozulması açıq-aĢkar özünü göstərir. Aparıcı və diktorlarının danıĢığında
fonetik (hətta fonoloji) səviyyədə və prosodik, yəni vurğu, intonasiya, səviyyəsində yayınmalar
müĢahidə edilir. TV və radio dilində baĢ verən tələffüz yayınmaları iki qrupla birləĢdirmək olar:

dildaxili (intralinqvistik) və dilxarici (ekstralinqvistik). Sonuncuya aparıcının psixoloji durumu,
maddi yaĢayıĢ tərzi, mədəniyyət səviyyəsi, ərazi-dialekt, sənət-peĢə və aldığı təhsil və s. daxildir.
Son zamanlar Azərbaycanda ana dilinin tələffuzunə təsir edən neqativ amillərdən biri də öyrənilən ikinci və ücüncü dilin təsiridir. Məlumdur ki, hər bir dilin özünəməxsus fonoloji sistemi və bu
sistemlə Ģərtlənən fonetik biçimi vardır. Dillər arasındakı fonetik və fonoloji fərqlər həm
dilöyrənmə zamanı, həm də tələffüz prosesində yayınmalara gətirib çıxarır. Fonetik yayınmalar
kommunikantlar arasında eĢidib-dərk etmədə müəyyən çətinliklərə səbəb olsa da, anlaĢılmaya əngəl
ola bilmir. Lakin fonoloji yayınma ikinci dili öyrənən insan öyrəndiyi dilin fonoloji xüsusiyyətlərini
öz dilinə daĢımağa çalıĢır. Məsələn, ingilis dilini öyrənən Ģəxs ona xas olan fonetik xüsusiyyətləri
Azərbaycan dilinə keçirməyə çalıĢır və ya əksinə. Ġngilis dilində vurğu sərbəst olsa da, azərbaycanlı
öyrənci vurğunu azərbaycan dilinə xas olan sabit vurğu ilə tələffüz edir və ya öyrəndiyi ikinci dilin
təsiri nəticəsində ana dilinə xas olan sabit vurğunu sərbəstləĢdirərək tələffüzündə yayınmalara yol
verir. ―Vurğunu mövcudluğu dinləyici üçün vacibdir. Əvvəla ona gorə ki, vurğu danıĢığın nisbətən
böyük kəsiklərini əhatə edir, ikincisi ona görə ki, o çox vaxt qətiyyətlə fərqlənən fonetik əlamətə və
ya belə əlamətlərin birləĢməsinə əsaslanır və nəhayət, ona görə ki, baĢqa fonoloji vahidlərlə
müqayisədə o daha az ixtiyariliyə malikdir‖ [2, s. 5].
Qeyd edək ki, ingilis dilində vurğunun yerini dəyiĢdikdə sözün mənası dəyiĢir, Azərbaycan
dilində isə bu xüsusiyyət alınma sözlərə xasdır. Xarici dilin təsirindən dildə fonem yayınmaları da
baĢ verir. TV-verliĢlərinin aparıcılarının danıĢıq aktında bu kimi fonetik və fonoloji yayınmaların
reallaĢması daha qabarıq Ģəkildə özünü göstərir. Ekranda səslənən muxtəlif məzmunlu danıĢığın
mənasını anlamaq üçün iki növ səs vasitəsi tələb olunur: a) sözü yaradan komplekslər; b)
intonasiya. Əgər sözün səs ―örtüyü‖ danıĢığın daxili məzmununa, mənasına uyğun olaraq müəyyən
mənaları bildirmək üçün (dağ-bağ, kor-gor və s.) iĢlədilirsə, intonasiya əsas söz tərkibi üçün bir növ
səs ―əlavəsi‖-nə cevrilir, bu əlavə də cümlə səviyyəsində muəyyən məzmunun və mənanın ifadə
vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə, intonasiya məna ifadə edən universal vasitə
hesab olunur. O, TV ekranında özünə xas olan iki cəhətlə bağlılığı olduğunu ifadə edir: ―...nitqin
iradi-emosional və məntiqi-əqli cəhəti ilə‖ [3, s. 243]. DanıĢanın keçirdiyi hiss-həyəcan, onun
xarakteri, yaĢadığı həyat tərzi intonasiyada öz əksini tapır. Azərbaycan KĠV-də teleaparıcıların və
radio diktorlarının tələffuzundə baĢ verən Azərbaycan dilinə xas olmayan fonetik dəyiĢmələr,
vurğunun düzgün yerdə qoyulmaması, danıĢığın tempinin azalıb-artması, cümlələrin tonunun
duzgun deyilməməsi, pauzanın yerli-yersiz edilməsi, televiziya qarĢısında oturub veriliĢ izləyən və
radio veriliĢlərini dinləyən insanlarda, teleaparıcının və diktorun öz Ģəxsi emosialarına qapanaraq
danıĢdığı kimi qəbul edilir. Məsələn, radioda eĢidiləcək verliĢi əvvəlcədən elan edən diktorun
intonasiyasından aydın olur ki, diktor veriliĢə dəvət olunan qonaqlara fərqli munasibət bəsləyir və
onlara qarĢı olan emotiv funksiyasından cıxıĢ edərək onları təqdim edir.
Diktor və teleaparıcıların tələffüzündə nəzərə çarpan əsas yayınmalardan biri də Ģivə və
dialektlərlə əlaqədardır. Tok-Ģou aparıcısı sözləri düzgün tələffüz edib, cümlələri düzgün qursa da
onun tələffüzündə dialekt xüsusiyyətləri özünü aydın büruzə verir. Məsələn, aparıcı diktor,
diplomat, dekabr sözlərində /d/ səsini /c/-laĢdıraraq tələffüz edir, sanki cdiplomat, cbekabr, cdiktor
kimi tələffuz edir‖. /c/ samiti /d/ və /j/ samitlərinin qovuĢduğu yerdə yaranır. /c/ fonemi iki
fərqləndirici əlaməti ilə, əmələ gəlmə usuluna gorə və o, kipləĢən-novlu samit olub kipləĢən /d/ və
novlu /j/ samitlərinə qarĢı durur. Ġkinci əlaməti isə cingiltili olmasıdır. Dilimizdə /c-d/ qarĢılaĢması
bütün fonetik mövqeləri əhatə edir‖ [1, s.150].
/d/ samiti dilönü-diĢarxası, kipləĢən-partlayıĢlı, dilin ön hissəsinin üst ön diĢlərin arxasına
kipləĢərək yaranır. /c/ samitini tələffuz edərkən dilin ucu alt ön diĢlərin arxa tərəfinə kipləĢərək
tələffuz edilir. Verilən misallardan aydın olur ki, aparıcının tələffuzundə baĢ verən fonem
yayınması, /d/ foneminin üst diĢlərin arxasında deyil, alt diĢlərin arxasında /c/ foneminin tələffüz
məxrəcinə doğru suruĢərək /c/ kimi tələffuz edilməsidir. AraĢdırmalara gorə, aparıcı qarabağlıdır,
ancaq ata nənəsi naxçıvanlıdır və uĢaqlıq illəri ata nənəsinin yanında keçdiyi üçün onun
tələffüzündə bu kimi fonem yayınmaları vardır. YaĢ psixologiyasına görə uĢaq dili uĢağın dil açdığı
mühitə və ətrafdakı insanlara uyğun, yəni onları yamsılamaqla formalaĢır və inkiĢaf edir. ―Nitqin
(danıĢığın – L.Q) inkiĢafı üçün bir yaĢdan 5 yaĢa qədərki dövr, riyazi qabiliyyətlərin formalaĢması

üçün 15-20 yaĢ dövrü hesab olunur‖ [6, s. 37]. UĢaq məktəb illərində ana dilinin incəliklərini
öyrənsədə, zaman kecdikcə ana dilində mutaliyə etmədikdə, onların danıĢığında ana dilinin ədəbi
tələffüz normalrına qarĢı yadırğalamalar baĢ verir və onlar yazılarında orfoqrafik səhvlər
etməsələrdə, mühitə uyğun öyrəndikləri dillə(Ģivə,dialekt) danıĢırlar. ―DanıĢığa yiyələnmə və
sonralar bundan duzgun istifadə etmə uĢaqların fiziki və psixi inkiĢafından, əsəb fəaliyyətindən cox
asılıdır‖ [8, s. 21]. Həmin Ģəxsin yazısında da hec bir Ģivə əlamətinə rast gəlinmədi. Belə hallara
ekran danıĢığında daha tez-tez rast gəlinir və bəzən teleaparıcının və ya diktorun hansı regiondan
olduğu onun intonasiyasında əks olunur (ATV-materialları əsasında).
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilində saitlər qonĢu samitlərin incə və
qalınlığı haqqında müəyyən informasiya daĢıyırlar. Təbii ki, hər iki dildə sait fonemlərin keçid
mərhələləri qonĢu samitlər haqqında daha çox informasiya daĢıyırlar, nəinki stasionar sahə.
Azərbaycan dilində vəziyyət tam fərqlidir. Saitlərin keçid mərhələləri həmin mövqedə məhz hansı
samitin gələ bilməsini təyin edir. Məsələn, rus dilində /a/ fonemindən sonra həm /t/, həm də /tˈ/
iĢlənə bildiyi halda, Azərbaycan dilində bu cür əvəzlənmə mümkün deyildir. Bundan baĢqa,
Azərbaycan dilində keçid mərhələləri (ekskursiya, rekursiya) keyfiyyətcə eyni olurlar, yəni ya incə,
ya da qalın. Türk dillərində sözün fonetik ―talehini‖ həll edən sinharmonizm söz strukturunda bu
cür əvəzlənmələrə ―veto‖ qoyur.
Qeyd etmək istərdik ki, türk dillərində söz strukturunda sinharmotembrin pozulması mümkün
deyildir. Türk dillərində söz strukturunda sinharmotembrin tənzimləyicisi funksiyası saitlərə
məxsusdur. Lakin bəzi hallarda, xüsusən də rus dilindən alınmıĢ sözlərdə bu məqama diqqət
yetirilmir. Məsələn, bəzi dil daĢıyıcıları, diktorlar [ansabl] əvəzinə [ansamblˈ], [rol] əvəzinə [rolˈ]
və s. tələffüz edirlər. Bu isə türk dillərinin orfofoniya normasına ziddir, çünki həmin dillərdə
sözdəki sait özündən sonrakı sait və samitlərin tembrini kökləyir.
Bu kimi təqdim etmələr diktorun tələffuzundə baĢ verən xususi əlamətlər, danıĢığın iradiemosionallığından irəli gəlir. Məntiqi cəhət isə diktorun heç bir Ģəxsi emosiyalarına qapanmadan,
ana dili üçün qəbul edilmiĢ və standartlaĢdırılmıĢ fonetik və qrammatik xüsusiyyətlərinə uyğun
olaraq danıĢığın qurulmasıdır.
Ġntonasiyanın televiziya dili ucun nə qədər onəmli və vacib olduğu qeyd edildiyi kimi,
aparıcının və diktorun qəbul edilmiĢ ədəbi dil tələffuzunun Ģifahi nitqdə duzgun səsləndirməsi, ana
dilinin bir baĢa televiziya və radio vastəsi ilə təbliğ etməsi deməkdir. Ekran danıĢığı üzərində
aparılan müĢahidələr və araĢdırmalar göstərir ki, informasiya verənin intonasiyası, informasiya
alanın psixikasına bir baĢa təsir edən amillərdən biridir. Elə buna görə də televiziya dili qəbul
olunmuĢ dil qaydalarına uyğunlaĢmalıdır. Hətta verliĢlərdə müzakirə edilən mövzuların düzgün
tələffüz edilməsi, mövzuda qoyulmuĢ məsələlərin həll edilməsi üçün lazımi yerlərə ünvanlanmasıdır.
Televiziya və radio dilinin intonasiyası önəmlidir və hər bir diktor və aparıcı ana dilinin
orfoepiya qaydalarına əməl etməlidir ki, verilən məlumata qarĢı dinləyicidə və tamaĢaçıda heç bir
Ģübhə və tərəddud yaranmasın və verilən xəbərin doğru olduğu qəbul edilsin.
Son zamanlar dil öyrənmədə radio və TV-ya dili müasir dil öyrənmə texnologiyalarından biri
kimi qeyd edilir. Ġnsanların TV-ya izləmə imkanları olmasa da daima radio dinləyirlər və onu necə
eĢidir elə də tələffüz edirlər. Səhv tələffüz yeni dil acan azyaĢlılara və yeni dil öyrənənlərin dil
öyrənmələrinə mənfi təsir gostərir. EĢidərək tələffuz etmək, dil öyrənmədə dilin vərdiĢ halına
keçməsinə kömək edir [9, s. 58].
Azərbaycanda televiziya və radio dilinin tələffuzunun düzgün olması üçün diktor və
teleaparıcılar sadəcə olaraq Azərbaycan dilində danıĢmaq deyil, Azərbaycan dilinin orfoepiya və
qrammatik qaydalarını düzgün bilməlidir və bu qaydalara əməl etməlidir. Çünki, televiziya və radio
hər bir evin daimi sakinidir və cəmiyyətin bütün sosial təbəqələri onu izləyir, eĢidir və inanır.
Tələffüz normaları çərçivəsində danıĢmaq, onun (tələffüzün) aydın və anlaĢıqlı olması məhz bu
səbəbdən önəmlidir.
TV-də və radioda yerli-yersiz iĢlədilən alınma sözlər və terminlər ana dilinin inkiĢafına təsir
edən neqativ amillərdəndir. ‖Bu gün Azərbaycan türkcəsində iĢlənən, coxumuzun rus dilinin sözləri
kimi qəbul etdiyimiz alınmaların da əksəriyyəti rus dili vasitəsi ilə Qərbi Avropa dillərindən gəlib.

Dilimizdə söz alma prosesi olub, var və olacaq‖ [7, s. 76]. Ancaq Azərbaycan dilinə kecəcək
terminləri və sözləri son dərəcə ehtiyatla secmək və tələffuz etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin
zəngin leksik tərkibinə və dilin orfoepiya qaydalarına zərər gətirməsin.
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SUMMARY

The present article deals with the phonetic and phonological mispronunciatio on TV and radio
castings. Some examples have been given as a result of experiments on TV and radio programs.Several negative factors which influence to the pronunciation of massmedia annaoucers have
been investigated in the article.

Quliyeva L., filologiya elmləri namizədi, dosent
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN-YUNESKO: ƏMƏKDAġLIĞIN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
2011-ci il Azərbaycan Respublikasının çoxtərəfli diplomatiyası üçün uğurlu, nailiyyətli il
olmuĢdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin, Azərbaycanın birinci xanım,
YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun cülhməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın yorulmaz fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan və YUNESKO arasında mövcud əməkdaĢlıq prinsipləri inkiĢaf etmiĢ, yeni
əməkdaĢlıq istiqamətləri müəyyən olunmuĢdur. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası YUNESKOnun ―Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması‖ üzrə Komitəsinin vise-prezidenti statusunu qazanmıĢ
[4], eyni zamanda YUNESKO-nun dörd iĢçi qrupunun üzvü seçilmiĢdir [2].
2000-ci illərdə Azərbaycanın YUNESKO ilə əməkdaĢlığının inkiĢafı üçün böyük diplomatik
səylər göstərilmiĢdir. Bu əməkdaĢlıq yalnız ikitərəfli əlaqələr üzərində qurulmamıĢ və ondan yalnız
iki tərəf bəhrələnməmiĢdir. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti isə milli çərçivədən
beynəlxalq səviyyəyə çıxıb, ümumdünya mədəniyyətin bir parçası olmuĢdur.
YUNESKO çoxtərəfli beynəlxalq təĢkilat olduğu üçün onun vasitəsilə müxtəlif ölkələrin
qarĢılıqlı əməkdaĢlığı üçün Ģərait yaranmıĢdır. Bunun nəticəsidir ki, gənc Azərbaycan Respublikası
təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində müxtəlif ölkələrlə YUNESKO vasitəsilə və birbaĢa onun özü
ilə geniĢ təcrübə mübadiləsi apara bilmiĢdir. Azərbaycanın YUNESKO əməkdaĢlığı ilə bağlı gündəlik operativ iĢ Bakıda Xarici ĠĢlər Nazirliyinin nəzdində Milli Komissiyanın Daimi Katibliyi və
Parisdə Azərbaycan Respublikasının YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən həyata
keçirilir [7].
Bu uğurların əsasını mədəni, humanitar aspektlərlə yanaĢı, tarixi, siyasi, diplomatik və iqtisadi
aspektlər də təĢkil etmiĢdir [3, s. 41-44]. Azərbaycan və YUNESKO arasında əməkdaĢlıq məsələlərinin tədqiqatında mədəni, elm, təhsil, bütövlükdə humanitar aspektlərlə yanaĢı, tarixi, siyasi, diplo-

matik və iqtisadi aspektləri də geniĢ Ģəkildə təhlil etməyə ehtiyac duyulur. Bu yanaĢma Azərbaycanın mədəniyyətĢünaslıq elminin qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
Azərbaycan və YUNESKO arasında əməkdaĢlığın prinsiplərini və onların inkiĢafını,
dinamikasını dərindən araĢdırmaq üĢün Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin qurulmasına,
əməkdaĢlığın əsas istiqamətlərinin inkiĢafına xüsusi diqqət göstərilməsi zəruridir.
Azərbaycan Respublikasının qlobal mədəni irsə inteqrasiyasında UNESCO ilə əməkdaĢlığı
böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasi fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan xalqının mədəni irsini qorumağa, mədəniyyətini inkiĢaf etdirməyə, elm,
təhsil, mədəniyyət sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradılmıĢ,
UNESCO Ģərçivəsində əməkdaĢlığın prinsiplərinin həyata keçirilməsi üçün mexanizimlər müəyyən
olunmuĢdur [3, s. 17-19].
Azərbaycan Respublikası Ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Ġlham Əliyevin diplomatik fəaliyyətləri nəticəsində YUNESKO-nun aĢağıdakı
Konvensiyalarına qoĢulmuĢdur:
1. Silahlı münaqiĢə zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında 14 may 1954-cü il
Konvensiyası (1993), ona dair Birinci Protokol (1993) və Ġkinci Protokol (2000);
2. Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında 16 noyabr 1972-ci il Konvensiyası
(1993);
3. Avropa regionu dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi
dərəcələrin tanınması haqqında 21 dekabr 1979-cu il Konvensiyası (1994);
4. Asiya və Sakit Okean dövlətlərində tədris kurslarının, ali təhsil haqqında diplomların və elmi
dərəcələrin tanınması haqqında 16 dekabr 1983-cü il regional Konvensiyası (1995);
5. Müəlliflik hüququ haqqında 6 sentyabr 1952-ci il Ümumdünya Konvensiyası (1997);
6. Avropa regionunda ali təhsil ixtisaslarının tanınması haqqında Konvensiya (1998);
7. Mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət
hüququnun qanunsuz olaraq baĢqasına verilməsinin qadağan olunması və qarĢısının alınmasına
yönəldilmiĢ tədbirlər haqqında 14 noyabr 1970-ci il Konvensiyası (1997);
8. BaĢlıca olaraq su quĢlarının məskəni kimi beynəlxalq əhəmiyyətə malik su-bataqlıq yerləri
haqqında 2 fevral 1971-ci il Konvensiyası (2001);
9. Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz istehsalında
mühafizəsi haqqında 29 oktyabr 1971-ci il Konvensiyası (2001);
10. Beynəlxalq xüsusi hüququ unifikasiya institutunun (YUNĠDRUA) oğurlanmıĢ, yaxud qanunsuz
çıxarılmıĢ mədəni dəyərlər haqqında 1995-ci il Konvensiyası (2003);
11. Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında 17 oktyabr 2003-cü il tarixli Konvensiyası
(2006);
12. Ġdmanda dopinqə qarĢı mübarizə haqqında 19 oktyabr 2005-ci il tarixli Beynəlxalq Kоnvеnsiyа
(2007);
13. Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təĢviqi haqqında 20 oktyabr 2005-ci il
Konvensiyası (2010) [2; 7].
Hal-hazırda 194 dövlət YUNESKO-nun üzvüdür [6, p. 32]. YUNESKO-nun Nizamnaməsi
TəĢkilat çərçivəsində dövlətlərarası əməkdaĢlıq prinsiplərini müəyyən edir [5, c. 2-4].
Azərbaycan Respublikası 3 iyul 1992-ci ildə dünya mədəni və humanitar proseslərin önündə
gedən YUNESKO-ya daxil olan üzv-dövlətlərin sırasına qatılır. YUNESKO BMT və onun
ixtisaslaĢmıĢ qurumları ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir. Bu əlaqələr Azərbaycanın çeynəlxal
imicinin formalaĢmasında müstəsna rol oynayır.
YUNESKO 600-dən çox qabaqcıl beynəlxalq və qeyri-hökumət təĢkilatları ilə, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təĢkilatları ilə fəal əməkdaĢlıq edir [9, p. 161-162].
Azərbaycan Respublikası UNESCO çərçivəsində təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində əeniĢ
əməkdaĢlıq proqrmlarında, tədbirlərdə iĢtirak edir. YUNESKO – Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında ən mühüm addım ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin dekabr ayında Fransada
YUNESKO-nun BaĢ Direktoru Federiko Mayorla görüĢü zamanı atılmıĢdır. Tərəflər öz aralarında

əməkdaĢlığın geniĢlənməsi məsələsini və onun sonrakı inkiĢafının perspektiv planlarını müzakirə
etmiĢdilər [1, 1995, 2].
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması üçün lazımi
addımlar atılmıĢ və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 21 fevral 1994-cü il
tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici ĠĢlər Nazirliyinin nəzdində YUNESKO
üzrə Milli Komissiya yaradılmıĢ, Xarici ĠĢlər Naziri onun sədri təyin edilmiĢdir. Bundan sonra
Respublikanın müvafiq nazirlik və idarələrinin rəhbərlərindən, ziyalılardan və ictimaiyyətin digər
nümayəndələrindən ibarət Milli Komissiyanın 25 nəfərlik tərkibi və daimi katibliyi formalaĢdırılmıĢdır [3, s. 69-71].
Milli Komissiya Azərbaycanın YUNESKO-dakı siyasətinin əsas prinsiplərini və istiqamətlərini müəyyən edir.
1996-cı ildə UNESCO və Azərbaycan arasında əməkdaĢlıq haqqında memorandum imzalanmıĢdır. 1997-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında keçirilmiĢ UNESCO BaĢ Konfransının 28-ci sessiyası
zamanı Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun «Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni çıxarılması və ya
mənimsənilməsi təqdirində onların yenidən vətənə qaytarılması» Hökumətlərarası ġurasına üzv
seçilir [9, 211].
2000-ci ildə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi Azərbaycanda, Fransada,
Almaniyada, Türkiyədə, Türkmənistanda, Qazaxıstanda, Rusiyada və digər ölkələrdə UNESCO
çərçivəsində qeyd edilir [1, 2001, 2]. Bu yubileyin keçiriməsində «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının
dərin tədqiqatçısı, AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Əməkdar elm
xadimi, professor Kamal Abdullayevin böyük rolu olmuĢdur.
15 sentyabr 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev
YUNЕSKО ilə Аzərbаycаn Respublikası arasında qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢaf səviyyəsini nəzərə
alaraq, YUNЕSKО üzrə Аzərbаycаn Respublikasının Milli Kоmissiyаsı ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında Sərəncam imzalayır [2].
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası YUNESKO çərçivəsində imzalanmıĢ ―Qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması‖ haqqında SaziĢin təĢəbbüskarlarından biri oldu. 18 oktyabr 2008-ci ildə
Parisdə keçirilən və Azərbaycan Respublikasının Xarici ĠĢlər Naziri Elmar Məmmədyarovun da
iĢtirak etdiyi YUNESKO BaĢ Konfransının 34-cü sessiyasında Azərbaycanın dunya mədəni əlaqələrinin inkiĢafında rolu qeyd olunmuĢ, Azərbaycanın birinci xanım, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun
cülhməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiĢdir [8].
Azərbaycan YUNESKO münasibətlərinin inkiĢafında, onların canlanmasında və güclənməsində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın əvəzolunmaz rolu olmuĢdur.
2004-cü ilin sentyabrında Mehriban Əliyeva ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın
inkiĢafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki
xidmətlərinə və YUNESKO-nun ideyalarına göstərdiyi sadiqliyə görə bu TəĢkilatın Ģifahi ənənələr
və musiqi ənənələri sahəsində XoĢməramlı səfiri adına layiq görülmüĢdür.
Ġxtisasca həkim olan xanım Mehriban Əliyeva mədəniyyət, təhsil və idman sahəsində geniĢ
fəaliyyət göstərir. 1995-ci ildən etibarən rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları
Fondunun xətti ilə festivallar, sərgilər, mədəniyyət tədbirləri və konsertlər təĢkil etməklə, xanım
Mehriban Əliyeva ölkəsinin mədəni irsinin təbliğinin, onun milli və regional səviyyələrdə
mühafizəsinin təmin olunması sahəsində böyük xidmətlər göstərmiĢdir. Azərbaycanın ənənəvi
klassik musiqisini dünya miqyasında tanıtmaq məqsədilə xanım Mehriban Əliyeva Bakıda
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması təĢəbbüsünü irəli sürmüĢdür [2].
Sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə geniĢ miqyaslı və fədakar
fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyacı olan uĢaqlara diqqətinə, onların yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢmasına,
təhsilə, həmçinin islam aləmində görülən iĢlərərə böyük dəstəyinə görə xanım M. Əliyeva 2006-cı il
noyabrın 4-də ĠSESKO-nun XoĢməramlı Səfiri adına layiq görülmüĢdür.
2010-cu ilin 30 iyul tarixində YUNESKO-nun XoĢməramlı Səfiri, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya YUNESKO-nun BaĢ Direktoru Ġrina Bokova tərəfindən
Motsart medalı təqdim olunmuĢdur [2].

Beləliklə, 1990-2000-ci illərdə Azərbaycan və YUNESKO arasında əməkdaĢlığın prinsipləri
formalaĢmıĢ və onların həyata keçirilməsi üçün iĢlək mexanizmlər yaradılmıĢdır. Bu prinsiplər və
mexanizmlər bu günkü nailiyyətləri təmin etmiĢ, perspektiv nailiyyətlərə isə zəmin yaratmıĢdır.
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SUMMARY
The Azerbaijan diplomacy has reached the big successes in development of relations with
UNESCO. Principles of cooperation between the Azerbaijan and UNESCO are not based only on
mutual relations. Having ancient and rich culture Azerbaijan, having entered the given organization,
has turned to a part of a world cultural heritage. The President of Azerbaijan I.Aliyev and the
Goodwill Ambassador of UNESCO and ISESCO M.Aliyeva play the big role in development of
relations between Azerbaijan and UNESCO.

Lane T., PhDr., Charles University
AZERBAIJAN AND THE CZECH REPUBLIC
1. POLITICAL AND ECONOMICAL RELATIONS
The fall of Communism in 1989 and dismemberment of the Soviet Union in 1991 substantially influenced the relations between our countries. The natural national ambitions supressed by the
Communist totality led to creation of nation states in the former Soviet Socialist Republics as well
as to dismemberment of Czechoslovakia. Czech Republic recognized the newly created Republic
of Azerbaijan on 8 January 1993. Diplomatic relations between Czech Republic which came into
being on 1 January 1993 and Azerbaijan were established on 29 January 1993.
Mutual trade was increasing gradually, gaining speed especially after the year 2000. In 2008
mutual commercial turnover exceeded 1 bln. USD with the balance being highly in favor of Azerbaijan. Czech Republic covers as much as 1/4 of its oil consumption from Azerbaijan.
In 2010 mutual trade increased by 70% compared to the previous year. Azerbaijan has become
the third biggest trade partner of the Czech Republic in the Commonwealth of Independent Nations
(after Russian Federation and Ukraine).
During the first decade of the 21st century also political contacts between Czech Republic and
Azerbaijan started to develop. After the mutual visits of foreign ministers of both countries in 2008
these contacts peaked during the Czech Presidency of the European Council in the 1st half of 2009.
In May 2009 President of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev participated in the Eastern Partnership

summit between European Union and six countries of Eastern Europe and South Caucasus in Prague. The meeting was held on the initiative of the Czech Presidency of the European Council. On
the sidelines of the meeting president Aliyev met with the President of the Czech Republic. In 2010
second visit of Czech Ministr of Foreign Affairs in Azerbaijan took place dirung which Czech Embassy in Baku was opened. One year before it, in 2007 Azerbaijani Embassy was opened in Prague.
In March 2012 Czech Republic hosted another meeting of Eastern Partnership in March 2012.
Azerbaijan was represented by ministr of foreign affairs.
The most important event so far in bilateral political contacts was the visit of the President of
the Czech Republic in Azerbaijan in May 2011. Official visit of his Azerbaijani counterpart, President Ilham Aliyev to the Czech Republic is expected in Apríl 2012. These visits will undoubtedly
give new impetus to the bilateral relations.
2. Azerbaijani literature and culture in the Czech Republic
Relations between Czech Republic, then Czechoslovakia and Azerbaijan has been developing
since the late 1940´s and early 1950´s. As the result of the 2nd World War Czechoslovakia was included into the Soviet bloc. Owing to the political constraints of the time mutual relations could
then have only cultural character. In early 1950s translations were made from Azerbaijani literature,
which despite the ideological motivation could at least provide a limited look into Azerbaijani culture (e.g. Mir Djalal´s Manifest of Youth, Mamed Hussain´s Absheron, Mirza Ibrahimov´s A Day
Will Come or Manaf Sulaimanov´s The Secret of Depths)
Yet apart of the ideological propaganda classical Azerbaijani culture was also promoted. A
poem Seven Princesses by great medieval Azerbaijani poet Nizami Gandjavi was published. Later
on Story of Male Virgin and Other Poems was introduced to the Czech public. It was translated
from Persian original by a renowned Czech scholar Jan Rypka in cooperation with the outstanding
Czech poets as Jaroslav Seifert, the Nobel Prize winner or Vladimír Holan.
In the 1950´s Turkic studies programme was introduced at Charles University in Prague. It
helped promoting i.a. the Azerbaijani culture and language on the scholarly basis. One of the first
graduates of the course, late Dr. Zdenka Vesela published the first direct translation from Azerbaijani language. It was the story story Post Box by Jalil Mammedguluzade. In 1963 her outline of
Azerbaijani literature was published in a volume dedicated to Asian literatures of the USSR.
In the 1970s and 1980s three other books by Azerbaijani writers were published, unfortunately
again from Russian. Yet it already lacked the strong ideological motivation. The outstanding poet
Rasul Rza´s collection The Colours, Anar´s Fifth Store of the Four-Storeys House and Yusuf
Samedoghlu´s The Day of Execution were published showing both strength of modern Azerbaijani
poetry and storytelling in its reflection of the situation in Azerbaijan of late Soviet times.
In the 1970s a play Woman Behind the Green Door by renowned Azerbaijani screenwriter
Rustam Ibrahimbeyov was staged in then Czechoslovakia. This event was remembered at a public
discussion with Mr. Ibrahimbeyov held in a Prague theatre Ypsilon in March 2009. The next day at
the same stage a Rustam Ibrahimbeyov´s play Last duel of Ivan Bunin was performed by the ensemble of the theatre Ibrus from Baku.
Author of this contribution spent a year studying modern Azerbaijani and comparative literature at the Azerbaijani State University in Baku in 1967/68 as an intern of outstanding Azerbaijani
scholar and writer Mir Dzhalal Pashayev. In 1970s he published some minor translations of Azerbaijani fairy tales in magazines and newspapers and a short review of contemporary Azerbaijani
literature in the weekend supplement of a regional daily. His translation of Jalil Mammedguluzade´s
story The Lost of the Donkey from Azerbaijani language from early 1970s remained unpublished
until 2008.
In 2003 an Association of Azerbaijani expatriates in the Czech Republic was founded which
promotes the Azerbaijani culture by organizing concerts, exhibitions and lectures. Opening of an
Azerbaijani restaurant is also worth mentioning in this kontext. Generally very good command of
the Czech language by Azerbaijanu expatriates and their good integration into the Czech society of

the Azerbaijani expatriates plays an important role in it. Major role in learning Czech language and
promoting Czech Republic in Azerbaijan plays the Czech Language and Cultural Center at the Baku
Slavic University, the only University with Czech studies in non-Slavic republics of Commonwealth of Independent States.
Attention deserves the introduction of Azerbaijani cinematography at the traditional Summer
Film School in the town of Uherské Hradiště in 2007. Recently CD records of Azerbaijani folk music appeared on the Czech market. The success of the Azerbaijani song at the 2009 European song
contest attracted attention also in the Czech Republic.
In the field of scientific research the establishment of Centre of Azerbaijani and Caspian
Studies was established at Masaryk University in Brno in 2008 has to be mentioned. The centre is a
part of the International Institute of Political Sciences at the University. A quarterly bulletin is published by the Centre.
As early as in 1995 a new scholarly outline of the history of Azerbaijani literature by Radegast
Parolek and the autor of this contribution was published as a part of a wider publication devoted
mainly to mainly Turkic literatures of CIS. In 2008 and 2009 new translations from Azerbaijani
literature have been published. Alongwith the above mentioned The Lost of Donkey by Jalil Mammedguluzade selection of short stories by Mir Jalal Pashayev translated by the autor of this contribution were introduced to the Czech book market.
Azerbaijan as an atractive and fastly modernizing country was presented in a Czech translation of a book by Russian journalist Jurij Sigov called Azerbaijan between East and West with nice
coloured pictures of Azerbaijani landscape, historical monumets, modern building and Azerbaijani
handicrafts and food as well. Ceremonial presentation of the book took place in November 2010
attended by Czech media.
On the occasion of the 20th anniversary of Khodjaly tragedy on February 2012 a public
presentation of Azerbaijan and the tragic events similar to those which just 70 years ago afflicted
the Czech village of Lidice was organized on one of the bussiest squares in the center of Capital
Prague. People passing by were interested both in panels presentning Azerbaijan and the Khodjaly
tragedy and the samples od delicious Azerbaijani food and drinks as well.
After three years of scholarly activities in Brno Centre of Azerbaijani and Caspian Studies
was transferred in 2011 to the Prague Charles University as a part of the Institute of Middle East
and North Africa. The Centre will continue to publish its scientific bulletin concerning the Azerbaijani and Caspian matters. Also a coloured magazíne called IRS presenting Azerbaijan to the wide
public is published by the Center. For students of Turcology basic course of Azerbaijani language is
planned to be introduced.
Thus following the rapid bilateral development of political, economic and commercial relations between the Czech Republic of Azerbaijan public awareness of Azerbaijani culture in the
Czech Republic is gradually growing.
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SUMMARY
In the first part of the article an overview of Czech-Azerbaijani political and economical relations after the establishment of independent Azerbaijan and the Czech Republic is presented. Data
are presented showing the rapid development of the mutual econmical relations and trade..

Second part of the article deals with the promotion of Azerbaijani culture in the Czech Republic. Translations of Azerbaijani literature into Czech language are shortly reviewed. Attention is
paid to direct translations from Azerbaijani language. Establishment of Azerbaijani studies as a
branch of Turkic studies introduced in Czechoslovakia after the 2nd World War is dealt with. Some
recent acitvities are mentioned promoting Azerbaijan and its culture in the Czech Republic as well
as the establishment of Centre of Azerbaijani and Caspian Studies originaly founded in the city of
Brno and in 2011 transferred to the Charles University in Prague.
Лаврова Л., Россия
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ
Тот, кто хоть однажды за последние пятнадцать лет побывал в Баку, не может не признать,
что Азербайджан сохранил самые тесные связи с Россией, русским языком и культурой. В
местных книжных магазинах можно найти новинки современной русской прозы, узнать о новостях республики в многочисленных русскоязычных изданиях. Союз Писателей Азербайджана
стараниями Анара, Чингиза Абдуллаева, Фикрета Годжи и других его руководителей, несмотря
на все трудности первых лет независимости, не дал погибнуть и всячески поддерживает журнал
«Литературный Азербайджан», выпускает общекультурную газету на русском языке. Неоценимо значение в укреплении сотрудничества с Россией Бакинского славянского Университета,
возглавляемого с самых первых дней его создания по специальному указу Президента Гейдара
Алиева талантливым писателем и ученым, членом-корреспондентом Академии Наук Азербайджана Камалом Абдуллой. БСУ не только готовит преподавателей и специалистов в области
русской культуры и языка, но и занимается переводом и публикацией наиболее интересных книг
как современной русской прозы и критики, так и значительных классических произведений, собирает под своим крылом международные конференции и «круглые столы» для обсуждения
актуальных вопросов литературоведения и языкознания. Одним из успешно реализуемых проектов БСУ в странах СНГ является «Развитие азербайджановедения за рубежом». В рамках подписанных договоров о сотрудничестве БСУ проводит активную деятельность по распространению
знаний об азербайджанском языке, литературе, культуре, истории республики. По инициативе и
при поддержке БСУ открываются культурно-образовательные центры азербайджановедения за
рубежом. В рамках этого проекта с 2007 года по инициативе и при поддержке БСУ в Московском государственном лингвистическом университете профессором Бакинского славянского
университета Беллой Мусаевой ведѐтся преподавание азербайджанского языка. В 2009 году в
МГЛУ был открыт Центр азербайджанского языка и культуры, оснащѐнный новейшим оборудованием, необходимым для преподавания азербайджановедения на высоком уровне, книгами
по азербайджанскому языку, литературе, культуре, истории, географии и т.д.
Российские студенты, обучающиеся на базе Центра, регулярно принимают участие в работе международных конференций, организованных в БСУ, проходят стажировку в культурнообразовательном Центре «Азербайджановедение» Бакинского славянского университета и его
научно-исследовательских лабораториях. Для них регулярно организовываются встречи с выдающимися представителями культуры и науки Азербайджана, общественными деятелями, проводятся вечера, посвящѐнные творчеству азербайджанских писателей, поэтов, отмечаются национальные праздники и памятные даты истории Азербайджана. Центр азербайджанского языка и
культуры наладил тесные связи с Фондом Гейдара Алиева в России, и, благодаря поддержке
председателя Фонда Лейлы Алиевой, все студенты, изучающие азербайджанский язык, имеют
возможность посетить Азербайджан и ближе познакомиться со страной своей специализации.
Уже несколько лет успешно работает в Баку филиал МГУ им. Ломоносова.
Ни один юбилей классиков азербайджанской литературы или выдающихся современных
писателей не проходит без того, чтобы в каком-то из залов Москвы Посольство республики в
РФ, СП Азербайджана, активисты Азербайджанского конгресса не устроили бы торжественный

вечер, не говоря уж о том, какую большую работу по укреплению российско-азербайджанского
культурного сотрудничества ведет Фонд Гейдара Алиева. Здесь надо назвать вечера, посвященные памяти Расула Рзы, Самеда Вургуна, Мирзы Ибрагимова, презентации исторических романов Юрия Иванова, многотомной биографии Гейдара Алиева Эльмиры Ахундовой, «Карабахского дневника» Юрия Помпеева, книги лирических эссе «Бакинство» Фархада Агамалиева, монографии о Назыме Хикмете Тофика Меликова, потрясающей «Исповеди» Роберта Аракелова.
Заинтересованно и тепло были встречены московской публикой юбилейные вечера Анара и Рустама Ибрагимбекова, где писатели, в частности, представили сборники своей избранной прозы,
опубликованные в России. На канале «Культура» (прозаик, главный редактор «Литературной
газеты» Ю. Поляков) и в приложении «Ex libris» к ««Независимой газете» (писатель Б. Евсеев)
высокую оценку получил изданный в СПб роман Камала Абдуллы «Долина кудесников» (изд.
«Златоуст», 2010). Частые гости в столице азербайджанские музыканты и художники, а совсем
недавно, 19 октября 2011 г., в Москве состоялась торжественная церемония открытия Азербайджанского культурного центра, который расположился в стенах Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино. Этот центр создавался также при
поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Посольства Азербайджана.
Культурные контакты между РФ и РА, во всяком случае, за последние десять лет, благодаря не только государственной политике наших стран, но и, во многом, инициативе интеллигенции, простроены достаточно прочно, хотя могли бы иметь большую интенсивность. Ведь
общественный запрос ощутим с обеих сторон, достаточно посмотреть, сколько публики собирается в Баку на концерты российских артистов или музыкальных коллективов, или прийти в
московский Дом художника, когда там открылась выставка Фархада Халилова.
Однако не все так уж благополучно в этой сфере. Вызывает сожаление факт, что нынешний российский читатель практически не знает имен талантливых азербайджанских авторов,
начавших активно публиковаться в годы независимости республики. Разумеется, здесь трудно
соперничать с Чингизом Абдуллаевым, чьи остросюжетные детективно-политические романы
выходили и продолжают выходить в России миллионными тиражами, но в этом и нет необходимости. Достаточно и небольших тиражей для прозы той же Афаг Масуд или Акрама Айлисли,
Гюнель Рзаевой или Сейрана Сахавета, чтобы их произведения добавили красок в картину современной русской словесности, в общем-то, неглубокой по проблематике, иной раз напоминающей искусственное растение, яркое и привлекательное, но, увы, не живое…
Понятно, что новый социально-экономический уклад, информационные технологии, ценностная дезориентация, сложный контекст современной реальности изменили традиционное отношение людей к художественному слову и самой литературе. И все-таки, пока литература жива, неважно, в бумажном или электронном виде, и у нее есть читатель, проявляется и стремление
знать, как понимают нынешний мир и пути человека в нем серьезные авторы из других стран.
Однако в отношении писателей из некогда «братских» республик у нас проявляется застарелый
снобистский синдром: в представлении многих, в том числе, к сожалению, и критики, эти авторы вроде как уже не «свои», но одновременно и недостаточно «иностранные». А ведь мы вместе, пусть и каждый по-своему, пережили развал Союза и последовавшие за этим масштабные,
можно даже сказать - на уровне онтологии - перемены, так неужели не интересен опыт ближайших соседей? Трудно в это поверить. Для меня, например, в попытках разобраться в клубке
трагических и фарсовых событий конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, сотрясавших
«Союз нерушимый», подлинным открытием стала маленькая повесть Анара «Комната в отеле»
и его же «Ночные мысли», где писатель поднимается до высот философского осмысления истории. Так же, как о нашей нынешней реальности, о человеке, утратившем себя в мире тотальной
коммерциализации, не доводилось читать ничего более глубокого и беспощадно правдивого,
чем некоторые новеллы Афаг Масуд, в частности, «Иоанн Павел 11».
Сейчас писательница, наконец-то, подготовила к публикации свое избранное на русском
языке, куда вошли и ее интервью, но вот когда эта книга дойдет до Москвы – большой вопрос.
Несомненно, большего внимания российской критики заслуживает проза и драматургия
Камала Абдуллы, чьи глубокие историософские подходы расширяют наши представления о

возможностях художественного осмысления современного мира и человека в нем. Но вот что
хотелось бы в связи с этим сказать. Мы привыкли ориентироваться в оценках тех или иных
культурных явлений на московскую критику, и, конечно, обсуждение «Неполной рукописи»
Камала Абдуллы, в переводе незабвенного Вагифа Ибрагимоглу, в журнале «Иностранная
литература» интересно и широко раскрыло особенности мировоззрения и творческой манеры писателя, однако астоящим открытием для меня, например, стала блестящая работа, посвященная прозе К. Абдуллы, литературоведа из Томска, профессора Вургуна Мехтиева,
следующего лучшим традициям русской литературной критики, которые ныне, увы, во многом забыты.
Так вот, если мы зададимся вопросом, когда наиболее достойные произведения азербайджанских авторов придут к российскому читателю, наверное, стоит все же по-другому
сформулировать этот вопрос, не когда – а с чьей помощью? И это весьма существенный нюанс! Поясню, что я имею в виду. Есть человек в Москве, который мало того, что пишет сам,
но уже много лет совершенно бескорыстно и с большим энтузиазмом, без всякой саморекламы содействует изданию в России книг по истории Азербайджана, которая, как уже говорилось, неотделима от процессов, происходивших в Российской Империи, а затем в Советском Союзе на протяжении минувшего века, и об истории этой, признаться, мы почти ничего не знаем. Это Рамиз Абуталыбов, судьба которого распорядилась так, что с 1971 года и с
небольшим перерывом до 1993 г. он работал в Секретариате ЮНЕСКО (Париж), а с 1993 по
2004 г. был послом по особым поручениям МИДа Азербайджана и Генеральным секретарем
Азербайджанской комиссии по делам ЮНЕСКО. За заслуги в деле укрепления культурного
сотрудничества между Францией и Азербайджаном его наградили орденом Почетного легиона, а Россия удостоила медали Пушкина. Это он открыл для русского читателя «последнюю
любовь» Ивана Бунина - писательницу-эмигрантку Умм-Эль-Бану, которая больше известна как Банин, будучи, кстати, единственным азербайджанцем, с кем она общалась… Привез
и опубликовал в России их переписку и книгу Банин «Кавказские дни», а еще вернул на родину (в Советский, а затем - Российский Фонд культуры) картины известных русских художников Ивана Айвазовского и Филиппа Малявина (кстати, полотна этих мастеров стоят на
мировых аукционах миллионы долларов), раритетные газеты и журналы, издававшиеся в Париже в 30-е годы прошлого столетия и другие неизвестные материалы из парижских архивов
и частных коллекций. Сегодня переданные ему картины, ковры, книги и документы хранятся в Государственном историческом музее (Москва), в Музее Черноморского флота (Севастополь), Музее Марины Цветаевой (Москва), Российском фонде культуры, Государственном архиве Азербайджанской Республики, в бакинских Музеях независимости, изобразительного искусства, литературы, ковров и др. Все это богатство однозначно свидетельствует
о том, что многие русские и азербайджанские эмигранты только ему доверяли для отправки в
СССР свои личные архивы и ценные реликвии, а это многое говорит о человеке.
«В государственном архиве существует как бы мой раздел, - рассказывает Рамиз Абуталыбов. - До сих пор, если мои поиски к чему-то приводят, все сдаю им. Вот недавно ездил
в Париж на три дня, и Ширин Меликова отдала мне выступление А.Топчибаши в Дипломатической академии Парижа в 1932 году…»
Наверное, некрасиво определять весомость подобных бесценных документов в килограммах, но Абуталыбов привез на родину в общей сложности более 200 килограммов раритетов!
В Москве изданы три собственные книги Р. Абуталыбова – «Годы и встречи в Париже», «Свои среди чужих, чужие среди своих» (об азербайджанцах, попавших в плен во время
Второй мировой войны и примкнувших к Сопротивлению) и «Мамед Эмин Расулзаде и
Кавказская Конфедерация». А вообще, по его инициативе и при активном участии, за последние шесть лет в столице России вышли в свет одиннадцать книг по истории и культуре
Азербайджана. Р. Абуталыбов также является составителем антологии «Азербайджанская
демократическая республика». А в самом начале 2012 года в Москве при его содействии
впервые опубликована сенсационная «Переписка. 1923 - 1926 гг.» двух виднейших полити-

ков начала ХХ века А.М. Топчибаши и М.Э. Расулзаде, оказавшихся в эмиграции после падения Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.) (сост., предисл. и
прим. С.М. Исхаков. — М.: Издательство «Социально-политическая мысль»). Лишь недавно
обнаруженная в Париже, их переписка носила конфиденциальный, а иногда секретный характер, и была известна лишь горстке ближайших их соратников. Содержание писем, указывается в издании, проливает свет на многие тайны из жизни не только азербайджанской,
кавказской и мусульманской эмиграции 1920-х годов, но позволяет по-новому взглянуть на
многие аспекты истории Азербайджана, Кавказа и международных отношений первой четверти ХХ века в Европе и на Востоке.
Р. Абуталыбов рано осознал факт, насколько значимо для роста самосознания и сплочения нации общее основание - историческое предание, мировоззрение, смыслы. Он начал
свою деятельность по собиранию архивных источников, относящихся к азербайджанской
истории начала ХХ века, еще в советские времена, когда многие из них были недоступны
или под запретом, а с провозглашением независимости республики его работа, наряду с подобной работой коллег, приобрела значение одного из факторов в государственном строительстве нового Азербайджана. Вместе с тем, подходы исследователя к историческому материалу носят далеко не узко национальный характер. Вот что, к примеру, пишет Р. Абуталыбов в книге «Мамед Эмин Расулзаде и Кавказская Конфедерация»:
«Несмотря на большие заслуги азербайджанских историков, как показывает анализ
научной литературы, выходящей в Азербайджане по истории АДР и ее лидеров, идеология, к
сожалению, вновь довлеет над историческим фактом. Лишь в редких случаях авторам удается удержаться от пафоса и попытаться беспристрастно оценить роль тогдашних лидеров АДР и проанализировать их деятельность в эмиграции. Этим грешат и российские историки нового поколения, повторяющие прежние советские идеологические штампы и клише. Несмотря на обширную историографию по данной тематике, мы до сих пор не имеем
всестороннего и ясного представления по этим вопросам».
Для многих представляется загадкой, как удается этому сдержанному и немногословному человек находить спонсоров для своих проектов? Известно, как нелегко идет капитал,
что российский, что азербайджанский, в гуманитарную сферу. Думаю, ответ в одной фразе,
сказанной Абуталыбовым в каком-то интервью: «…что, кроме памяти остается нам? Время
ведь работает на забвение…».
История, связывающая Россию и Азербайджан, а – шире – Кавказ, нашла в лице Рамиза
Абуталыбова своего верного посла в наши дни, чего нельзя сказать пока про литературу.
Лукашанец А. доктор филологичексих наук, член-корреспондент НАН Беларуси
Институт языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы
национальной академии наук Беларуси
АЗЕРБАЙДЖАНСКО-БЕЛОРУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В эпоху глобализации и международной интеграции, фактического стирания с появлением современных средств информации временных и пространственных границ особенно
актуальной задачей общегуманитарного характера становится проблема не только сохранения национального своеобразия и национальной идентичности народов, но и более глубокого и всестороннего познания языков, культур, литератур, фольклора других народов, как
способа вхождения мировое культурное пространство и интеграции национальных культур в
мировую культуру. Это обусловлено в значительной степени тем, что только хорошо зная
национальную культуру других народов, как соседних, так и более далеких, можно в полной
мере оценить значимость и значение собственной национальной культуры и истории, осознать свое место в мировой цивилизации. Кроме того, только бережное отношение к соб-

ственному национальному наследию и традициям позволяет сформировать такое же отношение к другим культурам, осознать право каждого народа сохранять, поддерживать и приумножать собственные национальные традиции, развивать и обогащать свои национальные
языки, литературы и культуры. Все это, как представляется, позволяет сформировать идею
национально-культурной полифонии как определяющей в ХХI веке развитие и существование мирового сообщества. Иными словами, международная интеграция в ХХI веке должна
быть направлена не на стирание национальных рамок, а на развитие и усиление национально-культурного компонента этой интеграции. В связи с отмеченным гуманитарной проблемой мирового масштаба следует признать задачу противодействия давлению так называемых
мировых языков, политике космополитизма и распространения массовой культуры, пропагандирующей отказ от национальных ценностей и предлагающей безликую в национальном
отношении массовую псевдокультуру, которая неизбежно ведет к национально-культурной
дезориентации и духовной деградации общества.
В свете отмеченного весьма важной и актуальной проблемой современного бытия является налаживание и усиление двусторонней культурно-просветительской деятельности между различными странами. В особенности это важно для стран, которые только в конце ХХ
века обрели национальную государственность и активно включаются мировой культурный,
политический и экономический процесс. Проблема здесь заключается, как представляется, в
нахождении баланса между национальным и интернациональным, между сохранением и
укреплением национально-культурной идентичности и соответствием мировым тенденциям
цивилизационного развития.
Азербайджан и Беларусь в этом отношении, несмотря на достаточно существенные различия в своей истории, имеют много общего. Обе наши страны в конце ХХ столетия получили независимость в результате распада СССР, поэтому для них в значительной степени
характерны сходные проблемы вхождения в мировое культурное пространство. Эти проблемы непосредственно затрагивают языковую и литературную сферы.
Во-первых, следует говорить об актуализации в начале ХХІ века языковых проблем,
связанных с функционированием национальных языков не только в сфере внутринационального общения, но прежде всего с их использованием в международном общении. При наличии достаточно значительных различий в решении вопросов функционирования государственных азербайджанского и белорусского языков во внутринациональном общении, повидимому, достаточно одинаковой является проблема востребованности этих национальных
языков в международном общении.
Во-вторых, взаимный интерес может, безусловно, представлять прежде всего с научной
точки зрения проблема сопоставительного исследования тенденций современного развития
систем национальных азербайджанского и белорусского языков. Это обусловлено как предшествующим этапом развития национальных языков в СССР, так и ведущими тенденциями
современного языкового развития в мире. Поэтому и для азербайджанского, и для белорусского языков, с одной стороны, в одинаковой степени актуальны проблемы отталкивания от
русского языка, связанные с избавлением словарных составов этих языков от значительного
числа советизмов и русизмов, а также возвращением в активный запас многочисленных
национально маркированных лексических единиц. С другой стороны, как можно полагать, и
для азербайджанского, и для белорусского языков весьма актуальной является проблема так
называемой «англоязычной интервенции», связанной с активным проникновением в национальные лексиконы значительного числа англо-американизмов, что связано с развитием новых сфер общественной деятельности, науки и производства (бизнес, высокие технологии,
интернет-коммуникация и под.). Все это ставит на повестку дня пуристическую проблему
противодействия иноязычному влиянию и сохранения национальной специфики и национального своеобразия языков.
В-третьих, самостоятельную лингвистическую проблему представляет сопоставительное изучение азербайджанского и белорусского языков, что диктуется в том числе и
практическими потребностями налаживания непосредственных двусторонних контактов

между странами. К примеру, актуальность приобретает не только создание переводных белорусско-азербайджанских и азербайджано-белорусских словарей, но и учебных пособий по
белорусскому и азербайджанскому языкам как иностранным. Последнее особенно важно для
решения практических задач адаптации граждан, приезжающих в Беларусь на постоянное
место жительства. Частной, но тем не менее чрезвычайно важной проблемой следует считать
подготовку практических пособий и справочников по передаче средствами национальных
языков иноязычной ономастической лексики. Например, весьма сложной проблемой является передача азербайджанских фамилий, личных имен и отчеств в соответствии с национальной белорусской именословной традицией и средствами белорусского языка.
Не менее актуальной в современных условиях является проблема сотрудничества и взаимодействия в области литературы и литературоведения.
В-первых, сегодня необходима целенаправленная работа по изучению современного
литературного процесса на постсоветском пространстве, а также осмысление роли и места
национальной литературы в отражении проблем жизни современного общества с учетом исторических и национальных традиций. Важное культурологическое значение приобретает
проблема интеграции национальной художественной литературы в мировой литературный
процесс. Все эти научные филологические вопросы, безусловно, должны быть исследованы и
в сопоставительном плане.
Во-вторых, в современных условиях необходимо наладить целенаправленную работу
по переводу на белорусский язык лучших произведений азербайджанской литературы и, соответственно, на азербайджанский язык – произведений белорусских писателей. Сохранившаяся в какой-то мере со времен СССР традиция перевода лучших произведений национальных писателей постсоветского пространства на русский язык не может, как представляется,
полностью решить проблему адекватного восприятия национального художественного творчества. Между тем, этот аспект двусторонней культурной деятельности может рассматриваться как разновидность своеобразной культурной дипломатии, направленной на формирование взаимного уважения к культурным и историческим традициям различных народов в
условиях современного мира.
Наконец, в-третьих, только через познание национального художественного опыта разных народов можно проводить успешную работу по поддержанию национального сознания,
национальных традиций, национальных приоритетов, формировать уважительное отношение
к собственной культуре в современном многоязычном и поликультурном мире.
Одним из действенных направлений в этой области межнациональных отношений и
межкультурного взаимодействия должны, по нашему мнению, стать:
– регулярное проведение совместных научных конференций по языкознанию и литературоведению, направленных на обсуждение актуальных проблем современного языкового и
литературного развития;
– разработка программы по подготовке филологических кадров высшей квалификации
по азербайджановедению в Беларуси и по белорусистике в Азербайджане;
– практическая работа по переводу на азербайджанский и белорусский языки лучших
произведений белорусских и азербайджанских писателей;
– публикация в научных изданиях обеих стран статей соответственно азербайджанских
и белорусских коллег, что также будет способствовать расширению культурного и научного
поля в области филологии. Следует отметить, что положительный опыт такого сотрудничества между нашими странами уже имеется;
– проведение совместных выставок, презентаций и т.д.
Все это, как представляется, может стать важным и действенным фактором межкультурного диалога и сотрудничества.
Названные подходы полностью соответствуют международным стандартам и приоритетам в гуманитарной сфере, что подтверждается следующими факторами.
1. На сохранение национальной идентичности в первую очередь влияет уровень национально-культурной компетенции общества. Знание национальной истории и культуры,

народных традиций (своих и других народов) становится в ХХI веке важнейшим приоритетом образованного человека.
2. Важнейшим фактором поддержания и развития национального сознания следует
признать укрепление независимости и государственности, вхождение в европейское и мировое сообщество о отчетливым национальным обликом. Поэтому приоритетом государственной важности является формирование высокоразвитой, всесторонне образованной личности, хорошо осознающей собственные национальные приоритеты и уважающей «чужие»
национальные ценности, т.е. личности, наиболее подготовленной к плодотворной деятельности в современном динамичном и многокультурном мире.
3. Понимание государством и обществом гуманитарной составляющей развития цивилизации в ХХI веке. В современном обществе, в котором интенсивное развитие получают
высокие технологии, гуманитарные науки приобретают особенное значение, становятся, по
существу, самостоятельной производительной силой. Только гуманитарная составляющая,
осознание места и роли творческой, интеллектуально развитой личности позволит человеку
остаться в центре цивилизационного развития, а не превратиться в придаток научнотехнического развития. Поэтому проблема сохранения национального своеобразия народов и
гуманитаризация жизни общества должна стать первоочередной задачей государства и общества в целом.
4. В современном динамичном мире сохранить национальное своеобразие можно только в контексте мирового цивилизационного развития. Это значит, что развитие отдельных
национальных языков, культур, литератур возможно только в контексте развития языков,
культур и литератур других народов. Поэтому изучение и знание национальных ценностей
других народов будет способствовать осознанию ценности и значимости собственных национальных духовных и культурных ценностей. Национальная изоляция сегодня представляет
тупиковый путь духовного развития общества.
5. В современном обществе необходимо осознание приоритетов национально-культурного развития. Именно национальные язык, литература и культура должны формировать ядро культурного поля общества, которое пополняется, расширяется и обогащается знанием
языков, литератур и культур других народов.
SUMMARY
The article concerns with the problems of Azerbajdzan-Belorussian language and literature interaction in the context of the up-tu-date global civilization development.
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HEYDƏR ƏLĠYEVĠN AZƏRBAYCAN SSR-Ə RƏHBƏRLĠYĠ DÖVRÜNDƏ
AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN DÖVLƏT STATUSU UĞRUNDA MÜBARĠZƏ
Azərbaycan XVIII əsrin sonu XIX əvvəllərində Ġran və Rusiya imperiyası tərəfindən iĢğal
olunub dövlət müstəqilliyini itirdikdən sonra milli dilin qorunub saxlanmasında və inkiĢafında ciddi
problemlər yarandı. Cənubi Azərbaycanda Ģah rejimi, ġimali Azərbaycanda isə çar höküməti hər
vasitə ilə azərbaycan dilinin fəaliyyət dairəsini məhdudlaĢdırıb, ana dilində təhsilin inkiĢafına mane
olurdular.
XX əsrin əvvəllərində, 1917-ci ildə baĢ vermiĢ oktyabr çevriliĢi nəticəsində Rusiya imperiyası
çökdü. Rusiya imperiyası süqut etdikdən sonra Cənubi Qafqazda gedən mürəkkəb ictimai-siyasi
prosesler, 1918-ci ilin mayında bölgədə üç müstəqil respublikanın yaranması ilə nəticələndi.
1918-ci ilin may ayının 28-də öz müstəqilliyini elan etmiĢ AXC-nin həyata keçirdiyi ilk
tədbirlərdən biri iyun ayının 27-də Azərbaycan dilinin dövlət dili elan etməsi [4, s.347] və

avqustun 28-də məktəblərin milliləĢdirilməsi oldu. Rusiyada hakimiyyəti ələ alan bolĢeviklər çar
hökumətinin müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirərək keçmiĢ imperiya ərazisində yaranmıĢ digər
müstəqi qurumlarla yanaĢı AXC-nin də müstəqilliyinə son qoydular.
Qırmızı ordunun təcavüzü nəticəsində 1920-ci il aprelin 28-də süquta uğradılmıĢ AXC- ni
bolĢeviklərin yaratdığı Sovet Azərbaycanı əvəz etdi.
Yarandığı ilk dövrlərdə Azərbaycan SSR-də milli dilin inkiĢafına müəyyən qədər Ģərait
yaradılsa da, 30-cu illərdən baĢlayaraq mərkəz tərəfindən Azərbaycan SSR-də, xüsusi ilə də Bakıda
Azərbaycan dilinin fəaliyyət dairəsi sıxıĢdırılmağa baĢlandı.
1925-ci ilə Ġranda hakimiyyətə gəlmiĢ Pəhləvi sülaləsi isə Azərbaycan dilini bütün vasitələrlə
sıxıĢdırmaqla azərbaycanlılara qarĢı assimilyasiya siyasəti həyata keçirirdi.
1945-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiĢ Milli Hökumət Azəarbaycan
dilinə dövlət dili statusu vermək məqsədi ilə dil haqqında qanun qəbul etmiĢdi. [5, s.93] Lakin Ģah
hökuməti ordunun köməyi ilə milli hökuməti devirməsi, dil haqqında qanunu həyata keçirilməsinə
imkan vermədi.
1956-cı ildə Azərbaycan SSR-də Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu vermək haqqında qanun
qəbul olundu və bu qanunun həyata keçirilməsi istiqamətində praktik addımlar atıldı. [7, s.90]
Lakin o zaman respublikada, xüsusilə də Bakıda yaĢayan qeyri-azərbaycanlı əhalinin buna etirazı və
Moskvanın kəskin mövqeyi bu prosesin davamlı olmasına mane oldu.
XX əsrin 50-ci illərinin sonunda mərkəz tərəfindən respublika rəhbərliyinin dəyiĢdirilməsinin
əsas səbəblərindən biri də, 1956-cı ildə dil haqqında qanunun qəbul edilməsi oldu.
Ümumilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi ―respublika rəhbərliyinin, o cümlədən M.
Ġbrahimovvun mövcud siyasi vəziyyəti lazımınca qiymətləndirə bilməməsi, hadisələri sürətləndirmək cəhdləri bu nəcib iĢin uğursuzluğunun səbəblərindən biri idi‖. [2, s.370]
1969-cı ildə Azərbaycanda rəhbərliyə gəlmiĢ təcrübəli və bacarıqlı siyasətçi H. Əliyev
respublikada idarəçilik sistemini gücləndirməyə, mərkəzdə nüfuz qazanmağa və bundan xalqın
xeyrinə istifadə etməyə çalıĢırdı. H. Əliyevin respubllikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə milli kadır
patensiyalı artdı. Minlərlə azərbaycanlı gənc Sovet Ġttifaqının aparıcı elm və tədris ocaqlarına
göndərilmiĢ, ixtisaslı mütəxəssis kimi geri qayıtmıĢdı. Bu illərdə Nizaminin, Əcəminin, Nəsiminin,
Tusinin, Vaqifin, AĢıq Ələsgərin, Üzeyir Hacıbəyovun, Müslüm Moqamayevin, Hüseyn Cavidin və
baĢqa elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin yubileyləri, Azərbaycan teatrının yüzilliyi respublika və Moskvada böyük təntənə ilə qeyd olunmuĢdu.
Azərbaycan dilinin təbliği geniĢləndirilmiĢdi. Dörd cildlik ―Müsair Azərbaycan dili‖ kitabı
nəĢr olunmuĢ və 1974-cü ildə dövlət mükafatına layiq görülmüĢdü. Azərbaycan dilinə, xalqın
tarixinə aid araĢdırmalara yüksək dövlət mükafatları verilməsi yaradıcı ziyalıları bu sahədə
fəaliyyəti geniĢləndirilməyə ruhlandırırdı. [3, s.400-401]
70-ci illərdə Azərbaycanda rus dilinin istifadəsi də geniĢlənirdi. Partiya və dövlət tədbirləri
əsasən rus dilində keçirilirdi. Ancaq milli dilə doğma münasibət bütün sahələrdə hiss olunurdu.
1951- ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat institutu ilə birləĢdirilmiĢ Dilçilik institutu 1969-ildə
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası sistemindəə yenidən müstəqil instituta çevrildi. 1973-cü
ildən Dilçilik institutu Nəsiminin adını daĢımağa baĢladı. 70-80-ci illərdə bu institut Azərbaycan
dilinin elmi cəhətdən öyrənilməsi və milli dilin təbliği sahəsində mühüm iĢlər gördü.
1970-ci ildə Bakıda SSRĠ Elmlər Akademiyası Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ilə
birlikdə ―Sovet türkologiyası‖ jurnalını nəĢr etdirməyə baĢladılar. Ildə altı dəfə nəĢr olunan bu
jurnalın səhifələrində türkologiyanın, türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin müxtəlif məsələləri iĢıqlandırılırdı.
Respublikada əldə olunmuĢ bu nailiyyətlərlə yanaĢı qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
respublikası Konstitutsiyasının qəbul olunmasında iki il əvvəl, 1976-cı ildə respublika partiya
təĢkilatının rəhbəri H. Əliyev Sov. ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvüliyinə namizəd seçilmiĢdi.
Bunula da onun bir sıra məsələlərin təsir imkanı xeyli artdı. [6, s.638-639]
1977-ci ilin oktyabırınnda SSRĠ- nin yeni Konstitutsiyası qəbul olunduğu üçün müttəfiq
respublikalarında yeni konstitutsiyalar qəbul olunmalı idi.

1978-ci ildə müttəfiq respublikalar öz konstitutsiyalarını hazırladıqları zaman üç Cənubi
Qafqaz respublikasına keçmiĢ konstitutsiyalarda öz əksini tapmıĢ, dil haqqında maddələrin yeni
konstitutsiyaların mətnindən çıxarılması barədə mərkəz tərəfindən göstəriĢ verilmiĢdi.
SSRĠ- nin yeni Konstitutsiyasının qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq Sov ĠKP-nın mərkəzi
orqanı olan ―Pravda‖ qəzetində dərc olunan baĢ məqalədə milli məsələdən bəhs edilərk qeyd
olunurdu ki: ―Bizim ölkədə millətlər təkcə hüquqi cəhətdən deyil faktiki olaraq da bərabərdirlər.
Bütün sovet respublikaları yüksək inkiĢaf səviyyəsinə nail olmuĢlar. Fəhlə sinfi, kolxozçu kəndlilər
və xalq ziyalıları arasında sarsılmaz dostluq daha da möhkəmlənmiĢdir. Əsas sosial qruplar
arasında fərqlər əsasən aradan qalxır, bütün millət və xalqların bir-birinə yaxınlaĢması və qovuĢması prosesi gedir və artıq yeni tarixi birlik – sovet xalqı yaranmıĢdır.‖
Hakim partiyanın orqanı olan qəzetdə bu məqalənin dərc olunmasında əsas məqsəd bir millət bir dil prinisipinə əməl etməyin vacib olduğunu milli respublikalara gösərmək idi.
Məhz bu vaxt, 1978-ci ildə Sov. ĠKP MK Siyasi Bürosu ―Müttəfiq respublikalarda rus dilinin
tədrisi sisteminin təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ qərar qəbul etdi. Bu qərar 1978-ci ilin avqustunda
qüvvəyə mindi.
Milli dil məsələlərinə həssas yanaĢılan Cənubi Qafqaz, Baltikyanı respublikalar və Ukraynada
mərkəzin bu göstəriĢi birmənalı qarĢılanmadı. SSRĠ-nin digər respublikalarından fərqli olaraq
Gürcüstan və Ermənistanın 1937-ci il Konstitusiyalarında, Azərbaycanda isə 1937-ci il Konstitusiyasına 1956-cı ildə edilmiĢ dəyiĢiklikdə milli dilin dövlət dili olması qeyd olunmuĢdu. [6,637638] Milli dilin dövlət dili olması haqqında maddədən imtina edilməsini isə respublika rəhbərləri
istəmirdirdilər.
Sov. ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvüliyinə namizəd olan H. Əliyev 1977-ci ildə SSRĠ
Konstitusiyasını hazırlayan Konstitusiya Komissiyasının üzvü və 1978-ci il Azərbaycan SSR-in
Konstitusiyasını hazırlayan Konstitusiya Komissiyasının sədri kimi geniĢ dövlətçilik fəaliyyəti
göstərdi. [1, s.177]
Üç Cənubi Qafqaz respublikası rəhbərlərinin milli dilin dövlət dili olması haqqında maddənin
konstitusiyaya daxil edilməsi məsələlərinə aid diskussiyalarda vahid mövqedən çıxıĢ etmələri
mərkəzin öz mövqeyini dəyiĢməsinə səbəb oldu.
Artıq SSRĠ dağıldıqdan sonra H. Əliyev 1978-ci ildə baĢ vermiĢ mübarizəni belə xatırlayırdı:
―Biz o zaman digər respublikaların rəhbərləri ilə də danıĢdıq. Ukrayna lideri ġerbitski ilə baĢ
vermiĢ sərt söhbəti xatırlayıram. O qəti Ģəkildə etiraz edərək öz fikrini onunla əsaslandırırdı ki, əgər
siz belə yazsanız, onda biz də ―Ukraynanın dövlət dili ukrayna dilidir‖ yazmağa məcbur olacağıq.
Mən ona cavab verdim ki, heç kəs sizin belə yazmağınıza mane olmur. Siz bizə nisbətən daha
böyük respublikasız, Sovet Ġttifaqında sizin nüfuzunuz bizdən dəfələrlə artıqdır. Əgər siz istəsəniz
belə də yaza bilərsiniz. Siz nə üçün bizə mane olursuz? Biz çox kəskin mübahisə etdik.‖
Cənubi Qafqaz respublikaları arasında birinci olaraq Gürcüstanda 14 aprel 1978-ci ildə yeni
Konistitusiya layihəsi Ali Sovetin sessiyasının müzakirəsinə verildi. Həmin gün on mindən artıq
gürcü vətəndaĢı Hökumət binasının qarĢısına toplaĢaraq gürcü dilinin dövlət dili olmasına aid
maddənin yeni Konstitusiyada saxlanmasını tələb edirdilər. Gürcüstanın qabaqcıl ziyalıları bu tələbi
irəli sürən kütlənin ön sıralarında idilər. Bu mitinqin təsiri altında hökumət öz mövqeyindən geri
çəkildi. Moskva ilə danıĢıqlardan sonra ictimai rəyin təzyiqi nəticəsində Gürcüstan SSR Ali
Sovetinin sessiyası gürcü dilinin dövlət dili olması haqqında əvvəlki Konstitusiyada olan maddənin
yeni Konstitusiyada saxlanması haqqında qərar verdi. [6, s.639-640]
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən respublika Konstitusiya Komissiyasının
hazırladığı yeni ―Azərbaycan SSR Konstitusiyası‖ [1, s.176] layihəsi 20 aprel 1978-ci ildə
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasının müzakirəsinə çıxarıldı. Yeni Konstitusiya layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsi haqqında məruzə ilə H. Əliyev çıxıĢ etdi. Bir sıra
məsələlərin təhlilindən sonra o qeyd etdi ki, layihədə bir sıra təkliflər, o cümlədən ―Azərbaycan
SSR-in milli-dövlət və inzibati-ərazi quruluĢu‖ adlı bölməni dövlət dilinə aid xüsusi maddə ilə
tamamlamaq təklifi nəzərə alınmıĢdır.
1978-ci il aprelin 21-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası tərəfindən qəbul olunmuĢ yeni
Konstitusiyanın 73-cü maddəsində yazılmıĢdı: ―Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili

azərbaycan dilidir.Azərbaycan SSR dövlət və ictimai təĢkilatlarda, mədəniyyət, təhsil və digər
müəssələrdə azərbaycan dilinin iĢlədilməsini təmin edir və onun inkiĢafınna dövlət qayğı göstərir.‖
Ermənistanda da analoji qərar qəbul olundu. Beləliklə ancaq üç respublika-Azərbaycan, Gürcüstan
və Ermənistan milli dillərinin dövlət dili olmasını hüquqi cəhətdən rəsmiləĢdirdilər. [6, s.640]
Bu Konstitusiya mövcud olan imkanlar daxilində xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən də
dilinin qorunub saxlanması və inkiĢaf etdirilməsi üçün hüquqi əsasları geniĢləndirdi. [1, s.176]
Beləliklə H. Əliyevin müdrik siyasəti və inadkarlığı nəticəsində azərbaycan dilinin dövlət dili
olması haqqında maddə 1978-ci il Konstitusiyasında öz əksini tapdı.
50-ci illərdən fərqli olaraq 70-ci illərdə azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında
maddənin Konstitusiyaya daxil edilməsi mərkəzlə respublika arasında gərginliyə səbəb olmadı.
Bunun əsas səbəbi Konstutusiyanın bu maddəsi reallaĢdırılarkən mövcud vəziyyətin nəzərə alınması
və respublikaya rəhbərlik edən H. Əliyevin mərkəzdə böyük nüfüzunun olması idi.
50-ci illərdən baĢlayaraq milli dəyərlərini, milli mədəniyyətini qorumaq, ana dilindən istifadə
etmək uğrunda mübarizə aparan, bu yolda böyük problemlərlə üzləĢən Azərbaycan xalqı,
çətinliklərdən üzüağ çıxdı və tarixi qələbə əldə etdi.
Azərbaycan dilinin inkiĢafına diqqətin artırılması, Konstitusiyaya milli dilin dövlət dili olması
haqqında maddənin daxil edilməsi Azərbaycanda milli özünüdərk prosesinin xeyli güclənməsinə
səbəb oldu.
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SUMMARY
After losing the indepentence defelofment of Azerbaijan language has taken an important place in
the prossess of fighting for freedom.
As a result of voise politics of the leader of Azerbaijan in the XX centure of 70th great attention
was paid to Azerbaijan language and in 1978 article about the national language stated as a state language was included. So for further development of the Azerbaijan language the legal base was created.
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AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ YARADICILIĞINDA
MUĞAMDAN ĠSTĠFADƏ PRĠNSĠPLƏRĠ
Muğam – Azərbaycanın Ģifahi ənənəli prоfеssiоnal musiqisi оlub, çохcəhətli və çохĢaхəli bir
sənət növüdür. Özünəməxsus ciddi qanun-qaydalara, ənənəvi fоrma və janrlara malik muğam sənəti
Azərbaycanda bəstəkar yaradıcılığının da bünövrəsini təĢkil edir. Azərbaycan musiqisinin inkiĢafında bəstəkar yaradıcılığının muğamla əlaqəsi həmiĢə ön planda durur.
MusiqiĢünaslıqda «muğam və bəstəkar yaradıcılığı» məsələsinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki muğam və bəstəkar yaradıcılığının qarĢılıqlı təsiri nəticəsində Azərbaycan
bəstəkarlarının musiqi üslubu fоrmalaĢmıĢdır. Muğam bəstəkar yaradıcılığının, dеmək оlar ki,
bütün sahələrinə sirayət еtmiĢdir.
Оpеra, simfоnik musiqi, kamеra-instrumеntal, vоkal musiqi sahələrində muğamla bağlı
özünəməхsus janrlar mеydana gəlmiĢdir. Еyni zamanda, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi dilinin
dərin kökləri muğamla bağlıdır. Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi dilinin formalaĢmasına böyük
təsir göstərmiĢ muğamlarda, onların yaradıcılıq inkiĢafının təcəssüm edilməsi üçün böyük potensial
imkanlar mövcuddur. Azərbaycan musiqisinin, demək olar ki, bir çox özəllikləri - semantika
səviyyəsindən, musiqi ifadə vasitələrinə qədər muğamlarla əlaqəlidir.
Hər bir bəstəkarın yaradıcılığında bu bağlılıq fərdi Ģəkildə üzə çıхır. Buna görə də bəstəkarların muğama münasibətlərinin, bəstəkar yaradıcılığında muğamdan istifadə yоllarının öyrənilməsi musiqiĢünasların qarĢısında duran zəruri məsələlərdəndir.
Оnu da dеmək lazımdır ki, bəstəkarların muğam sənətinə baхıĢlarının və muğamın bəstəkar
yaradıcılığında əks оlunması məsələlərinin öyrənilməsi çох zəruridir. Çünki bu, qarĢılıqlı bir prоsеsdir.
Bəstəkarların yaradıcılığında muğamdan istifadə məsələlərinin еlmi-nəzəri əsaslandırılmasını bəstəkarların nəzəri mülahizələrində də tapmaq оlar. Еyni zamanda, Azərbaycan musiqiĢünaslarının da bu
məsələyə dair fikirləri bizim üçün dəyərlidir və biz оnlara əsaslanırıq.
Muğam sənətinə əsaslanaraq ХХ əsrdə Azərbaycanda prоfеssiоnal bəstəkarlıq sənətinin təməlini
qоymuĢ dahi bəstəkarımız Üzеyir Hacıbəyli bütün yaradıcılığı bоyu həm musiqi əsərlərində, həm də
məqalələrində muğama хüsusi diqqətlə yanaĢmıĢdır.
Ü.Hacıbəyli «Musiqidə хəlqilik» məqaləsində muğamdan bəstəkar yaradıcılığında istifadə
məsələsini хaraktеrizə еdərək yazmıĢdır: «Azərbaycan musiqisini öyrəndikdə, оndan istifadə
еtdikdə muğam sistеminə, Azərbaycan musiqisində оlan və çох böyük rоl оynayan canlı muğamlara
хüsusi diqqət vеrilməlidir. ÇalıĢmaq lazımdır ki, bu muğamlar öz sərbəst əhəmiyyətlərini
itirməsinlər. ...Biz Azərbaycanda muğam musiqisini intеnsiv Ģəkildə iĢləməklə muğam sənətini
yüksək səviyyəyə qaldıra bilərik» [1, s. 324].
Üzеyir Hacıbəylinin əsərləri muğamın bəstəkar yaradıcılığında təcəssümünə dair ən gözəl
örnəkdir, çünki musiqi yaradıcılığında о, ilk addımlarından muğama əsaslanmıĢ, Azərbaycanda və
bütün ġərqdə ilk оpеra оlan «Lеyli və Məcnun»da (1908) muğamlardan istifadə еtmiĢdir; bununla
da Ü.Hacıbəyli оpеra sənəti üçün yеni оlan muğam оpеrasının əsasını qоymuĢ, ġərq və Qərb musiqi
ənənələrini qоvuĢdurmağa nail оlmuĢdur.
«Lеyli və Məcnun» оpеrasında muğam aparıcı rоl оynayır. Muğam əsas musiqi matеrialı
оlaraq, оpеranın dramaturji inkiĢafında, hadisələrin açılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
Оpеrada vоkal-instrumеntal muğamlar musiqiçilər – хanəndələr tərəfindən tarzənin müĢayiəti ilə
ilkin mənbədə оlduğu kimi ifa оlunaraq, оpеra fоrmalarını – ariya, ariоzо, duеtləri əvəz еdirdi.
Dramaturji idеyaya tabе еdilən muğamlar, ilk dəfə оlaraq, ümumavrоpa musiqi janrına daхil
еdilmiĢ, оpеranın tərkib hissəsinə çеvrilmiĢdi. Bununla bеlə, bəstəkar muğamın kоmpоzisiya
quruluĢundan, еmоsiоnal bədii təsirindən faydalanaraq, əsərin məntiqli dramaturji inkiĢaf хəttini
qurmuĢdu.
Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında muğamdan istifadənin bir neçə prinsipi formalaĢmıĢdır.

«Lеyli və Məcnun»da o, muğamlardan оlduğu kimi, sоnralar isə yalnız ümumiləĢdirilmiĢ оbrazlar
Ģəklində səciyyəvi cəhətləri saхlamaq yоlu ilə istifadə еtmiĢdir. Məsələn, хalq çalğı alətləri оrkеstri
üçün yazdığı «ġur» və «Çahargah» fantaziyalarında Ü.Hacıbəyli «muğam intоnasiyalarından
özünəməхsus оrijinal tərzdə istifadə еdərək, yеni mеlоdiyalar yaratmıĢ, оnları münasib harmоniya,
pоlifоniya və оrkеstrləĢdirmə ilə zənginləĢdirmiĢdir» [2, s. 80].
Ü.Hacıbəylinin musiqi dilinin muğamlarla bağlılığının ən yüksək nümunəsi isə «Kоrоğlu»
оpеrasıdır ki, burada bəstəkar məhz muğamın lad, mеlоdiya və intоnasiya əsaslarından
faydalanmıĢdır. Bеləliklə, Ü.Hacıbəyli muğamlara yaradıcı surətdə yanaĢmaya üstünlük vеrmiĢ və
bununla da bəstəkarlara yеni bir yоl göstərmiĢdir. Eyni zamanda, Ü.Hacıbəyli muğamların nəzəri
əsaslarını – lad sistеmini öyrənməyi vacib sayırdı. Bu mühüm prоblеmin həllini о, «Azərbaycan хalq
musiqisinin əsasları» fundamеntal еlmi əsərində həyata kеçirmiĢdir.
Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında muğamlardan istifadə prinsiplərini musiqiĢünas-alim Е.Abasоva
bеlə хaraktеrizə еtmiĢdir: «Muğam mеlоdiyaları ənənəvidir. Оnların yaradılması və ifaçılıq ənənləri
Ģifahi-prоfеssiоnal musiqi sənətində kök salmıĢ sabit qanunlara əsaslanır… Görünür, buna görə də
Ü.Hacıbəyоv muğam matеrialını dəyiĢilməmiĢ Ģəkildə saхlayırdı… Lakin öz оrijinal musiqisində
bəstəkar əsl muğam imprоvizasiyasından istifadə еtmirdi. Düzdür, mеlоdik inkiĢafda muğam
dönmələrinə yеr vеrirdi, muğam ruhunda mеlоdiyalar yaradırdı» [3, s. 72-73].
Göründüyü kimi, Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında muğamdan istifadənin əsasən iki yоlu fоrmalaĢmıĢdır. Birincisi, muğamlardan оlduğu kimi istifadədir ki, bu, muğam оpеralarının timsalında
özünü göstərir. Ġkinci üsul isə muğamın quruluĢ prinsipləri ilə bəstəkar yaradıcılığı qanunlarının
qоvuĢdurulmasından ibarətdir ki, bu da «Kоrоğlu» оpеrasında хüsusilə qabarıqdır.
Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında əsası qоyulmuĢ muğamlardan istifadə yоlları sоnralar həm
оnun öz əsərlərində, həm də digər bəstəkarların yaradıcılığında inkiĢaf еtdirilmiĢdir. Qеyd еtmək
lazımdır ki, Ü.Hacıbəyli ilə bir dövrdə yaĢayıb-yaradan bəstəkarlar – Müslüm Maqоmayеv, Zülfüqar Hacıbəyоv da оnun yaradıcılıq nailiyyətlərinə əsaslanaraq, öz оpеralarında muğamlara əsaslanmıĢlar.
Digər Azərbaycan bəstəkarları da mahnıdan tutmuĢ iri musiqili səhnə əsəri – оpеraya qədər
bütün janrlarda muğamlardan bir sıra yоllarla bəhrələnmiĢlər. Оnlardan bəziləri «muğam mеlоdiyasını оlduğu kimi saхlamaq Ģərtilə, yəni muğamlardan sitat Ģəklində, bəziləri muğamların ayrı-ayrı
musiqi ünsürlərindən istifadə еtməyi, digərləri isə muğamların ifadə vasitələri, məqam-intоnasiya,
mеlоdiya, mеtrо-ritm ünsürləri ilə rövnəqləndirmiĢ оrijinal əsərlər yaratmağı öz qarĢılarına məqsəd
qоymuĢlar» [4, s. 193].
Bəstəkar yaradıcılığında fоrmalaĢan muğamdan istifadənin üçüncü yоlu «muğamvarilik»dir
[5, s. 44], bu da musiqi üslubunun хüsusiyyətlərini müəyyən еdən prinsipdir. Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi üslubunda muğamın ayrı-ayrılıqda tərkib hissələrindən, хüsusilə fоrmayaradıcı qanunauyğunluqlarından istifadə оlunmuĢdur. Bununla Azərbaycan bəstəkarlarının qarĢısında böyük
pеrspеktivlər açılmıĢ, muğamı bəstəkar yaradıcılığı ilə üzvi surətdə qоvuĢduran inkiĢaf mеtоdları
üzə çıхarılmıĢ, bunun nəticəsində yеni ifadə vasitələri mеydana gəlmiĢdir.
Bununla əlaqədar оlaraq, Azərbaycan bəstəkarlarından Qara Qarayеvin, Cövdət Hacıyеvin,
Sоltan Hacıbəyоvun yaradıcılığı qеyd оluna bilər, bеlə ki, muğamdan yaradıcılıqla bəhrələnmələri
Azərbaycan bəstəkarlarının fərdi dəst-хətti və bədii məqsədlərinə tabе еdilmiĢdir. Bu, Azərbaycan
bəstəkarlarının ən mühüm nailiyyətlərindən оlub, оnların dünya musiqi mədəniyyətində özünəməхsus yеr tutmasını Ģərtləndirir.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində iki növ prоfеssiоnal musiqi sənəti, bir tərəfdən, Ģifahi
ənənəyə əsaslanan prоfеssiоnal musiqi – muğam, digər tərəfdən isə ХХ əsrin əvvəllərində yaranmıĢ
Avrоpa tərzli sırf prоfеssiоnal musiqi – bəstəkar yaradıcılığı bir-birini zənginləĢdirə-zənginləĢdirə,
yanaĢı, paralеl surətdə inkiĢaf еdir.
Qеyd еtmək lazımdır ki, muğam Azərbaycan bəstəkarlarının təkcə оpеra və simfоnik
əsərlərinə dеyil, dеmək оlar ki, bütün musiqi janrlarına, o cümlədən, vоkal və instrumеntal janrlarda
yazılmıĢ müxtəlif formalı əsərlərə təsir göstərmiĢdir.
Azərbaycan bəstəkarlarının təkcə instrumеntal yaradıcılığına nəzər saldıqda, ilk növbədə,
prоqramlı baĢlığı muğamla bağlı оlan müхtəlif janrlı əsərlər diqqəti cəlb еdir. Оnlardan bir nеçəsini

qеyd еdək: ilk növbədə, əlbəttə ki, Üzеyir Hacıbəylinin хalq çağı alətləri оrkеstri üçün «Çahargah»
və «ġur» fantaziyalarını göstərməliyik.
Еyni zamanda, Azərbaycan musiqisi üçün əlamətdar оlan bir janrda – simfоnik muğam janrında
bəstələnmiĢ əsərlərin adını çəkməliyik; bunlar – janrın yaradıcısı hеsab оlunan Fikrət Əmirоvun «ġur»,
«Kürd ОvĢarı», «Gülüstan Bayatı-ġiraz», Niyazinin «Rast», Sülеyman Ələsgərоvun «Bayatı-ġiraz»,
Tоfiq Bakıхanоvun «Hümayun», «Rəhab», «Nəva», «DilkəĢ», Vasif Adıgözəlоvun «Sеgah simfоniyası» kimi əsərləridir.
Bununla yanaĢı, muğam təfəkkür tərzinin təcəssümü kimi, Arif Məlikоvun «Təzadlar» - Altıncı
simfоniyasını, AqĢin Əlizadənin «Muğamvari» - Dördüncü simfоniyasını və s. göstərmək оlar. Azərbaycan kamеra-instrumеntal musiqisində bu qəbildən оlan əsərlərdən Asəf Zеynallının «Muğamsayağı», «Çahargah» pyеslərini, Fikrət Əmirоvun «Muğam-pоеma»sını, Nazim Əlivеrdibəyоvun «Bayatı-ġiraz», AqĢin Əlizadənin «Muğam sədaları», Vasif Adıgözəlоvun «Muğam fantaziya», Nəriman
Məmmədоvun «Muğam, rəng», Firəngiz Əlizadənin «Habilsayağı», «Muğamsayağı» və bir çох baĢqa
əsərləri qеyd еtmək оlar.
Bütün bü əsərlərdə bəstəkarların muğama müraciəti özünəməхsus Ģəkildə həllini tapmıĢdır.
Əlbəttə ki, bütün bunlar ayrı-ayrılıqda özünəməхsus cəhətlərə malik оlan əsərlərdir. Lakin оnları
birləĢdirən ümumi cəhətlər də vardır ki, bu da muğamla bağlılıqdır.
Azərbaycan musiqisinin inkiĢaf yоllarının nəzərdən kеçirilməsi aydın surətdə göstərir ki, Ģifahi
ənənəli prоfеssiоnal musiqi sənəti оlan muğam bəstəkar yaradıcılığının inkiĢafı üçün bünövrə оlmuĢdur.
Muğama əsaslanan, оnun musiqi dilinin qanunauyğunluqlarından istifadə еdən bəstəkarlar, dеmək оlar
ki, musiqinin hər bir sahəsini yеni cəhətlərlə zənginləĢdirmiĢlər.
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SUMMARY
In the article the ways of development of Azerbaijan music to a context of interference
mugham – as a professional music of oral tradition and composers‘ creativity are considered. The
author leaning on musicological researches, in which methods of use mugham in products of Azerbaijan composers are systematized, pays attention to the variety and many branched of the forward
problem. The Azerbaijan composers, creating products in different genres, use a melodic material of
mugham, lean on modus laws, on features of a composite structure of traditional genres and forms
of mugham. Influence of mugham performance is observed both in musical language and in instrumentation, revealing all new sides of interrelations of these two kinds of professional creativity.
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СУДЬБА СЛОВА И ДИАЛОГА В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА
Х.-Г. Гадамеру, одному из крупных философов ХХ века, принадлежит мысль о том, что
«пропускает мимо ушей и неверно слышит тот, у кого уши, так сказать, постоянно забиты
теми речами, с которыми он непрестанно обращается к самому себе, следуя своим влечениям, преследуя свои интересы, – до такой степени, что он и не способен слышать другого».
Культура диалога исчезает по мере того, как мы «вживаемся в монологическую ситуацию»
научного прогресса, «привыкая к анонимной технике информации, во власть которой мы все
отданы» [3; ст.91].
Немецкий мыслитель жил и писал в другую историческую эпоху, которая имела свои
противоречия, но тогда технические средства информации не так были совершенны, как в
настоящее время. Выделим главные элементы размышлений Гадамера, имея в виду выдающиеся возможности Интернета.
Смысл (со-мысль) отсутствует там, где не преодолена монологическая ситуация, нет
жизненной (если угодно, божественной) необходимости в «другом». Перефразируя слова
крупного философа, М.М. Бахтина, можно сказать, что смысл возможен там, где действует
не одно сознание, а взаимодействуют два и более сознания (я и ты, я и другой). При одном
единственном сознании невозможен диалог.
Люди часто обращаются к современному источнику информации с «теми речами», с
которыми постоянно обращаются к себе, «следуя своим влечениям». Попадая в безграничное
пространство Интернета, всѐ же находятся в границах своей субъективности, собственного
монологического сознания, поскольку не способны «слышать другого». Правда, они воспринимают информацию, каким-то образом его «обрабатывают», приспосабливая к своим нуждам. Но со стороны Интернета возможен только механический способ «общения» со мной.
Интернет открывает невообразимое количество источников, но не обнаруживает своих предпочтений. Мы не вопрошаем, а задаем поиск, при этом Интернет остается «немым»; оставаясь анонимным источником, «машина», таким образом, обрекает и человека на анонимность.
Существует сайт под названием «Лаборатория риторики и диалога культур», где опубликована, в частности, соавторская статья И.И. Чурилова и С.А. Минеевой «Общение или
коммуникация: чему учить в риторике диалога» [4] . Работа эта написана с опорой на теорию
диалога Бахтина и представляет собой популярное изложение основных идей ученого. Авторы статьи справедливо указывают на то, что диалог нередко понимают как нечто амбивалентное коммуникации. Но в переводе с английского, откуда заимствован термин, коммуникация означает: «передача», «сообщение»; «средство связи», «соединение». Передать информацию можно вообще, не ориентируясь на какое-то конкретное лицо, безадресно. Можно
передавать информацию с помощью разных носителей: книги или телефонного аппарата,
Интернета. Диалог и коммуникация пересекаются, но только на периферии их значений.
Коммуникация «ассиметрична», в ней практически невозможен диалог. Но в отличие от
«коммуникации», общение – всегда диалог. В диалоге общающиеся стороны равноправные,
равноценные субъекты, движущиеся к общности, – на основе общего переживания и общего
поиска путей для духовного контакта. Не случайно в языке слова «общение», «общий»,
«общность» располагаются в одном семантическом ряду.
В 1990-е годы в российском литературоведении появлялись исследования, в основном
при содействии фонда Сороса, насыщенные источниками, ассоциациями, аллюзиями, не
имеющими национально-культурных границ. Такие труды производили впечатление «механически» сделанных вещей, их анонимности. Они провоцировали подозревать русских писателей в идейных, художественных, «мифопоэтических» связях чуть ли не с мультикультурными явлениями. Интернет, откуда были почерпнуты всякого рода сведения, помимо воли

художника, помимо его культуры мышления, давал исключительную возможность для всякого рода спекулятивных сопоставлений.
Сегодня мы всѐ чаще встречаем вот такого порядка кандидатские и докторские диссертации по филологическим наукам. Иные работы не рождают ощущения естественно и трудно
рождѐнной концепции. Прибегая к услугам Интернета, молодые учѐные как бы добиваются
широты взгляда на проблему, но часто этим ограничиваясь и не достигая глубины в разработке темы. А ведь известно, что в гуманитарной области с точки зрения методологии существует два предела: «вещь» и «личность». Овеществление, как справедливо считал М.М.
Бахтин, гуманитарному знанию противопоказано. Чем ближе к личностному пределу, тем
труднее становятся формализованные представления о предмете. Критерием познания гуманитарных текстов у Бахтина выступает не точность, а глубина проникновения в смысл. Методом познания духа человеческого Бахтин выдвигает диалог, «спрашивание и беседу», а это
всегда – творческий акт [2; ст. 361-374].
Все это заставляет думать, что Интернет, хотя и великое и незаменимое завоевание человечества, одновременно, если в обращении к нему нет предела, таит в себе опасность,
прежде всего, для объективных, трезвых выводов в гуманитарной области мышления, таит
опасность для Слова. Вряд ли разумно игнорировать силу «мировой информационной паутины». Доступ к невиданным доселе источникам информации – это действительный повод
для гордости. Но Интернет с его открытым, ничем не ограниченным пространством, разнообразными способами представления информации заставляет отказаться от некоторых весьма привычных стереотипов, в частности, от убеждения, что Слово, как оно сложилось исторически и по законам национального языка, является наиболее адекватной формой взаимодействия людей. Может быть, Слово выполнило свою историческую миссию в качестве
средства общения между людьми, но пришло время, когда оно должно уйти на периферию,
довольствоваться своей маргинальной участью?
Но неужели за пользование Интернетом человечество будет вынуждено пожертвовать
Словом, которое держит и организует чудесным образом все возможные смыслы мироздания?
Думается, будет разумно, если иметь в виду, что Интернет – источник информации, но
информации, лишенной Смысла. Он выстраивает в один ряд бесконечное количество сведений на ту или иную тему, интересующую нас, но без всякой претензии на то, чтобы организовать их в качестве смыслового пространства. Уже доказано, что бесконечный ряд интернетовской информации не приводит к качественному изменению знаний; захватывая всѐ новые
области знания, мы отнюдь не достигаем глубины познания. Но в таком положении вины
Интернета нет. Однако же электронные формы связи позволяют уж слишком грубо обращаться со словом, давать его усечѐнные, а, следовательно, искажѐнные образы. Но гораздо
важнее то, что именно Слово, как оно дано традицией, в условиях глобальной «интернетизации» всего и вся перестаѐт быть Словом, утрачивает свою духовную энергию. Причина этого
– не просто в информатизации почти всех видов деятельности, а в установке самого человека, вовлечѐнного в глобальную информационную «паутину». Человек в плену Интернета –
не свободный человек, а Словом владеет тот, кто одарен свободой личности.
Итак, в Интернете слово преимущественно выполняет функцию передачи информации,
но не служит источником межчеловеческого общения, оно здесь, по большому счету, не помогает людям прийти к некой общности, единству. Пространство Интернета, где диалог является механическим, лишает нас всяких усилий в этом направлении. В ситуации «внешнего
диалога» с Интернетом не происходит со-изменения мышления, сознания. Интернет не имеет со-знания. Диалог здесь фиктивный, я только и делаю, что изымаю из Интернета готовые
слова, готовые ценности, готовые знания.
Вероятно, найдутся (и весьма существенные) аргументы против всего сказанного об
Интернете. И это будет справедливо. Но только отчасти. Можно указать на то, что чтение
какого-либо текста по Интернету (или в электронном варианте) в сущности ничем не отличается от процесса «общения», скажем, с книгой.

Во-первых, говоря о тексте, из множества его определений, согласно Бахтину, я имею в
виду текст как речевое высказывание. Смысл рождается в акте речи. Это обстоятельство
имеет исключительное значение в размышлениях об Интернете.
Во-вторых (а это слишком важно), Интернет, конечно же, со временем достигнет высочайшей степени совершенства; он будет развиваться, но в том-то и дело, что развиваться он
будет в соответствии со своими имманентными законами, не считаясь ни с какими этическими соображениями. И с этой точки зрения он может явить механически заданную разрушающую силу. Но вот вопрос: как можно вступить в творческий диалог с механической силой, функционирующей по своим внутренним, не зависящим от меня законам?
В-третьих, информационное пространство Интернета – это своего рода «гипертекст»,
по этой причине он не даѐт возможности для свершения «герменевтического круга», необходимого для овладения смыслом. А смысл и есть то, что выражается в Слове – в не механической, а в творческой форме собирания мира в некое единство.
И, наконец, Интернету удалось то, что не могли сделать строители «вавилонских башен» в разные исторические эпохи. Чудо Интернета заключается не в том, что он оперативно
реагирует на любые поиски, а в единовременном представлении громадного количества информации на нужную, скажем, тему. Здесь важно именно отрицание, преодоление временных координат. Отныне понимание библейской «стрелы времени» может показаться лишь
метафорой. Интернет погружает нас в близкий к мифологическому пониманию нескончаемый круг. Но ведь также известно, что «В начале было Слово…». Согласно этому Слову мир
имеет начало и конец, то есть имеет историю, его бытие протекает во Времени. Следовательно, Слово и есть дар, имеющий смысл в истории, во времени.
Интернет – это величайшее завоевание человеческого разума, только с той оговоркой,
что он обрекает человека на анонимность, ограничивает его возможности выхода за пределы
своего собственного сознания. Но существует мир, который нуждается в человеке и обрекает
его на авторство, на понимание и диалог. Дело в том, что этимология слова «понимать» отсылает нас к старославянскому слову «имати», что на языке древнего человека означало:
«принять во внутрь», «принять в сердце». Оказывается, я могу понять только то, что принял
к сердцу, то есть полюбил. Таким образом, диалог, если он подлинный, неизбежно ведѐт к
взаимной любви в высоком значении этого слова.
Все бытовавшие и ныне возникающие учения о диалоге вращаются вокруг имени М.М.
Бахтина и его концепции диалога. Бахтин считал, что «природу мы не спрашиваем, и она нам
не отвечает». Диалог существует там, где есть субъект высказывания и потребность в том,
чтобы понять «другого» и себя в зеркале «другого». Поэтому философ не соглашался с узким
пониманием диалога как спора, полемики. Он думал, что это внешние, наиболее очевидные,
но грубые формы диалогизма. Подлинный же диалог – это «доверие к чужому слову», «ученичество», поиски «глубинного смысла, согласие»; «наслаивания смысла на смысл, голоса на
голос», «сочетание многих голосов», дополняющее понимание, «выход за пределы понимаемого». «Здесь встречаются целостные позиции, целостные личности (личность не требует
экстенсивного раскрытия – она может сказаться в едином звуке, раскрыться в едином слове),
именно голоса» (курсив сохранѐн – В.М.) [2; ст. 300]. Ценность этого тезиса, взятого из заметок Бахтина с названием «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» (1959-1961), тем более заметна в эпоху Интернета.
Слово как выражение нравственного рефлекса, установка не на механического, а живого Другого! Получается, что это единственный верный «инстинкт» человеческого существования. Только ли потому, что, выражаясь метафизически, в Другом отражается лик Божий, и
таким образом понятое познание одновременно является земным способом богопознания?
Думается, не только поэтому. Кажется, за правдой изречѐнного, актуализированного интонацией и ритмом и диалогически обращенного Слова стоит ещѐ и простая житейская мудрость: человеку только мнится, что он обладает предельным знанием о себе; правда в том,
что другой способен понять нас, мы же сами себя – никогда!
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SUMMARY
H.-G. Gadamer wrote that "the one skips past the ears and hears wrong things, whose ears, as
it is said, are constantly filled by the speeches, with which he always refers to himself". Therefore,
he observes only his own interests and is not able to hear the other. The culture of dialogue is absent
there, where the monologue is dominated. The belief in the absolute value of scientific progress
leads to the fact that a person gets used to anonymous technique of information. There is no meaning in a situation of monologism. M.M. Bakhtin considered that the meaning is possible there,
where not one consciousness acts, but two or more of consciousness (you and me, me and other).
Магеррамова Г., кандидат филологических наук,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО
ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Впервые определение модели синтаксического параллелизма и выделение в ней основного
члена и параллельных компонентов как составляющих элементов модели, необходимых для образования синтаксического параллелизма, было выдвинуто К.М.Абдуллаевым. Так, учѐный под
параллельными компонентами предлагает понимать «следующие друг за другом и взаимосвязанные между собой цельные семантико-синтаксические единства элементов (слов или словосочетаний)» [1, с. 4] со сходной или одинаковой синтаксической структурой, тогда как основной
член – это «база логико-грамматической соотнесѐнности параллельных компонентов» [1, с. 24].
Итак, по мнению проф. К.М.Абдуллаева, параллельные компоненты (а1, а2, а3, … аn) и основной член (S) могут быть по отношению друг к другу в следующих позициях: 1) S в препозиции; 2) S в интерпозиции; 3) S в постпозиции; 4) конструкции, где S формально равен 0.
Поскольку параллельные компоненты в конструкциях с синтаксическим параллелизмом
являются с формальной точки зрения простыми предложениями, то необходимо их также рассмотреть в трѐх аспектах: структурного, лексического и функционального [2].
Приведѐм примеры из трѐх эпосов: «Книга моего деда Горгуда», «Слова о полку Игореве»
и «Беовульф».
1) Anadan toğmadın sən atadan olmadın (Ты не родился от матери, Не произошѐл от отца) –
конструкция, построенная по структурной схеме а1 + S + а2. В данном предложении со структурной точки зрения параллельные компоненты (а1 – аnadan toğmadın, а2 – atadan olmadın) являются двусоставными, распространѐнными, неосложнѐнными, членимыми, повествовательными,
реальной модальности, полными предложения, в которых S – sən – является подлежащим, выраженным личным местоимением 2 л., ед.ч. На лексическом уровне элементы соотносятся синонимичными отношениями: toğmadın/olmadın, аnadan/atadan. В обеих параллельных конструкци-

ях наблюдается следующее соотношение членов предложения: toğmadın и olmadın – сказуемое;
аnadan и atadan – дополнение.
2) Что ми шумить (а1), что ми звенить (а2) давечя рано предъ зорями (S) (Что мне шумит,
что мне звенит издалека рано до зари?) – конструкция, построенная по структурной схеме а1 + а2
+ S, где S – давечя рано предъ зорями – является обстоятельством времени, выраженное наречиями времени издaлека и рано и существительным зари (ж.р., ед.ч., Р.п., 1 скл.).
Формальная соотнесѐнность: двусоставное / двусоставное, распространѐнное / распространѐнное, вопросительное / вопросительное, неосложнѐнное / неосложнѐнное, членимое / членимое, реальной модальности / реальной модальности, полное / полное. Семантическая соотнесѐнность: что – повтор лексемы – что, ми – повтор лексемы – ми, шумить – синонимия – звенить.
Функциональная соотнесѐнность: что – подлежащее – что, ми – косвенное дополнение – ми,
шумить – сказуемое – звенить.
3) we (S) synt gymcynnes Geata leode (a1) ond Higelaces heorthgeneatas (a2) (мы все зѐрна
гаутского народа, военный отряд Хиолака) – конструкция, построенная по структурной схеме S
+ a1 + a2, где S – we – является подлежащим, выраженным личным местоимением 1 л., ед.ч., И.п.
Формальная соотнесѐнность: двусоставное / двусоставное, распространѐнное / распространѐнное, неосложнѐнное / неосложнѐнное, полное / полное, повествовательное / повествовательное, членимое / членимое, реальной модальности / реальной модальности. Семантическая
соотнесѐнность: synt gymcynnes Geata leode – синонимия – (synt) Higelaces heorthgeneatas.
Функциональная соотнесѐнность: synt gymcynnes Geata leode – составное именное сказуемое –
(synt) Higelaces heorthgeneatas.
Таким образом, формальное, семантическое и функциональное соотношение параллельных
компонентов в составе предложения даѐт возможность рассматривать синтаксический параллелизм как определѐнную систему.
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SUMMARY
This article is about means of constructing sentences as syntactic parallelism, which has 4
structure models. In this model we can distinguish main member and parallel components. Parallel
components may be analyzed by 3 aspects: formal, semantic and functional.
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XX ƏSRĠN SONU – XXI ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ
MĠLLĠ KADR HAZIRLIĞINDA ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEVĠN ROLU
“Bizim gərək gənc kadrlarımız üzə çıxsın və
XXI əsrdə onlar bizim bu gördüyümüz işlərin,
yaratdığımız bu bünövrənin, təməlin üzərində
qalxan, ucalan və böyük bir dövlətə çevrilən
Azərbaycanı irəli aparsın”.
Heydər Əliyev

Azərbaycanın Heydər Əliyev dövrü tariximizin ən Ģərəfli səhifəsi hesab edilir. Bu dövrdə
respublikada iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, səhiyyə, rabitə və s. sahələrdə inkiĢafa təkan verən

əsaslı dəyiĢikliklər yaranmıĢdır. XX əsrin 70-80-ci illərində respublikada iqtisadiyyat tərəqqi
etdikcə, Azərbaycan xalqının ictimai həyatının bütün sahələri, o cümlədən təhsil sahəsi də günügündən inkiĢaf edir, təhsilin səviyyəsi də durmadan artırdı. Hər bir sahədə olduğu kimi,
Azərbaycanın təhsil sisteminin son 30 illik inkiĢafı tarixində əldə etdiyi nailiyyətlər, müxtəlif
mərhələlərdə həyata keçirilən islahatlar Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərinin bəhrəsidir.
Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini milli kadr hazırlığı məsələsi
təĢkil etmiĢdir. Hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan etibarən təhsil məsələləri, xüsusilə kadr hazırlığı
məsələlərini daim diqqətdə saxlamıĢdır. XX əsrin 70-ci illərindən etibarən uzaqgörən siyasəti
nəticəsində güclü kadr potensialı yaratmaqla, milli təhsil quruculuğu istiqamətində sonrakı
uğurların bünövrəsini qoymuĢdur. ―Dövrün tələblərinə cavab verən yüksək ixtisaslı kadrların
yetiĢdirilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətində hər zaman əsas məsələ olmuĢdur‖ (3). O,
ölkənin gələcək inkiĢafının elmi təməl üzərində qurulması, respublikanın intellektual resurslarının
güclənməsi üçün çalıĢmıĢdır. Həm ölkə daxilində, həm də ölkəmizdən kənarda gənclərimizin təhsil
alması üçün əlindən gələni etmiĢdir. ―Heydər Əliyev milli kadr hazırlığına, elmə, təhsilə yaranmıĢ
yeni tarixi Ģəraitin prizmasından baxırdı. Çünki o bilirdi ki, yeni quruluĢ özünə uyğun kadrlar tələb
edir‖ (3, s. 28).
―Heydər Əliyevin milli kadr hazırlığı konsepsiyasında üç cəhət özünü göstərir:
1) Təsərrüfatın müxtəlif sahələrində iĢləyəcək ixtisaslı kadrların ölkə daxilində hazırlanması;
2) Nadir və prestijli ixtisaslar üzrə Azərbaycandan kənarda olan məĢhur ali məktəblərdə milli
kadr hazırlığı;
3) Ölkənin hərbi iĢinin və silahlı qüvvələrinin təĢkilində gərəkli olacaq milli kadrların
hazırlanması‖ (1, s. 11).
XX əsrin 70-80-ci illərində respublikanın iqtisadi və sosial sahəsinin güclü inkiĢafı ilə yanaĢı,
ali təhsil sistemi də xeyli inkiĢaf etmiĢdir. Heydər Əliyev ali təhsilin ölkənin perspektiv inkiĢafında
müstəsna rolunu nəzərə alaraq ali məktəblərin fəaliyyətinin yeni dövrün tələbləri səviyyəsində
qurulmasını təmin etmiĢdir. Ali təhsilin kəmiyyətcə və keyfiyyətcə yüksəliĢinin əsası onun
hakimiyyəti dövründə qoyulmuĢdur. Ulu Öndərin siyasəti nəticəsində Azərbaycanda ilk ali təhsil
ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyət sahəsi geniĢlənmiĢ, yeni kafedralar açılmıĢ, bir sıra
ali məktəblər yaranmıĢ və Azərbaycanda ölkəmizə lazım olan kadrlar hazırlanmıĢdır. O, ali təhsil
sahəsində demək olar ki, inqilab yaratmıĢdır. Nəticədə xalq təsərrüfatının sahələrində aparıcı
mövqe tutan, uzun illər ölkəmizin əqli simasını müəyyənləĢdirən mütəxəssislər yetiĢmiĢdir.
Heydər Əliyevin milli kadr hazırlığının ikinci istiqamətini Azərbaycandan kənarda ölkə üçün
lazım olan kadrların hazırlanması təĢkil edirdi. O, 1969-cu ildə ölkənin rəhbəri seçildikdən sonra
gənclərin respublikadan kənarda təhsil almaları məsələsini gündəmə gətirdi. Ölkəmizdə ali
məktəblər yaradılmıĢdı, kadrlar da hazırlana bilmirdi. Ancaq bir çox ixtisaslar üzrə respublikaya
mütəxəssislər lazım idi və onlar Azərbaycanın ali məktəblərində hazırlanmırdı. Ona görə də
azərbaycanlı gənclərin ölkə xaricində həmin ixtisaslar üzrə təhsil alması zəruri hesab edildi.
Gənclərimizin ölkəmizdən kənarda təhsil almağa göndərilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə də olmuĢdur. Lakin bu məsələ 1969-ci il Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan
məqsədyönlü və sistemli Ģəkildə həll edilməyə baĢlandı. Bu dövrdə ölkəmizdən kənarda təhsil
almağa gedən gənclərin sayı durmadan artırdı. XX əsrin 70-ci illərindən baĢlanan bu fəaliyyət 80-ci
illərdə daha da geniĢ vüsət aldı. Bu illərdə hər il yüzlərlə gənc ali təhsil almaq üçün SSRĠ-nin ən
nüfuzlu universitetlərinə göndəriĢ alırdı. ―XX əsrin 70-ci illərinin sonunda hər il 700-800 nəfər, 80ci illərin əvvəllərində hər il 1000-1400 nəfər Azərbaycandan kənarda təhsil almağa göndərildi‖ (3,
s. 204). Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, biz həm öz ali məktəblərimizin, təhsil sistemimizin
səviyyəsini qaldırmalıyıq, həm də dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin, yüksək səviyyəli
universitetlərinin, inistitutlarının imkanlarından ölkəmizin gələcəyi, dəyərli kadrların hazırlanması
üçün istifadə etməliyik.
Heydər Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi ən böyük xidmətlərdən biri milli hərbi
kadrların yetiĢdirilməsi sahəsində göstərdiyi səylərdir. O, hakimiyyətə gəldikdən sonra həm
respublikada olan iki ali hərbi məktəbdə milli mütəxəssis hazırlığı aparılırdı, həm də respublikadan
kənara, keçmiĢ SSRi-nin ali hərbi məktəblərinə gənclər təhsil almaq üçün göndərilirdi. Məhz XX

əsrin 70-80-ci illərində yaradılan hərbi məktəblər hesabına, eyni zamanda respublikadan kənarda
təhsil almıĢ milli kadrlar hesabına müstəqil Azərbaycanın gələcək ordusunun təməli qoyulmuĢdur.
Milli ordumuzun yaradılmasında Heydər Əliyevin Ģəxsi xidmətləri həqiqətən də misilsizdir.
Heydər Əliyevin milli kadr hazırlığı istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində istər
ölkə daxilində, istərsə də respublika xaricində bütün sahələri üzrə hazırlanan mütəxəssislər hazırkı
dövrdə ölkəmizin inkiĢafına ləyaqətlə xidmət göstərirlər. ―Bu gün istər ölkəmizdə, istərsə də xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən həmin mütəxəssislər 1970-ci illərdə əsası qoyulan və 15 mindən çox
yetirməsi olan Heydər Əliyev məktəbinin məzunları, Heydər Əliyev kadrlarıdır‖ (2, s. 42).
Heydər Əliyev yetirmələrindən və davamçılarından olan Ġlham Əliyev onun təhsil sahəsində,
eyni zamanda milli kadr hazırlığı istiqamətində siyasətini layiqincə və uğurla davam etdirir. Bu gün
azərbaycanlı gənclər təkcə Rusiyanın və Türkiyənin ali məktəblərində deyil, dünyanın ən nüfuzlu
universitetlərinə yüksək ixtisaslı kadrlar kimi yetiĢmək üçün göndərilirlər.
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SUMMARY
The article speaks about Haydar Aliyev‘s conceptıon of preparation of national personnel and
its importance. There are three acpects in this coceptions: the training of national specailis in the
country; the training of national specailis on rare and presticios profession in high schools outside
Azerbaijan; the training of national specailis who is necessary for the formation the military work of
the country.
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AVROPA ĠTTĠFAQININ ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN
DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠ ĠLƏ BAĞLI MÖVQEYĠ
Əhəmiyyətli iqtisadi potensiala malik, habelə siyasi güc mərkəzlərindən biri olan və siyasi,
iqtisadi və sosial inteqrasiya modelinə çevrilmiĢ Avropa Ġttifaqı ilə qarĢılıqlı faydalı və çoxĢaxəli
əməkdaĢlıq Azərbaycanın xarici siyasət doktrinasında prioritet istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Müstəqilliyinin ilk illərində Ermənistan tərəfindən təzavüzə məruz qalmıĢ
Azərbaycan DQMV-də ermənilərin etnik separatçılığı ilə mübarizəyə cəlb olunmuĢ, münaqiĢənin
ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, iĢğal altında olan ərazilərdə öz dövlət suverenliyini bərpa etmək
və ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək, Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həllinə nail olunması məqsədilə müvafiq beynəlxalq tribunalara çıxıĢ əldə
edərək bu məsələ ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətə
xüsusi önəm vermiĢdir.[1,səh.11] Bundan savayı, təbii enerji mənbəyi olan zəngin karbohidrogen
ehtiyatlarına malik Azərbaycan bu amili öz dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və milli
maraqlara uyğun Ģəkildə istifadəsi yönündə ciddi səylər göstərməsini zəruri etmiĢdir.QloballaĢma
Ģəraitində təbii enerji ehtiyatlarının geosiyasi vəziyyətə təsir göstərə bilmək imkanlarının artması,
dünyanın əsas güc mərkəzlərinin enerji mənbələrinə çıxıĢ əldə etmək və öz enerji təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə onların təhlükəsiz ixrac yolları uğrunda ciddi səylər göstərdikləri dövrdə
zəngin enerji ehtiyatları amilinin dövlət müstəqilliyinin və ölkənin beynəlxalq mövqeyinin

gücləndirilməsi, eləcə də siyasi və iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsi, müasir texnologiyalara çıxıĢ
əldə edilməsi, xarici sərmayələrin qoyuluĢuna nail olunması Azərbaycanın qarĢısında duran baĢlıca
vəzifələrdən biri olmuĢdur.
Qeyd olunmalıdır ki, Avropa Ġttifaqı üçün ġimal-Cənub və ġərq-Qərb strateji xətlərinin
kəsiyində yerləĢən Cənubu Qafqaz dövlətləri, xüsusən də təbii enerji ehtiyatları baxımından zəngin
olan Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu
əməkdaĢlıq Avropa ölkələrinə təbii enerji daĢıyıcılarının alternativ yollarla nəqli və onların enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Avropa və Asiya ölkələri arasında malların ucuz və təhlükəsiz
daĢınması üçün Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin formalaĢması, müasir texnologiyaların
yeni müstəqillik əldə etmiĢ dövlətlərdə tətbiq edilməsi,demokratik dəyərlərin bu ölkələrə
geniĢlənməsi kontekstində Avropa Ġttifaqının maraqlarına tam cavab verirdi.
Beləliklə, Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaĢlıq
hər iki tərəf üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.Avropa Ġttifaqı üçün Azərbaycan bir tərəfdən, enerji
hasilatçısı, digər tərəfdən isə Mərkəzi Asiya ölkələrindən karbohidrogen ehtiyatlarının ölkə
ərazisindən tranzitinin, habelə bölgənin təbii enerji daĢıyıcılarının alternativ dəhlizlərlə, yəni
diversifikasiya edilmiĢ marĢrutlarla Avropa bazarına çatdırılmasının mühüm təminatçısı rolunu
oynayır.
Avropa Ġttifaqı ilə əməkdaĢlıqda Azərbaycanın diqqət yetirdiyi mühüm məsələrdən birincisi
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə, beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində həllinə nail olmaq və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində AĠ-nın səylərinin
artırılması ilə bağlı fəaliyyətidır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi (AĠ) 1992-ci il mayın 22-də Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı ilk bəyanatını vermiĢ, Dağlıq Qarabağ bölgəsində döyüĢlərin
intensivləĢməsindən narahatlıq duyduğunu ifadə etmiĢ, ―siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün güc tətbiq
edilməsini qəti Ģəkildə‖ pisləmiĢdir. Eləcə də ―Azərbaycan və erməni əhalisinin fundamental hüquqları
mövcud sərhədlər məzmununda tam Ģəkildə bərpa edilməli‖, ―eyni səviyyəli mühafizə ilə təmin
olunmaq hüququna malik‖ olduqlarını bildirmiĢdir.Birlik tərəfləri təmkinlik nümayiĢ etdirməyə,ATƏM
prosesinə konstruktiv töhfə verməyə və münaqiĢə tərəflərini Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏM-in Sülh
Konfransının tezliklə keçirilməsi istiqamətində iĢ aparmağa çağırmıĢdır. [2,səh.47]
Dağlıq Qarabağa dair növbəti bəyanatları 1992-ci il iyunun 18-də, 1993-cü il aprelin 7-də,
həmin il iyunun 24-də, sentyabrın 3-də və noyabrın 9-da verilmiĢdir. Dağlıq Qarabağa dair son
bəyanatda Birlik və ona üzv olan ölkələr ―Dağlıq Qarabağda getdikcə geniĢlənən Azərbaycan
ərazisini iĢğal edən yerli erməni qoĢunlarının hücumlarını‖pislədiyi, bunun Azərbaycanda çox ciddi
qaçqın problemi meydana gətirdiyini və qonĢu ölkələri qatmaqla regional təhlükəsizliyi getdikcə
azaltdığı qeyd olunurdu. Bəyanatda bölgə dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və suverenliyi Avropa
Ġttifaqı tərəfindən təsdiqləndiyi ifadə olunurdu.Habelə Ermənistan hökumətini ―Azərbaycan
ərazisində hücumlar həyata keçirən yerli erməni hərbi birləĢmələrinin bu cür hücumlarını
geniĢləndirmək üçün onlara maddi yardımın verilməməsini təmin etməyə‖ çağırmıĢdır.
Avropa Ġttifaqının Sədrliyi adından 1994-cü ildə də münaqiĢə ilə bağlı bir neçə kommunikelər
yayımlanmıĢ və burada da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinin təsdiqləndiyi ifadə olunsa da,
Ermənistan iĢğalçı tərəf kimi göstərilməmiĢdir. Ümumiyyətlə, AĠ-nın Dağlıq Qarabağa dair qəbul
etdiyi bəyanatlar mahiyyətcə BMT Tġ-nın 822,853,874 və 882 saylı qətnamələrindən fərqlənmir,
təcavüzə uğrayan tərəflə iĢğalçı tərəf arasında fərq qoymamıĢ və əsası təzavüzkara münasibətdə
sanksiyalar tətbiq etməyi nəzərdə tutmamıĢdır. Eləcə də münaqiĢənin əsl səbəbləri, xarakteri və
iĢtirakçıların motivləri obyektiv göstərilməmiĢ, məsələyə neytral mövqedən yanaĢma və loyal
münasibət nümayiĢ etdirilmiĢdir. Bu dövrdə AĠ ölkələri daha çox diqqətlərini Balkanlardakı
münaqiĢələrə yönəltmiĢ, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı proseslərin dərindən öyrənilməsi üçün
səylər və qəti mövqe bildirməyə ciddi meyl göstərməmiĢlər.1990-cı illərdə siyasi cəhətdən sürətlə
formalaĢmaqda olan AĠ –nın Cənubi Qafqazda və bölgədə baĢ verən proseslərə az maraq göstərmiĢ
və ehtiyatlı mövqe nümayiĢ etdirmiĢdir. AI-nin Cənubi Qafqazdakı münaqiĢələrə, o cümlədən
Dağlığ Qarabağ münaqiĢəsinə belə ehtiyatlı münasibəti 1990-cı illərdə qurumun daha çox iqtisadi

təmayüllü olması və onun siyasi məsələlər və təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyətinin hələ
formalaĢmaqda olması ilə bağlı idi.
Avropa Ġttifaqının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı mövqeyini
ifadə edən əsas hadisələrdən biri 2003-cü ildə baĢ vermiĢdir.[3] TəĢkilat münaqiĢənin həlli üçün
kommunikasiya xətlərinin açılması müqabilində Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ rayonlarından beĢinin
geri qaytarılmasını təklif etmiĢdir.Bu təklif uzun müddət müzakirə obyektinə çevrilmiĢ və hələ də
öz aktuallığını saxlamaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda qondarma ―prezident seçkiləri‖ni
pisləyən və münaqiĢənin sülh yolu ilə həll edilməsinin əsası kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bir daha təsdiqləyən Bəyannaməsi 2 avqust 2002-ci ildə Avropa Ġttifaqı Sədrliyi adından
verilmiĢdi: ―Avropa Ġttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini təsdiq edir və bir daha
bəyan edir ki, o, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır‖ fikri ilə öz mövqeyini ifadə etmiĢdir.
Avropa Ġttifaqının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə ehtiyatlı münasibəti bu
beynəlxalq qurumun Azərbaycan və Ermənistan ilə Avropa QonĢuluq Siyasəti çərçivəsində 2006-cı ilin
noyabrında imzaladığı Fəaliyyət Planlarında özünü bir daha nümayiĢ etdirmiĢdir.Fəaliyyət Planlarının
müvafiq olaraq ―Məqsədlər və fəaliyyətlər‖ bölməsində ümumiləĢdirilmiĢ siyasi məsələlərə dair
müddəalar demək olar ki,oxĢardır.Sənədlərdə Azərbaycan və Ermənistanla bağlı konkret məsələlər üzrə
təkliflərdə fərqlər vardır. Məsələn, FP-nın ―Fəaliyyət üçün prioritetlər‖, habelə ―Əsas məqsəd və
fəaliyyətlər‖ hissələrində Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı prinsipial xarakterli
fərqlər öz əksini tapmıĢdır. Azərbaycanla imzalanan Fəaliyyət Planının giriĢ hissəsində ərazi bütövlüyü
məsələsinə toxunulmuĢdur.Sənəddə Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaĢlıq ―suverenliyə
dəstək və hörmət‖, ―ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ ərazilərin toxunulmazlığı‖
vurğulanmıĢ, həmçinin ―tərəflərdən birinin bu norma və prinsipləri pozması dərhal Fəalyyət Planının
dayandırılmasına gətirib çıxaracaq‖ ifadəsi yer almıĢdır. Lakin Avropa Ġttifaqının Ermənistanla
imzalanmıĢ Fəaliyyət planının giriĢ hissəsində isə ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir qeyd yoxdur.
Ermənistanla əməkdaĢlığın ―tərəflərin bölüĢdüyü dəyərlərə‖, ―siyasi, iqtisadi və institusional
islahatların aparılmasına‖ sadiqlik əsasında qurulması göstərilmiĢdir.
Fəaliyyət Planlarında ―Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həllinə töhfə vermək‖
prioritet sahəsi üzrə göstərilmiĢ dörd fəaliyyətdən biri ciddi Ģəkildə fərqlənir. Azərbaycanla
imzalanmıĢ Fəaliyyət Planında (FP) ―BMT Tġ-nın müvafiq qətnamələri və ATƏT-in sənəd və
qərarları əsasında ATƏT-in Minsk Qrupunun münaqiĢəni həll etmək istiqamətindəki səylərinə
siyasi dəstək vermək‖ tövsiyyə olunduğu halda, Ermənistanla imzalanmıĢ FP-da bu sahədə fəalyyət
―Ġnsanların öz müqəddəratını həll etmək prinsipi də daxil olmaqla ATƏT-in Minsk Qrupunun
münaqiĢənin tənzimlənməsi ilə bağlı norma və prinsiplərə əsaslanan səylərə siyasi dəstək vermək‖
kimi göstərilmiĢdir.
Avropa Ġttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həllinə dair mövqeyi növbəti dəfə
20 may 2010-cu ildə qəbul etdiyi ―Avropa Ġttifaqının Cənubi Qafqaz strategiyasına dair tələb‖adlı
qətnaməsində ifadə olunmuĢdur.[4]Qətnamənin 9-cu maddəsi Azərbaycana, 6-11-ci maddələri isə
bilavasitə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə həsr olunmuĢdur. 7-ci maddədə AĠ-nin ―ATƏT-in Minsk
Qrupunun sülh cəhdlərini, eləcə də Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinin Akvilla Ģəhərində G-8
ölkələrinin verdikləri bəyanatını, həmçinin Madrid Sənədində əks olunmuĢ Baza Prinsiplərini tam
dəstəklədiyi‖ qeyd olunmuĢdur.10-cu maddədə ― Dağlıq Qarabağa daxil olan və Dağlıq Qarabağ ətrafı
iĢğal edilmiĢ bütün Azərbaycan torpaqlarının dərhal boĢaldılması mövqeyinə inandığı‖nı ifadə etmiĢ,
―BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq, beynəlxalq qüvvələrin yerləĢdirilməsi ilə erməni qoĢunlarının
iĢğal edilmiĢ Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb‖ etmiĢdir.(maddə 8) [1.s.201-202]
Avropa Ġttifaqının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı mövqeyində
keçən dövr ərzində dəyiĢikliyin baĢ verməsi hiss edilməkdədir. Əgər əvvəllər münaqiĢə ilə bağlı bu
qurumun mövqeyi ehtiyatlı və amorf xarakter daĢıyırdısa ( qurumun qəbul etdiyi rəsmi sənədlərində
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən iĢğalı faktı əksini tapmamıĢdır), sonra, daha dəqiq
desək 2010-cu ildə qəbul edilmiĢ qətnamədə artıq iĢğal faktı təsbit edilmiĢ və Dağlıq Qarabağ da
daxil olmaqla, bütün iĢğal edilmiĢ Azərbaycan ərazilərindən Ermənistan qoĢunlarının dərhal və
qeyd-Ģərtsiz çıxarılması zərurəti göstərilmiĢdir. Lakin Avropa Ġttifaqı iĢğalçıya münasibətdə malik

olduğu imkanlardan istifadə etməklə təsir göstərib sanksiyalar tətbiq etməkdən çəkinmiĢ, münaqiĢənin həlli istiqamətində daha qəti addımlar atmaq əvəzinə passiv mövqe nümayiĢ etdirmiĢdir.
Ümumiyyətlə, Avropa Ġttifaqının bu qətnaməsi qurumun regional təhlükəsizlik problemleri və
bölgədə mövcud münaqiĢələrin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli istiqamətində
mövqeyinə tam aydınlıq gətirmiĢdir və təhlükəsizlik məsələlərinin həllində AĠ-nin daha yaxından
iĢtirak etmək niyyətini ortaya qoymuĢdur. Belə niyyət Avropa Ġttifaqı ġurasının 2012-ci ilin
fevralında keçirilən iclasında AĠ xarici iĢlər və təhlükəsizlik siyasəti (ÜXTS) üzrə Ali
Nümayəndəsi baronessa Ketrin EĢtonun ―Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı plan
hazırlanmasının vacibliyini‖ ifadə etməsi ilə bildirilmiĢdir.
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SUMMARY
The article analyzed European Union position to Armenian-Azerbaijan Nagorno Karabakh
conflict. The EU showed cautious attitude to the Nagorno Karabakh conflict in the statements issued, did not distinguish the aggressive country with the party subjected to aggression and claimed
that the armed attack was allegedly carried out by Nagorno Karabakh Armenians.Moreover, concrete attitude to the occupation of Azerbaijani territories by Armenians was not mentioned, real
causes of the conflict were not spelled out, particularly neutral position was demonstrated in itself
documents.Changes in the EU position to Armenian-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict are
noticed during the last period.In the resolution adopted in 2010, this fact was explicitly reflected
and the necessity of immediate and unconditional withdrawal of the Armenian forces from all occupied territories of Azerbaijan, including Nagorno Karabakh was underscored.
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BƏSTƏKAR AQġĠN ƏLĠZADƏ YARADICILIĞININ TƏBLĠĞATINDA
ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN TƏġKĠLATĠ DƏSTƏYĠ
Professional bəstəkarlıq yaradıcılığı Üzeyir Hacıbəyli dühası və Ģifahi ənənəli Azərbaycan
musiqisinin perspektivli xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq keyfiyyətcə yeni pilləyə yüksəlməyə nail
olmuĢdur. Məhz onun dühası ilə milli musiqinin çoxəsrlik ənənələri Avropa musiqi mədəniyyətinin
dünya miqyaslı nailiyyətləri ilə qovuĢdurulmuĢdur.
Ü.Hacıbəylinin yaratdığı əsərlər gələcək bəstəkar nəsillərinin nailiyyətlərinin bünövrəsinə
çevrilmiĢ, müasir Azərbaycan professional musiqisinin üslub xüsusiyyətlərinin formalaĢması üçün
əsas olmuĢdu. O, ġərqin ilk operası, musiqili komediya, ilk klassik opera, romans – qəzəllər,
kamera – instrumental əsərlərin yaradıcısıdır. Eyni zamanda Ü.Hacıbəyli Azərbaycan bəstəkarlıq
məktəbinin taleyüklü məsələsini həll edərək milli klassik üslub yaratmıĢdır. Məhz bu üslub
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin sonrakı nəsli üçün təkan nöqtəsi oldu.

XX əsrin 60-cı illəri Azərbaycanda musiqi istiqamətinin dəyiĢildiyi, yeniliyə üz tutduğu bir
mərhələ idi. Bu ―yenilikçi hərəkatı‖nın baĢçısı isə artıq Azərbaycan musiqisinin təĢəkkülündəki rolu
ilə özünü təsdiqləmiĢ, bir sıra janrları yüksək inkiĢaf nöqtəsinə çatdırmıĢ, bəzi janrların isə etalonunu yaratmıĢ Qara Qarayev idi. Q.Qarayev Azərbaycan milli bəstəkarlıq sənətini XX yüzilliyin
musiqi təfəkkürü səviyyəsinə çatdırmıĢ, yaratdığı milli üslub Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə yeni nəfəs vermiĢ, musiqi sənətimizin özəl cəhətləri ümumbəĢər musiqi mədəniyyətinin çağdaĢ və
keçmiĢ qazanclarilə çarpazlaĢaraq yeniliklərə yol açmıĢdır.
60-70-ci illər Azərbaycan musiqi tarixi və incəsənətinin intibahı, Q.Qarayevlə yanaĢı,
F.Əmirov, Niyazi, C.Hacıyev kimi sənətkarların yaradıcılıq dövrünün zirvəsinə təsadüf etdiyi üçün
bu dövrdə musiqiyə qədəm qoyan gənc bəstəkarları sözün yaradıcı mənasında xoĢbəxt adlandırmaq
lazımdır. Məhz həmin dövrdə yaradıcı nəslə qoĢularaq artıq özünün ilk uğurlu addımlarını atmıĢ və
onun gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyən müəllimləri – Q.Qarayev və C.Hacıyevin gözləntilərini
illər sonra doğruldacaq gənc bəstəkar AqĢın Əlizadə idi.
AqĢın Əlizadə 60-cı illər Azərbaycan musiqisinin, Q.Qarayev və C.Hacıyev məktəbinin
nümayəndəsidir. Həmin dövr musiqidə baĢ verən ―hadisələrə‖ fəal Ģəkildə qatılan bəstəkar yazdığı
əsərlərə ətrafda baĢ verən abu – havanı hopdurmağı bacarmıĢdır. Yaradıcılığında dövrün səciyyəvi
təmayüllərini əxz etdirməklə neoklassisizm, neofolklorizm, sonor, aleatorika kimi texnika və
istiqamətləri Azərbaycan musiqisinin mənbələri ilə birləĢdirməyə nail olmuĢ və beləliklə, öz dəst –
xəttini yaratmıĢdır.
Yaradıcılığının ilk dövrlərindən etibarən Qərbi Avropa meylləĢməsinə o qədər də üstünlük
verməyərək bu üsullara tabe olmanı çərçivələnməyə bərabər tutan A.Əlizadə öz musiqisini yaradaraq Qərbi Avropa texniki vasitələrini Azərbaycan musqisinə bilavasitə tabe etdi. Müasir musiqi
və musiqi texnikalarını inkar etməyən A.Əlizadə bu metodlardan istifadəyə qədər professional
bəstəkarlıq məktəbi keçməyi, klassik janrların hamısında əsər yazmağı labüd hesab edir. ―Pikasso
kimi rəssam - modernist olmazdan əvvəl adi ağac rəsmini çəkməyi bacarmaq‖ məntiqinə əsaslanır.
Bütün ölkə çərçivəsində el sənətinə marağın artması hətta ―yeni folklor dalğası‖ anlayıĢını
həyata gətirmiĢdi. Müxtəlif üslublu bəstəkarlar xalq musiqisini özləri üçün yenidən kəĢf edirdilər.
A.Əlizadə xalq musiqisi nümunələrindən tam Ģəkildə heç vaxt sitat gətirməmiĢdir. A.Əlizadəni
haqlı olaraq Azərbaycan musiqisinin klassiki Ü.Hacıbəylinin ənənələrinin ən parlaq davamçısı
hesab edirlər. Ü.Hacıbəylinin musiqisinə xas gözəllik və nəciblik, həssas forma duyumu, xəlqilik,
sözün əsl mənasında, klassik təfəkkür tərzi A.Əlizadənin yaradıcılığında yeni səpkidə, müasir
görümdə davamını tapır.
Bəstəkar artıq 70-ci illərin əvvəllərində üslub inkiĢafının yüksək mərhələsinə çatmıĢ,
yaradıcılıq perspektivini müəyyənləĢdirmiĢ, Azərbaycan professional musiqisinə böyük xəzinə qoya
biləcəyini dərk etdirmiĢdir. SınanmıĢ bir inanc vardır: Yaradıcılığa necə baĢlayarsan, elə də davam
edər. A.Əlizadə qələbə ilə baĢladı.
Hal-hazırda ölkənin musiqi və ictimai həyatının qabaqcıl xadimlərindən biri, ölkəmizin
ictimai, musiqi həyatında fəal iĢtirak edən ziyalılarımızdan olan A.Əlizadə 1974-dən Bəstəkarlar
Ġttifaqı Ġdarə Heyətinin üzvü, 1979-da katibi, elə həmin ildə SSRĠ Bəstəkarlar Ġttifaqının təftiĢ
komissiyasının üzvü, 1985-1990-də Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqının I katibi, 1986-da SSRĠ Bəstəkarlar Ġttifaqı Ġdarə Heyətinin katibi. 90-cı illərin əvvəlləri Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
bədii rəhbəri, Radio və Tv`nın musiqi hissəsi üzrə direktorunun I müavini vəzifəsində çalıĢmıĢdır.
Yaradıcılığının formalaĢdığı dövrdən etibarən A.Əlizadə Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyev cənabları ilə təmasda olmuĢ, rəhbərimiz onun əsərlərindən təsirləndiyini
dəfələrlə dilə gətirmiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, sonradan A.Əlizadənin 3 möhtəĢəm əsəri Heydər
Əliyevin təklifi ilə yazılmıĢ və ifası onun dəstəyi ilə həyata keçirilmiĢdir. Yaradıcı təmasdan baĢqa
onlar siyasi aləmdə də ―görüĢmüĢlər‖. A.Əlizadə Ali Sovetin deputatı olmuĢ və bu kürsüdə
əyləĢdiyi vaxtlar Qarabağ konfliktinin kəskinləĢdiyi dövrə təsadüf etmiĢdir. Heydər Əliyev
prinsiplərinə sadiq qalan və ona inanan bəstəkar öz rəhbərindən ibrət götürərək 1990-cı il yanvar
qırğınından sonra sözün düzünü ən mötəbər yığıncaqlarda üzə deməkdən çəkinməyənlər sırasında
olmuĢdur.
A.Əlizadə: ―Siyasətdə iĢtirak edib siyasətçi kimi deyil, yaradıcı insan sözü demək olar‖.

A.Əlizadənin Heydər Əliyevlə Moskvada dəfələrlə görüĢləri olmuĢ, bəstəkar onun himayəsini
daim hiss etmiĢdir. Yaradıcılığı H.Əliyev tərəfindən izlənilən A.Əlizadəyə 1975-ci ildə ―Azərilər
kantatası‖nın premyerasında görkəmli siyasətçini öz xanımı ilə birgə dinləyicilər arasında görmək
nəsib olmuĢdur. Bu əsərin uğurunu H.Əliyev əhtəsindəki dinləyicilərlə bərabər ayaqüstə alqıĢlayaraq qarĢılamıĢlar.
Ġlk dəfə Üz.Hacıbəyov adına Dövlət Simfonik Orkestri (dirijor Niyazi) və Respublika
Kapellası (baĢ xormeyster E.Novruzov) tərəfindən ifa olunan əsər bəstəkara 1978`ci ildə Dövlət
mükafatı qazandırmıĢdır. 1979`cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının V qurultayında uğurla səslənmiĢ
―Azərilər‖ –epik –qəhrəmanlıq rekviemi, orator pafosu və patetikası ilə dolu olan əsərdir. ―Azərilər‖
–inqilabın əfsanəvi ―cəngavərləri‖nin xatirəsinə yazılıb. Kantatada folklorun müxtəlif təbəqələrinə
müraciət edərək muğam, aĢıq mahnılarının intonasiyalarına əsaslanmıĢdır. Burada ―Ay qız, kimin
qızısan‖, ―Ay dili –dili‖ xalq mahnılarından istifadə olunub.
H.Əliyevin birbaĢa sifariĢi ilə yazılmıĢ ―Bayram rəqsi‖ – vokal – xoreoqrafik Ģəkli 1981 –ci il
Qurultayının açılıĢında Kreml Sarayında Maestro Niyazinin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik
Orkestrin ifasında uğurla səslənmiĢdir. Bəstəkarın vokal – xoreoqrafik lövhəsində ilk dəfə milli
alətimiz olan zurna simfonik orkestrin tərkibinə daxil edilmiĢdir. Bununla yanaĢı, əsərdə tar, qoĢa –
nağara, zurna kimi xalq çalğı alətlərindən istifadə olunub. Əsərin səhnələĢdirilmiĢ Ģəkildə ifasında
300 -ə qədər ifaçı –rəqqas cəmlənmiĢdir. Qeyd edək ki, A.Əlizadədən əvvəl bu Sarayda keçirilən
Qurultaylarda yalnız F.Əmirov və Q.Qarayev musiqisi səslənmiĢdir. Məhz A.Əlizadənin əsərinin
seçilməsi onun yaradıcılığına verilən böyük qiymətdən xəbər verir.
Yaradıcılığa qədəm qoyduğu ilk addımlardan milli musiqinin həm Ģifahi, həm də yazılı
ənənələrinə incə, kövrək münasibət bəsləyən, eyni zamanda milli irsə dünya musiqi təcrübəsi
baxımından nəzər salan bəstəkar Azərbaycan sənətini keyfiyyətcə yeni obrazlarla zənginləĢdirmiĢdir.
A.Əlizadə: ―Lap gəncliyimdən 2 obraz – qəhrəman kiĢi və lirik-poetik qadın obrazı yaratmaq
arzum olub. Babək və Natəvan bu mənada mənim üçün ideal qəhrəmanlardır...Mənim 3 baletim var.
Hər birində düĢünmək üçün informasiya verməyə çalıĢıram ki, insanlar yaddan çıxartmasınlar:
bizim həyatımızda Babək, Natəvan, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi insanlar olub. Bu, çox
vacibdir...‖
70-80-ci illərdə Azərbaycan musiqisində ilk milli tarixi – qəhrəmanlıq baleti ―Babək‖ yazılmıĢ
oldu. Əsər cənab H.Əliyevin birbaĢa dəstəyinə güvənərək yazılmıĢdır desək, yanılmarıq. Çünki
onun səhnələĢdirilməsi birbaĢa olaraq musiqini dərindən anlayan və ona qiymət verən H.Əliyevin
tapĢırığı ilə baĢ tutmuĢdur. Ġfaçı tərkibi baxımından monumental olan ―Babək‖i yalnız belə dayağa
arxalanaraq ilə səhnələĢdirmək olardı. Uzun müddət ərzində ərsəyə gəlmiĢ bu möhtəĢəm əsər tam
hazır olmamıĢdan belə dəfələrlə H.Əliyev tərəfindən dinlənilmiĢ və nəzarətdə saxlanılmıĢdır. Hətta
bu məqamı təsdiq edən arxiv görüntüləri də vardır.
A.Əlizadə teatrın, rəqs sənətinin təbiətini duyan müəllifdir. Deməli, balet onun yaradıcılıq
axtarıĢlarının müəyyən mərhələsinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxmıĢdır. Babək bəstəkarın ilk
səhnə əsəridir. Baletin yazılması A.Əlizadənin ustad səviyyəyə gəldiyi dövrə təsadüf edir.
A.Əlizadə: ―1979`cu ildə ―Babək‖ baleti qəbul olundu. O dövrdə Azərbaycanın görkəmli
bəstəkarları bu əsər haqda çox böyük sözlər dedilər, razılıqlarını bildirdilər. Amma əsərin müəllifi
olaraq mən onun birbaĢa tamaĢaya qoyulmasına razılıq vermədim. Yeddi il bir igidin ömrüdür, bu
müddət ərzində əsər üzərində iĢlədim, onu yenidən təkmilləĢdirdim. ―Babək‖i 1971`ci ildə yazmağa
baĢlamıĢam. 1986`cı ildə indiki H.Əliyev Sarayında tamaĢaya qoyulub və 6 dəfə oynanılıb. On
minlərlə tamaĢaçı, o cümlədən ulu öndərimiz H.Əliyev tərəfindən bu balet ayaq üstə qarĢılanıb‖.
Bu əsərin əhəmiyyəti Azərbaycan incəsənəti çərçivəsindən də kənara çıxır. «Советская музыка» jurnalında da qiymətləndirilmiĢdir.
Qeyd etdiyimiz kimi ―Babək‖ – Azərbaycan musiqisində ilk epik – qəhrəmani mövzulu, 28
nömrədən ibarət, hər hissəsi tam bitmiĢ, eyni zamanda bir – biri ilə əlaqədar olan musiqi tablolarını
canlandıran səhnə əsəridir. ―Babək‖ Ġ.Selvinskinin eyniadlı əsəri əsasında librettoçu və quruluĢçu
baletmeysterlər R.Axundova və M.Məmmədovla sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində yaranmıĢdır. Premyera
1986`cı il 20 may tarixində keçirilmiĢdir. Bu ərəfədə Opera və Balet Teatrında baĢ verən yanğın

nəticəsində truppa çətin iĢ Ģəraitinə məhkum olmuĢ, yalnız yaradıcı kollektivin dərin istək və
professionallığı nəticəsində əsər hazırkı H.Əliyev Sarayında səhnələĢdirilmiĢdir.
Əsərin musiqi dili sözlə təsvir olunmayacaq dərəcədə möhtəĢəmdir. Bəstəkarın dərin simfonik
partiturası tamaĢanın musiqi rəhbəri və dirijoru Rauf Abdullayev tərəfindən yüksək səviyyədə
dinləyiciyə çatdırılmıĢdır.
A.Əlizadə: Rauf Abdullayev –sanki II ―mən‖əm. ―Babək‖ baletini yazarkən mən nəzərimdə
məhz R.Abdullayevi tutmuĢdum. Mən ―Babək‖in digər dirijor oxunuĢunu təsəvvür etmir və istəmirəm‖.
Texniki səbəblərdən tamaĢa fonoqramma ilə səsləndirilmiĢdir, səbəb isə Lenin Sarayının balet
tamaĢalarına uyğun olmamasından irəli gəlirdi. ―Melodiya‖ firması baletin qrammofon yazısını
buraxmıĢdır.
Milli köklərsiz, folklor və muğamsız yaradıcılığı təsvir edilə bilməyən A.Əlizadə burada
mühüm orkestr effektlərinə nail olmuĢdur ki, bu da istifadə edilən klassik və müasir metodların
qarĢılıqlı vəhdətinin nəticəsidir. ―Babək‖də möhkəm dayaq təĢkil edən muğam və folklor
intonasiyaları təqdim olunur. II pərdədən Adajio – ―Mirzəyi‖ dönmələri ilə zəngindir. Kütləvi
səhnələrdə məntiqi olaraq kollektiv rəqslər – Yallı, Cəngi və s. istifadə edilmiĢdir.
Əsərin dekorasion düzümü teatr tamaĢalarının təbiətini dərindən hiss edən rəssam Tahir
Salahova aiddir. Səhnə tərtibatının əsas komponenti – geyimlər, onların rəng seçimi Tahir Tahirov
tərəfindən qurulmuĢdur. Soyuq –boz rənglərlə düĢman tərəf, ―canlı‖, qırmızı, qızılı rənglərlə
xürrəmilər, təmizlik və müdriklik göstəricisi olan ağ rənglə isə PəriĢad və onun rəfiqələri
göstərilmiĢdir.
Teatrın balet truppasının bədii rəhbəri Q.Almaszadə, rejissor - əməkdar artist L.Leonov, əsas
rolun ifaçısı Vtaliy Axundov, əks qüvvələrin təmsilçisi - Əmir rolunda Qerman Utkin, Babəkin
sevgilisi, xalq içərisindən çıxmıĢ sadə qız- PəriĢad rolunda Ġrina Nizamətdinova çıxıĢ edirdi.
Bu gün A.Əlizadənin musiqisi təkcə konsert zallarında, teatrlarda deyil, müxtəlif bədii,
sənədli, multiplikasiya filmlərində, televiziya verliĢlərində səslənir. A.Əlizadə xoĢbəxt bəstəkardır
ki, heç bir əsəri arxivlərdə qalmır, daim səslənir və musiqi ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymət
verilir. Təsadüfi deyildir ki, ona Azərbaycan Respublikasının bir çox önəmli, yüksək adları –xalq
artisti, ―ġöhrət‖ ordeni – ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən verilmiĢdir.
―Mən razıyam ki, əsərlərimin qarĢısında adımı pozub, xalqın adını yazsınlar. Təki bu əsərlər
yaĢasın, onlara layiqli qiymət verilsin...‖.
ƏDƏBĠYYAT
1. Müəllifin bəstəkarla söhbətlərindən sitatlar.
SUMMARY
In presented material is given the short review of Akshin Alizadeh`s creativity in a context of
Azerbaijan music the ХХ – XXI centuries and the organizational support of the Azerbaijan national
leader Heydar Aliyev for promotion of creativity Aqshin Alizadeh.
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QARAQALPAQ XALQ NƏĞMƏLƏRĠ
(AZƏRBAYCAN XALQ NƏĞMƏLƏRĠ ĠLƏ MÜQAYĠSƏLĠ MÜSTƏVĠDƏ)
Qaraqalpaqlar zəngin nəğmə-musiqi mədəniyyətinə malikdirlər. Qaraqalpaq nəğmələrinin
yayılması və onların bugünümüzə çatmasında xalq nəğməkarları jırauların böyük xidmətləri
olmuĢdur. Jıraular qədim qəhrəmanlıq dastanları ilə yanaĢı, həm də xalq nəğmələrini qopuzun
akkompanamenti altında ifa edirdilər. Nəğməkarlar dərin hafizəyə malik olmaqla, xalq arasında

böyük nüfuza sahibdirlər. Onların sırasında Qaraqalpaqstanın əməkdar jırausu Kurbanbay
Tajıbəyov 112 min Ģeir sətrini əzbər söyləyə bilirdi [ 1, s. 112].
Qaraqalpaq folklorunda digər türk xalqlarında (azərbaycanlılarda, özbəklərdə, türkmənlərdə,
qazaxlarda) olduğu kimi, həm də yarıĢ nəğmə-müĢayirədən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Bundan baĢqa
qaraqalpaqlarda (qazaxlarda və qırğızlarda olduğu kimi) mərasim-məiĢət poeziyasının ―həyya‖
(ananın uĢağının gələcəyi ilə bağlı oxuduğu), ―koĢlasu‖ (vida nəğməsi, dəfn nəğməsi), ―joklau‖(toy
nəğməsi), ―hey yar‖ (gəlinin ər evinə getməsi ilə bağlı oxunan nəğmə) və s. bu xalqın zəngin Ģifahi
poetik ənənələrinin olduğundan xəbər verir.
Qeyd etdiklərimizlə yanaĢı qaraqalpaq xalqının poetik yaradıcılığının mühüm hissəsini təĢkil
edən mərasim və əmək nəğmələri olan toy nəğməsi ―bədaĢar‖, ―beĢik jırı‖ (―beĢik nəğməsi‖), uĢağı
müalicə etmək məqsədilə oxunan ―bədik‖, xəstəni odun, alovun köməyilə sağaldan ―güləbsan‖ kimi
nəğmələrin tarixi hətta türklərin müsəlmanlığı qəbulundan öncəyə təsadüf edir. Maraqlıdır ki, oda
sitayiĢin izləri Azərbaycanda bu gündə qalmaqla bütpərəstlik dövrünün qalıqları ilə səsləĢməklə
qaraqalpaqların arasında bu gün də qalmaqdadır. Sonralar ortaya çıxmıĢ nəğmələr sırasında
―ramazan‖, ―orucluq‖ nəğmələri vardır ki, onlar məhz müsəlmanlıqla əlaqədardır. Qeyd olunduğu
kimi, rəngarəng qaraqalpaq xalq nəğmələri sırasında sevgi-məhəbbət, uĢaq nəğmələri ilə yanaĢı,
kədər, qəm, qüssə dolu, nəsihətamiz, beĢik nəğmələri vardır. Bunlar sübut edir ki, digər türk xalqları
kimi qaraqalpaqlar da nəğməni, musiqini, qopuzu sevən xalqdır. Qaraqalpaqların nəğmələri xalq
həyatının müxtəlif məqamlarını çevrələyir. Əlbəttə, sevgi, məhəbbət, ürək çırpıntıları, əmin-amanlıq
Ģəraitində xalq daha da ürəkdən çağlayır. Prof. P.Əfəndiyev haqlı olaraq aĢağıdakıları qeyd edir:
―Mahnı xalqın həyata baxıĢıdır, dünyagörüĢü və psixologiyasıdır‖ [3, s.211]. Qaraqalpaq xalq
nəğmələrinin məzmunu, heç Ģübhəsiz ki, böyük tarixi təkamül yolu keçmiĢdir. Əmək nəğmələrinin
əksəriyyəti Amudərya çayı, Aral dənizi ətrafı və digər ərazilərdə yaradılmıĢdır. Qaraqalpaq xalq
nəğmələrini təsnif edərək ardıcıl öyrənməyə ehtiyac vardır. ―Qaraqalpaq poeziyası antologiyası‖nda
xalq nəğmələri pərakəndə Ģəkildə təqdim olunmuĢdur. Burada ―Yeniyetmə nəğmələri‖ altında
―Mənim gözəlim‖, ―Dodaqların Ģirindir‖, ―Əziz dost‖. ―Külək əsir‖, ―Budur, iki gözəl gəlir‖,
―Harada olsamda…‖, ―Özün axtar‖, ―Su ver‖, ―Qızlar, yurtaya gəlin!‖, ―Gözlərində nə gizlənib?‖,
―Məni atma, sevgilim!‖; ―Qızlar mahnısı‖ altında ―Qu quĢu‖, ―Sevgilimlə bağlı kədər‖, ―Toy‖,
―Nazuk mahnısı‖, ―Hündür çinar‖, ―Sevgi nəğməsi‖, ―Ġpək və məxmər geyinmiĢəm‖, ―Sevgilim, nə
vaxt birləĢərik?‖, ―Mən qamətli, mən ağ idim‖, ―Qız nəğməsi‖, ―Mənim çiçək açan bağıma
uçmursan‖, ―Sevgilimi yağıĢla islatma‖; ―Nəsihətamiz nəğmələr‖ adı altında ―Pis nədir?‖,
―Dırnaqlarını yerə döyən xalis at‖, ―Doğma diyarda yad kimi…‖, ―Uzaqdakı durna, bir de görüm
sən‖, ―Cigitə nə lazımdır?‖, ―Sadir pəhləvan‖, ―Pritça‖, ―Molla‖, ―ĠĢan‖; ―BeĢik və uĢaq nəğmələri‖
adı altında ―BeĢik nəğməsi‖, ―Hanı dolaĢa‖, ―Ey dəvələr?‖ və s. təqdim olunmuĢdur. Nəğmələrlə
ilkin tanıĢlıq onların orijinallığı və təkrarsızlığı təsəvvürlərini yaradır.
Qaraqalpaq xalq nəğmələri ilə Azərbaycan xalq nəğmələri arasında birbaĢa paralellərin ortaya
çıxarılması o qədər asan olmasa da, bəzi oxĢarlıqlar tapmaq mümkündür. Bu baxımdan məzmun
etibarı ilə qaraqalpaq – ―Budur, iki gözəl gəlir,‖ –Azərbaycan –―Bülbüllər oxur‖; qaraqalpaq ―Mühəlləs,‖ –Azərbaycan ―Sevgili yar‖; qaraqalpaq –―Dodaqların Ģirindir,‖ –Azərbaycan ―Mixək əkdim
ləyəndə‖; qaraqalpaq ―BeĢik nəğmələri‖ –Azərbaycan ―BeĢik nəğmələri‖ni fərqləndirmək olar.
Qaraqalpaq və Azərbaycan lirik nəğmələrində hər Ģeydən öncə xalqın dünyagörüĢü, onun
övladlarının əhval-ruhiyyəsi, arzu və ümidləri əks olunmuĢdur. Məzmun və forma cəhətdən zəngin
olmaqla, onlar rəngarəng hiss və duyğular ifadə edir iĢıqlı xoĢbəxtlik, qayğısız Ģadlıq, xəfif kədər,
arzuların uçuĢu, ümid, gənclik, sevgi, gözəllik, təbiət, vətən, azadlıq və məhbəs, insan ləyaqətinin
qorunulmasına və ədalətə çağırıĢ motivləri vardır. Mərasim və əmək nəğmələri qaraqalpaq poetik
yaradıcılığının mühüm tərkib hissəsidir. ―Hey yar‖, ―bədaĢar‖ kimi toy; beĢik nəğmələri (beĢik jırı),
əmək, sevgi, kədər (ağlayıĢlar, vida nəğmələri), uĢağı müalicə məqsədilə (bədik), dini və s. xalq
həyatı ilə sıx bağlıdır [4, s.61].
Qaraqalpaq lirik nəğmələrinin mənĢəyi, bir tərəfdən, islamaqədərki dövrlərə getsə də, digər
tərəfdən, onların bir janr kimi formalaĢması XVI-XVIII əsrlərə təsadüf edir. Əlbəttə, lirik
nəğmələrin musiqi quruluĢu elədir ki, onların tarixini qaraqalpaqların XVI-XVIII əsrlərdə

dövlətçilik uğrunda apardığı mübarizə dövründən irəli aparmaq düzgün olmazdı.Qaraqalpaq lirik
nəğmələrinin qəhrəmanı sosial-məiĢət ziddiyyətlərindən əzab çəkən insandır.
Məzmun nöqteyi-nəzərdən lirik nəğmələr öz pafosuna görə rəngarəngdir. Lirik nəğmələrə
emosional əhval-ruhiyyənin rəngarəngliyi xasdır. Onların içində kədər, qəm, qüssə, pessimist
motivliləri kifayət qədərdir. Bu baxımdan qaraqalpaq ―Dodaqların Ģirindir‖ və Azərbaycan ―Gül
açdı‖ lirik nəğmələrinin motivlərini bir-birinə yaxın kimi nəzərdən keçirmək olar. Qaraqalpaqlarda:
Dağdadır sənin evin,
Güllər tumurcuqlasa,
Mənimki səndən uzaq.
Qönçələrin – üzmərəm.
Ġstərəm ləçəklənim,
Sən burda olmazsansa,
Sənsə ol gül bir qucaq.
Mən də burda olmaram. [1,s.114]
Azərbaycan lirik ―Gül açdı‖ nəğməsində:
Gül açdı, xəndan oldu,
Qızıl gül həĢəm oldu,
Dərmədim dən-dən oldu.
Dərmədim, həĢəm oldu.
Mən səndən ayrılmazdım,
Səndən ayrılan gündən,
Ayrılıq səndən oldu.
Ağlamaq peĢəm oldu. [2,s.459]
Hər iki nəğmədə kədər, qəm, qüssə notu kifayət qədər ifadə olunsa da, onlarda nəzərə çarpan
əhval-ruhiyyə poetik məzmunun yalnız hansısa bir tərəfini əks etdirir. Lirik nəğmələr mövzu
baxımından rəngarəngdir. Onlarda təsvir obyekti kimi gerçəkliyin müxtəlif tərəfləri çıxıĢ edir.
Qaraqalpaq lirik nəğmələrində əsasən məhəbbət sarsıntıları, ailə həyatında və Ģəxsi həyatda olan
ziddiyyətlər, sosial-məiĢət hadisələri və s. məsələlər əksini tapır.
Qaraqalpaq lirik nəğmələrinin bir sırası həm də öz satirik və yumorist məzmunu ilə seçilir. Onlar
həcm etibarı ilə kiçik olsalar da (―Pritça‖, ―Molla‖, ―ĠĢan‖ və s.), mahiyyət baxımından daha kəsərli və
daha sanballıdır. ―Molla‖ lirik nəğməsinə nəzər salaq:
―Al‖ desən gülümsünüb əlin uzadar molla,
―Ver‖ sözünü iĢlətsən uzanıb yatar molla,
Qoyun payı aparsan Ģad-xürrəm eləyərsən –
―Bisimillah‖ söyləyib qənĢərə çıxar molla. [1,s.148]
Qaraqalpaq və Azərbaycan beĢik nəğmələri zahirən bir-birinə oxĢasa da, kompozisiya və üslub
baxımından bir-birindən kifayət qədər fərqlidir. Qaraqalpaqların beĢik nəğmələrindən birinə diqqət
yetirək:
Hanı sənin oğulun?
Məndən sorar insanlar.
Mənim Ģəkər-noğulum,
Hey küçədə oynayar.
Məndən bir də sorarlar

O, küçədə oynayır?!
Mən yenə verrəm cavab,
Qoy oğulum oynasın,
Dəsmalın itirməsin,
Heç vaxt geri qalmasın. [1, s. 150]

Göründüyü kimi, qaraqalpaq beĢik nəğmələri ritmiklik, intonasiya və heca baxımından ciddiliyi
və harmoniyası ilə seçilmir. Azərbaycan beĢik nəğmələrinə (laylalara) gəldikdə isə burada ritm,
intonasiya, heca və qafiyə bir-birini kifayət qədər ciddi izləyir. Məsələn:
Laylay dedim gündə mən,
Kölgədə sən, gündə mən,
Ġldə bir qurban olar Sənə qurban gündə mən.

Laylay beĢim laylay,
Evim-eĢiyim laylay,
Sən get Ģirin yuxuya Çəkim keĢiyin laylay. [2, s.475]

Qaraqalpaq beĢik nəğmələrinin kompozisiya formulu dialoq Ģəklində olursa, Azərbaycan
beĢik nəğmələrində bu monoloq Ģəklində aparılır. Qaraqalpaq beĢik nəğmələrindən fərqli olaraq
Azərbaycan laylaları öz aforistikliyi, hikmətamizliyi və fəlsəfiliyi ilə seçilir. Bu laylalarda xalqın
sosial-məiĢət problemləri, onun mənəvi-əxlaqi dünyası, həyat fəlsəfəsi əksini tapır. Azərbaycan

laylalarındakı poetik aləm son dərəcə maraqlı və rəngarəngdir. Azərbaycan beĢik nəğmələri üçün
xarakterik olan bir cəhəti də qeyd edək ki, burada zəncirvari kompozisiya laylaların müxtəlif mənzərələrini bir-biri ilə birləĢdirir. Kompozisiyanın zəncirvari forması laylanın poetik məzmununun
bədii detallar üzərində daha obrazlı ifadə olunması üçün Ģərait yaradır. Qaraqalpaq xalq nəğmələrinin Azərbaycan xalq nəğmələri ilə qarĢılıqlı Ģəkildə öyrənilməsinin davam etdirilməsinə ehtiyac
vardır.
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SUMMARY

The kharakalpak have rish song traditions. There are colourful ceremony, folklor and. Cradle
songs in their song arsenals. Kharakalpak and Azerbaijan songs are learnt in the article im the
comprative plan.
Their art maintenanse of structure composition and idea is looked through.
Məmmədov Ġ., Gəncə Dövlət Universiteti, dekan müavini, Azərbaycan
MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN ƏHALĠSĠNĠN MĠQRASĠYASI
Əhalinin miqrasiyası adı altında onun bir əraziyə köçməsi, yerləĢməsi baĢa düĢülür. Lakin
miqrasiya adı altında tək deyil, bir qrup insanlar baĢa düĢüldüyü üçün, o cəmdə götürülür və baĢa
düĢülür. Hal-hazırda miqrasiya adı altında daimi yaĢayıĢ yerinin dəyiĢməsi, bir qrup əhalinin öz
ölkəsinin sərhədini keçərək baĢqa əraziyə, ölkəyə yerləĢməsi baĢa düĢülür. Ġqtisadçı R.Adıgözəlovun göstərdiyi kimi, XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində planlı iqtisadiyyatdan bazar
iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaĢayan Azərbaycanda miqrasiya doğum və ölümlə yanaĢı
demoqrafik dəyiĢikliklərə ciddi təsir göstərdi (1, c. 67).
Miqrasiya, xüsusilə də əhalinin qeyri-qanuni miqrasiyası hazırda dünya ölkələrini narahat
edən qlobal problemlərdən biridir. Əhali içərisində baĢ verən demoqrafik proseslərin, xüsusilə də
miqrasiyanın kortəbii Ģəkil alması böyük problemlərə (aclıq, «demoqrafik partlayıĢ», yoluxucu
xəstəliklər və s.) müĢayiət olunur. Demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi, müvafiq əhali və onun
tərkib hissəsi olan miqrasiya siyasətinin hazırlanmasının əhəmiyyətini daha da artırmıĢdır. Məhz bu
baxımdan «Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik ĠnkiĢafı konsepsiyası»nda məsələnin bu
tərəfinə xüsusi diqqət göstərilmiĢdir (2).
Hər Ģeydən əvvəl miqrasiya ölkənin ayrı-ayrı regionların və yaĢayıĢ məntəqələrinin əhalisinin
sayına bilavasitə təsir göstərir. Miqrasiya əhalinin strukturunun, cins-yaĢ, ailə, ictimai və nəhayət
doğum və ölüm – dəyiĢməsinə də təsir göstərmiĢdir. Miqrasiya nəticəsində ərlə-arvadın uzun
müddət ayrılması doğumun səviyyəsinə təsir göstərir. Bundan əlavə Ermənistanın Azərbaycan geniĢ
miqyaslı təcavüzü nəticəsində kiĢilərin səfərbərliyə alınması nikahın və doğumun aĢağı düĢməsinə
səbəb olmuĢdur.
Bir faktı da qeyd edək ki, Azərbaycandan emiqrasiya edənlərin əksəriyyəti gənclər və dünyaya
uĢaq gətirmək qabiliyyətində olan kiĢilər təĢkil edirlər. Onlar respublikadakı öz sərti «taylarını»
qoyub baĢqa ölkələrə, xüsusilə də MDB-yə daxil olan ölkələrə üz tuturlar. Ümumiyyətlə, keçmiĢ
SSRĠ-yə daxil olan və indi müstəqillik əldə edən ölkələrdən miqrasiyanın əsas mərkəzi Rusiya
Federasiyasıdır. Rusiyaya miqrasiya edən kiĢilərin əksəriyyəti öz ölkələrində iĢ tapmadıqları, əmək
bazarında onlara ehtiyac olmadığından gedirdilər. ĠĢ tapmaq, yaĢayıĢ yeri ilə təmin olunmaq və s.

üzündən miqrantların bir hissəsi orada qanuni və qeyri-qanuni ailə qurur və buradakı ailələrindən
uzaqlaĢırlar.
XX əsrin 90-cı illərində ölkədə mövcud olan ictimai-iqtisadi durum, qeyri-sabitlik ölkədən
emiqrasiyasını sürətləndirən amillərdəndir. Ölkədə vəziyyət nizama düĢdükcə gənclərin əmək
miqrasiyasına sövq edən məĢğulluğun təmin edilməsi üçün dövlət səviyyəsində tədbirlər
görülmüĢdür. Bunun üçün qanunvericilik bazası daha da möhkəmləndirildi. Belə ki, 2009-cu ildə
qəbul edilmiĢ «Gənclər siyasəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununda gənclərin xaricə
miqrasiyasının qarĢısını almaq üçün onlara dövlət qayğısını geniĢləndirmək: gənclərin yeni peĢələrə
yiyələnməsi, iĢlə, mənzillə təmin edilməsi, onlara torpaq sahələri və güzəĢtli kreditlərin verilməsi
üçün geniĢ tədbirlər planı hazırlanmıĢdır.
Onu da qeyd edək ki, miqrasiya ilə bağlı rəsmi statistikada verilən məlumatlar bu sahədə olan
ümumi vəziyyəti real əks etdirmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 24 iyun tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı (2006-2008ci illər) deyildiyi kimi» Miqrasiya proseslərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi üçün miqrantların
dəqiq qeydiyyatının və statistikanın aparılması zəruridir. Ölkə ərazisindəki əcnəbilər barədə rəsmi
statistika orqanlarında olan məlumatlar isə bir çox hallarda real vəziyyəti əks etdirmir (4, c. 1618).
Qanuni miqrantlarla yanaĢı çoxlu miqdarda qeyri-qanuni miqrantlar da mövcuddur ki, onların sayı
rəsmi statistikada qeyd olunmamıĢdır.
Azərbaycan Respublikası ilə MDB dövlətləri və digər xarici dövlətlər arasında miqrasiya
haqqında məlumatlar əhalinin daimi yaĢayıĢ yerinə görə qeydiyyatı zamanı Daxili ĠĢlər Nazirliyinin
BaĢ Pasport qeydiyyatı və Miqrasiya Ġdarəsinin yerli orqanları tərəfindən tərtib olunan gəlmə
(getmə) miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoĢulan kəsmə talonlarda olan məlumatların
statistik iĢlənməsi nəticəsində əldə edilir (5, c. 412). Miqrasiyanın qarĢısını almaq məqsədilə 2004cü ildə qəbul olunmuĢ «Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkiĢafı
sahəsində Dövlət Proqramında əhalinin miqrasiyasının demoqrafik proseslərdə mühüm yer tutduğu
qeyd edilir və bu problemi tənzimləmək üçün bir sıra tədbirlərin: miqrasiya üzrə informasiya
mərkəzinin yaradılması, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizəyə dair təkliflərin hazırlanması, daxili
miqrasiya ilə bağlı uçot sahəsində vəziyyətin öyrənilməsi, məlumatlar mənbəyinin dəqiqləĢdirilməsi
və s. nəzərdə tutulmuĢdur (3).
Görülən bir sıra tədbirlər nəticəsində baĢqa demoqrafik problemlər kimi miqrasiya sahəsində
də müsbət dəyiĢikliklər əldə edilmiĢdir. «Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali
sakinliyinin inkiĢafı sahəsində Dövlət Proqramı»nda qeyd edildiyi kimi, «əgər 1990-1994-cü illərdə
SSRĠ-nin dağılması, ölkənin müharibə vəziyyətində olması, daxili qeyri-sabitlik və iqtisadi böhran
keçirməsi ölkədə miqrasiyanın, o cümlədən əhalinin məcburi yerdəyiĢmələrini gücləndirmiĢdisə,
1995-ci ildən baĢlayaraq bu sahədə sabitliyə doğru ciddi irəliləyiĢ əldə edilmiĢdir» (3, c. 3201).
Postsovet məkanında ən böyük miqrasiya aktı mərkəzi hesab edilən Rusiya Federasiyası
Elmlər Akademiyasının buraxdığı külliyyatda və hər il üçün buraxılan və ölkədə sosial-demoqrafik
durumu əks etdirən illik hesabatda göstərildiyi kimi, 1994-cü il göstərildiyi kimi, 1994-cü il
miqrasiya axınının piki hesab edilir. XX əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında Rusiyaya xaricdən iĢçi
qüvvəsi axını baĢlıca olaraq qeyri-qanuni miqrasiya nəticəsində artırdı. Artıq bir neçə ildir ki,
Rusiyaya miqrasiya axını azalmağa doğru gedir. Düzdür Rusiyaya miqrantlar təkcə Azərbaycandan
deyil, Orta Asiya, Qazaxıstan, Ukrayna, Cənubi Qafqazın baĢqa respublikalarından da gəlirdilər.
Lakin Azərbaycanın rəsmi və qeyri-rəsmi Ģəkildə miqrant verdiyi birinci ölkə təbii ki, Rusiya
Federasiyasıdır (5, c. 412).
Ġndi də rəsmi statistikada qeydə alınmıĢ miqrasiya faktlarını özündə əks etdirən cədvəli
nəzərdən keçirək.

Azərbaycan Respublikası əhalisinin miqrasiyası
(1991-2009-cu illər) (min nəfərlə)
Ġllər
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ölkəyə
gələnlər
66,3
35,7
16,3
8,6
6,2
5,8
7,5
5,4
4,8
4,4
2,6
1,2
2,5
2,4
2,0
2,2
2,0
3,6
2,3

Ölkədən
gedənlər
106,4
49,9
28,5
19,6
16,0
13,2
15,7
10,5
9,1
9,9
7,3
4,3
3,8
2,8
2,9
2,6
3,1
2,5
1,4

Miqrasiya artımı
+ azalması
-40,1
-14,2
-12,2
-11,0
-9,8
-7,4
-8,2
-5,1
-4,3
-5,5
-4,7
-3,1
-4,3
-0,4
-0,9
-0,4
-1,1
+1,1
+0,9

Ģəhərdə
-39,4
-13,8
-11,9
-10,8
-9,5
-7,2
-8,1
-5,0
-3,5
-5,0
-3,6
-2,0
-1,6
-0,7
-0,6
-1,9
-1,4
+0,5
+0,1

O cümlədən
kənddə
-0,9
-0,4
-0,3
-0,2
-0,3
-0,2
-0,1
-0,1
-0,8
-0,5
-1,1
-1,1
+0,3
+0,3
-0,3
+1,5
+0,3
+0,6
+0,8

Qaynaq: Azərbaycan Demoqrafik Göstəriciləri, 2010. Bakı: ARDSK, 2010, s.81; Azərbaycan
əhalisi 2000. Bakı: ARDSK, 2010, s.27-28.
Azərbaycan əhalisi 2004. Bakı: ARDSK, 2004, s.51-53; Azərbaycan Əhalisi 2008. Bakı:
ARDSK, 2008, s.50-51; Azərbaycan əhalisi 2010. Bakı: ARDSK.
Cədvəldə qeyd olunan «gələnlər» - daimi yaĢamaq üçün ölkəyə giriĢ icazəsi almıĢ Ģəxslərin
sayı «gedənlər» isə – daimi yaĢamaq üçün ölkədən getmək icazəsi almıĢ Ģəxslərin sayı deməkdir.
Miqrasiya artımı – müəyyən təqvim ilində gələnlərlə gedənlərin sayı arasındakı fərqdən ibarətdir.
Miqrasiyanın səviyyəsini – miqrasiya artımı əmsalı özündə əks etdirir. Miqrasiya artımı
əmsalı – miqrasiya artımının daimi əhalinin orta illik sayına nisbətidir. Təqvim ilində olan
miqrasiya artımının əhalinin orta ilik sayına nisbətidir. Ümumi əmsallar kimi əhalinin hər 1000
nəfərinə hesablanır.
Cədvəldəki «ölkəyə gələnlər» və «ölkədən gedənlər» qrafasındakı rəqəmlər SSRĠ-nin dağılması və ona daxil olan respublikaların müstəqillik əldə etməsi dövrünün bütün ağrı-acılarını: iqtisadi əlaqələrin pozulması, bazar iqtisadiyyatına keçid, hərbi münaqiĢə və s. – özündə əks etdirir.
Belə ki, ölkəyə ən çox gələnlər və gedənlər məhz 1990-1994-cü illərdə baĢ vermiĢdir ki, bu da
respublikada mövcud olan qeyri-sabitliklə, etnik savaĢ və s. bilavasitə bağlı idi. Azərbaycandan
1991-ci ildə daimi yaĢamaq üçün xaricə gedənlərin sayı 106,4 min nəfər, gələnlərin sayı isə 66,3
min nəfər olmuĢdur. Göründüyü kimi, Azərbaycandan gedənlərin sayı, gələnlərdən 40,1 min nəfər
çox idi.
Ümumiyyətlə, 1990-2007-ci illərdə Azərbaycanda miqrasiya saldosu, yəni gedənlərlə
gələnlərin fərqi mənfi olmuĢdur. Yalnız 2008-ci ildə Azərbaycana gələnlər gedənlərdən 100, 2009cu ildə isə müvafiq olaraq 900 nəfər çox idi. Respublikada baĢ verən ictimai-iqtisadi dəyiĢikliklər,
siyasi sabitlik, atəĢkəs və s. nəticəsində ölkədən daimi yaĢamaq üçün gedənlərin sayı 1991-2009-cu
illərdə 106,4 mindən 1,4 minədək azalmıĢdır. Əlbəttə, XX əsrin 90-cı illərin baĢlanğıcında xaricə
gedənlərin sayının çox olması Azərbaycandakı rusdilli əhalinin bir hissəsinin ölkəni tərk etməklə
bağlı idi. Bir faktı da qeyd edək ki, tədqiq edilən dövrdə ölkəyə gələnlərin sayı da azalmıĢ və 20 il
ərzində 66,3 min nəfərdən 2,3 min nəfərə enmiĢdir. Xarici miqrasiyada iĢtirak edənlərin əksəriyyəti
Ģəhər əhalisidir. 1991-ci ildə ölkədə qeydə alınan 40,1 min nəfər mənfi saldonun 39,4 min nəfəri
Ģəhərlərin, cəmisi 0,9 min nəfəri kənd yaĢayıĢ yerlərinin payına düĢürdü. Bu proses, yəni ölkəni tərk
edənlərin böyük əksəriyyətinin Ģəhər əhalisi olması bütün tədqiq edilən dövr üçün xarakterikdir.
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SUMMARY
The presented article is dedicated to one of the actual and interesting problems of our modern
history. The demographic processes going on in the country were always in the center of attention
of historians. The regulation of migration issue is one of the priority directions of internal policy of
the Azerbaijan Republic.

Məmmədov E., filologiya elmləri namizədi, dosent,
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan
ĠġĞAL EDĠLMĠġ QARABAĞ VƏ ONUN ƏTRAF ƏRAZĠLƏRĠNĠN
MAKROTOPONĠMLƏRĠNDƏ MÜġAHĠDƏ OLUNAN
NOMEKLATUR TERMĠNLƏR
Azərbaycan ərazisindəki toponimik adlar müxtəlif dövrlərdə meydana gəlmiĢ və özündə çox
zəngin bir tarixi yaĢatmıĢdır. Belə ki, toponimlər qədim dillərin və həmin dillərdə danıĢan xalqların
canlı Ģahididir. Onlar Azərbaycan dilinin bir sıra qədim və arxaik elementlərini yazılı mənbələrdən
daha mükəmməl mühafizə edən abidələrdir. Bu cəhətdən hər hansı bir yazılı mənbənin deyə
bilmədiyini məhz coğrafi adların köməyi ilə müəyyənləĢdirmək mümkündür. Toponimlərin
mənĢəyi ilə bağlı araĢdırmalar aparılarkən onların komponentləri ayrıca tədqiq olunmalıdır. Bu,
sözügedən yer adının milli mənsubiyyətinin müəyyənləĢdirilməsində tədqiqatçıya yardımçı ola
bilər. Bu komponentlər toponimlərin yaranmasında mühüm rol oynayır və tədqiqatçılar tərəfindən
coğrafi termin kimi nəzərdən keçirilir. Dilçilər yekdilliklə belə coğrafi terminlərin toponimlərin
mənasının aydınlaĢdırılmasında açar rolunu oynadıqlarını qeyd edirlər:
―Məlum olduğu kimi toponimyaratmada müxtəlif prinsiplərdən istifadə olunur. Bu cəhətdən
toponimlərin adlandırılmasında mövcud coğrafi mühitin /relyef, fauna, flora və s./ və Ģəraitin də
həlledici əhəmiyyəti vardır. Ona görə də toponimlərin etimologiyasını araĢdırarkən, birinci
növbədə, toponimin mövcud olduğu coğrafi Ģərait nəzərə alınmalıdır. Bəzi tədqiqatçılar konkret bir
toponimin mənasını araĢdırarkən onun mövcud olduğu təbii Ģəraiti nəzərdən qaçırır, müxtəlif süni
və qondarma üsullara əl atırlar. Bu da səhv nəticələrə gətirib çıxarır. Halbuki toponimlərin
məzmununu müəyyən etmək üçün, ilk növbədə, yerli coğrafi Ģərait ətraflı tədqiq olunmalıdır.
Hazırda mənası aydın olmayan bir çox toponimlərin məzmununun müəyyənləĢməsində yerli
coğrafi terminlər açar rolunu oynayır. Toponimi formalaĢdıran coğrafi terminlər obyektin ən ümumi
adını bildirir və keyfiyyətcə onu digər obyektlərdən fərqləndirir. Bundan baĢqa bir çox hallarda
coğrafi terminlər obyektin ən ümdə əlaməti kimi çıxıĢ edərək, onun xarakteri haqqında ilkin
məlumat verir‖[4, s.197].
MüĢahidələr göstərir ki, Azərbaycan ərazisindəki toponimlərin əksəriyyəti yerli coğrafi
terminlərin iĢtirakı hesabına yaranmıĢdır. Azərbaycanın konkret ərazisinin öyrənilməsi burada ilk

türkdilli tayfaların (Azərbaycan xalqının əmələ gəlməsində iĢtirak etmiĢ əsas tayfaların) yaĢaması
haqqında mühüm nəticəyə gəlməyə imkan verir. Bu baxımdan Ermənistan tərəfindən iĢğal edilmiĢ
Qarabağ və onun ətraf ərazilərində mövcud olan makrotoponimlərin tədqiqi, onların qruplaĢdırılması və yaranması yollarını aydınlaĢdırmaq mühüm vəzifələrdəndir.
ĠĢğal edilmiĢ Qarabağa Xocalı, Ağdərə, Xankəndi, ġuĢa rayonları, onun ətraf ərazilərinə isə
Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam rayonları daxildir.
Sözügedən ərazilərdə mövcud olan toponimlərin yaranmasında müxtəlif məzmunlu
nomeklatur xarakterli terminlər fəal çıxıĢ edir. ―Nomeklatura ―tamamilə mücərrəd və Ģərti simvollar
sistemi‖dir‖ [3, s.163]. Nomeklatura sözünün lüğətlərdə yer alan baĢqa bir izahı da mövcuddur:
―Latın mənĢəli söz olub hərfi mənası ―siyahı, adların siyahısı‖ deməkdir. ―Hər hansı elm, incəsənət,
texnika və s. sahəsində iĢlənən adların, terminlərin məcmusu, ümumi siyahısı‖ anlamındadır‖[1,
s.498]. Terminlər isə təkmənalılıq, həmçinin üslubi cəhətdən neytral olmaq xüsusiyyətlərini daĢıyır,
sinoniminin demək olar ki, olmaması ilə fərqlənir. Nomeklatur terminlər yuxarıdakı xüsusiyyətlərə
malik söz qruplarıdır. Məsələn; dərə, təpə, kaha, qaya, yurd, oba, binə, qıraq, çuxur və s.
Tədqiqatçı alim Tofiq Əhmədov belə nomeklatur terminləri ―coğrafi nomen‖ adlandırır [2, s.173].
Ġlk vaxtlar ümumi nomeklatur termin kimi istifadə olunan belə coğrafi terminlər toponimyaratmada xüsusiləĢərək konkret təbii obyektə Ģamil edilir.
ĠĢğal edilmiĢ Qarabağ və onun ətraf ərazilərində mövcud olan toponimlərdə rəngarəng coğrafi
nomenlər yer alıb. Onları aĢağıdakı xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən qruplar üzrə təsnif etmək olar:
1.Yerin ümumi geoloji quruluĢu ilə, relyeflə bağlı olan nomeklatur terminlərin yer aldığı
toponimlər. Bu qrup yer adlarında aĢağıdakı nomeklatur terminlər müĢahidə olunur:
a) tərkibində dərə termini olan toponimlər: Böyük Qaladərəsi, Kiçik Qaladərəsi (ġuĢa);
Budaqdərə, Mığıdərə, Oğuldərə, Qazıdərə (Laçın); Göydərə (Kəlbəcər); Çöpədərə, Qaradərə,
Quyudərə XəĢtab, Rəzdərə (Zəngilan); Binədərəsi, Məmməddərə,Mülküdərə (Xocavənd);
b) tərkibində təpə termini olan toponimlər: Göytəpə (Ağdam); Ağtəpə, Qurbantəpə
(Cəbrayıl);
c) tərkibində qaya termini olan toponimlər: Keçiliqaya, Qızılqaya, Təkəqayası (Kəlbəcər);
Balıqqaya (Qubadlı); QayabaĢı (Xankəndi); Həsənqaya (Ağdərə);
ç) tərkibində düz termini olan toponimlər: Bülüldüz, Uludüz (Laçın); Arpadüzü, Çağadüz
(Xocavənd);
d) tərkibində kaha termini olan toponimlər: Qarıkaha (Laçın);
e) tərkibində yal termini olan toponimlər: Xaçınyalı (Laçın), Yal Pirəhmədli
(Füzuli), Göyyal (Qubadlı), Ağabəyyalı (Ağdərə);
ə) tərkibində yazı termini olan toponimlər: Ağcayazı (Laçın);
f) tərkibində gədik termini olan toponimlər: Ağgədik (Əsgəran), Arpagədik (Xocavənd);
g) tərkibində dağ termini olan toponimlər: Qaradağlı (Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli, Xocavənd,
Ağdərə), Dağ MaĢanlı, Dağ Tumas (Cəbrayıl), DağdöĢü (Xocavənd);
2. YaĢayıĢ yeri, yaxud yaĢayıĢ məntəqəsi ilə bağlı nomeklatur terminlərin əks olunduğu
toponimlər. Bu cür toponimlərin tərkibində aĢağıdakı nomeklatur terminlər yer alıb:
a) tərkibində kənd termini olan toponimlər: Çaykənd, Salatınkənd (ġuĢa), Ağcakənd,
Köhnəkənd, Minkənd, ġamkənd, Təzəkənd (Laçın,), Ağdamkənd, Təzəkənd (Ağdam),
Ağcakənd, Allıkənd, Alukənd, BaĢkənd, Bazarkənd, Hacıkənd, Xaçkənd, Kilisəkənd, Mozkənd,
Oktyabrkənd, Qanlıkənd (Kəlbəcər), Ağkənd (Zəngilan), BaĢkənd, DaĢkənd, Mədətkənd,
Mirzəkənd, ġuĢakənd (Əsgəran), Ağcakənd, Ağkənd, Qarakənd, Dərəkənd, Quzumkənd,
Yenikənd (Xocavənd), Təzəkənd, Yenikənd (Ağdərə);
b) tərkibində yurd termini olan toponimlər: Xanyurdu (Əsgəran), Eger-Yurd (Kəlbəcər);
c) tərkibində oba termini olan toponimlər: Xanoba (Xocavənd), Qızıl Oba (Ağdərə);
ç) tərkibində pəyə termini olan toponimlər: Xanlıqpəyə, Zamanpəyəsi (ġuĢa), Fətəlipəyə,
Məlikpəyə (Laçın), BaĢ Güneypəyə, Orta Güneypəyə (Ağdam), Bağlıpəyə, Güneypəyə (Kəlbəcər);
d) tərkibində qıĢlaq termini olan toponimlər: QarqıĢlaq (Laçın), KolqıĢlaq, Orta QıĢlaq
(Ağdam), DərəqıĢlaq (Kəlbəcər), GünqıĢlaq, KolluqıĢlaq, SarıqıĢlaq (Zəngilan);
e) tərkibində dam termini olan toponimlər: Dambulaq (Laçın), Dəmirçidam (Kəlbəcər);

ə) tərkibində binə termini olan toponimlər: Çaxmaq-Binə (Kəlbəcər);
3. Bir qisim nomeklatur terminlər məzmunca yaĢayıĢ məntəqəsinin yerləĢmə istiqamətini ifadə
edir. Həmin nomeklatur terminlərə aĢağıdakılar daxildir:
a) tərkibində aĢağı termini olan toponimlər: AĢağı QuĢçular (ġuĢa), AĢağı Cicimli, AĢağı
Qarasaqqal (Laçın), AĢağı Ayrım, AĢağı ġurtan, AĢağı QaraĢanlı (Kəlbəcər), AĢağı Yağləvənd,
AĢağı Əbdürrəhmanlı, AĢağı Güzlək, AĢağı Kürmahmudlu, AĢağı Rəfədinli, AĢağı Seyidəhmədli,
AĢağı Veysəlli (Füzuli), AĢağı Mərcanlı, AĢağı Maralyan, AĢağı Sirik (Cəbrayıl), AĢağı
Xocamusaxlı, AĢağı Mollu (Qubadlı), AĢağı Gəyəli, AĢağı Yeməzli (Zəngilan), AĢağı Qılıncbağ
(Əsgəran);
b) tərkibində yuxarı termini olan toponimlər: Yuxarı QuĢçular (ġuĢa), Yuxarı Fərəcan,
Yuxarı Qarasaqqal (Laçın), Yuxarı Ayrım, Yuxarı Oratağ, Yuxarı ġurtan (Kəlbəcər), Yuxarı
Əbdürrəhmanlı, Yuxarı Kürmahmudlu, Yuxarı Güzlək, Yuxarı Rəfədinli, Yuxarı Seyidəhmədli,
Yuxarı Veysəlli (Füzuli), Yuxarı Maralyan, Yuxarı Məzrə (Cəbrayıl), Yuxarı Cibikli, Yuxarı
Xocamusaxlı, Yuxarı Mollu (Qubadlı), Yuxarı Gəyəli, Yuxarı Yeməzli (Zəngilan);
c) tərkibində orta termini olan toponimlər: Orta Qərvənd, Otra Güneypəyə (Ağdam), Orta
Qaraçanlı (Kəlbəcər), Orta Yeməzli (Zəngilan);
ç) tərkibində qıraq və içəri terminləri olan toponimlər: Qıraq MüĢlan, Ġçəri MüĢlan
(Zəngilan);
d) tərkibində baĢ və ayaq terminləri olan toponimlər: BaĢ Qərvənd, BaĢ Güneypəyə Ayaq
Qərvənd (Ağdam);
e) tərkibində quzey və güney terminləri olan toponimlər: Bozgüney (Laçın), Güneypəyə,
Quzeyçirkin (Kəlbəcər), Güneyxırman, Quzeyxırman (Xocavənd),
4. Haqqında bəhs etdiyimiz ərazidə yer alan toponimlərin bəzilərində yaĢayıĢ məntəqəsinin
yerləĢmə ardıcılllığını ifadə edən nomeklatur terminlər iĢlənir. Belə toponimlər ən çox birinci və
ikinci, nadir hallarda isə üçüncü nomeklatur terminləri ilə formalaĢır: Məsələn:
a) tərkibində birinci termini olan toponimlər: Birinci Ġpək, Birinci Tığık (Laçın), Birinci
Alıbəyli, Birinci Baharlı, Birinci Dördyol, Birinci Quzanlı, Birinci YüzbaĢılı (Ağdam), Birinci
Milli (Kəlbəcər), Birinci Mahmudlu (Füzuli), Birinci Ağalı, Birinci Alıbəyli, Birinci Muğanlı
(Zəngilan);
b) tərkibində ikinci termini olan toponimlər: Ġkinci Ġpək, Ġkinci Tığık (Laçın), Ġkinci
Alıbəyli, Ġkinci Baharlı, Ġkinci Dördyol, Ġkinci YüzbaĢılı (Ağdam), Ġkinci Mahmudlu (Füzuli),
Ġkinci Ağalı, Ġkinci Alıbəyli, Ġkinci Muğanlı (Zəngilan);
c) tərkibində üçüncü termini olan toponimlər: Üçüncü Mahmudlu (Füzuli), Üçüncü Ağalı
(Zəngilan);
5. Nomeklatur terminlərin bir qismi aid olduğu yaĢayıĢ məntəqəsinin həcmini, ölçüsünü ifadə
edir. Belə toponimlərdə ən çox böyük, bala, az sayda isə kiçik və cocuq terminləri iĢtirak edir:
Məsələn:
a) tərkibində böyük termini olan toponimlər: Böyük Qaladərəsi (ġuĢa), Böyükbəyli (Ağdam),
Böyük Bəhmənli (Füzuli), Böyük Mərcanlı (Cəbrayıl), Böyük Gilətağ (Zəngilan), Böyük Tağlar
(Xocavənd);
b) tərkibində bala termini olan toponimlər: Bala Bəhmənli (Füzuli), Balahəsənli, Bala
Soltanlı (Qubadlı), Bala Kəngərli (Ağdərə);
c) tərkibində kiçik və cocuq terminləri olan toponimlər: Kiçik Qaladərəsi (ġuĢa), Cocuq
Mərcanlı (Cəbrayıl);
6. Qarabağ və onun ətraf ərazilərində mövcud olan bir qisim toponimlərin komponenetləri
yalnız nomeklatur terminlərdən təĢkil olunmuĢdur. Məsələn: Kaha, Kalafalıq, QıĢlaq (Laçın), BaĢ
Güneypəyə, Çuxurməhlə, Kiçikli, Orta Güneypəyə, Orta QıĢlaq (Ağdam), BaĢkənd,
DərəqıĢlaq, Güneypəyə (Kəlbəcər), Qayalı (Qubadlı), Dərəli (Zəngilan), Dağyurd, DaĢkənd,
QayabaĢı, Yalobakənd (Əsgəran), Binə, Binədərəsi, Çaylaqqala, Dərəkənd (Xocavənd),
Ağabəyyalı (Ağdərə).
Respublikamızın ərazisində müasir inkiĢaf səviyyəsinə uyğun olaraq, üç əsas aparıcı məntəqə
tipi (Ģəhər, qəsəbə, kənd) mövcuddur. Yuxarıda bəhs etdiyimiz ərazinin toponimləri üzərində

apardığımız müĢahidələr də kənd coğrafi nomeninin aparıcı olduğunu bir daha təsdiq edir.
Əvvəllər ―geniĢ iĢlənmə və toponimyaratma qabiliyyətinə malik olmuĢ digər coğrafi nomenlər isə
(oba, yurd, pəyə, binə və s.) inkiĢaf etmiĢ, geniĢlənərək tipini dəyiĢmiĢ məntəqələrin müasir
səviyyəsini ehtiva edə bilmədiklərindən, bir çox toponimlərdə ilkin semantik yüklərini itirməklə‖[2,
s.174] onların daĢlaĢmıĢ ünsürlərinə çevrilmiĢdir. Mürəkkəb quruluĢlu yaĢayıĢ məntəqələrinin
tərkibində mühafizə olunmuĢ belə nomeklatur terminlərin (oba, yurd, pəyə, binə, kaha, qıĢlaq,
dam, təpə, dərə, gədik, yal və s.) araĢdırılması Azərbaycanın bir sıra yaĢayıĢ məntəqələrinin ilkin,
qədim tiplərini müəyyənləĢdirmək, Ģəhərsalma tariximizi öyrənmək baxımından çox böyük elmi
əhəmiyyət kəsb edir.
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SUMMARY
Ġn article ―nomeklatur terms‖ idea had been cleared. Then once more indicated its significance
in create toponims. Author sumed up the same geography nomens and followed how its reflection
in toponims of occupied Karabakh territories.

Məmmədov R., filologiya elmləri namizədi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN DĠASPORUNUN FORMALAġMASINDA
MÜHACĠRƏT VƏ DĠASPOR MƏTBU ORQANLARIMIZIN ƏHƏMĠYYƏTĠ
Zəngin tarixi inkiĢaf yolu keçmiĢ diaspor mətbuatımız bu gün də milli ideologiyanın təbliği,
Azərbaycan diasporunun formalaĢması istiqamətində inamla çalıĢır. Bu məqsədlə soydaĢlarımız informasiyalı cəmiyyətin müasir tələblərinə uyğun ayrı-ayrı dövlətlərdə, xüsusən də Avropanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində, əsasən ana dilində, yeni-yeni mətbu orqanların nəĢrinə nail olur, diaspor
mətbuatının maddi təminatının artırılmasına töhfələrini verirlər.
Məhz milli lider Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı, gərgin və məqsədyönlü əməyi ilə formalaĢan və zaman-zaman daha da inkiĢaf edən diaspor hərəkatı bu gün dünya ölkələrində
azərbaycançılıq ideyalarının daha geniĢ və səmərəli Ģəkildə təbliğ olunmasında mühüm önəm kəsb
edir. Ulu öndərin əsasını qoyduğu fəaliyyət strategiyası müasir dövrdə də uğurla davam etdirilir.
Təsadüfi deyil ki, xaricdə Azərbaycan diasporunun informasiya təminatçısı və ideoloji dayağı kimi
kütləvi informasiya vasitələri təsis etmək, milli icma üzvləri və yerli əhali arasında təbliğat və
maarifçilik iĢi aparmaq, azərbaycanlı icmaların fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin yerli informasiya
vasitələri ilə əlaqələrini yaxĢılaĢdırmaq, yeni müstəqil qəzet, jurnal, radio, televiziya və
agentliklərin yaradılmasına nail olmaq, bununla da ölkəmizlə bağlı məlumatları, həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq həm Azərbaycan Respublikasının, həm də diasporumuzun əsas
məqsədlərindən sayılır[2, s.7].
Mətbuatımızın diaspor hərəkatının və milli ideologiyanın inkiĢafında rolu hələ 1918-1920-ci
illərdə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yüksək qiymətləndirilib. Həmin illərdə xüsusən
Avropa ölkələrində mətbuat orqanlarının yaradılmasına mühüm önəm verən soydaĢlarımız xaricdə
Azərbaycanla bağlı informasiyaların yayılmasına, bununla da milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə

nail olmuĢ, qeyd olunan sahələrdə bir sıra mühüm nailiyyətlərə imza atmıĢlar. Bu mənada, 1919-cu
ilin payızında Versalda olan sülh heyətimizin ―Azərbaycan haqqında informasiya bülleteni‖ni buraxması ilk uğurlu addım kimi qeyd oluna bilər. Fransa, ABġ, Böyük Britaniya, Almaniya, Ġtaliya,
Ġsveçrə və digər ölkələrdə yayılan bu bülletenlərdə rəsmi materiallar, diplomatik yazıĢmalar, notalar, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatının xronikası verilirdi. 1919-cu ilin sentyabrından 1920ci ilin aprelinə qədər bülletenin 11 nömrəsi çıxdı. Azərbaycan nümayəndələri həmçinin Cenevrədə
çıxan ―L Europe Orientale‖ jurnalı ilə də müqavilə bağlamıĢdılar. Aparılan danıĢıqlara əsasən, 20
min nüsxə abunə yazılmaq müqabilində jurnal hər nömrəsində Azərbaycan haqqında material
verirdi. Avropa ölkələrində geniĢ yayılan ―Limace‖ jurnalı isə bir nömrəsini bütövlükdə
Azərbaycana həsr etmiĢdi[1,s.229-230].
Əsası məhz həmin illərdə qoyulmuĢ azərbaycançılıq ideologiyası və milli dəyərlərin mətbuatda əksi AXC-nin süqutundan sonra daha geniĢ vüsət aldı. Bu dəfə milli ideologiyanın təbliği
missiyasını mühacirət mətbuatı öz üzərinə götürdü. Xarici ölkələrə üz tutmuĢ soydaĢlarımız sovet
rejiminin çürüklüyünü, amansızlığını, qəddarlığını göstərən yazılarla mütəmadi olaraq ―Yeni
Qafqasiya‖, ―Azəri Türk‖, ―Ġstiqlal‖, ―QurtuluĢ‖, ―BildiriĢ‖ və s. kimi dərgilərdə çıxıĢ edirdilər.
Beləliklə də, milli azərbaycançılıq ideologiyasının əsası XX əsrin əvvəllərində mühacir mətbu orqanlarımız tərəfindən möhkəm baza üzərində quruldu. Məhz həmin illərdə aparılan uğurlu islahatlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması özlüyündə böyük maraq kəsb edən və geniĢ
yayım coğrafiyasına malik mətbu orqanların dərc edilməsi ideoloji prosesin baĢlanğıcı idi. Bu iĢdə
önəmli rolu ilə seçilən və yaĢadığı dövr ərzində aktiv ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə yadda qalan
M.Ə.Rəsulzadə mühacir mətbu orqanları ideoloji fəaliyyət prinsipi baxımından bu cür qruplaĢdırmıĢdı:
1. Milli dövlət ideyalarının təbliği və Azərbaycanın itirilmiĢ müstəqilliyinin bərpası uğrunda
mübarizə;
2. BolĢeviklərin tənqidi, sovet hökumətinin müstəmləkə formalı milli siyasətinin ifĢası;
3. Ölkənin rus bolĢevik iĢğalında qalan gündəlik ictimai-siyasi fəaliyyətinin təhlili və dəyiĢən
vəziyyətə uyğun mübarizə Ģüarlarının müəyyən edilməsi;
4. Milli inqilabi-siyasət ruhunda olan radikal-siyasi dünyagörüĢünün inkiĢafı və yayılması;
5. Sovet mətbuatının tənqidi və onunla polemika[6].
Mühacirət mətbu orqanların əsasını qoyduğu ideoloji mübarizə bu gün də davam etdirilir. Milli özünüdərkin bərqərar olması, vətənpərvərlik hisslərinin aĢılanması, milli və ümumbəĢəri
dəyərlərin təbliği missiyasını artıq diaspor mətbuatı həyata keçirir. Əlbəttə, həmin illərdən çox
keçib. Dünya siyasətində baĢ verən köklü yeniliklər, Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə
etməsi, 20 Yanvar, 26 Fevral, 31 Mart soyqırımları, Dağlıq Qarabağ problemi və bu kimi digər hadisələr milli ideologiya məsələsində əsaslı dəyiĢikliklərə səbəb oldu. Mühacirət mətbuatı fəaliyyəti
dövründə sovet imperiyasının zülmü, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu, imperiya
əsarətindən qurtulmağa çalıĢan soydaĢlarımızın xaricə üz tutması, mövcud hakimiyyətə qarĢı mübarizə və s. məsələlərə önəm verirdisə, diaspor mətbuatının əsas məqsədi müstəqillyin qorunması, dünya azərbaycanlılarının vahid Vətən uğrunda birləĢərək ümummilli maraqlar naminə çarpıĢması,
Azərbaycanın adət-ənənələrinin, milli-tarixi dəyərlərinin təbliği, xalqımızın baĢına gətirilən
soyqırımların, ermənilərin uzun illər dövlətimizə qarĢı yürütdüyü məkrli siyasətin ifĢası, eləcə də
Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə obyektiv Ģəkildə çatdırılmasıdır[3].
Lakin fərq yalnız bununla bitmir. Mühacirət mətbuatı daim qonĢu ölkələrin, xüsusən də sovet
imperiyasının təzyiqi altında dərc olunur, əksər hallarda məhz rəsmi Moskvanın bilavasitə təsiri ilə
nəĢrini dayandırırdı. Amma müasir dövr müstəqillik illərində diaspor mətbuatı daha sərbəst və
mütəmadi Ģəkildə dərc olunur. Ən əsası isə mətbu orqanlarımızın artıq konkret proqram əsasında və
vahid məqsəd uğrunda mübarizə aparmasıdır. Bu gün soydaĢlarımızın dərc etdirdiyi mətbu orqanlar
fəaliyyətini müstəqil Azərbaycan Respublikasının dəstəyi ilə davam etdirir. Diaspor mətbuatımızın
fəaliyyət dairəsi isə daha geniĢdir. Mətbu orqanların demək olar hər birinin internet saytı var ki, bu
da həm oxucu auditoriyasının çoxalması, həm informasiyanın daha çox ölkələrə yayılması, həm də
müasir dövr ideoloji müharibədə digər diaspor qurumları ilə ayaqlaĢa bilməsi anlamına gəlir.

Diaspor mətbuatının ideoloji fəaliyyət prinsiplərini isə aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1. Azərbaycanın müstəqilliyinin və azərbaycançılıq idelogiyasının təbliği;
2. Dağlıq Qarabağ problemi və torpaqların iĢğaldan azad olunması uğrunda mübarizə;
3. Cənubi Azərbaycan mövzusu və Ġran hökumətinin soydaĢlarımıza qarĢı yürütdüyü məkrli
siyasətin ifĢası;
4. 20 Yanvar, 26 Fevral, Xocalı soyqırımlarını obyektiv Ģəkildə dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırmaq;
5. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəhbər tutduğu ideoloji siyasəti xaricdəki
soydaĢlarımız arasında yaymaq, bununla da Azərbaycan diasporunun vahid konsepsiya və proqram
əsasında fəaliyyətini təmin etmək;
6. Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliği;
7. Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətlər yaratmaqla onların
Azərbaycan haqqında məlumatlar verməsinə nail olmaq[4].
Sadalanan prinsiplər diaspor mətbuatının milli-mənəvi ideologiyanın formalaĢmasında
önəmini bir daha ortaya qoyur. Xüsusən maddi çətinliklərə baxmayaraq mətbu orqanlarımız
fəaliyyətini bu gün də davam etdirməklə həm dövlətimizin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması, həm
xaricdəki soydaĢlarımızın Azərbaycan haqqında zəruri informasiya ilə təmin olunması, həm də
azərbaycançılığın, adət-ənənələrimizin, tarixi soykökümüzün təbliğ olunması istiqamətində inamla
mübarizə aparır. Xaricdə aktiv fəaliyyəti ilə seçilən dərgilərimizdən isə ―Ana dili‖, ―Azərbaycanın
səsi‖, ―Savalan‖, ―Qaynarca‖, ―Ocaq‖, ―Ġnfo Azərbaidjan‖, ―Azər‖, ―BayquĢ‖, ―Atürpat‖,
―Azərbaycan‖, ―Ulus‖, ―Azərbaycanın səsi‖, ―Yeni Körpü‖ ―Carçı‖, ―Azərbaycan‖, ―Azərbaycan‖,
―Yol‖, ―21 Azər‖, ―Azərbaycan post‖, ―Leyli‖ [Almaniya], ―Aydınlıq‖, ―Ana yurdum‖, ―Araz‖,
ANAZ [Radio] [Böyük Britaniya], ―Xəzər‖, ―Azərbaycan türkləri‖, ―Hazar‖, ―Azerbeycan‖, ―Eco
Vision‖, ―Gənc aydın‖, ―Azərbaycanın səsi‖ [Türkiyə], ―Körpü‖ [Fransa] və s. misal göstərmək
olar. Adları çəkilən diaspora mətbu orqanlarımız ideoloji iĢi uğurla yerinə yetirməklə yanaĢı, uzun
illər dünya azərbaycanlıları arasında informasiya boĢluğunun doldurulması və diasporçuluq iĢinin
qarĢılıqlı əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı inam və münasibətlər fonunda inkiĢafına zəmin yaradır [7].
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, istər mühacirət, istərsə də diaspor mətbu orqanlarının milli
ideoloji dəyərlərin formalaĢması, xaricdəki soydaĢlarımızın təĢkilatlanması baxımından əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmək olar. Müxtəlif illərdə dünya azərbaycanlılarının güvən yeri, ideoloji
silahı olan dərgilərimiz müasir dövrdə də beynəlxalq informasiya savaĢında azərbaycanlıların əsas
güc mənbəyi hesab olunur. Məhz bu üzdən mətbu orqanlarımızın yaranma və inkiĢaf tarixini
araĢdırmaq, milli ideologiyanın formalaĢmasında əhəmiyyətini ortaya qoymaq hər mənada aktual və
önəmlidir.
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SUMMARY
Media or press is considered one of the vital and stimulating weapon on the way to preach the
ideological values. Hereunder super powers of the world which take part inside the modern system
of ideological relations and cold war atmosphere, use media as a tool to realize their ambitions and
to get public support. Media has also an unreplaceable role on the realization of diaspora policy. It

is not casually that one of the main ambition of republic of Azerbaijan and our diaspora is to establish mass media ,to propagandize and to campaign enlightenment among local society ,to thaw relations with local media organs of countries in which Azerbaijani fraternities or communities perform , to achieve formulation of new and free newspaper, magazine, radio television and information agencies and main of all to deliver to the world society all information and realities about
our country.
Məmmədov S., hüquq elmləri namizədi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
ERMƏNĠSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ:
PROBLEMƏ SĠYASĠ-TARĠXĠ KONTEKSTDƏ BAXIġ
Azərbaycanın keçmiĢində baĢ verənlərin, yəni tarixi hadisələrin real faktlara əsaslanaraq
doğru-düzgün iĢıqlandırılması problemi bütün sülhpərvər bəĢəriyyəti daima düĢündürən zəruri
məsələlərdən biridir. Bəlkə də, ilk baxıĢdan bəzilərinə sadə görünən bir fakt, yəni hər hansı bir
xalqın dövlətçilik mədəniyyət və mənəviyyat tarixi əslində onun ümumi tarixidir desək, yəqin ki,
səhv etmərik. Bu mənada dünya istər ġərq, istərsə də Qərb tarixini, dövlət quruculuğumuzu,
ərazimizə edilən təcavüzləri, xalqımıza qarĢı törədilən soyqırımlarını, terrorları, deportasiyaları,
bəĢəriyyət əleyhinə cinayətləri, düĢüncə və məfkurə keçmiĢimizi öyrənən hər kəs həmin böyük
məcraya bu və ya baĢqa Ģəkildə baĢ vurmalıdır ki, araĢdırılan problemlərdə reallığı üzə çıxara
bilsin. Qeyd etməliyik ki, indiyə qədər tanınmıĢ tarixçilərimiz Vətən tarixinə aid, məxsusi olaraq
Qarabağ problemi ilə ilgili elmi-tədqiqat iĢləri aparmıĢ, samballı əsərlər yazaraq onları geniĢ oxucu
auditoriyasına təqdim etmiĢdir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq ermənilərin zaman-zaman ümumən türklərin, xüsusilə
Azərbaycan xalqına qarĢı törədilən insanlıq əlyehinə cinayətlərin sayı-hesabı o qədər
ölçüyəgəlməzdir ki, onların hamısını təbii ki, nəĢr olunan mənbələrdə tam əhatə etmək mümkün
deyildir. Nəticədə belə bir vəziyyətin yaranması, yəni xalqımızın həyatında baĢ verən digər tarixi
faciələrdən hələ də gənc nəslin eləcə də dünya ictimaiyyətinin lazımi səviyyədə məlumatı olmur.
DüĢünürəm ki, təbii olaraq belə bir zərurət yaranır ki, bu günün ziyalıları, alimləri tarixi
fəlakətlərimizi yazmaq, təfsilatı ilə gələcək nəslə çatdırmaq üçün öz vətəndaĢlıq borcunu yerinə
yetirməlidir. Bu hər bir türk övladının− azərbaycanlının ona görə vətəndaĢlıq borcu olmalıdır ki,
xalqın tarixi keçmiĢini, baĢına zorla gətirilən milli faciələri öyrənmədən, onun yaĢamaq haqqını
müdafiə etmədən və bu dəhĢətli faciələri baĢqa xalqlara çatdırmadan yaĢaması, fəaliyyət göstərməsi
manqurtlaĢmıĢ həyat tərzi keçirməyə bənzəyir. Bəllidir ki, sovet dönəmində bu yönümdə elmitədqiqat iĢlərinin aparılması mümkünsüz olmuĢdur. Çünki bu rejim hadisələri pərdələməklə
ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlər barədə
məlumatsızlıq yaradaraq xalqımızın keçmiĢində baĢ verənləri üzə çıxarmamaq məqsədi daĢımıĢdır
ki, bunun da nəticəsində informasiyasızlıq Ģərait formalaĢdırıldığından məkrli erməni siyasətindən
xəbərsiz olmuĢuq. Məsələn, türk xalqlarının, o cümlədən azərbaycanlıların qanına susamıĢ Andranik Ozanyan haqqında demək olar ki, böyük əksəriyyətin dəqiq məlumatı yoxdur. Etiraf etməliyik
ki, onun Türkiyədə, Azərbaycanda, Ġranda törətdikləri bəĢəriyyət əleyhinə cinayətləri, terrorçuluq
əməlləri barədə vaxtilə yaĢlı adamların qorxa-qorxa söylədiklərində baĢqa son dövrlərə qədər
müfəssəl məlumatımız olmayıb. Çox təəssüf ki, obyektiv və subyektiv səbəblərdən bu cür
qaniçən terrorçular barədə tarixçilərimiz onların cəllad obrazlarını arxiv materiallarından canlı
Ģahidlərin xarakterizələrindən hərtərəfli istifadə etməklə iĢıqlandıra bilməmiĢlər. Bunun obyektiv
səbəblərindən biri budur ki, Sovet hakimiyyəti dövründə istər Azərbaycanın dədə-baba əzəli
torpaqlarına ermənilərin məskunlaĢdırılması ilə imperiyanın təkidi ilə yaradılmıĢ indiki
Ermənistanda, istərsə də Moskvada nəĢr edilmiĢ ensiklopediyalarda xalqımızın bu cür qəddar
düĢmənlərini beynəlmiləl tərbiyə Ģüarı altında inandırıcı Ģəkildə ümumilikdə türklərin dostları,
ermənilərinsə milli qəhrəmanı kimi təqdim etmiĢlər. Belə mənbələrdən biri «SSRĠ-də vətəndaĢ
müharibəsi və hərbi mübadilə» (1987-ci ildə Moskvada çap olunmuĢdur- S.M.) adlı ensiklope-

diyadır. Heç bir əsaslı dəlillər gətirə bilməyən bəzi qondarma erməni tarixçiləri utanıb çəkinmədən
Türkiyənin cənub vilayətlərini Qərbi Ermənistanın ərazisi hesab edirlər. Ġmperiya ambisiyası ilə
yaĢayan müəyyən qrup rus alimləri də müəyyən məqamlarda onlara tərəfdar kimi çıxıĢ edərək bu
əraziləri məhz Qərbi Ermənistan adlandırılar. Lakin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi gəlinən qənaətlər
o vaxt doğru hesab edilə bilər ki, söylənilən fikir elmi faktlara əsaslansın (bu barədə gələcək
tədqiqatlarda problemə əsasılı dəlillərlə aydınlıq gətiriləcəkdir). Bu tipli çaĢdırıcı, qərəzli fikirlərin
yer aldığı mənbələr beynəlxaq ictimayyətdə qeyri-dəqiq məlumatlar formalaĢdırır. Əslində isə
bütün bunlar yeni motivlər yaratmaqla yeni ərazilərə təcavüz imkanlarını gündəmə gətirir və
oxucuda yalnız təsəvvürlər yaradır. Nəticədə milliyyətində, dinindən və dilindən asılı olmayaraq
hər bir xalqa himayədarlıq edən, ona normal həyat Ģəraiti yaratmaqla sığınacaq verən böyük türk
millətinin hər bir övladı qarĢısında belə bir sual durur: çox qədim tarixə malik olan Ərzurum Ģəhəri
məgər türk Ģəhəri deyilmi? Burada ikinci bir sual da yaranır: Məgər bu Ģəhəri Çar Rusiyası
ordusunun köməyi ilə ələ keçirən ermənilərə qarĢı türk qoĢunları nə etməli idi? Cavab olaraq tarixi
gerçəklik bundan ibarətdir ki, öz qanuni torpaqlarını azad edən müzəffər türk ordusu özlərinin
baĢqa sərhədləri kimi ərazi bütövlüyünü təmin etməkdən ötrü haqlı olaraq Ərzurumu da azad etmiĢ
və rus-erməni birləĢmələrini həmin türk ərazilərindən qovub çıxarmıĢdır. Artıq sovet imperiyası
dağıldıqdan sonra açıq-aydın bəlli olmuĢdur ki, adları çəkilən mənbələrdə (onlardan biri qeyd
etdiyimiz kimi «SSRĠ-də vətəndaĢ müharibəsi və hərbi müdaxilə» adlı mənbədir-S.M.) dırnağarası
erməni qəhrəmanlarının Naxçıvanı Sovet Rusiyasının ayrılmaz hissəsi elan etməsi fikri də baĢdan
ayağa iftiradır. Arxiv materiallarına əsasən aydın olur ki, XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərindən
baĢlayaraq Ġranda, Türkiyədə və digər ərazilərdə pərakəndə halda qaraçı həyat tərzi sürən ermənilər
rus imperiyasının himayəsi ilə Azərbaycanın Ġrəvan, Qarabağ, Naxçıvan və digər bölgələrində
məskunlaĢdırıldıqdan sonra (bu barədə gələcək araĢdırmalarda məsələ barədə daha geniĢ məlumat
veriləcəkdir-S.M.) onların «Böyük Ermənistan» xülyasını reallaĢdırmaq üçün Naxçıvanda
ağılasığmaz dəhĢətli qırğınlar törətdikləri mövcud sənədlərin dili ilə təsdiqini tapmıĢ faktlardır.
Həqiqət budur ki, onlar Naxçıvanı Rusiyanın tərkibinə deyil, Azərbaycanın qədim torpağında
mövcud olan bu diyarı yaratmaq istədikləri Ermənistan dövlətinin tərkibinə qatmaq üçün viran
qoymuĢ, əhalisini qırmıĢ, sağ qalanları didərgin salımıĢ, yaĢayıĢ evlərini yandıraraq məhv etmiĢdir.
Qeyd etməliyik ki, Naxçıvanda erməni quldur dəstələrinin xalqımıza qarĢı etdikləri vəhĢiliklər
Azərbaycanın digər bölgələrində də vaxtaĢırı törədilmiĢdir. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, baĢ
verən bu hadisələr məhz ermənilərin Azərbaycan ərazisində məskunlaĢdırılmasından sonra baĢ
vermiĢdir. Bütün bunları nəzərə alaraq bu günün, və gələcəyin araĢdırıcıları həmin ermənilərin
Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi prosesinə xüsusi yer verməlidirlər. Biz də bu nöqteyi-nəzərdən
çalıĢmıĢıq ki, elmi əsərin digər bölmələrində ermənilərin Azərbaycan xalqına qarĢı apardıqları
genosid siyasəti, terror əməlləri, separatçılıq hərəkatı, deportasiyalar, soyqırımlar və digər cinayətlər barədə məsələləri mərhələli Ģəkildə tədqiqata cəlb edək.
Qeyd etdiyimiz kimi tarixi faktla prinsiplərindən idir sübut edir ki, XVI əsrdən əvvəllər də
ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləĢdirilməsinə cəhdlər göstərilmiĢdir. Lakin bu
prosesi həyata keçirmək üçün əlveriĢli məqamlar XVI-XVIII əsrlərdə daha çox olmuĢdur. Hesab
edirik ki, bu kimi cəhdlər gələcəkdə Cənubi Qafqazda yaradılacaq Ermənistan dövlətinin təməl
prinsiplərindən idi. Belə bir Ģərait yetiĢən kimi həmin vəziyyətdən məharətlə istifadə edən müxtəlif
ərazilərdə müvəqqəti məskun olan və köçəri, qaraçı həyat tərzi keçirən ermənilər himayədarlarının
köməkliyi ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə hissə-hissə köçürülmüĢlər. Həmin məskunlaĢdırılma siyasətinin məqsədlərinin nədən ibarət olduğunu və bu günkü Qarabağ probleminin ilkin
mötivlərinin həmin məqsədlərə xidmət etdiyi açıq-aydın görünür. Əvvəla Qafqazın, xüsusilə
Azərbaycan dövlətinin məftunedici gözəlliyi həmiĢə ayrı-ayrı dövlətlərin marağında olmuĢ, yeri
gəldikcə onlar vaxtaĢırı bu yerlərə hərbi müdaxilələr edərək həmin ərazilərə sahib çıxmaq
istəmiĢlər. Demək ilkin məqsədlərdən biri bu bölgənin füsunkar gözəlliyi və tükənməz təbii
sərvətlərinə sahib çıxmaq olmuĢdur. Müxtəlif zaman kəsiklərində mövcud olmuĢ Rusiya imperiyalarının həmin maraqları V.L.Veliçkonun əsərlərində zərgər dəqiqliyi ilə təqdim olunur. Onun
«Qafqaz» adlı kitabını oxuyarkən elə bil ki, Qafqazın, xüsusilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin
görüntüləri, gözəlliyi real mükəmməl rəssam tərəfindən iĢlənmiĢ tablo kimi oxucunun gözləri

qarĢısında canlanır. O, əsərinin giriĢ hissəsində yazır: «Qafqaz! Necə də sehrli, məftunedici kəlmə!
O, bütün rus xalqı üçün necə də unudulmaz xatirələrlə zəngindlir. Qafqaz deyəndə ürəkdə xoĢ
arzular baĢ qaldırır. ġit sözlər, bəd niyyətlər yox, ümidlə dolu arzular. Ailəsində bir neçə onilliklər
bundan əvvəl bu əsrarəngiz diyara qanla və göz yaĢları ilə fəda olmayan, uzaqlarda coĢan
qəhrəman mübarizənin dəhĢətli gurultusuna həyəcanla qulaq asaraq Allaha hərarətli dua oxumayan
Adam Rusiyada varmı?! Qardan baĢına çələng qoymuĢ uca dağlar da, cənub günəĢinin yandırıcı
Ģüaları da, baĢ vermiĢ müsibətləri təsvir edən qədim əfsanə və rəvayətlər də, Qafqaz övladlarının
coĢqun qəhrəmanlğı da- bütün bunlar həm xalq tərəfindən, həm də onun dünya görüĢünün əbədi ifadəçisi, rus ideyasının ilhamverici dahiləri olan böyük Ģairlərimiz tərəfindən tərənnüm edilmiĢdir».
«Qafqaz bizim üçün yad ola bilməz. Onun yolunda həddindən artıq, hər cür qüvvə sərf
edilmiĢdir». O, böyük rus cahanĢümül rolu ilə, rus iĢi ilə olduqca üzvi surətdə bağlıdır».
Zənnimizcə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ilkin məqsəd ümumilikdə bu ərazilərə sahib
olmaqdır. Təbii olaraq həmin məqsədə və mərama çatmaq üçün vasitələr axtarıb tapmaq mütləqdir.
Həmin vasitələrdən biri isə bu əraziyə ermənilərin köçürülməsi ola bilərdi. Ermənilərin Azərbaycan
ərazisində məskunlaĢdırılması siyasətinin ilkin dayaqlarının qurulması tarixən bu ərazidə heç vaxt
mövcud olmayan indiki Ermənistan dövlətinin yaradılması ilə nəticələndi. Beləliklə də, bir neçə
yüzilliklər ərzində Rusiya imperiyasının həyata keçirməyə baĢladığı ermənilərin bu ərazilərə
köçürülmə prosesi onların himayəsi ilə yaradılan Ermənistan Rusiyaya həm Qafqazda, həm də
tarixdən bəlli olduğu kimi, çox zaman savaĢda olduqları Türkiyə sərhəddində dayaq vasitəsi oldu.
Hesab edirik ki, ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi prosesi uzun bir dövrü əhatə
etdiyindən bu barədə tarixi gerçəkliyi oxuculara qısa detallar Ģəklində çatdırmaq zəruridir. Qeyd
etdiyimiz kimi Azərbaycanla qonĢu dövlətlərin ərazisində ermənilərin pərakəndə və səpələnmiĢ
halda yaĢamalarına baxmayaraq onlar sənətkarlıq və ticarət iĢlərində fəal idilər. Bu barədə
Ġ.P.PetruĢevski özünün tarixi oçerkrəinin birində yazır: «Erməni tacirləri Səfəvilər dövlətinin xarici
ticarət əlaqlərinin geniĢlənməsində xüsusi rol oynayırdılar. ġahlığın ərazisində olan erməni
kilsələrinə xüsusi güzəĢtlər verilmiĢdi. Onlar vergiləri yerli hakimlərə deyil, birbaĢa Ģah xəzinəsinə
verirdilər».
Qeyd olunur ki, erməni tacirləri I ġah Abbas haqqında nə qədər hədyanlar yağdırsalar da,
(onların xəyanətkarlığını, bunun irsi xəstəlik kimi genlərində təĢəkkül tapmasını bilmədiyi üçün
tolerantlıq və insanlıq nümayiĢ etdirərək – S.M) fakt budur ki, 1605-ci ildə onun fərmanı ilə
Ģahlığın ərazisində pərakəndə yaĢayan ermənilərin yığcam halda yaĢamaları üçün xüsusi ərazilər
ayrılmıĢdı. Bu məqsədlə Ġsfahan Ģəhərinə yaxın ərazidə Yeni Culfa Ģəhəri salınmıĢ, burada yaĢayan
ermənilər üçün kilsə və monastr inĢa edilmiĢ, onların xarici ticarətlə məĢğul olmaları üçün geniĢ
imtiyazlar verilmiĢdi. Hətta ġah Abbas bu tikililər üçün xəzinədən pul ayırmıĢ və bu iĢi
mükafatlandırmıĢdı. Belə bir imkandan məharətlə istifaə edən ermənilər tezliklə bir sıra Avropa
ölkələri ilə, ilk növbədə Ġtaliya, Fransa, Prussiya ilə ticarət əlaqələri yaratmıĢdılar. Yeni Culfa
tacirləri Hindistanın əksər böyük Ģəhərlərində kontorlar təĢkil etmiĢdilər.
Bu kütlələrin ziyankar xüsusiyyətlərini genlərində daĢıyan erməni tacirləri varlandıqca
erməniləĢdirilmiĢ kilsələrini var-dövləti aĢıb-daĢır, nəticədə onların dövlət yaratmaq üçün iĢtahaları
daha da güclənirdi. Ter Mkrtçyan etiraf edir ki, bu iĢi həyata keçirmək üçün erməni kilsəsi gizli
olaraq Avropa ölkələrində özünə himayəçi axtarırdı. Eyni zamanda ermənilər Ģah sarayına yollar
ayırır, Ģahın etimadını qazanmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Erməni tacirləri və din
xadimlərinin arzuları tədricən həyata keçirdi. ġah Abbas hətta Səfəvilər dövlətinin xarici siyasət
məsələləri ilə məĢğul olmaq və Avropa ölkələri ilə diplomatik danıĢıqlar aparmaq səlahiyyətlərini
özünün müĢaviri Xoca Səfər adlı bir erməniyə etibar etmiĢdi. (Bu isə azərbaycanlıların xoĢ
məramından irəli gələn cəhətdir- S.M).
V.A.Barbutyan isə yazır ki, 1608-ci ildə I ġah Abbas Xoca Səfərin baĢçılığı ilə Avropaya
gedən nümayəndə heyəti vasitəsilə Roma papasına, Ġspaniya kralına, Toskano hersoquna və
Venetsiya dojuna məktublar göndərmiĢdi. Toskano hersoqunun qəbulunda olarkən Xoca Səfər Ģahın
məktubundan əlavə ermənilərin Roma papası və digər Avropa ölkələrinin baĢçılarına məktubları
olduğunu bildirmiĢdi. Təbii ki, bu məktublarda xristian Avropa ölkələrindən ġərqdə-müsəlman
ölkələrində yaĢayan dinsiz ermənilərin çağırıĢına məhəl qoyan olmamıĢdı. (iqtibas möcud olmayan

ġərqi erməni dövlətinin Rusiyaya birləĢdirilməsi adlı mənbədən gətirilir). XVII əsrin ortalarında rus
dövlətinin öz mövqeyinin möhkəmləndirilməsi ən yaxın xristian ölkəsi kimi erməni kilsəsinin
diqqətini daha çox cəlb etməyə baĢlamıĢdı. Yaxın ġərqdə maraq dairəsi baxımından ermənilərə ən
əlveriĢli himayəçi Rusiya ola bilərdi.
Tarixi faktlar sübut edir ki, XVI əsrdən əvvəllər də ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində yerləĢdirilməsinə cəhdlər göstərilmiĢdir. Lakin bu prosesi həyata keçirmək üçün
əlveriĢli məqamlar XVI-XVIII əsrlərdə daha çox olmuĢdur. Belə bir Ģərait yetiĢən kimi həmin
vəziyyətdən məharətlə istifadə edən müxtəlif ərazilərdə müvəqqəti məskun olan və köçəri, qaraçı
həyat tərzi keçirən ermənilər himayədarlarının köməkliyi ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə
hissə-hissə köçürülmüĢlər. Həmin məskunlaĢdırılma siyasətinin məqsədlərinin nədən ibarət olduğunu və bu günkü Qarabağ probleminin ilkin mötivlərinin həmin məqsədlərə xidmət etdiyi açıq-aydın
görünür. Əvvəla Qafqazın, xüsusilə Azərbaycan dövlətinin məftunedici gözəlliyi həmiĢə ayrı-ayrı
dövlətlərin marağında olmuĢ, yeri gəldikcə onlar vaxtaĢırı bu yerlərə hərbi müdaxilələr edərək
həmin ərazilərə sahib çıxmaq istəmiĢlər. Demək ilkin məqsədlərdən biri bu bölgənin füsunkar
gözəlliyi və tükənməz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq olmuĢdur. Müxtəlif zaman kəsiklərində
mövcud olmuĢ Rusiya imperiyalarının həmin maraqları V.L.Veliçkonun əsərlərində zərgər
dəqiqliyi ilə təqdim olunur. Onun «Qafqaz» adlı kitabını oxuyarkən elə bil ki, Qafqazın, xüsusilə
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin görüntüləri, gözəlliyi real mükəmməl rəssam tərəfindən iĢlənmiĢ
tablo kimi oxucunun gözləri qarĢısında canlanır. O, əsərinin giriĢ hissəsində yazır: «Qafqaz! Necə
də sehrli, məftunedici kəlmə! O, bütün rus xalqı üçün necə də unudulmaz xatirələrlə zəngindlir.
Qafqaz deyəndə ürəkdə xoĢ arzular baĢ qaldırır. ġit sözlər, bəd niyyətlər yox, ümidlə dolu arzular.
Ailəsində bir neçə onilliklər bundan əvvəl bu əsrarəngiz diyara qanla və göz yaĢları ilə fəda
olmayan, uzaqlarda coĢan qəhrəman mübarizənin dəhĢətli gurultusuna həyəcanla qulaq asaraq
Allaha hərarətli dua oxumayan Adam Rusiyada varmı?! Qardan baĢına çələng qoymuĢ uca dağlar
da, cənub günəĢinin yandırıcı Ģüaları da, baĢ vermiĢ müsibətləri təsvir edən qədim əfsanə və
rəvayətlər də, Qafqaz övladlarının coĢqun qəhrəmanlğı da- bütün bunlar həm xalq tərəfindən, həm
də onun dünya görüĢünün əbədi ifadəçisi, rus ideyasının ilhamverici dahiləri olan böyük Ģairlərimiz
tərəfindən tərənnüm edilmiĢdir».
«Qafqaz bizim üçün yad ola bilməz. Onun yolunda həddindən artıq, hər cür qüvvə sərf
edilmiĢdir». O, böyük rus cahanĢümül rolu ilə, rus iĢi ilə olduqca üzvi surətdə bağlıdır».
Zənnimizcə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ilkin məqsəd ümumilikdə bu ərazilərə sahib
olmaqdır. Təbii olaraq həmin məqsədə və mərama çatmaq üçün vasitələr axtarıb tapmaq mütləqdir.
Həmin vasitələrdən biri isə bu əraziyə ermənilərin köçürülməsi ola bilərdi. Ermənilərin Azərbaycan
ərazisində məskunlaĢdırılması siyasətinin ilkin dayaqlarının qurulması tarixən bu ərazidə heç vaxt
mövcud olmayan indiki Ermənistan dövlətinin yaradılması ilə nəticələndi. Beləliklə də, bir neçə
yüzilliklər ərzində Rusiya imperiyasının həyata keçirməyə baĢladığı ermənilərin bu ərazilərə
köçürülmə prosesi onların himayəsi ilə yaradılan Ermənistan Rusiyaya həm Qafqazda, həm də
tarixdən bəlli olduğu kimi, çox zaman savaĢda olduqları Türkiyə sərhəddində dayaq vasitəsi oldu.
Tədqiqatlarımıza əsasən deyə bilərik ki, xx-əsrin əvvəllərində xarici qüvvələrin böyük
himayədarlığı ilə zor gücünə Azərbaycan ərazisi zəbt edilərək yaradılan Ermınistan Respublikası
tərəfindən aparılan terror siyasəti beynəlxalq hüquqa zidd əməl kimi 1988-ci ildən baĢlayaraq
ölkəmizin ərazilərini yenidə iĢğal etməyə baĢlamıĢdır ki, nəticədə torpaqlarımızın 20 faizi iĢgala
məruz qalmıĢdır. Müstəqilliyimizin bərpasından sonra yəni, 18 oktyabr 1991-ci dən, xüsuilə Milli
Lider Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəliĢindən sonra O bu məsələni
problem kimi beynəlxalq münasibətlərin və beynəlxalq hüququn müzakirə obyektinə çevirdi.
Həmin proses beynəlxalq münasibətlər kontekstində aĢağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməyə
baĢlandı:
– Azərbaycanın beynəlxalq və regional inteqrasiya proseslərinə qoĢulması;
– Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin tənzimlənməsinə dair beynəlxalq səylər;
– Azərbaycanın ―neft diplomatiyası‖ və onun nəticələrinin problemin həllinətəsir təsiri:
– Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi; Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqiĢəsi, münaqiĢənin sülh yolu ilə həll edilməsində beynəlxalq təĢkilatların rolu;

– ATƏT-in Minsk Prosesi;
BMT çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həlli;
– Ərəb Dövlətləri Liqası ilə Azərbaycan arasında əməkdaĢlıq;
– Yaxın ġərq və Afrika region ölkələrinin beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində Azərbaycanla
əməkdaĢlığı;
– Orta ġərq və Cənubi Asiya region ölkələrinin beynəlxalq və regional təĢkilatlar çərçivəsində
Azərbaycanla əməkdaĢlıq və s. istiqamətləri misal göstərmək olar.
Məsələyə bu günün reallıqları nöqteyi-nəzərindən yanaĢaraq deyə bilərik ki, hazırki dövrdə də
həmin problemin həlli beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq müstəvisində Azərbaycan
Respublikasının prezidenti cənab Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir.
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SUMMARY
The research problem in the article written by Sadir Mammadov, head teacher in Baku Slavic
University, Doctor of philosophy on juridical sciences, is entitled: ―Armenian aggression to Azerbaijan‖. The article analyses the problem in several directions. The author investigates the real facts,
connected with both Eastern and Western history, violation of our of our territorial integrity, genocides and massacres against our people , terror acts, terror acts, deportations, crimes against humanity and cites from all the authors analyzing this problem.

Məmmədov T., doktorant,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASI
MÜASĠR AZƏRBAYCANġÜNASLIĞIN ƏSAS KOMPONENTĠ KĠMĠ
Müstəqilliyini əldə etmiĢ hər bir müasir cəmiyyət üçün ideoloji konsept çox önəm daĢıyır. Bu
haqda kifayət qədər fikir söylənmiĢdir. Burada əsas məsələlərdən biri ideoloji konseptin cəmiyyətin
müasir dünyada varlığını və təkamülünü təmin etməyə qadir olmasıdır. Daha konkret ifadə etsək,
ideologiya yalnız məzmunca qaneedici olmamalıdır, həm də onun qloballaĢan dünyada baĢ verən
proseslərin ruhuna uyğunluğu gərəkdir. Həmin problem müasir ideologiyalarda milli- mənəvi olanla
beynəlmiləlin bir-birini tamamlamasını tələb edir. Onu demək lazımdır ki, məsələnin bu tərəfi həm
dərin nəzəri hazırlığın, həm də uzaqgörən siyasi mövqenin olması ilə Ģərtlənir. Çünki konkret olaraq
cəmiyyətin tarixi təkamül qanunauyğunluqlarını bilməklə yanaĢı olaraq, müasir dünyanın Ģərtləri
daxilində onun ziddiyyətsiz inkiĢafını da təmin etmək lazım gəlir. Bu nisbət pozulanda ən qabaqcıl
ideologiya belə zərər vurur. Ulu öndər Heydər Əliyev müasir AzərbaycanĢünaslığın aktual

problemlərini müəyyənləĢdirəndə bu məqamları ustalıqla nəzərə almıĢdır. Bunu Azərbaycanın
müstəqillik illərində əldə etdiyi uğurlar sübut edir. Həmin uğurlar cəmiyyətin bütün sahələrini, o
cümlədən ideologiyanı əhatə edir. Məhz Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə
gəldikdən sonra ideologiya sahəsində konkret və dəqiq seçim edildi. Ulu öndər ideoloji konsept
olaraq azərbaycançılığa müasir tələblərə uyğun məzmun verdi. Ona görə də tədqiqatçılar haqlı
olaraq H.Əliyevi azərbaycançılıq ideologiyasının banisi sayırlar [bax: məs.: 1]. Özü də əsas məqam
ondan ibarətdir ki, Ulu öndər azərbaycançılığı AzərbaycanĢünaslığın mərkəzi hissəsi statusunda
qəbul etdirə bildi. Burada məsələnin həm tarixi, həm də nəzəri aspektdə əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Çünki H.Əliyevin bu iĢi faktiki olaraq azərbaycançılığı ideoloji konsept olaraq
tədqiqatçıların diqqət mərkəzinə gətirdi. Müasir tarixi dövr üçün bunu Azərbaycan dövlətçiliyinin
gələcəyi baxımından inqilabı saymaq olar. Sirr deyil ki, Azərbaycanın yüz illərlə iĢğal altında
olması insanları ideoloji cəhətdən zəiflətmiĢdi. Azərbaycanlılar qəlblərində Azərbaycana sevgini
heç zaman azaltmamıĢlar. Ancaq bu sevginin dövlət səviyyəsində ideoloji forma və status alması
yox idi. Əvəzində bir tərəfdən alimlər arasında fikir ayrılığı gücləndi, fərqli ideyalar irəli sürüldü,
digər tərəfdən də bu ideyaların milli maraqlara uyğun olub-olmaması haqqında vahid mövqenin
formalaĢmasına imkan verilmədi. Hər iki halda Azərbaycan cəmiyyət və dövlət olaraq zərərlər
gördü. AzərbaycanĢünaslığın nəzəri konsept olaraq inkiĢafı məsələsində ciddi əngəllər meydana
gəldi. Məhz belə bir böhranlı durumdan ağıllı çıxıĢ yolu tapmaq lazım gəlirdi. H.Əliyev bu çıxıĢ
yolunun müəllifi oldu. Onun ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi proqramlar, verdiyi fərmanlara Ģüurlara
azərbaycançılığın çox önəmli olduğunu yeritdi. Həm də bu proses AzərbaycanĢünaslığın mühüm
komponenti kimi azərbaycançılıq ideologiyasının qəbul edilməsi ilə müĢaiyət olundu. Burada
Azərbaycan dili ilə bağlı Ulu öndərin həyata keçirdiyi iĢləri mütləq qeyd etmək lazımdır. Onun əsas
məqsədi Ģüurlarda dövlətçiliyi möhkəmlətməkdən ibarət idi. Burada ideologiya, ilk növbədə dil
aparıcı rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, H.Əliyev ideoloji sistem olaraq azərbaycançılıqda dövlətçiliyə
əsas yer verdi. Prezident Ġlham Əliyev bu məqamı xüsusi vurğulamıĢdır: ―Azərbaycanda müasir
dövlət quruculuğu prosesi uğurla gedir. Eyni zamanda, biz milli mənəvi dəyərlərimizə də çox
sadiqik, onları qoruyuruq. Azərbaycan dəyərləri bizim üçün müstəsna əhəmiyyət daĢıyır. Əsrlər
boyu Azərbaycan xalqı milli mənəvi dəyərlərini, ana dilini - Azərbaycan dilini qoruya bilmiĢdir. Bu
gün müasir Azərbaycan dövləti bu möhkəm təməl üzərində yaranır, güclənir və bölgədə, regionda
artıq çox mühüm amilə çevrilibdir‖ [2]. Bu bağlılıqda vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki,
dövlət dilinin ―Azərbaycan dili‖ adlandırılması cəmiyyətin bütün təbəqələrini birləĢdirdi. Burada
məsələnin iki tərəfinin olduğunu qeyd etmək lazımdır. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dili
bizim ölkənin qədim mədəniyyət ənənəsinə malik olduğunu və burada yaĢayan hər bir etnik
mənsubun payı olduğunu ifadə edir. Azərbaycan dili türk dili qrupuna daxildir, əsrlərlə bu ərazidə
yaĢayan bütün xalqların ümumi ünsiyyət vasitəsi olmuĢdur. Məsələnin digər tərəfi isə Azərbaycan
dilinin dövlətçiliyimizlə birbaĢa bağlı olan ünsiyyət vasitəsi olması ilə bağlıdır. Dildə dövlətçiliklə
ortaq mədəniyyət anlayıĢı bu tərzdə birləĢmiĢdir. Bu səbəbdən dil məsələsinin Heydər Əliyev
tərəfindən AzərbaycanĢünaslığın aktual problemləri kontekstində və dövlət quruculuğu ilə sıx
bağlılıqda önə çəkilməsini tədqiqatçılar tarixi hadisə kimi qiymətləndirirlər. Akademik Nizami
Cəfərov Heydər Əliyevin ―Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi‖ barədəki tarixi fərmanını
nəzərdə tutaraq yazır ki, ―Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin tarixində hələ ona
(Azərbaycan dilinə) bu səviyyədə qiymət verən ikinci bir rəsmi sənəd olmamıĢdır. Eyni zamanda,
Azərbaycan dilinin tarixi əsasları heç bir elmi mənbədə bu qədər aydın Ģəkildə verilməmiĢ, onun
müasir vəziyyəti barədə bu qədər mükəmməl təsəvvür yaradılmamıĢ, inkiĢaf problemləri haqqında
bu qədər sistemli Ģəkildə bəhs edilməmiĢdir‖ [1, s.596].
Dil məsələsinin AzərbaycanĢünaslıq çərçivəsində bu dərəcədə böyük önəm kəsb etməsi
H.Əliyevin yeritdiyi sistemli dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu məqama ayrıca
diqqət yetirmək lazımdır. Məsələ ondan ibarətdir ki, müasir cəmiyyətlərdə əsas strateji hədəfin
düzgün seçilməsi prinsipial əhəmiyyət daĢıyır. Azərbaycan kimi ölkələr üçün dövlətçiliyi
möhkəmlətmək bütün digər məsələlərin önündə olmalıdır. Ona görə də dövlətçilik Ģüurunun
unkuĢaf etdirilməsini müasir AzərbaycanĢünaslığın əsas punktlarından biri kimi qəbul etmək
gərəkdir. Akademik Ramiz Mehdiyev dövlətçilik konseptini bütün bunlara görə, azərbaycançılıq

ideologiyasının mühüm məqamı olaraq təqdim edir. O, yazır: ―Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev
azərbaycançılıq və dövlətçiliyi milli ideologiyanın iki əsas tərəfi kimi, müəyyən mənada bir
medalın iki üzü kimi qiymətləndirir. Ona görə də Heydər Əliyev təkcə bilavasitə dildən, dindən,
milli-mənəvi dəyərlərdən bəhs edərkən yox, həm də bütövlükdə dövlətçilikdən, Azərbaycanda
dövlət quruculuğundan bəhs edərkən azərbaycançılıq təlimini öz plana çəkir‖ [3, s.21].
Dövlətçilik baxımından Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasını milyonlara aĢılamaq
məqsədinin arxasında baĢqa mühüm bir məqam da vardır. Həmin məqam müasir cəmiyyətin konsolidasiya olunmaq ehtiyacı ilə bağlıdır. Konsolidasiya siyasi modernləĢmə ilə sıx bağlıdır və sonuncu
həm də cəmiyyətin siyasi sistemin mühüm köklü müddəalarını, onun institutlarının fəaliyyətini qəbul
etməsini nəzərdə tutur. Burada vətəndaĢların siyasi hakimiyyətin müxtəlif səviyyələrinin subyektləri ilə
razılaĢması məqamı əhəmiyyətlidir. Bu, bütün cəmiyyətin fəaliyyətində məqsədyönlülüyü və uzlaĢmanı
təmin edir. VətəndaĢların hakimiyyətin müxtəlif səviyyələrinin subyektləri ilə razılaĢması ideologiyasız
mümkün deyildir. Həqiqi konsolidasiya yalnız vətəndaĢların Ģüurluluğu, əhalinin əsas hissəsinin
məqsədyönlü və uyğunlaĢdırılmıĢ fəaliyyəti əsasında mümkündür. Konsolidasiyaya hakimiyyət münasibətlərinin möhkəmlənməsi, bütün cəmiyyətin inteqrasiyası, onun xarici və daxili təhlükələrə qarĢı
duruĢ gətirə bilməsi, dövlətçiliyin saxlanması və möhkəmlənməsi naminə nail olunur.
Beləliklə, Heydər Əliyev Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini və adətənənələrini etnik ayrı-seçkilik etmədən cəmiyyətə qəbul etdirə bildi. Sadalanan parametrlər cəmiyyətin identikliyini təmin edən əsas faktorlardır. Bununla da tarixi bir addım atıldı – Azərbaycan
cəmiyyəti öz identikliyini dilində, tarixində, mədəniyyətində, milli-mənəvi dəyərlərində və adətənənələrində görə bildi. Eyni zamanda, yuxarıda sadalanan milli-mənəvi parametrlər AzərbaycanĢünaslığın tədqiqat obyekti olmağa baĢladılar. Bu proses isə milli dövlətçiliyi inkiĢaf etdirməyin
fövqündə baĢ verməkdədir. Milli mənliyi olmayan xalqın milli dövləti də ola bilməz. Milli dövlət
milli-mənəvi dəyərləri qorumaq və inkiĢaf etdirmək iqtidarında olmalıdır. Deməli, müasir AzərbaycanĢünaslıq sözün həqiqi mənasında nəzəri funksiyası ilə yanaĢı, konkret praktiki funksiyasını da
yerinə yetirmiĢ olur. Bunu tarixi nailiyyət adlandırmaq olar.
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SUMMARY
The article examines the ideology Azerbaijanism in the context of contemporary issues
azerbaydzhanovedeniya. It is noted that Heydar Aliyev Azerbaijanism defined as the central idea
azerbaydzhanovedeniya. Therefore, this idea should be guiding factor in studies of
azerbaydzhanovedeniyu. The author argues that in its content and mission meets terbovaniyam the
modern era. The potential possibilities of this ideology can be sure that Azerbaijan will continue to
be successfully carried out the construction of a democratic and sovereign state.
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«MOLLA NƏSRƏDDĠN» JURNALI ESTETĠK TƏRBĠYƏ HAQQINDA
M.F.Axundov tərki – dünyalıq ideyalarını təbliğ edən insanlara həyatda ən adi zövqləri belə
qadağan edən din nümayəndələrini ciddi surətdə pisləyirdi. O, insan ləyaqətini alçaldan ruhaniləri
Ģarlatan adlandıraraq yazırdı: «ey vaizlər.. ey Ģarlatanlar, nə üçün avam caamatı … nemətlərdən
mərhum edirsiniz? Niyə onun həyatını zəhrimara döndərmisiniz…
Nəğmə oxuma haramdır, nəğməyə qulaq asma haramdır, nəğmə öyrənmə haramdır, teatr yəni
tamaĢaxana qayırma, haramdır, teatra getmə, haramdır, rəqs etmək məkrufdur, rəqsə tamaĢa etmə,
məkrufdur, saz çalma, haramdır, saza qulaq asma, haramdır, Ģahmat oynama, haramdır, rəsm çəkmə
haramdır, evdə heykəl saxlama haramdır»
Sonra davam edərək yazırdı: «…bütün bu saydıqlarımız zahirdə yüngül iĢlər görünsə də sizin
xəbəriniz yoxdur ki; əgər ifrata yol verilməzsə, bunlar insan təbiətini Ģadlandıran, onun ağlına və
fikrinə cila verən cövhərlərdəndir. Ġnsanın təbiəti Ģadlıq və kədər üçün yaranmıĢdır və bu iki
qüvvədən hər birinin insan təbiətində öz rolu vardır və bu qüvvələr iĢlənmədikdə kütləĢə bilər, necə
ki, qolu bir il tərpətməsən quruyar»
Azərbaycan maarifpərvərləri qeyd edirdilər ki, insana nəğmə, rəqs, teatr qəm vermir, əksinə
insanı qəmli edən yalançı mollalardır ki, onlar Ġslam dinini təhrif edir, «Quran»ın ayələrini öz
məqsədlərinə uyğun təfsir edirlər. «Molla Nəsrəddin» jurnalı Azərbaycan maarifçilərinin estetik
tərbiyə haqqındakı mütərəqqi fikirlərini XX əsrin əvvəllərində daha qüvvətli bir Ģəkildə irəli
sürürdü.
«Mola Nəsrəddin» jurnalı incəsənətin ideya saflığı, tərəqqisi və tərbiyəvi rolu ilə bağlı ardıcıl
mübarizə aparırdı. Jurnal «Teatr və musiqi», «Elm və musiqi» və sair yazılarda müsiqinin tərbiyəvi
əhəmiyyətindən danıĢaraq yazırdı: məlumdur ki, camaatın qabağa getməsi üçün teatr məclisləri ən
faydalı bir Ģeydir. Bəlkə belə olan surətdə teatr məclislərinin inkiĢaf tapacağını lazım və vacib
bilmək lazımdır, həmin bu məqsədə çatmaq üçün sair millətlər Ģəhərlərdə və hətta kəndlərdə teatr
cəmiyyətləri bina edirlər. Bu yolda çox pullar qoyub və teatrxanalar təsis edib, teatr iĢçilərinin günü
– gündən tərəqqisinə çalıĢırlar.
Yunanıstanda Homerin, Ġngiltərədə ġekspirin, Almaniyada Hötenin, Rusiyada Qoqolun,
Ġtaliyada Qoldenin və baĢqalarının adları aləmi mətbuatda min illər qalacaqdır.
Jurnal musiqiyə böyük qiymət verirdi. O dünyanın ən böyük musiqi xadimlərini səmimi –
qəlbdən sevir və onların musiqi əsərlərinin öyrənilməsini vacib bir iĢ hesab edirdi.
Jurnal yazırda: Almaniyada Qaydın (1732- 1809), Betxovin (1770- 1827), Mendelson (18091847), Avstriyadan ġübert (1767-1828), ġtraus (1825-1890), Rusiyada M.Ġ.Qlinka (1804-1854),
Müsorski (1839-1881), Çaykovski (1840-1893) və s. musiqi aləmini yüksəyə qaldırmıĢlar.
«Mola Nəsrəddin» jurnalı adamların tərbiyə olunmasında estetik tərbiyəyə yüksək qiymət
verirdi. Estetik tərbiyə adamlarda nəcib sifətləri, rəftar və davranıĢ qaydalarını yaxĢılaĢdırır, əxlaqi
keyfiyyətlərini gözəlləhdirir, bədii aləmdən baĢ çıxarmağa kömək edir. Estetik tərbiyə adamların,
xüsusən gənclərin bədii zövqünü, mühakiməsini inkiĢaf etdirir, onlarda dostluq, yoldaĢlıq, ittifaq
bağlamağı daha da möhkəmləndirir. Estetik tərbiyə uĢaqlarda bədii hisslərin, qavrayıĢların
inkiĢafına, gözəlliyi sevmək və ondan həzz almaq iĢinin yaxĢılaĢmasına yaxından təsir edir. Estetik
tərbiyə gənclərdə yaradıcılıq qabiliyyətini inkiĢaf etdirir.
Bu nöqteyi – nəzərdən «Mola Nəsrəddin» jurnalı estetik tərbiyə və onun bütün vasitələrinin
tərbiyədəki roluna böyük əhəmiyyət vermiĢdir.
«Molla Nəsrəddin» jurnalı dərc etdirdiyi felyetonlarda göstərirdi ki, ilə yazıb xalqı baĢa
salırdı ki, müsəlman millətinin heç bir üdəba və fəlasifələri (filosofları) olmayıb ki, onlar musiqi
aləmini pisləsinlər və bu barədə kitablar yazsınlar. «Xudəvəndi – Aləm yuxarıda tamaĢa eləyib
görür ki, yaratdığı millətlərin içində müsəlman milləti kimi heç bir millət yoxdur ki, onun üdəba və
fəlasəfələri min – min cild kitablar yazıb musiqi aləminə min – min lənət oxusunlar»

«Mola Nəsrəddin» jurnalı musiqi aləmində Ģöhrət tapmıĢ bir sıra Ģəxsləri misal gətirərək xalqı
baĢa salmağa çalıĢırdı ki, musiqidən, incəsənətdən qaçmaq olmaz, hər bir xalqın tarixində, onun
inkiĢafında, dünya mədəniyyətinə gətirdiyi yeniliklərdə musiqinin böyük rolu olmuĢdur. Ġtaliya,
Almaniya və Rusiyada musiqi sahəsində böyük dahilər yetiĢdmiĢdir. «Bəli, tarixə əgər əl vursaq
çox Ģeylər görərik ki, vaqeən bir vaxt Ərəbistanda musiqinin Ģöhrəti aləmə yayılmıĢdı; amma həmin
tarixi baĢlasaq vərəqləməyə axırda görərək ki, Ġtaliyada katalok kilsəsində hətta ibadəti də musiqi
sədaları altında aparırdılar. Almaniyada bethovinlər, moçsartlar,
Ģuman və Ģubertlər,
mendelsornlar və qeyriləri musiqi elminin ovçi – əlayə yetiriblər ki, görərik ki, Rusiyada qlinkalar
rus mujikləri oxuduqları milli məqamatlarını elə bir məharət ilə gözəlləndiriblər ki, bütün yer
üzərində musiqi söhbəti düĢəndə rusların Qlinkasına rəhmət oxuyurlar.
Mollanəsrəddinçilər müxtəlif yollarla bədii tərbiyə vasitələrini xalqa qadağan edən fırıldaqçı
din nümayəndələrini tənqid edirdilər. «Molla Nəsrəddin» jurnalının cəfakeĢ əməkdaĢı olan
Qəmküsar tərəfindən yazılmıĢ Ģeirlərin birində deyilir:
«Musiqi nəğməsinin çöldə eĢitcək səsini,
Mollamız evdə oturduqca qulağın tıxayır,
Bilmirəm, bəs nə əcəb tab eləyir məsciddə
Çıxır mərsiyəxan ilə Ģahnaz oxuyur».
«Mola Nəsrəddin» jurnalında bədii zövqü inkiĢaf etdirmək, uĢaq və gəncləri tərbiyə etmək
üçün teatr tamaĢalarının oynanılmasına yüksək əhəmiyyət verilirdi. Jurnal yazırdı: «…. Caamatın
qabağa gəlməsi üçün teatr məclisləri faydalı bir Ģeydir. Belə olan surətdə teatr məclislərinin intiĢar
tapmağını lazım və vacib bilmək lazımdır. Həmin bu məqsədə çatmaq üçün millətlər hər bir Ģəhərdə
və hətta kəndə teatr cəmiyyətləri bina edirlər və bu yolda çox pullar qoyub və teatrxanalar təsis edib
iĢlərinin günü – gündən tərəqqisinə çalıĢırlar».
Bədii tərbiyədə teatr tamaĢalarının roluna böyük qiymət verən jurnal yazırdı ki, adam öz
buraxdığı nöqsanları özü görə bilmir, lakin teatr tamaĢalarına baxdıqda haman nöqsanların ümumiləĢdirilmiĢ nümunələrini görür. Təsadüfü deyil ki, C.Məmmədquluzadə bir sıra səhnə əsərləri
yaratmıĢdır.
Jurnal, ümumiyyətlə, teatrların, xüsusilə məktəb teatrlarının olmasına, onun tərbiyəvi
əhəmiyyətinə yüksək qiymət verirdi. Çünki uĢaqlar dərsdən sonra boĢ vaxtlarını lazım olmayan
yerlərdə keçirməkdənsə məktəb teatrlarında keçirmələri daha əlveriĢlidir. Bu onların bədii
zövqlərinin, mühakimələrinin inkiĢafına kömək edər, «keçən günlərdə bir müəllim istəyirmiĢ
məktəbdə uĢaqlar üçün teatr düzəltsin. A baĢına dönüm, bu xəbəri eĢitcək cəmi müsəlman
müəllimləri «ittihadi müsəlmani» eləyib bu nadic müəllimi baykot eləyib nadinc müəllimi baykot
eləyirlər və səbəb də bunu qoyurlar ki, niyə qoymursan dinc və fəraqət oturaq».
«Mola Nəsrəddin» jurnalı dünyada Ģöhrət tapmıĢ və dünya ədəbiyyatına öz dəyərli incilərini
vermiĢ Ģəxslərin pyeslərinin səhnədə oynanılmasına çalıĢırdı. «Teatr məclislərində oynanılan
məzhəkəli, təmsillər, komediyalar, həzinamiz faciələr yer üzündə ən artıq məharətli və dərin fikir
sahibləri olan ədiblərin qələmlərinin əsərləridir».
Məhrum Mirzə Fətəlinin «Hacı Qara» kimi bir komediyası Avropa nöqteyi – nəzərincə və
mötəbər əsərlərin cərgəsinə daxil olmalıdır [85, 1906, №28]. Jurnala görə böyük yazılar zamanın
yaxĢı əsərləri səviyyəsində olan ölməz əsərlər yaratmıĢlar. Həmin əsərlər uĢaqlarımızın bədii
tərbiəsinə öz müsbət təsirini göstərə bilər, onlardan istifadə etmək lazımdır. Jurnal Azərbaycan
xalqının böyük materialist – filosof klassik ədəbiyyat nümayəndəsi olan M.F.Axundov «Hacı Qara»
komedyasına yüksək qiymət verərək dünya ədəbiyyatında böyük ĢöĢrət qazandığını qeyd edirdi.
Doğrudan da «Hacı Qara» əsəri realist bir əsər kimi dünya ədəbiyyatında özünə məxsus yer tutur.
Axundov bu əsərdə feodal – patriarxal dünyasının çürüklüyünü, istismarını, tacirlərin çürük əxlaqi
keyfiyyətlərini, tamahkarlığını pisləyəir. Bu nöqteyi – nəzərdən jurnal haman əsərin oynalınmasını
məsləhət görür. Çünki bu əsər uĢaqlarımızın tərbiyəsinə öz müsbət təsirini göstərir.
«Mola Nəsrəddin» jurnalı camaata, «teatr haramdlır!», «teatra kömək edənlər o dünyaya»,
«…Ģapka qoyan Ġvan sifətində gələcək, qramafon səsinə, «yox, yox haramdır ona qulaq asmaq,

oradan cin səsi gəlir», «müsəlman teatrçıları Ģəriətə xilafdır», deyən din nümayəndələri ilə həmiĢə
mübprizə aparırıdı. Jurnal çox kəskin dildə, bəzən gülməli, bəzən kədərli, bəzən felyeton, hekayə,
son xəbərlər, bilməli xəbərlər və bəzən də satirik Ģerlər vasitəsilə islam dinindən öz vaizlərinin
çürük fikirlərini ifĢa edirdi.
«Mola Nəsrəddin» jurnalı özünün növbəti nömrəsində «Kazandan məktub» adlı məqaləsində
yazır: «Bir gün mollalar ağsaqqallara dedilər ki, teatr köhnədir, buna görə gərək teatrı bağlayaq.
Yığılıb bir «Ptisiya» düzəldib cənab qubernatorun qulluğunua göndərdilər. Qubernator da baxmadı.
Sonra cümə günü cəmi məscidlərdə duadan sonra bir para mollalara dedilər və hamısı bunu ərz
etdilər ki, teatra gedən cəhənnəmə gedən kimidir, ay müsəlman qardaĢlar, sizin ki, arvadlarınız,
qızlarınız teatra gedirlər və orada kiĢilərlə görüĢürlər, fahiĢəxanaya gedən kimidirlər. Müsəlman
bəndəsi oraya getməməlidir.
Yaxud teatr haqqında iki hacının söhbətinə diqqət yetirək: «Mola Nəsrəddin» jurnalı yazırdı:
«Bir teatr cəmiyyəti məndən xahiĢ etdi ki, bir əba tapım. Ġrəlilər də mən teatr üçün bir para libas
tapıb verərdim ki, teatr məclisində geysinlər. Bu dəfə də əbamı vurdum qoltuğuma ki, aparım teatra.
Qədim dostum molla Həmdulla miyanəli mənə rast gəldi və əbanın əhvalatını soruĢdu və mən də
cavab verdim. Gördüm dostumun rəngi bozardı və bir qədər mənim üzümə baxıb dərin bir ah çəkdi,
sonra yapıĢdı əbadan və baĢladı dartmağa.
Dedim – axı, yekə kiĢisən, sözünü de görüm nə istəyirsən? Molla əbanı boĢladı və üzünü
məndən çöndərdi ki, getsin və gedə – gedə məndən soruĢdu: qiyamətdə nə cavab verəcəksən?
Dedim kimə? Dedi: - Allaha, dedim – nədən ötrü? Dostum bir az uzaqlaĢıb … əlindəki ağacı göyə
qozuyub baĢladı: ay məlun sizin kimi ləmzahəblər Ģəriətin belini sındırdılar».
Xülasə, əbamı apardım teatr məclisinə, həmin gecə teatr məclisində əbamı geyib oynadılar.
Mən də baxırdım. Sabah oldu, gördüm ki, gözlərim bərk ağrayır. Ġndii bu saat elə bir Ģiddətlə
ağrayır ki, gözlərimi aça bilmirəm. Ġndii bu sözləri yazmaqdan qəsdim teatr məclislərinə libas
verən qardaĢlarımı xəbərdar eləməkdir ki, bu iĢlərin nəticəsi söz yox ki, axırda məlum olacaqdır.
Hələ bəzi biar adamlar teatrlara övrətlərinin də libaslarını aparırlar.
Jurnal Ģəkillərdən çox məharətlə istifadə edərək xalqı baĢa salırdı ki, teatrlara gedin, bədii
zövqünüzü inkiĢaf etdirin, boĢ vaxtlarınızı Ģən, gümrah və əyləncəli yerlərdə keçirin. Jurnalın 1909cu il №11, 13, 1910-cu il №2, 3, 16- saylarında belə Ģəkillərə tez-tez təsadüf olunur. Jurnalda
verilmiĢ bir Ģəklə diqqət yetirək: Qramafon çalınır, müsəlman ziyalıları qulaq asır, avam camat isə
bu səsi eĢidən kimi qaçırlar. Onları tutub zorla saxlamaq istəyirlər, lakin mümkün olmur. ġəklin
altında isə avam camaatın dili ilə deyilən bu sözlər yazılmıĢdır: «yox, yox haramdır, ona qulaq
asmaq:- oradan cin səsi gəlir»
Və yaxud baĢqa bir Ģəkildə belə bir hadisə təsvir edilir: cəmiyyəti xeyriyyənin üzvləri avam
camaata teatr bileti satmaq təklif edirlər, hacılar bileti almaq isməyərək qaçırlar. Cəmiyyəti
xeyriyyənin üzvləri də onların ardınca qaçır, onlardan birini güclə tutub yerə yıxırlar və bileti onun
ağzına soxurlar.
ġəklin altında isə bu sözlər yazılmıĢdır – Tiflisdə Ģeytan bazarda cəmiyyəti xeyriyyə üzvləri
müsəlmanlara teatr bileti satırlar.
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SUMMARY
The article deals with about aesthetic upbringing of ―Molla Nasreddin‖ journal. Some examples taking from different numbers of journal has been investigated by scientific-theoretical side.
Result of the investigations of the problems it is proved that the journal had been systematically
fought for idea purity, progress and educational role of the art.

Məmmədov B.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
XAÇMAZ RAYONUNUN OBA VƏ QIġLAQ SONLUQLU TOPONĠMLƏRĠ
Oba və qıĢlaq formantlı toponimlər Azərbaycanın ġərq zonasının ġimal hissəsi üçün
səciyyəvidir. Regionun digər zonalarında oba və qıĢlaq komponentli kənd adlarına rast gəlinsə də
Xaçmaz rayonunda bu tip toponimlər çoxluq təĢkil edir.Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki,
Respublikamızın ərazisində oba komponentli 92-oykonimin 45-i Xaçmaz, 16-sı Qusar rayonlarının
payına düĢür. 55 qıĢlaq formantlı məntəqə adından isə 10-u Xaçmaz rayonundadır.
Xaçmaz rayonundakı Oba formantlı kəndlərin adlarına diqqət yetirək: Rəhimoba Çuxuroba,
MaĢioba, Hacıisaoba, Ağarəhimoba, QadaĢoba, Palçıqoba, Manafoba, Ağaverdioba, AğaĢirinoba,
Hacıəbdürrəhimoba, Nağıoba, Sabiroba,(Dədəli inzibati ərazi vahidiliyində yerləĢir) Məncəroba,
Ortaoba, Zuxuloba, Düztahiroba, Ukuroba, Səlioba, Yaquboba, Bayoba, Digahoba, Ġdrisoba,
Fərzəlioba, Muruqoba, Yasaboba, Sabiroba (Nərcan inzibati ərazi vahidliyində yerləĢir),
MürĢüdoba, Mürəffəroba, Xaspoladoba, Hacıqurbanoba, Pirquluoba, Hacımməmdoba, AĢağıoba,
Aslanoba, Uzunoba, Yataqoba, Tikanoba, Məcidoba, ġərifoba, Xanoba, Xanlıqoba.
Xaçmaz rayonunda yerləĢən qıĢlaq formantlı oykonimlər isə aĢağıdakılardır:
AlıcqıĢlaq, QədiməliqıĢlaq, QımılqıĢlaq, MirzəməmmədqıĢlaq, ÜĢgünqıĢlaq, SusayqıĢlaq,
MehrəliqıĢlaq, MürsəlliqıĢlaq, BəyqıĢlaq.
Xaçmaz rayonu ərazisində yerləĢən, oba və qıĢlaq komponentli oykonimləri I tərəfinin ifadə
formasına görə aĢağıdakı Ģəkildə qruplaĢdırmaq olar:
a) mürəkkəb quruluĢa malik oykonimin I və II komponenti etnonimik adlarla ifadə olunaraq,
yaĢayıĢ məntəqəsinin konkret tayfaya və ya nüfuzlu bir Ģəxsə məxsusluğunu, onlar tərəfindən
salındığını bildirən adlar əmələ gətirir;
Rəhimoba, Hacıisaoba, Ağarəhimoba, Nağıoba, Qədiməli qıĢlaq, Fərzəlioba, Müzəffəroba,
Hacıqurbanoba, MehrəliqıĢlaq, MürsəlliqıĢlaq, QımılqıĢlaq və s.
b) I tərəf bəzi keçmiĢ titul və vəzifə adları ilə ifadə olunaraq məntəqənin onlara məxsusluğunu
bildirir: BəyqıĢlaq, Boyoba, Xanlıqoba, Xanoba
c) Oba və qıĢlaq formantlı bir sıra mövcud yaĢayıĢ məntəqəsinin adlarına əlavə edilərək həmin
oba və qıĢlaqların onlara məxsus olduğunu bildirən yeni oykonimlər yaradır. Məlumdur ki, qıĢlaq
köçəri həyat sürən maldar tayfaların ilin soyuq vaxtlarında istifadə etdikləri yaĢayıĢ yeridir. Zaman
keçdikcə insanların yaĢam tərzi dəyiĢmiĢ, əhali oturaq həyat tərzinə keçərək qıĢlaqları daimi yaĢayıĢ
məskəninə çevirmiĢlər. (Məsələn, QımılqıĢlaq, Qımıl kəndinə və yaxud qımıl tayfasına məxsus
qıĢlaq yeri. Qeyd edək ki, Respublikamızın bir çox yerlərində o cümlədən Quba rayonunda Qımıl
adlı kənd vardır). Belə oykonimlərin yaranmasının bir səbəbi də yaxın keçmiĢə qədər ayrı-ayrı
yaĢayıĢ məntəqələrinin daha yararlı yerlərdə oba və qıĢlaqlarının olması, sonralar tədricən həmin
oba və qıĢlaqlara, mənsub olduqları kənd sakinlərindən müəyyən hissəsinin köçərək məskunlaĢmasıdır. Bunlara misal olaraq Digahoba, QımılqıĢlaq Zeyxuroba və s. kəndlərin adlarını çəkmək olar.
e) I tərəf bir sıra oronim və hidronimlərlə ifadə olunaraq məntəqənin yerləĢdiyi yerin coğrafi
relyefini bildirir:DüzTahiroba, Palçıqoba, Ortaoba, Uzunoba, Çuxuroba, AĢağıoba, Yataqoba –
oykoniminin I tərəfi yataq – çay yatağı anlamında iĢləndiyini düĢünürük.

Xaçmaz rayonunda 45 oykonimin tərkibində iĢlənən oba komponentinin mənĢəyinə gəlincə
isə bu sözün mənĢəyi, mənası, yayılma arealı haqqında Türkologiyada müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Oba sözü qədim türk dillərində ―tayfa nəsil‖ mənalarında iĢlənmiĢdir.(1, səh.373).
Orxon-Yenisey abidələrində oba sözü oba, oymaq, qəbilə, tayfa mənasındadır.( 2, T, II.3)
Bir çox türk dillərində, o cümlədən türkmən dilində oba sözü qıĢlaqda bir neçə ailənin köçəri
və birgə yaĢama üçün birləĢməsi oba anlamındadır. K. ġ. ġaniyazov qıpçaq ailələrinin ―oba‖, ―opa‖,
―yepa‖adlanan qəbilələrdə birləĢməsini qeyd edir.(3, səh,62)
Altaylılar oba adı verdikləri təpələrdən inanc yerləri kimi istifadə edərdilər.(4, səh. 51). B.
Budaqov yazır ki, qədim Elladada yolçular yol gedərkən dağların ətəyindən daĢ götürər, həmin
daĢları zirvəyə qaldırar, orada oyuq qurardılar. Monqolustanda belə daĢ qalaqları oba adlandırılardı.
Azərbaycan dilindəki ―oba‖ sözünün kökü də buradandır.(5, səh.222). S. Mollazadəyə görə oba
kənddən kiçik coğrafi məntəqədir.(6, səh. 93). V. Ġ. Savina oba sözünü türk dillərində ―köçəri
tayfanın keçə alaçığı, çadır, tayfa, köçəri ailələr, köçəri kəndlər, daĢdan çoban koması, kəndlərdə
müvəqqəti köçəri icma‖ mənalarında iĢləndiyini göstərir. (7, səh. 163).
V. V. Radlov oba sözünü yurd, ailə, köç kimi izah edir. (8, səh.1157).
E. V. Sevortyan isə oba sözünün türk-monqol dillərində ―təpə; yığın; kurqan: qəbir;
dayanacaq‖ xüsusilə türk dillərində ‖alaçıq, çadır, arabalar üzərində qurulmuĢ ev: ―köç yeri‖
nəhayət ―köçün müvəqqəti dayanacaq yeri‖ və s. mənalar ifadə etdiyini göstərməklə yanaĢı həmin
sözün məna areallarını müəyyənləĢdirmiĢ, ayrı-ayrı məna areallarına məxsus sözün arxetiplərini
bərpa etmiĢdir. Onun fikrincə, cənubi-qərb türk dillərində oba//yba//ona//0:va//ova... formalarında
―qəbilə, tayfa, nəsil, köçəri tayfa: keçə alaçıqlı tayfalar: köçəri ailəsi: tayfaların yaĢayıĢ yeri:
köçərilərin otlaq yeri, yad, kənar: mənalarında iĢlənən eyni sözün göstərilən aealdakı, arxetipi o:ba//
o:va olmuĢdur. Tədqiqatçı ikinci areala xas olan və nisbətən fərqli mənalar daĢıyan həmin leksik
vahidin arxetipini isə oba Ģəklində müəyyənləĢdirmiĢdir.(9.səh.398-401).
Ġzahlardan da göründüyü kimi oba sözü alimlərin diqqət mərkəzində olmuĢ və fəqli Ģəkildə
izah edilmiĢdir. Fikrimizcə, B. Budaqovun yurd sözünün monqollardan alınma olması fikri bir o
qədər də ağılabatan deyil, əksinə Radlovun versiyası daha dəqiqdir. Bəzi məqamlarda yurd sözü ilə
oba eyni semantik məna yükünə malik olur. Məsələn, dilimizdə iĢlənən yurd-yuva, el-oba buna
misal ola bilər.
Yurd leksik vahidinin etmaloji izahına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu söz bir çox
türk dillərində iĢlənir. O. T. Molçonova Azərbaycan dilində yurd, baĢqırd dilində yort-―ev, bina,
həyət, vətən, məbəd‖, qırğız dilində jurt- ―xalq, kütlə, doğma ölkə, vətən‖, kumuk dilində-yurt-―ev,
bina, yaĢayıĢ yeri‖, tatar dilində-―ev, bina, həyət, təsərrüfat, malikanə‖ qədim türk dillərində jurt―ev, yaĢayıĢ yeri, mülk‖ mənalarında iĢləndiyini göstərir(10, səh, 43-44).
Orxon-Yenisey abidələrində yurd sözü yurt Ģəklində iĢlənərək yurd, oba mənasında
iĢlənmiĢdir.
Tədqiqatçıların fikrinə əsaslanaraq əminliklə söyləmək olar ki, mürəkkəb quruluĢa malik I
tərəfi antroponim mənĢəli oba komponentli oykonimlər dövrünün nüfuzlu Ģəxslərinin köç yeri,
yaĢayıĢ yeri olmuĢdur. Nümunə üçün Xaçmaz rayonu ərazisində yerləĢən bu tip oykonimlərin bir
neçəsinin elmi izahına nəzər salaq:
Ağarəhimoba oykonim, Xaçmaz rayonunun QımılqıĢlaq inzibati ərazi vahidliyində kənd.
Məzar çayın sahilindədir. Etnotoponimdir. 1917-ci ildə Ağarəhim Ģəklində qeydə alınmıĢdır. XIX
əsrin ortalarında Quba rayonunun Çek kəndindən köçmüĢ ailələrin həmin kəndə aid qıĢlaq yerində
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. 1933-cü ildə Sabirabad rayonunda da Ağarəhimli yaĢayıĢ
məntəqəsinin olduğu göstərilir. (11, səh, 14).
Əhmədoba oykonim. Xaçmaz rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidliyində kənd. Samur –
Dəvəçi ovalığındadır. Oykonim ―əhmədə məxsus oba‖ mənasındadır. Oba sonralar daimi yaĢayıĢ
məntəqəsinə çevrilmiĢdir. (11, səh. 179)
Qeyd etmək lazımdır ki, Respublikamızın ərazisində I komponenti Əhməd antroponimi olan 8
yaĢayıĢ məntəqəsi vardır ki, bunlardan ən böyüyü Bakı Ģəhərində yerləĢən Əhmədli qəsəbəsidir.
Eyni zamanda Laçın rayonunun Əhmədli kəndi yaxınlığında Əhmədli adlı bulaq da vardır. Güman

etmək olar ki, Əhməd antroponimli yaĢayıĢ məntəqələrinin salınmasında Əhməd adlı Ģəxslərin rolu
olmuĢdur. Buna misal olaraq Xaçmaz rayonunda yerləĢən HacıƏhmədobanı göstərmək olar.
Əhmədoba inzibati ərazi vahidliyində kənd. Məzarçayın sahilində, Samur Dəvəçi
ovalığındadır. YaĢayıĢ məntəqəsinin XIX əsrin ortalarında Qrız kəndindən olan Hacıəhməd adlı bir
Ģəxs keçmiĢ qıĢlaq yerində salmıĢdır. KollektivləĢmədən sonra daimi yaĢayıĢ məntəqəsinə
çevrilmiĢdir. Oykonim ―HacıƏhmədə məxsus oba‖ mənasındadır. (11, səh, 219).
Xaçmaz rayonunda yerləĢən oba və qıĢlaq komponenti oykonimləri araĢdırdıqda aydın olur ki,
qeyd olunan formantda olan yaĢayıĢ məntəqələrinin yaranma tarixi son dövrlərə aiddir.
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SUMMARY
In this thesis were researched the names of villages ending by suffixes –―oba –kishlax‖
Khachmas region, One of the northen districts of Azerbaijan Respublic and explained ethimological
meaning some of them.
Məmmədova E., Azərbaycan Tibb Universiteti, kabinet müdiri, Azərbaycan
M.KAġĞARĠ ―DĠVAN‖INDA FELLƏRĠN QURULUġCA NÖVLƏRĠ
Türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin təkamül prosesini izləmək üçün qədim yazılı
abidələrin rolu əvəzolunmazdır. M.KaĢqarlının ―Divanü lüğat-it türk‖ əsəri türk xalqlarının qədim
tarixini, etnoqrafiyasını, həyat və düĢünmə tərzini, türk dilinin qədim dövrlərdəki leksik-qrammatik
zənginliyini göstərən ən möhtəĢəm abidəsidir. Bu abidə müxtəlif türk tayfalarının dilləri arasında
leksik-semantik ümumiliyi və fərqləri ən incə çalarlarına qədər əks etdirir.
Ərəblərə türk dilini öyrətmək, onun böyüklüyünü sübut etmək məqsədilə əsər yazmaq istəyən
müəllif adi lüğət yox, fundamental bir abidə yaratdı. Min il əvvəlki türk dillərinin ümumi leksik
sistemini özündə əks etdirən əsər bizim üçün çox dəyərlidir.
Lüğət kimi tərtib olunmuĢ bu əsərdə 9000-ə yaxın söz və ifadə toplanıb, qədim türklərin
yayıldığı əraziləri göstərən xəritə verilib.
―Divan‖ın leksik potensialının mühüm bir qismini fellər təĢkil edir. Fellər həm leksiksemantik, həm morfoloji, həm də sintaktik söz yaradıcılıqlarında əsas material kimi iĢtirak edir.

Türk dillərində fellərin milli özünəməxsusluğunu həssaslıqla duyan və onların semantikasını
zərgər dəqiqliyi ilə təsəvvür edən böyük ensiklopedist-dilçi lüğətdə fellərin quruluĢ xüsusiyyətlərinə
də diqqət yetirmiĢdir.
Fellər quruluĢuna görə də dilin ən zəngin nitq hissələrindəndir. Belə ki, fellər həm özləri baĢqa
nitq hissələrinin yaradılmasında, həm də fellərin müxtəlif formalarının yaranmasında fəal iĢtirak
edir. Elə bu baxımdan da abidənin dilində olan fellər quruluĢ etibarilə üç qrupa bölünür: sadə,
düzəltmə və mürəkkəb.
M.KaĢqarlı ―Divan‖ında sadə fellər mühüm yer tutur və onlar müxtəlif fonetik struktura
malikdir. Türkoloji ədəbiyyatda fellərin tarixən təkhecalı və ya ikihecalı olması barədə iki fikir
özünü göstərir. A.N.Kononov 79, s.109, V.V.ReĢetov 95, s.127 və baĢqaları bu fikirdədir ki,
qədim türk kök felləri birhecalı olmuĢ, sonralar sait qəbul edərək ikihecalı fellərə çevrilmiĢdir. Q.Ġ.
Ramstedt, N.K.Dmitriyev və ümumiyyətlə, sovet türkoloqları fel növünün ikihecalılıqdan
təkhecalılığa keçmək fikrini müdafiə edirlər.
Azərbaycan dilçiliyində də birhecalı fel köklərinin ilkin olması fikrini əsas götürən dilçilər
çoxdur 51, s.22; 8, s.208. Ġstər müasir dilimizdəki, istərsə də tarixi abidələrimizin dilindəki sözlər
birhecalı söz kökünün daha qədim, ilkin olduğu fikrini təsdiqləyir.
M.KaĢqarlı ―Divan‖inda kifayət qədər birhecalı fellər vardır ki, onların bir çoxu müasir
dövrümüzə qədər türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində yaĢaya-yaĢaya gəlmiĢdir.
―Divan‖da verilmiĢ sadə fellərin bir qismi birhecalıdır. Bu fellər içərisində samit+sait+samit
sxemli sözlər üstünlük təĢkil edir. Onların bir qismi bu gün də Azərbaycan dilində iĢləkdir: həmin
fellər bunlardır: bıç- ―bic‖, ka- ―qa‖, sür-, sok- ―sox‖, baş-, yat-, çak- ―çax‖, süz-, sağ-, tik-, kəz,
―gəz‖, kit- ―get‖, kəl- ―gəl‖, çık- ―çıx‖, kir- ―gir‖ və s.. Göründüyü kimi bəziləri fonetik dəyisikliyə
uğramıĢdır; bu dəyiĢiklik ya samit, ya da saitdə baĢ vermiĢdir. Abidədəki bul- feli isə müasir
dilimizdə ümumiĢlək olmasa da, az-az halda iĢlədilir və deməli anlaĢılandır. Tuşdı ―tuĢ oldu‖ feli də
müasir dilimizdə yoxdur, lakin bu sözün kökü olan tuĢ sözü tuş gəlmək, tuş olmaq ifadələrinin
tərkibində bu gün də iĢlənir. Görünür, bu söz omonim olaraq həm fel, həm də ad mövqeyində
olmuĢdur.
Samit+sait+samit tipli fellər içərisində müasir dilimizdə olmayan, arxaik xarakterli sözlər də
vardır. Bu tipli fellərə misal olaraq sağdi ―əldə etdi‖, burdi ―qoxudu‖, sızdi ―əridi‖, sokdu ―döydü,
duz‖, bükdi ―yerə sindi‖, çəkdi ―nöqtələdi‖, tındı ―dayandı‖, köndi ―düzəldi‖, rüsdi ―döydü‖, susdi
―hücum etdi‖ sözləri göstərmək olar. Bunlardan bəziləri qədim türk yazılı abidələrində də
mövcuddur. Məsələn, qədim abidələrin dilində sü –―qoĢun‖ 37, s.94, sok-  ―döy‖ 37, s.93, tın,
―dincəl‖ 45, s.105 və s. fellərin mənaları uyğundur. Bəzi fellər də vardır ki, onların səs tərkibində
mürəkkəbləĢmə getmiĢdir: sığ-feli sığallamaq, san- feli sayılmaq formasına düĢmüĢdür.
Üçhərfli birhecalı fellər içərisində elələri də var ki, sonralar həmin sözlərin əvvəlində iĢlənmiĢ
y samiti düĢmüĢdür. Buraya yitti ―itdi‖, yuttı ―uddu‖ felləri daxildir. Bu fonetik dəyiĢmələri dilimiz
üçün təbii hesab edilir.
Bəzən elə fellərlə qarĢılaĢırıq ki, onlar abidədə birhecalı üçhərfli sözlər kimi qeydə alınmıĢ,
lakin müasir dilimizə daha mürəkkəb fonetik-morfoloji quruluĢda gəlmiĢdir. Məsələn, abidədə olan
sapdı ―sapladı‖ feli müasir dilimizdə fel kimi mövcud deyil, isim kimi vardır. Lakin sap ismindən
yaranmıĢ saplamaq feli müasir dilimizdə iĢlədilir. Qeyd edək ki, M.KaĢqarlının ―Divan‖ında bu söz
bir neçə mənada təqdim edilir: 1) sapladı ―dərzi‖, 2) sarıdı. Həmin söz qədim türk abidələrinin
dilində ―birləĢdirmək‖ mənasında iĢlədilmiĢdir 45, s.89. Bu gün dilimizdə beli saplamaq
birləĢməsindəki saplamaq sözü bu mənalara uyğun gəlir.
Abidədəki saldı feli haqqında da belə fikir söyləmək olar. Burada həmin fel həm göstərilən
mənada, həm də ―sallamaq‖ mənasında verilmiĢdir. Yetti feli isə müasir dilimizə yetdi – yetişdi,
habelə digər mənasında yedəklədi formasında gəlib çatmıĢdır. Ġkinci və üçüncü halda bu söz Ģəkilçi
ilə gəlmiĢdir ki, bunlardan da birincisi indi də düzəltmə kimi izah edilə bilir yet+iş, ikincisi isə kök
Ģəkilçiyə ayrıla bilməyən söz kimi gəlmiĢdir: yedəklə.
Birhecalı sözlərin ikinci qismi sait+samit fonetik quruluĢuna malikdir. Bu fellər də abidədə
kifayət qədər vardır. Bunların da bir qismi müasir Azərbaycan dilinə qədər gələn sözlərdir: azdı,
attı, aldı, eşdi, uçdı, övdi ―ovdu‖, oydu, ogdi ―öydü‖.

Ġkinci qismi isə arxaik fellər olaraq qalmıĢdır: uldu ―əpridi‖, usdu ―zənn etdi‖, ördi
―göründü, ağıldan çıxdı‖, avdı ―toplandı‖, əvdi ―bir Ģeyə tərəf qaçdı‖. Burada diqqəti çəkən bəzi
məqamlar var. Belə ki, bu cərgədə verilmiĢ ördi sözünün üçüncü mənası da var ki, ―hördü‖
deməkdir. Bu anlamda həmin söz müasir variantı ilə səsləĢir. Bundan baĢqa, ikdi feli bu gün bir az
mürəkkəbləĢmiĢ fonetik formada ilişdi Ģəklində iĢlənir. Usdı feli isə omonim səciyyə daĢıyaraq həm
də ―susadı‖ mənasına malıkdir. Əvvəlki cərgədə verilmiĢ usdı sözü ilə bu söz bir-birinə oxĢasa da,
əslində mənĢə etibarilə baĢqa-baĢqa sözlərdir. Belə ki, birincisi qədim us ―ağıl‖ sözü, ikincisi isə su
sözü ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, us sözü hər iki mənada – həm ―fikirləĢmək‖, həm də ―susamaq‖
mənasında qədim türk abidələrində də qeydə alınır 45, s.117.
Abidə sait+samit fonetik qəbilində iki fel də vardır ki, onların səslənmə fərqi bu gün dilimizdə
nq səsinin olmaması ilə bağlıdır. Əsərdə ənqdi ―çaĢdı‖, onqdı ―soldu‖ kimi təqdim edilən bu
sözlərdə əslində sağır nun samiti vardır ki, o da bir səsdir. Ona görə də verdiyimiz həmin nümunələr
üç hərfli yox, iki hərfli sözlərdir.
Abidədə az da olsa, sadə ikihecalı sözlər də vardır. Məlumdur ki, ən qədim dövrlərdə sözlər
məhz birhecalı olmuĢ və sonradan müxtəlif Ģəkilçilərlə daha mürəkkəbləĢmiĢdir. Ona görə də,
fikrimizcə, ―Divan‖da olan iki, üç hecalı sözlərin özləri də əslində birhecalı sözlərdən törəmiĢdir,
lakin bəzən onların köklərini müəyyənləĢdirmək olmur. Bir qisminin isə tarixi köklərini
müəyyənləĢdirmək olur. Məsələn: yubat-, irpə-, küçən-, aya-, oxşa-, yarat-, opra-, oğurla-, tükət-,
əsirgə-, toğru-, orpəş-, tokuş-, kavuş-, kapış-, soruş-, savaş-, kakış- və s.. Bu sözlər kök-Ģəkilçi
sərhədini tarixi aspektdə müəyyənləĢdirmə baxımından fərqlidir. Belə ki, aya- feli tarixi ay- ―de‖
felindən yaranmıĢ və bu gün ayama (ləqəb) sözündə qalmıĢdır. Abidədə bu söz həm ―ləqəb‖, ―ver‖
mənasındadır. Oğurla- feli müasir dilimizdəki mənanı verir və burada –la çəkilçi morfem kimi
aydın görünsə də, oğur sözü ilə bunun əlaqəsini görmək mümkün deyil. Belə ki, abidələrdə oğur
sözü olsa da, tamam baĢqa mənadadır: ―vaxt, Ģərait, səbəb, uğrunda‖.
Toğru müasir Azərbaycan dilində sifət, zərf kimi müstəqil leksik mənalı söz, istiqamət
bildirən qoĢma kimi fəaliyyət göstərir. Abidədə isə bu söz toğrun-―doğrulmaq, yönəlmək‖
mənasında fel kimi də vardır. Məlumdur ki, -ru// -qarı// -ğaru istiqamət bildirən Ģəkilçidir və
verilmiĢ sözdə həmin məzmun vardır. Ona görə də güman edirik ki, bu söz toğ//doğ sözü ilə -ru
Ģəkilçisinin birləĢməsində əmələ gəlmiĢdir, lakin bu məzmuna yaxınlaĢan kökə nə abidədə, nə də
qədim türk yazılı abidələrinin dilinə aid heç bir lüğətdə rast gəlmədik. Əsirgə- sözü hətta üçhecalı
sözdür və burada iki Ģəkilçı ayirmaq mümkün olduğu halda, qədim abidələrin dilinə aid lüğətlər
müvafiq kökü ayırmağa imkan vermir. İrpə- felinin isə kökünün ir-or kimi düĢünmək olar, çünki
irpə- feli ―biçmək‖ mənasını bildirir və düĢünürük ki, həmin məna ir-or kökündə də əksini tapır,
lakin birinci fonetik variant abidədə yoxdur. Qədim türk abidələrində ir sözü ―igid‖, ―cəsur‖
mənasında verilmiĢdir ki, bunun da ―biçmək‖ mənası ilə əlaqəsi yoxdur.
Bunlardan baĢda, bu tipli elə sözlər də var ki, onların komponentlərini tarıxı aspektdə ayırmaq
olur. Göründüyü kimi, ―Divan‖da kifayət qədər sadə fellər qeydə alınmıĢdır ki, onların
əksəriyyətinin sadə olduğu Ģübhə doğurmasa da, bəziləri barədə mübahisə etmək olar.
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SUMMARY
The simple verbs in the work ―Diwan Lughat at-Turk‖. The verbs are simple, derivativa and
composite in Divan. Some of these verbs come to our time others are remained as archaisms. Some
of them fail to a phonetic changes.

Məmmədova K.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN KULTUROLOJĠ KONSEPSĠYASININ
ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Müasir dövrdə hər bir xalqın mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək
dövlətin və fenomen Ģəxsiyyətlərin üzərinə düĢür. Yalnız böyük Ģəxsiyyətlər yetiĢdirən xalqlar
minilliklər boyunca möhkəm mənəvi təməl üzərində inamla irəliləmiĢlər. Müasir Azərbaycanda bu
ağır və taleyüklü missiyanı ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz üzərinə götürmüĢ, xalqın saf
inanclarını, sağlam dəyərlərini bütün siyasi proseslərin fövqündə saxlayaraq qorumağı bacarmıĢ
lider kimi əbədiyaĢarlıq zirvəsinə ucalmıĢdır. O, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həmiĢə
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına, milli mədəniyyətimizin inkiĢafına, xalqın adətənənələrinin zənginləĢdirilməsinə çalıĢmıĢdır. Eyni zamanda, ulu öndər gənclərimizi xalqımızın
milli-mənəvi dəyərləri, milli əxlaq prinsipləri əsasında tərbiyə etməyi tövsiyə edirdi.
Azərbaycan mədəniyyətinin hərtərəfli inkiĢafında və onun zəngin mənəvi-mədəni irsinin
dünya mədəni aləminə çatdırılmasında təbii ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətləri vardır. Onun bu sahədəki misilsiz fəaliyyəti Azərbaycanın gələcək ictimai-sosial həyatı
üçün örnək və milli-mənəvi irsə münasibət baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu görkəmli
siyasət və mədəniyyət xadimi, milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı bir sıra bəyanatlarla çıxıĢ etmiĢ,
qanunlar imzalamıĢdır. O, dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, gənc nəsli
daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi ruhda tərbiyələndirirməyin dövlətimiz, xalqımız
qarĢısında ən zəruri, həlli qaçılmaz vəzifələr olduğunu 13 avqust 2001-ci il tarixli bəyanatında da
söyləmiĢdir (1).
ÇıxıĢ və bəyanatlarında olduğu kimi göstəriĢ və sərəncamlarında da elm və təhsil sahəsində
çalıĢan Ģəxslərə qayğı və diqqətlə yanaĢması hər zaman Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin
əsas xüsusiyyətlərindən biri olmuĢdur. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdikdən
sonra onun diqqət yetirdiyi ilk sahələrdən biri də elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət olmuĢdur.
Belə ki, ümummilli liderin imzaladığı bir sıra fərmanlar milli elm və təhsil sisteminin, mədəniyyət
və incəsənətin müasir tələblərə uyğun inkiĢaf etməsində mühüm rol oynamıĢdır. Bu mənada,
Azərbaycanın milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərinin ümumbəĢəri ideyalarla zənginləĢdirilməsində
onun misilsiz xidmətləri olmuĢdur. O, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmiĢinə,
zəngin mənəvi dəyərlərinə, maddi-mənəvi irsinə, incəsənətinə qayğı ilə yanaĢmıĢ, xalqın
mənəviyyatını zənginləĢdirən, onu bütün dünyada tanıdan milli mədəniyyətimizin hərtərəfli
inkiĢafını, yüksəliĢini daim izləmiĢ, buna ən ümdə vəzifəsi kimi baxmıĢdır.
Azərbaycanda müasir ədəbiyyatın, incəsənətin və mədəniyyətin dünyanı heyran qoyması,
ölkəmizin Ģöhrətini qaldırması, təbii ki, uğurlu dövlət siyasətinin nəticəsidir. Son yarım əsrdə
Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin vüsətli inkiĢafı, geniĢ miqyasda təbliği və böyük
nailiyyətləri bilavasitə Heydər Əliyevin müstəsna tarixi xidmətlərinin nəticəsi idi. Heydər Əliyev
incəsənət xadimləri ilə görüĢlərinin birində demiĢdir: ―Xalqımızın incəsənət, mədəniyyət
sahəsindəki nailiyyətləri Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Mən
bununla daim fəxr etmiĢəm‖ (5, s. 247). Bu tarixi nailiyyətlərin, xalqımızın həyatında baĢ verən
misilsiz yeniliklərin təĢkilatçısı və himayədarı məhz Heydər Əliyev idi.

Son illərdə milli-mənəvi dəyərlərimiz və bu sahədə Heydər Əliyevin xidmətlərini iĢıqlandıran
çoxsaylı əsərlər çap olunmuĢdur. Nümunə üçün deyək ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəĢr
etdiyi üç cildlik ―Heydər Əliyev və mədəniyyət‖ kitabında (2; 3; 4) Heydər Əliyevin 1969-2003-cü
illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat
xadimləri – yazıçı, Ģair, rəssam, heykəltaraĢ, memar, xanəndə, bəstəkar, aktyor və s. ilə çoxsaylı
görüĢləri, yubiley mərasimində sənət adamları ilə onların öz sənət dilində söhbətləri, ədəbi-mədəni
irsimiz haqqında çıxıĢ və nitqləri toplanmıĢdır. Bu zəngin materiallar bir tərəfdən Heydər Əliyevin
ədəbi-mədəni irsimizə, mənəvi dəyərlərimizə sıx bağlı olmasını, ardıcıl qayğısını nümayiĢ etdirirsə,
ikinci tərəfdən dövlətimizin müstəqillik tarixini yaradan Heydər Əliyevin yüksək intellektə, dərin
zəkaya, fenomenal bədii təfəkkürə və təxəyyülə, geniĢ dünyagörüĢünə malik olduğunu sübut edir.
Respublikamızda ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ulu öndər ilk gündən Azərbaycan xalqının
kulturoloji irsinə sadiq olduğunu öz fəaliyyəti, əməlləri və bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər
vasitəsilə sübut etmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003)
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, adət-ənənələrinin dirçəldilməsi ümummilli liderin bir daha
milli-mədəni irsə mənən bağlılığını göstərən parlaq örnəklərdir.
―ġübhəsiz ki, insanlara Ģeir qədər, ədəbiyyat qədər güclü təsir edən, yəni insanların
mənəviyyatına, əxlaqına, tərbiyəsinə, fikirlərinin formalaĢmasına bu qədər güclü təsir göstərən
baĢqa bir vasitə yoxdur‖ – deyən ümummilli liderin Türk dünyası ilə bağlı xidmətləri ilə bağlı isə
deməliyik ki, onun Türk dünyasının birliyi yönündəki ideyaları yeni dövrdə türk ellərinin taleyini
müsbət mənada həll edə biləcək bir proqramdır. Bu proqramın necə həyata keçiriləcəyindən çox
Ģey, o cümlədən türk ellərinin öz mənəvi potensialının tam hüquqlu və Ģəriksiz sahibi olması kimi
vacib bir faktorun taleyi asılıdır.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə xalqın mənəvi, əxlaqi, maddi
dəyərlərini özündə təcəssüm etdirərək ölkə hüdudlarından çox-çox uzaqlarda təsdiqləməyə
müvəffəq oldu. Ümumiyyətlə, onun fəaliyyəti bütünlükdə milli özünütəsdiqə, milli əqli qüdrətin
nümayiĢinə yönəlmiĢdi. Heydər Əliyev türkdilli xalqların öz milli tarixlərini, doğma dillərini,
ədəbiyyatlarını, mədəniyyət və incəsənətini, adət-ənənələrini qorumağı və onları zənginləĢdirməyi
həmiĢə dəstəkləmiĢdir. Bu baxımdan o, türkdilli ölkələrin mədəni əlaqələrini həyata keçirən Türksoy
təĢkilatının fəaliyyətinin geniĢlənməsinə və Azərbaycanın bu təĢkilatın iĢində fəallıq göstərməsinə
həmiĢə xüsusi diqqət yetirmiĢdir.
Heydər Əliyev deyirdi ki: ―Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları
içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir‖. Məhz ona görə də o,
hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin inkiĢafını həmiĢə diqqət mərkəzində
saxlamıĢdır.
Heydər Əliyev irsində Vətən sevgisi, Azərbaycan sevgisi-azərbaycançılıq hissi, xalq, millət
sevgisi, dil sevgisi, milli mənəviyyat sevgisi xüsusi yer tutur. Bunları insan üçün mənəvi əsas kimi qəbul
edən ulu öndər, sözün əsl mənasında xalqların ən böyük sərvəti hesab olunan milli-mənəvi dəyərlərin və
mədəniyyətimizin keĢikçisi idi...
―Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq‖ –
deyən Heydər Əliyev azərbaycançılığı milli bir ideologiya kimi irəli sürür, mədəniyyətimizi, mənəvi
dəyərləri təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın – dövlət quruculuğu prosesinin
mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi (3). Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmiĢinə, mədəni irsinə və
mənəvi dəyərlər sisteminə sönməz məhəbbət duyğularıyla yanaĢan ümummilli lider həm də bu
dəyərlərin qoruyucusu idi (4).
H.Əliyevin kulturoloji konsepsiyasının ana xətlərindən birini də dil siyasəti təĢkil edir. Azərbaycan dilinin inkiĢafında H.Əliyevin kulturoloji konsepsiyasının parlaq təzahürü olan fərman və
sərəncamlar o cümlədən, ―Azərbaycan dili Gününün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı‖, ―Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu‖, ―Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının statusu haqqında‖ Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı, ―Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəĢri haqqında‖ Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı, ―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi

haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı və habelə dillə və mədəniyyətin digər
istiqamətləri ilə bağlı normativ sənədlər, aktlar, təlimatlar dövlətimizin bu sahəyə diqqətinin bariz
göstəricisidir.
Kulturoloji irsin mühafizəsi ilə bağlı dövlət siyasətini inkiĢaf etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Ġlham Əliyev də elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində Heydər Əliyev kursunu
uğurla davam etdirir ki, bunun nəticəsində son illərdə elm, təhsil və mədəniyyətin ayrı-ayrı
problemlərinə həsr olunmuĢ çoxsaylı dövlət proqramları hazırlanıb təsdiq olunmuĢdur. Onun imzaladığı
bir sıra fərman və sərəncamlar respublikamızda kulturoloj fəaliyyətləri müasir dünya standartlarına
uyğunlaĢmasında böyük rol oynamıĢdır. Son bir neçə il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab Ġlham Əliyevin qayğısı sayəsində elm, təhsil və mədəniyyətin ayrı-ayrı problemlərinə həsr
olunmuĢ çoxsaylı dövlət proqramları hazırlanıb təsdiq olunmuĢdur. Habelə ―Heydər Əliyev Fondu‖nun
prezidenti, millət vəkili, YUNESKO-nun və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə milli-mənəvi dəyərlərin mühafizəsi üçün həyata keçirilən məqsədyönlü və səmərəli
əməli fəaliyyət proqramları respublika ictimaiyyəti tərəfindən böyük razılıq və rəğbət hissi ilə qarĢılanmaqdadır. Fondun muğam sənətimizin inkiĢafına, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınmasına,
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə həsr etdiyi davamlı tədbirlər olduqca əhəmiyyətlidir (7).
―Muğam‖, ―AĢıq sənəti‖, ―Xalça sənəti‖, ―Novruz‖ bayramı kimi mədəniyyət incilərimizin YUNESKO
tərəfindən dünyanın qeyri-maddi irs siyahısına salınmasında bu fondun xidməti danılmazdır. Bu
baxımdan qürurla deyə bilərik ki, dövlətimizin milli-mənəvi dəyərlərin mühafizəsinə göstərdiyi qayğı
xalqımızın xoĢbəxt gələcəyinin qarantıdır. Bütün bu nailiyyətlər isə Heydər Əliyevin kulturoloji konsepsiyasinin dövlət tərəfindən layiqincə davam etdirilməsinin və həyata keçirilməsinin bariz
göstəricilərindəndir.
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SUMMARY
The article is about the main directions of Heydar Aliyev, the cultural concept. FEA of Heydar
Aliyev to the attention of culture are discussed. A number of decreessigned by the national science
and education system, gastro ASIR intent andrequirements of the arts an important role in the development brought tolight. Azerbaijani language, culture, national and moral values, customs
and traditions ofhigh culture for the development of Azerbaijan, Heydar Aliyev, the listed activities,
generalized recommendations.
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HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏRĠMĠZ
Azərbaycan mədəniyyətində mövcud olan böyük simalar və onların yaratdığı ölməz əsərlər
tariximizin heç bir mərhələsində Heydər Əliyev zamanında olduğu qədər yüksək qiymətləmdirilməmiĢdir.
Hər bir xalqın tarixi yetkinləĢmə və təkamül prosesinin ümdə qayəsini dövlətçilik ənənələri ilə
yanaĢı, həm də zəngin milli-mənəvi irsi, pak və ali dəyərləri müəyyən edir. Bu ənənə və dəyərlər
bir-biri ilə əlaqədə olaraq həm də xalqların məfkurə və düĢüncə sisteminin, dünyagörüĢünün parlaq
təcəssümü kimi meydana çıxır. Dünyanın ən qədim xalqlarından sayılan azərbaycanlılar da tarixən
formalaĢmıĢ zəngin milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlər sistemi ilə bəĢər sivilizasiyasına əvəzsiz
töhfələr vermiĢ, ülvi və saf ideallara sarsılmaz bağlılığı ilə daim özünəməxsusluqlarını qorumuĢlar.
ġərqə məxsus mütərəqqi adət-ənənələrlə Qərbin mötədil dəyərlərinin mənəvi mədəniyyətimizdəki
uğurlu harmoniyası həm də milli təfəkkürümüzdə fərqli dünyagörüĢləri və mədəniyyətləri bir araya
gətirir.
Müasir qloballaĢma dövründə elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkiĢafı real həyatda yüksək
nailiyyətlərə, mütərəqqi dəyiĢikliklərə yol açsa da, bu prosesin tarixi-mədəni irsə, əxlaqi-mənəvi
dəyərlərə müəyyən təhlükə meylləri də özünü qabarıq göstərir. ġərq-Qərb sivilizasiyasının birbirinə yaxınlaĢdığı, bəzən də gizli və ya açıq mübarizələrin getdiyi bir zamanda soy-kökə qayıdıĢın,
milli özünüdərkin böyük əhəmiyyəti vardır. Xalqın tarixən formalaĢmıĢ yüksək əxlaqi-mənəvi
meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq bütövlükdə cəmiyyətin pozitiv ruhda inkiĢafına
təsir göstərmək, onun genetik yaddaĢını, tarixi kimliyini, milli irs və özünəməxsusluğunu gələcək
nəsillərə ötürmək kimi çətin missiyanın həyata keçirilməsi zərurəti ilk növbədə ziyalıların, elm və
mədəniyyət xadimlərimizin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Azərbaycan Respublikası müstəqillik
yolu ilə inamla irəlilədiyi, demokratik, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu bir vaxtda millimənəvi dəyərlərin qorunması, gənc nəslə aĢılanması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, gənclərimiz milli ruhda və bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyə olunmalıdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycana, onun sosial-mədəni, elmi-intellektual, iqtisadi, siyasi
inkiĢafına, milli-mənəvi intibahına həsr olunan, xalqımızın tarixində bütöv mərhələ təĢkil edən
fenomenal fəaliyyətində milli dil siyasəti həmiĢə həlledici mövqe, aparıcı yer tutmuĢdur. Təkcə
yaĢanılan dövrü, müasir mərhələni yox, Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyətinin bütöv milli
tarixini, mühitini əhatə edən dil siyasəti xalqın tarixi uğurlarına əsaslanaraq böyük perspektivlərə
istiqamətlənib. Müəyyən qədər unudulan, tarixin gizlinində xalqdan ayrı salınan milli ədəbiyyat və
mədəniyyət nəhənglərinin üzə çıxarılması, bu yolla Azərbaycan dilinin böyük ədəbi yaddaĢının
bərpası, dilin daxili enerjisinin min illər boyu yığılan etnogenetik, ruhi-mənəvi potensialının
oyadılması, hərəkətə gətirilməsi Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən biridir. Bakıda,
respublikanın digər Ģəhərlərində xalqın ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinə ucaldılan çoxsaylı
heykəllər, həm də Azərbaycan dilinin halal haqqını, uca Ģərəfini təsdiqləyən abidələrdir. Yubileylər
vasitəsilə xalqa yenidən bütün böyüklüyü, əzəməti ilə, olduğu kimi qaytarılan Ġmadəddin Nəsimilər,
Molla Pənah Vaqiflər, Həsən bəy Zərdabilər... Onların heykəlləri Azərbaycan dilinin tarixi
uğurlarını, sənət zirvələrini milli mühitin daimi, əbədi enerji mənbəyinə çevirir, ümummilli
intibahda ―gizli‖ iĢ görürdü. Beləliklə, Heydər Əliyevin Azərbaycan dili siyasəti çox geniĢ mənası,
elmi-konseptual əsasları ilə, əslində Azərbaycanı xilasetmə yolunun mühüm tərkib hissəsi idi.
―Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001ci il 18 iyun tarixli fərmanı, 30 sentyabr 2002-ci il tarixli ―Azərbaycan Respublikasında dövlət dili
haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunu və bu qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrdə Heydər
Əliyevin mənəvi dəyərlərimizə münasibəti açıq ifadə edilmiĢdir. Bu bir danılmaz faktdır ki, Azərbaycan

dilinin dövlət dili kimi rəsmiləĢdirilməsi və inkiĢafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ulu öndər çox yaxĢı baĢa düĢürdü ki, hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərlərini yaĢadan, inkiĢaf
etdirən onun dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının ən əsas, bəlkə də yeganə təminatçısıdır.
Azərbaycan xalqının da ana dili onun milli varlığını müəyyən edən baĢlıca amillərdəndir. Ana
dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələdə onunla birgə olmuĢ, onun taleyini yaĢamıĢdır. Əsrlər,
qərinələrdir ki, xalqımızın əbədiyaĢarlığına xidmət edən, qədim tarixə malik olan və min illərin
müxtəlif burulğanlarından alnıaçıq, üzüağ çıxaraq müasir dövrə gəlib çatmıĢ ana dilimiz ən böyük
mənəvi sərvətimizdir. Ana dilimiz dövlət rəmzlərimiz olan himn, gerb, bayraq kimi müqəddəsdir.
Heydər Əliyev mədəni irsin təbliğinə, xalqın incəsənətə marağının dirçəliĢinə xidmət edən
sahələrə xüsusi diqqətlə yanaĢırdı. 70-ci illərdə Bakıda Opera və Balet Teatrı, Azərbaycan Dram
Teatrı restavrasiya edilmiĢ, Musiqili Komediya Teatrı və Gənc TamaĢaçılar Teatrı yenidən tikilmiĢ,
ġəkidə, Sumqayıtda, Ağdamda teatrlar bərpa edilmiĢ, Lənkəranda yenidən teatr açılmıĢdı.
Bütün Ģüurlu həyatını öz millətinin xoĢbəxtliyinə həsr edən Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bir dövrdə sənət adamları ilə yanaĢı, Azərbaycan bəstəkar və musiqiĢünaslarına çox
böyük qayğı və ehtiramla yanaĢmıĢdır. Hələ 1969-1982-ci illərdə SSRĠ–nin digər respublikaları ilə
müqayisədə böyük teatrların səhnələrində, əzəmətli konsert salonlarında Azərbaycanın görkəmli
bəstəkarlarının səhnə əsərlərinin tamaĢaya qoyulması, simfonik və kamera musiqisinin uğurla
səsləndirilməsi bilavasitə Heydər Əliyevin dəstəyi ilə həyata keçirilirdi. Məhz onun uzaqgörənliyi,
millətinə sonsuz məhəbbəti sayəsində Azərbaycan musiqisi təkcə SSRĠ-də deyil, həmçinin bütün
dünyada tanındı. Tarixən zəngin olan Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuĢdur. O, mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi.
Elə ona görə də, Heydər Əliyev mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düĢüncəyə
məxsus əsərlərin yaradılması üçün nəinki mümkün olanları, hətta mümkün olmayanlarıda edirdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi olan kitabxananın fəaliyyətini
qiymətləndirmiĢ və aĢağıdakı fikri söyləmiĢdir: ―Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün
müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət
xalqımızın mədəniyyətini nümayiĢ etdirən amillərdən biridir.‖
Heydər Əliyev tariximizin ən uğurlu təcrübələrini, milli - mənəvi dəyərlərimizi müdrik bir
həssaslıqla birləĢdirərək, ən ali milli sərvətin–müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi olmuĢdur.
―Kitabi Dədə - Qorqud‖ eposu, Xəqani, Nizami dühası, Ə.Naxçivaninin ―Mömünə Xatun‖ türbəsi,
―Qobustan‖, ―ĠçəriĢəhər‖, ―AtəĢgah‖ abidə kompleksləri, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Cavid, Mirzə Cəlil,
MüĢfiq, Vurğunun ədəbi – bədii düĢüncəsi, M. Abdullayev, T. Salahov, S. Bəhlulzadənin rəng
düzümü, M. Maqomayevin musiqi dünyası, bir sözlə, bütün bu dəyərli xəzinə ulu öndərimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢ və daima diqqət mərkəzində olmuĢdur. Son zamanlar
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təĢkilatı ilə bir sıra tədbirlər–sərgilər, konsert, tamaĢa
proqramları, poeziya məclisləri, kitab təqdimatları, elmi tapıntılar Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
yaradılmıĢ mədəniyyət saraylarında keçirilir.
Dünya Ģöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin çox möhtəĢəm nəzəri irsi içərisində onun ədəbiyyat konsepsiyası əsas yerlərdən birini tutur. O, ədəbi-mədəni
irsə öz dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi yanaĢırdı. Heydər Əliyev ən qədim çağlardan bəri
xalqın yaratdığı hər nə varsa, bundan dövlətçilik mənafeləri baxımından uğurla istifadə edirdi.
Xüsusilə hakimiyyətə ikinci dəfə qayıtdıqdan sonra o, dövlət və xalq arasında etibar və etimad
körpüsünü, inam dayaqlarını yaradıcı ziyalılar vasitəsilə qururdu.
Heydər Əliyev bütün ömrünü müqəddəs və ali məqsədə–azərbaycanlı özünüdərkinin,
mənəviyyatının, mədəniyyətinin inkiĢafına həsr etmiĢdir. O, xalqın ən ağır günlərində belə onun
milli mənliyini, xoĢbəxt gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmləndirmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ zəngin
dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu
babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi
qorumalı, qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun vətəndaĢlıq vəzifəsidir. Azərbaycan dili bu gün dərin
fikirləri ən incə çalarlarınadək olduqca aydın bir Ģəkildə ifadə etmək qüdrətinə malik dillərdəndir‖.
Heydər Əliyev təkcə bütövlükdə ədəbiyyata, ədəbi-bədii irsə deyil, müasiri olduğu hər bir istedadlı
sənətkara bir azərbaycançı kimi, sənətkar və vətəndaĢ kimi baxırdı.

SUMMARY
Azerbaijani culture created by the immortal works of the great faces and their history as a
stage in the high qiymətləmdirilməmisdir Heydar Aliyev.
Heydar Aliyev, Azerbaijan, its socio-cultural, scientific, intellectual, economic and political
development of the national-cultural renaissance, the history of our nation, the phenomenal performance of the whole stage is always a crucial position in the national language policy, the leading
place. Yasanılan period alone, the modern stage, but the entire national history of Azerbaijani literature and culture, climate, language policy, which covers the major perspectives and focused on the
success of the nation's history. Some forgettable, some laid out the history of national literature and
culture of people gizlinində nəhənglərinin revealing, in this way in the literary memory of the Azerbaijani language, the language of internal energy accumulated etnogenetik thousand years, mental
and spiritual potential of the oyadılması, move to the Heydar Aliyev is one of the great services.
Baku and other cities of the nation's literary and cultural figures of the numerous statues erected, but
also good for the Azerbaijani language, confirming the high honor of monuments.
Масимов К.
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ В РАМКАХ СНГ
Основные направления сотрудничества между Россией и Азербайджаном в рамках СНГ
определяются принципами взаимной выгоды, учета национальных интересов, взаимного доверия, динамичности отношений. В условиях формирования новых реалий в международной
жизни, происходит процесс взаимного сближения позиций между Азербайджаном и Россией
в рамках СНГ по целому ряду направлений: экономика, безопасность, гуманитарная сфера,
каспийский диалог. Как отметил президент России Дмитрий Медведев на совместной прессконференции по итогам российско-азербайджанских переговоров в конце 2010 года, отношения между двумя странами многоплановые, и имеют тенденцию к дальнейшему углублению и расширению поля совместной деятельности [3].
Важным фактором, способствующим развитию диалога в рамках СНГ, выступает взаимное позитивное восприятие на уровне руководителей двух государств, что позволяет в
формате личных контактов успешно разрешать наиболее сложные, дискуссионные проблемы по всему спектру отношений между Россией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Россия-24» подчеркнул, что между сторонами «существует
высокий уровень политических контактов, благодаря чему мы принимаем решения, которые
дают реальную отдачу. Мы по праву характеризуем наши отношения как стратегическое
партнерство» [7].
Российско-азербайджанские отношения в рамках СНГ развиваются в следующих
направлениях: сотрудничество в экономических областях; сотрудничество в областях культуры, науки, образования и здравоохранения; сотрудничество в области права и т.д.
В 1993-2010-х гг. в азербайджано-российских отношениях в рамках СНГ многое изменилось. Откровенная конфронтация и недоверия, которую демонстрировали стороны (по вопросу ДОКБ), сменилась дружественными отношениями, которые динамично развиваются.
Между Россией и Азербайджаном заключено несколько десятков соглашений. В том числе
Договор о транспортировке нефти и соглашения об основных принципах и направлениях
экономического сотрудничества до 2000 г. и до 2010 г., совместное заявление Российской
Федерации и Азербайджанской Республики о принципах сотрудничества на Каспийском море (Баку, 9 января 2001 г.), Московская декларация 2004 г. [1], Бакинская Декларация Россий-

ской Федерации и Азербайджанской Республики (Баку, 9 января 2001 г.), соглашения от 2005,
2009 гг. [2, c.177-181; 3].
Еще в 1992 г. два государства заключили Соглашение о свободной торговле и Протокол об
изъятиях из режима свободной торговли к данному Соглашению. С учетом необходимости создания условий для совместной работы Единой энергетической системы России и Азербайджанской энергосистемы, а также в целях обеспечения транзита электроэнергии по территории обеих
стран, Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики [4? c. 38].
Весьма важным с точки зрения перспектив развития экономики в обоих государствах является Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1995 г. Им предусмотрены такие формы
сотрудничества, как осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов; создание совместных научно-исследовательских организаций, формирование совместных
научных коллективов; проведение научных работ в научно-исследовательских учреждениях, на
промышленных предприятиях, в вузах, технопарках другой стороны; привлечение отдельных
ученых и специалистов одной из стран к выполнению работ в другой; проведение совместных
семинаров, научных конференций, рабочих встреч и выставок [2, c. 178].
Стороны в рамках СНГ должны содействовать: обеспечению доступа ученых обеих
стран к уникальному и новейшему экспериментальному оборудованию, а также развитию
кооперационных связей при его разработке, производстве и приобретении; созданию благоприятных условий для пребывания на своей территории ученых и специалистов из другой
страны, обмена научными приборами и оборудованием, научно-технической документацией
при выполнении совместных исследований и разработок.
В целях координации совместных исследований и разработок, а также обеспечения эффективной реализации данного Соглашения стороны создают смешанную российско-азербайджанскую комиссию ни научно-техническому сотрудничеству во главе с руководителями
Министерства науки и технической политики России и Государственного комитета по науке
и технике Азербайджана [4, c. 81-83].
Как известно, необходимым условием торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества государств является эффективная охрана промышленной собственности. Сознавая это, правительства России и Азербайджана 18 июля 1994 г. заключили Соглашение о
сотрудничестве в области охраны промышленной собственности [4, c. 128]. Сотрудничество
сторон направлено на: урегулирование вопросов, связанных с использованием прав на объекты промышленной собственности; гармонизацию национальных правовых актов в области
охраны промышленной собственности; взаимное упрощение процедуры подачи и рассмотрения на выдачу охранных документов заявителям России в Азербайджане и заявителей Азербайджана в России; обмен информацией, нормативными и иными документами, опытом и методами работы, а также специализации в области охраны промышленной собственности.
Россию и Азербайджан связывают несколько договоров в сфере транспорта. 28 мая 1993 г.
подписано Соглашение о координации деятельности железнодорожного транспорта [4, c. 39-42].
В нем записано, что функциональная деятельность железнодорожного транспорта России и
Азербайджана, а также изготовление и содержание подвижного состава и технических средств,
обеспечение безопасности движения поездов, сохранности грузов, создание нормальных условий труда железнодорожников, организация перевозочной работы, взаимодействие железнодорожного транспорта с другими видами транспорта, взаимоотношения с пользователями
услуг железнодорожного транспорта осуществляются по единым, согласованным нормативным
документам.
Стороны осуществляют скоординированную тарифную политику.
Сохраняются сложившиеся технологические границы между железными дорогами обоих
государств, действующие схемы обращения пассажирских поездов, направления вагонопотоков и грузопотоков. Предусмотрено оказание содействия друг другу в обеспечении взаимных поставок подвижного состава, оборудования, машин, запасных частей и т.п. Проводится
единая научно-техническая политика в области железнодорожного транспорта.

22 ноября 1993 г. подписано межправительственное Соглашение о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. Документ предусматривает, в частности, следующие права авиапредприятий сторон договора: совершать пролет территории
другой стороны без посадки; совершать посадки с некоммерческими целями в пунктах на
территории другой стороны; совершать посадки на территории другой стороны в пунктах,
указанных в приложении к данному Соглашению, с целью погрузки и (или) выгрузки пассажиров, почты и груза, следующих между территориями сторон; совершать посадки на территории другой стороны в пунктах, указанных в приложении к данному Соглашению, с целью
погрузки и (или) выгрузки пассажиров, почты и груза, следующих в (из) пункта третьих
стран [4, c. 122-124].
Следует отметить, что реальное сотрудничество двух государств пока явно отстает от
их намерений. Если до 1992 г. в торговом обороте Азербайджана Россия занимала первое
место, то к концу 1994 г. ее потеснили Иран и Турция. Доля этих стран в товарообороте составила в 1995 г. соответственно 186 и 86 млн. долл , тогда как доля России же составляла 72
млн. долл. Правда, за 9 месяцев 1996 г. рост товарооборота между двумя странами составил
87%. Уже в 2010 и 2011 годах товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос в несколько раз. Объем товарооборота между Россией и Азербайджаном составил по итогам первого полугодия 2011 г. на 1,455 млрд долларов. «Это на 71,5 % больше уровня аналогичного
периода 2010 года», - отмечается в сообщении торгового представительства России в Азербайджане. Как отмечается в сообщении, объем российского экспорта составил за полугодие
2011 г. 0,776 млрд долларов при темпах роста 58,9 %, азербайджанского - 0,679 млрд долларов, что на 88,5 % больше аналогичного периода минувшего года. Эти показатели соответственно в 1,5 и 2,5 раза выше достигнутых сторонами в 2008 году, когда объем товарооборота впервые составил 2,4 млрд долларов [6].
Значительно отстает Россия от названных конкурентов и по числу совместных предприятий, открытых в Азербайджане. Первенство тут держит Турция – 360 СП (Иран – 199).
А российско-азербайджанских СП всего 68 в 2003, а уже в 2010 г. – 237 [5]. Таким образом,
потенциал для развития двусторонних связей имеется солидный. Тем более что прежде экономика Азербайджана на 80% была ориентирована на рынок России.
Таким образом, экономическое сотрудничество Азербайджана и России в рамках СНГ
имеет достаточно приемлемую правовую базу, которая позволяет обеспечивать динамичность его развития.
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SUMMARY
In the conditions of formation of new realities in the international life there is a process of mutual rapprochement of positions between Azerbaijan and Russia within the limits of the CIS on variety of directions: economy, security, humanitarian sphere, the Caspian dialogue. Relations between Azerbaijan and Russia cover many spheres, tend to the further deepening and expansion of
sphere of joint activity
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ÜMUMMĠLLĠ LĠDER H.ƏLĠYEVĠN
NATĠQLĠK MƏHARƏTĠNĠN BƏZĠ CƏHƏTLƏRĠ
Ümummilli liderimizin elmin və incəsənətin bütün sahələri ilə yaxından tanıĢlığı ona imkan
verirdi ki, hər sahənin adamları ilə onların dilində danıĢsın. Ġndiyə kimi böyük öndərimizin ana
dilimizdəki çıxıĢlarının dil, üslub xüsusiyyətləri haqqında çox yazılıb 3; 4. Bizcə, bu tədqiqatların
çoxunda görkəmli siyasi xadimin nitqindəki bütün üslubi-ekspressiv cəhətlərə yer verildiyindən hər
fərdi üslubi fakt bəzən yetərincə iĢıqlandırılmamıĢ, əksər hallarda ötəri təsvir olunmuĢdur. Böyük
öndərin çıxıĢ və məruzələrini, müsahibələrini, tez-tez müĢahidə olunan bədahətən (hazırlıqsız)
söhbət – dialoqlarını nəzərdən keçirəndə belə qənaətə gəlirsən ki, onun üçün hər hansı mövzuda
danıĢmaq heç bir çətinlik törətmir. Bu da ondan irəli gəlir ki, əvvəl dediyimiz kimi, müasir tipli
siyasi xadim olan H.Əliyev hazırlıqlı idi, xalq arasında belə adamlara ―sinədəftər‖ deyirlər. Mərhum
prezidentimiz öz azərbaycançılığı ilə fəxr etdiyi kimi, birinci növbədə vətənini yaxĢı tanıyırdı, onun
tarixini, ədəbiyyatını, incəsənətini, adət -ənənəsini, ən əsası onun dilini gözəl bilirdi. Bunların
hamısından əhəmiyyətlisi isə onun fenomen yaddaĢı idi. Həm də o, dünya elmi ilə, ümumbəĢəri
dəyərlərlə yaxından tanıĢ idi. XX əsrin 80-ci illərində SSRĠ-də yüksək vəzifələrdən birində
çalıĢarkən akademiklər, tibb iĢçiləri, incəsənət xadimləri, mühəndislər, aktyorlar onunla görüĢdən
necə razılıqla danıĢırdılar, geniĢ biliyinə, hafizəsinə, hazırcavablığına ... heyran olurdular. (Onu da
nəzərə alaq ki, bu adamların tam əksəriyyəti ruslar, rus olmayanlar da rus dünyagörüĢlü adamlar idi.
Bu insanların isə qeyri-ruslara, qeyri-xristyanlara, o cümlədən bizlərə - müsəlmanlara, türklərə necə
yuxarıdan aĢağı baxdıqlarını, onların qatı Ģovinist münasibətlərini, hər ―özgə‖ haqqında yaxĢı rəy
söyləmədiklərini hamımız bilirik). Bütün bunlar ona görə idi ki, onun çıxıĢları zəngin mənbəyə
malik olmaqla yanaĢı, emosional, cəlbedici, yeni faktlarla, ağıllı mühakimələrlə, inandırıcı
nəticələrlə dolu, həm də çox səmimi çıxıĢlar idi. Həm də ruslar özləri etiraf edirdilər ki, böyük
öndər onların dilini onlardan yaxĢı bilir.
Biz uzun illər böyük rəhbərin canlı çıxıĢlarına, söhbətlərinə, müraciətlərinə ... qulaq asmıĢıq
və həmiĢə də ona dərin minnətdarlıq hissi bəsləmiĢik. Bir dilçi, bir ana dili müəllimi kimi, həm də
üslubiyyatçı mütəxəssis kimi H.Əliyevin nitqinin bəzi özünəməxsusluqlarını nəzərə çardırmaq
istəyirik.
1. Ulu öndərimiz bütün siyasi liderlərdə olduğu kimi sinonim söz və ifadələrdən,
cümlələrdən tez-tez istifadə edirdi. Bunun bir sıra fərqli cəhətləri vardır:
1.1. Sinonimlik çox vaxt mətndən, təsvir olunan situasiyadan əmələ gəlir ki, H.Əliyev bu
üsula tez-tez yer verir. 1998-ci il oktyabrın 18-də ikinci dəfə prezident seçilməsi ilə bağlı qəbuldakı
çıxıĢından bəzi parçalara diqqət edək: ... ―O vaxt həmin təhlükələrin, Azərbaycanı böyük faciə
Ģəklinə gətirib çıxarmıĢ əməllərin səbəbkarları indi o dövrü, günləri, ağır məqamı unutmağa
çalıĢırlar. Ancaq xalq heç bir Ģey unutmayıb, unutmatacaqdır‖ 2, s.73. Mətndə iĢlənmiĢ ―həmin
təhlükələrin‖ ―... gətirib çıxarmıĢ əməllərin‖, ―o dövrü, ―günləri‖, ―ağır məqamı‖ birləĢmələrindəki
―təhlükə‖ və ―əməl‖də, ―dövr‖, ―günlər‖, ―məqam‖ da ayrılıqda sinonim deyil, ancaq mətndə,

cümlədəki sözlər əhatəsində necə gözəl sinonim məqamlar yaradır, fikrə qüvvət verir.
Ümumiyyətlə, mərhum prezidentimiz leksik vahid kimi sinonimlikdən uzaq olan çox sözü sinonim
cərgə kimi iĢlədə bilir. Məsələn, həyat və ömür sözləri kimi: ―Mənim ömrümün, həyatımın
mənası xalqa xidmət etməkdən ibarət olmuĢdur‖ 2, s.22. BaĢqa bir nümunə: ―...Bütün bunlar
əsrlər boyu bizi bərabərliyə, dostluğa, əməkdaĢlığa çağırıbdır, bu gün də dostluğumuzun,
əməkdaĢlığımızın əsasını təĢkil edir‖.
1.2. Bəzən bütöv cümlələr sinonim cərgə kimi iĢlənir. Belə cümlələrin emosional – ekspressiv
gücü insanın gözünü yaĢardır: ―Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir.
Azərbaycan mənim həyatımdır...‖ 2, s.75. AĢağıdakı cümlələr də bir fikrin təkidlə təsdiqinə
yönəlmiĢdir: ―Vətən yolunda Ģəhid olanların qəhrəmanlıq nümunələri heç vaxt unudulmayacaqdır.
Onlar bizim qəlbimizdə əbədi yaĢayacaqdır‖ 2, s.343.
1.3. Ulu öndər insanları inandırmaq, qeyd olunan fikrə diqqəti yönəltmək üçün dilimizdəki
çox hallarda bir-birini əvəz edə bilən leksik vahidləri yanaĢı iĢlədir və bu üsul onun nitqi üçün çox
səciyyəvidir: ―...Çünki xalqımız yaxın keçmiĢdə ölkə daxilindəki qarmaqarıĢıqlıqlardan, hərcmərclikdən, hakimiyyətsizlikdən ... çox zərər çəkmiĢdir 2, s.476. Azərbaycanın suverenliyini,
müstəqilliyini qorumaq ... əsas vəzifələrdir 2, s.73 və s.. Dahi rəhbərin nitqini nəzərdən
keçirdikcə sinonim cərgələrin iĢlədilməsindəki fərqli cəhətlərə aid xeyli nümunələr tapmaq olar.
2. H.Əliyev cənablarının nitqini cəlbedici, inandırıcı, canlı, parlaq, aydın və anlaĢıqlı edən
əlamətlərdən biri də onun leksik və sintaktik təkrarlara üstünlük verməsidir. Bu da özünü məhz
H.Əliyev cənablarına məxsus Ģəkillərdə göstərir:
2.1. Cümlələrin xəbəri eyni sözlə ifadə olunur: ―Mən dünyanın bir çox yerlərində bunu
dəfələrlə bəyan etmiĢəm. Bu gün bir daha bəyan edirəm‖ 2, s.5. ―Əsas o deyildir. Əsas odur ki,
yeni-yeni binalar tikilibdir. Əsas odur ki, Allah evi tikilibdir. Əsas odur ki, məscid tikilibdir.
Əsas odur ki, burada təhsil almaq üçün bina tikilibdir‖ 2, s.15 və s.. Bizcə, izahata ehtiyac
yoxdur. BaĢqa bir nümunə: ―Bu, təkcə sizin... arzunuz deyildir. Bu, Azərbaycanın bütün
vətəndaĢlarının arzusudur. Bu, bizim hamımızın arzusudur. Bu, Azərbaycan dövlətinin, Ģəxsən
mənim arzumdur‖ 2, s.345.
2.2. Söhbətin məğzi olan sözün bir neçə dəfə təkrarlanması, oxucunun və eĢidənin diqqətinin
o sözə yönəldilməsi yaxĢı təsir yaradan üslubi vasitələrdəndir. Ona görə də ulu öndər çıxıĢ və
söhbətlərində bu vasitəyə tez-tуz müraciət edirdi. Ġstanbulda ―Sülh və səbir‖ beynəlxalq konfransdakı çıxıĢında bir cümlədə ―məsələ‖ sözünü üç dəfə iĢlətməklə necə də güclü təsir yaratmağa
nail olmuĢdur: ―...Sizin bu konfransınız müxtəlif dinləri təmsil edən xadimlərin toplaĢaraq bir
məsələni – bütün insanları narahat edən məsələni – vicdana çağırıĢ, sülh, səbir məsələlərini
müzakirə etməsi buna canlı sübutdur‖. BaĢqa bir nümunə: ―...Ġnsan həyatının, insan fəaliyyətinin
bu sahəsi bütün dövrlərdə cəmiyyətə..., hər bir insana çox bəhrələr vermiĢdir. ...Biz fəxr edirik ki,
Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti var, zəngin elmi var, zəngin incəsənəti, musiqisi var. Bunu da
yaradanlar yüksək istedada malik olan adamlardır, fitri istedada malik adamlardır, eyni zamanda
fədakar insanlardır. Siz məhz belə insanlarsız‖ 2, s.391.
3. Mərhum prezidentimizin nitqinin bir xüsusiyyəti də onun çıxıĢ və söhbətlərində tez-tez
xatırlamalara yer verməsidir. Bu xatırlamalar onun çıxıĢlarına canlılıq, təbiilik gətirir, söylənən
fikirlərin, irəli sürülən mülahizələrin reallığına, həyati təlabatdan doğduğuna inam yaradır və
insanları inandırır. Ona görə də dahi rəhbər söhbətlərini ―Mənim xatırımdadır...‖, ―YaxĢı
yadımdadır...‖, ―Ġndi mən o günləri yadıma salıram‖ kimi baĢ cümlələrlə davam etdirir.
4. Ulu öndərin nitqinin bir özəlliyi də onun insanlarla çox səmimi, çox yaxın bir dost kimi
danıĢmasıdır: ―O olmasın, bu olsun‖ əsərinin yeni quruluĢda tamaĢasından sonra aktyorlarla
görüĢündəki çıxıĢından bir neçə cümləyə nəzər salaq: Bilirsiz, bu əsər ölməz əsərdir. Mən bu gün
tamaĢaya baxmağa həvəslə gəldim. Doğrudur, mənim iĢim çoxdur. ... Hər axĢam bir yerə
gedirsən. Mən gecə saat birə qədər respublika əhəmiyyətli iĢlərlə məĢğul oluram. Amma siz bunu
görmürsünüz. Bunu nə televiziya, nə teatr, nə də baĢqası görür. Ona görə də mənim üçün o qədər
də asan deyildir. Çünki iĢim çoxdur‖... 2, s.237. Söhbət beləcə isti, ürəkdən gələn səmimiyyətlə
davam edir. Böyük rəhbər onu nəzərə çatdırmaq, adi insanların Ģüuruna yeritmək istəyir ki,
incəsənəti, teatrı mütləq sevmək lazımdır, tamaĢalara baxmaq çox vacibdir.

5. Azərbaycanın mənəvi atası olan H.Əliyevin nitqində bir əlamət də çox üstünlük təĢkil edir.
Bu da onun əksər cümlələrində həmcins cümlə üzvlərinin olmasıdır. Biz burada məhz sinonim
olmayan həmcins üzvlərdən danıĢırıq ki, sinəsi sözlə dolu natiq bir cümlədə daha çox məsələdən
danıĢmaq, nəzərə çatdırmaq, yaddaĢlara həkk etmək istəyir. Onun istənilən çıxıĢından, söhbətindən
yüzlərlə belə nümunələr gətirmək olar.
Bir sözlə, böyük öndərimizin nitqinin üzərində apardığımız müĢahidələr, dilçi – üslubiyyiatçı
tədqiqatlarımız bir daha göstərir ki, bu mövzu hələ də öz inadkar araĢdırıcısını gözləyir.
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SUMMARY

In this article it investigates the speech sides of the world prominent politician, the lider of
Azerbaijan people Heydar Aliyev. The prioms which the great speaker, knower of Azerbaijan language H.Aliyev used in his speech are grouped in five articles.

Mirzəzadə R., fəlsəfə elmləri doktoru,
Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV SĠYASƏTĠNDƏ
AZƏRBAYCANÇILIĞIN GENDER ASPEKTĠ
XX əsrin görkəmli Azərbaycan siyasətçisi, Ulu Öndər Heydər Əliyev fenomen idarəetmə
ustalığı ilə seçilən böyük dövlət xadimi, təĢkilatçı, qurucu bir Ģəxsiyyət olmuĢdur. Ulu Öndər
Heydər Əliyev cəmiyyətdə fəaliyyəti yönümündə xüsusi idarəetmə strategiyası ilə fərqlənən lider,
siyasi xadim, quruculuğu və yaradıcılığı ilə tarixləĢən Ģəxsiyyət, Azərbaycanın 1 №li vətəndaĢıdır.
Ulu Öndər H.Əliyevin həm də dərin fəlsəfi təfəkkür, düĢüncə, idraki duyuma malik olan fikirləri,
ifadələri, hər sözü bu gün kəlama çevrilmiĢdir. Bu konteksdə, gender tədqiqatları baxımından
H.Əliyevin ibrətamiz kəlamları dünya gender elmi üçün qiymətli töhfədir. Ümummilli Liderimizin
fikrincə: «kiĢilər qadınları gərək həmiĢə yüksəkdə görsünlər, qadınlara gərək xüsusi hörmət etsinlər,
qadınlara diqqətlə yanaĢsınlar... Mən bütün həyatım boyu qadına hörmət etmiĢəm və cəmiyyətimizi, millətimizi, xalqımızı qadına hörmət etməyə dəvət etmiĢəm».
Elmi araĢdırmalarda müdriklərin aforizmlərindən istifadə olunur və əsasən də filosofların
fikirləri aforizm statusu almıĢdır. Heydər Əliyev fəlsəfəsində onun baxıĢ və fikirləri, Ulu Öndərin
əksər ifadələri müdrik deyim hüquqi qazanmıĢdır. Onun nəzəri təfəkkürün məhsulu kimi bu gün
istifadə etdiyimiz fikirləri ġəxsiyyət fəlsəfəsində daxili istedadın bəhrəsidir.
Siyasi, nəzəri fəaliyyətlə praktiki quruculuq missiyasının, fəlsəfi duyumla ictimai siyasi
idarəetmə praktikasının bir Ģəxsin, H.Əliyev vəhdətində təzahürü isə hadisədir. Heydər Əliyev
Azərbaycan vətəndaĢları, onun tərkib hissəsi olan Azərbaycan qadını üçün xüsusi siyasi strategiyası
ilə fərqlənən dövlət xadimidir. Ulu Öndərin öz fikirləri ilə desək: «Heç bir vətəndaĢ ictimai-siyasi
həyata biganə qalmamalıdır». Bu baxımdan Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyəti aspektində gender
siyasətini belə mərhələlərə bölək:
1-ci mərhələ: Ta qədimdən müqəddəs ana, mübariz və döyüĢkən qadın kimi sayılan, Mənəvi
Konstitusiyamız «Qurani Kərim»də «kiĢilərin qadınlar, qadınların kiĢilər üzərində haqları vardır»

kimi hüquqları tanınan, ötən əsrlərdə adı tarixləĢən qadın hərəkatı XIX əsrin sonunda qız
məktəblərinin açılması ilə nəticələnməsi;
2-ci mərhələ: XX əsrin əvvəlində maarifçilik ideyaları zəminində təĢəkkül edən, «qadın məsələsi» kimi nəzəriyyələĢən, 1918-ci ildə bərabərhüquqluluq kontekstində hüquqi bazasının təməli
qoyulan, sovetlər dönəmində bütün qadın və qızların təhsillənməsi, qadın Ģuralarının yaranması ilə
geniĢlənmiĢ, yazılmamıĢ kvota sistemi ilə idarəetmə və hakimiyyətdə təmsilçiliklə yekunlaĢması;
3-cü mərhələ: Qarabağ münaqiĢəsi zəminində və 1988-ci illər xalq azadlıq hərəkatı
nəticəsində qadınların da bu hadisələrdə iĢtirakı, qadın hərəkatının sərhəd bölgələrində xeyriyyəçilik, yardım, kömək kimi Ģaxələnməsi, ikinci dəfə müstəqillik qazanan respublikada qadınların da
həm ictimai, həm siyasi proseslərə qoĢulması.
4-cü mərhələ: Ulu öndər H.Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəliĢi ilə qadın hərəkatında yeni
dönüĢün yaranması, hüquqi-milli bazasının qurulması, Dövlət qadın siyasətinə çevrilməsi,
qadınların da rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsi, qadın QHT-lərin çoxalaraq aktivləĢməsi, qadın
hüquqlarının maariflənmə yolu ilə bilgiləndirilməsi, Qadın məsələsinin institutlaĢması, Pekin
Fəaliyyət Platformasının respublikada tətbiq edilməsi.
Qeyd edək ki, hazırda ölkədə 100-ə yaxın rəsmi qeydiyyatdan keçmiĢ qadın QHT-ri vardır.
Ġnsan hüquqları üzrə QHT-in əksərinin rəhbəri qadındır.
5-ci mərhələ: 2006-cü il «Gender bərabərliyinin təminatı» Prezident Ġ.Əliyevin imzaladığı
fərmanı ilə gender strategiyasının siyasi-hüquqi təsbiti olub, gender institutlaĢmasını tənzimlədi.
Dünyada «ġərq qadını» stereotipini kökündən dəyiĢərək, müasir Azərbaycan qadınını yeni imicdə
təqdim edən, ölkənin Birinci xanımı M.Əliyevanın çox Ģaxəli fəaliyyəti, Azərbaycanda qadın
hərəkatının yeni istiqaməti oldu. Xanım M.Əliyeva beynəlxalq və ölkə qadın hərəkatına yeni
töhvələr verən, yeni səhifələr yazan örnək qadın göstəricimizdir.
Bu baxımdan dünənki tarixin mənzərəsinə diqqət yetirərkən belə bir təsvir alınır.
Belə ki, XX əsrin əvvəlinə qadın məsələsi maarifçilərin görüĢlərində nəzəriyyələĢmiĢ və
praktikada qız və qadınların təhsili, qız məktəblərinin açılmasına səbəb olmuĢdu ki, bu da
Azərbaycan 1918-ci ildə ilk müstəqillik qazandıqdan sonra - ADR dövrü ġərqdə ilk olaraq
Azərbaycanda qadına seçib-seçilmək hüququ verilməsi ilə nəticələnir. Bildiyimiz kimi, birinci
müstəqilliyin ömrü az olur. 1920-ci ildən ta ikinci müstəqillik (18 oktyabr 1991 il) dövrünədək,
məlum sovet məkanında qadınlar üçün «yazılmamıĢ kvota sistemi» mövcud idi. Bu dövrdə artıq
çoxĢaxəli və vertikal ierarxiyalı sistemdə qadının öz yeri və rolunun olması, Qadınlar ġurasının
hakimiyyət və idarəetmədə nominal ictimai struktur kimi bərqərar olmasını da qeyd etməliyik.
Bəlli sovet dövründə 1921, 1957, 1967, 1972–ci illərdə Azərbaycan SSR Qadınlarının dörd qurultayı keçirilmiĢdir. XX əsr 90-cı illərindən məhz Qadın QHT-lərin formalaĢması prosesi baĢlanır.
Tarixi inkiĢafın mərhələləri göstərir ki, Azərbaycanda qadına da cəmiyyətdə münasibət
məsələsi bir qədər «qapalı» mövzu olmuĢdur. Belə ki, uzun bir zaman ərzində «qadın məsələsi» də
açıq bir problem kimi hələ XIX əsrdən Azərbaycanın ziyalı maarifpərvərlərini düĢündürmüĢdür.
Hətta 1918-ci ildə, birinci müstəqillik dövründə (1918-1920), qadınlara verilən bərabərhüquqluluq
da Azərbaycan qadınına cəmiyyətdə yüksək yer vermədi.
Qeyd edək ki, bəlli Sovet dövründə hakim bir partiyalılıq sistemi formaca bərabərhüquqluluğu
təmin etsə də, məzmunca «vətən xaini», «xalq düĢməninin» anası, bacısı, qadını və ya özü Ģəxsən
bu kimi adlarla damğalanan, repressiya olunan, saysız hesabsız hüququ pozulan qadın dünənki
tarixin ağrılı səhifələridir.
Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik qazanandan sonra qadınlar da cəmiyyətin əsas aparıcı bir
qüvvəsi kimi ictitmai-siyasi həyatda fəal yer tutmağa baĢladılar. Bu fəallığın ilkin təkan vericisi
Heydər Əliyev Ģəxsiyyətinə olan xarizma, onun «polad» kimi əyilməz liderlik xüsusiyyəti, zərif cins
adlanan qadının əsil insan-vətəndaĢ olaraq cəmiyyətə yararlı qüvvə kimi adaptasiyasına dəstək
verməsi oldu.
Fenomen siyasətçi H.Əliyevin respublikanın yenidən qurulması sahəsində apardığı iĢlər,
sosial, siyasi və iqtisadi əzəməti ilə getdikcə vətəndaĢların, o cümlədən kiĢi və qadınların da ölkə
həyatında iĢtirak etməsinə maraq oyadırdı. H.Əliyevin banisi və yaradıcısı olduğu Azərbaycan

Respublikasının yeni Konstitutsiyasının «Bərabərlik hüququ» adlanan 25-ci maddəsi cinslərin
cəmiyyətdə bərabəhüquqluğunu tənzimləyən əsas sənəddir.
Belə olan surətdə müasir dövrün də mənzərəsinə nəzər salaq. Xüsusilə qeyd etməliyik ki,
məhz H.Əliyevin keçmiĢ Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dönəmdən qadınların hakimiyyətdə
irəli çəkilməsinin əsası qoyulmuĢdur. H.Əliyev Azərbaycan qadınının hələ XX əsrdə yüksəliĢinə
təkan verən, qadın siyasətini dəstəkləyən lider olmuĢdur. Nəzərə yetirək ki, Azərbaycan ikinci dəfə
müstəqillik qazandıqdan sonra məhz qadın təĢkilatlarının artıq fomalaĢması da ölkədə qadınların
aktiv siasi həyatına zəmin yaradır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu məsələnin əsası məhz XX əsrin 70-80-cı
illərində H.Əliyev tərəindən tənzimlənmiĢdi.
H.Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəliĢi ilə gender mədəniyyətinin bir yeni dünyagörüĢü
kimi təĢəkkülünə rəvac verilməsi mərhələsi baĢlayır. Respublikada həm siyasi, həm ictimai, həm də
iqtisadi istiqamətlərdə olan stabillik, Qarabağ münaqiĢəsinin müvəqqəti olaraq atəĢkəslə
nizamlanması da ölkə qadınlarının sosial statusunda dəyiĢikliklər yaratdı. Bu ərəfədə dünya
ictimaiyyəti Qadınların IV Ümumdünya Pekin Konfransına hazırlaĢırdı. Ümumdünya qadın
hərəkatında baĢ verən proseslər Azərbaycanda da qadınların fəaliyyətində yeni canlanma yaratdı.
Məhz ilk dəfə olaraq da «gender» bir strateji vəzifə kimi Pekin Konfransının müddəalarında öz
əksini tapdı və Azərbaycanda bu istiqamətdə iĢlər aparıldı.
Belə ki, 1994-cü ildə H.Əliyevin fərmanı ilə Pekin Konfransında iĢtirak üçün Prezident
aparatının Humanitar Siyasət Ģöbəsinin müdiri, professor Fatma Abdullazadənin rəhbərliyi ilə Milli
Hazırlıq Komitəsi yaradılır. 1995-ci il iyunun 30-da Milli Məclisdə «Qadınlara qarĢı ayrı seçkiliyin
bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında» BMT Konvensiyası (GEDAW) ratifikasiya
olunur. 1995-ci ilin sentyabrında Azərbaycan qadınları IV Ümumdünya Pekin Konfransında iĢtirak
edirlər. Bu prosesin məntiqi nəticəsi olaraq artıq respublikada Pekin Fəaliyyət Platformasından irəli
gələn prioritet istiqamətin öyrənilməsi və Qadın təĢkilatlarının formalaĢması mərhələsi yüksək
nöqtəyə çatır. Biz Ulu Öndərin qadın siyasətindən bəhs edərkən mütləq onun hüquqi əsaslarını da
açıqlamalıyıq. Təbii ki, qanunvericilik bazası olmadan heç bir siyasi prosesdən bəhs etmək olmaz.
Ulu Öndərin imzaladığı bu hüquqi sənədlərin mahiyyət və məzmun etibarı ilə regionda analoqu
yoxdur. Bu qanunvericilik aktları aĢağıdakılardır:
– Ġnsanlarla ticarətə və üçüncü Ģəxslər tərəfindən fahiĢəliyin istismarına qarĢı mübarizə
haqqında Konvensiyaya qoĢulmaq barədə Azərbaycan Respublikası qanunu ( 31 may 1996-cı il);
– BĠT ĠP-nin «Gender inkiĢafda» Layihəsinin (1997-2000) Azərbaycanda həyata keçirilməsi;
– «Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında» Azərpbaycan Respublikası
Prezidentinin 14 yanvar 1998-ci il Fərmanı; – 1998-ci il sentyabrın 15-də Müstəqil Azərbaycan
Respublikası Qadınlarının I (ilk) qurultayının keçirilməsi; - «Gənc ailə proqrammı haqqında» 16
fevral 1999-cu il Fərmanı; – «Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında» 29 iyul
1999-cu il Fərmanı; – 2000-ci il 6 mart tarixli «Dövlət Qadın Siyasətinin həyata keçirilməsi
haqqında» Fərman; – Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilərək 6 mart 2000-ci
il fərmanı ilə qüvvəyə minməsi; – «UĢaqların təlim tərbiyəsinin yaxĢılaĢdırılması və hüquqlarının
qorunması haqqında» Dövlət Proqramının təsdiq edilməsinə dair 22 iyun 2000-ci il Fərmanı;
– 2003-cü il sentyabrında Azərbaycan Qadınlavrının II Qurultayının keçirilməsi.
Sadaladığımız bu qanunvericilik bazası Azərbaycan qadını üçün siyasətdə və idarəetmədə
geniĢ perspektivlər açmıĢ, onun nəinki öz ölkəsində, həm də beynəlxalq aləmdə tanınmasına gətirib
çıxarmıĢdır.
H.Əliyev siyasətinin uğurlu varisi, ölkə Prezidenti Ġ.Əliyyev də bu strategiyaya sadiq qalaraq
ölkədə gender balansının qorunub saxlanması istiqamətində həm qanunvericilik bazasında, həm də
praktiki yönümdə təkmilləĢdirmələrə, yeni islahatlara imza atmıĢdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġ.Əliyevin 2006-cı il 10 oktyabr tarixli «Gender bərabərliyinin təminatı haqqında»
imzaladığı qanun gender siyasətinin respublikada həyata keçirilməsinin kulminasiya zirvəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 6 fevral 2006-cı il tarixli, «Ailə, Qadın
və UĢaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin» yaranması haqqında Fərmanı Heydər Əliyev qadın
siyasətinin daha da möhkəmləndirilməsinin bariz göstəricisidir. Bu zaman kəsiyində H.Əliyev
Fondu ilə AĠlə, Qadın və UĢaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT Əhali Fonlu arasında

«XXI əsrdə qadınlara qarĢı zorakılıq əleyhinə» 2008-ci ildə Birgə Layihəsinin imzalanması ölkədə
bu problemin öyrənilməsinə dövlət səviyyəsində olan münasibəti aĢkarladı.
Xüsusilə qeyd edək ki, 2008-ci ildə Konstitutsiyaya əlavə və dəyiĢikliklərlə bağlı keçirilən
Referendiumda Konstitutsiyanın 17 və 25-ci maddələrinin (ailə, qadın və uĢaq problemləri ilə
bağlı bəndləri) daha da təkmilləĢdirilməsi faktı da gender siyasətini Ölkə rəhbərinin daim diqqətdə
saxlamasının bariz nümunəsidir.
2008-ci ildə Azərbaycan Qadınlarının III Qurultayının keçirildi. Qurultaya Prezident Ġ.Əliyevin
təbriki və ölkənin birinci xanımı, H.Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyevanın
çıxıĢı da respublikada gender siyasətinin tənzimlənməsi istiqəmətində görülən iĢlərə dövlət
münasibətidir. Bu qurultayda Xanım M.Əliyevanın məzmunlu çıxıĢı, problemin həm müsbət, hə də
çatıĢmayan cəhətlərini açıb göstərməsi də diqqət yönəldiləcək faktdır. Bu deyilənlər isə Prezident
Ġ.Əliyev tərəfindən 2009-cu ilin «UĢaq ili» elan olunması yekununa gətirib çıxardı. Heydər Əliyev
Siyasi Ġnstitutu ölkənin Ali Qanunu olan Konstitusiyada təsbit olunan hüquqları ardıcıl fərman və
sərəncamları ilə gender siyasətinin tətbiqində zəruri əhəmiyyət kəsb etdi. Biz Azərbaycanda gender
siyasətindən bəhs edərkən problemin hər mərhələdə tarixi inkiĢaf xəttini açıqlamağı zəruri hesab edirik.
Bu baxımdan dünənki Tarixin mənzərəsinə diqqət yetirərkən belə təsvir alınır.
Bütün yuxarıda qeyd olunan məntiqi silsilə ilə verilmiĢ, gender strategiyasını tənzimləyən, fərman
və sərəncamlar Böyük H.Əliyev dühasının ailəyə, qadına və uĢağa olan Milli ĠnkiĢaf Siyasətinin bariz
göstəricisidir. Adları sadalanan qanunlar H.Əliyev siyasətinin layiqli varisi Respublika Prezidenti
Ġ.Əliyev tərəfindən bu gün də strateji məqsəd kimi həyata keçirilir. Diqqətə yetirdiklərimizi Ġ.Əliyevin
fikirləri ilə əsaslandıraq: «Azərbaycan yeni müstəqil ölkədir. Qadınlar eyni zamanda çox fəaldır. Bu
amil ölkəmizin normal demokratik inkiĢafının təzahürüdür».
Ölkədə baĢlayan milli inkiĢaf istiqaməti çərçivəsində, vətəndaĢ cəmiyyəti aspektində, gender
siyasəti həm də hazırkı dövrədək öz ĠnstitutlaĢma mərhələsini keçir. Belə ki, ilkin dövrdə:
– Genderin qanunvericilik bazası hüquqi əsasda tənzimləndi;
– Rəsmi dövlət strukturu fəaliyyətə baĢladı;
– Təbliğat və təĢviqat iĢinə rəvac verildi;
– Müxtəlif profilli, bu sahə ilə bağlı QHT-lər təsis edildi;
– Tədrisdə problemə aid dərsliklər, metodik vəsaitlər hazırlandı;
– Təlimdə gender mədəniyyəti prioritet məsələyə çevrilməyə baĢladı;
– KĠV-də gender münasibətləri də ön məsələlərdən biri oldu;
– Elmi tədqiqat, araĢdırma mərkəzləri yaradıldı;
– Problemlə bağlı kitablar, bukletlər və məcmuələr nəĢr olundu.
Beləliklə, uzaqgörən siyasətçi H.Əliyev dühasının gender strategiyası sahəsində atdığı addımlar
Prezident Ġ.Əliyev tərəfindən davam etdirilərək «Gender bərabərliyinin təminatı haqqında» Qanunun
imzalanması ilə regionda analoqu olmayan Gender ĠnstitutlaĢmasını kulminasiya nöqtəsinə çatdırdı. Bu
isə uzun illər Qərb dünyasında ġərq-müsəlman qadınına, ailəsinə olan ikili yanaĢmanı da dəyiĢdirməyə
səbəb oldu.
Мусаева А.
Бакинский славянский университет, Azərbaycan
ОСОБЕНОСТИ МОДЕРНИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
И АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Вторая половина Х1Х – начало ХХ вв. – период не такой уж большой по сравнению с
рядом предыдущих историко-культурных эпох, многие из которых охватывают не одно столетие – античная эпоха, средневековье и т.д. Тем не менее, он вполне с ними сопоставим,
ибо вместил в себя целый ряд событий мирового значения и оказался отмеченным выдающимися достижениями в искусстве разных стран. Более того, общепризнано, что вторая по-

ловина Х1Х – начало ХХ вв. – поистине эпоха, качественно новый этап культурного развития человечества.
Человек, которому суждено было жить в это время, оказался участником опушавшихся
с невиданной быстротой радикальных перемен. Европейское общество в то время, во всех
сферах общественной жизни испытывала подлинный кризис. Причины, смысл и масштабы
краха, переживаемого человеческим сознанием, обосновывались в то время многими философами. Так, русский мыслитель В.Розанов писал: «Нет сомнения, что глубокий фундамент
всего теперь происходящего заключается в том что в европейском…. Человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается всѐ:
троны, классы, сословия. Все потрясены. Все гибнут, всѐ гибнет. Но все это проваливается в
пустоту души, которая лишилась древнего содержания». Об этом говорил и другой русский
философ Н. Бердяев: «То, что происходит с миром во всех сферах, есть апокалипсис целой
огромной космической эпохи, конец старого мира и преддверие нового мира». Ощущение
кризиса было поистине всеобъемлющим.
Именно в это время, в искусстве и в литературе появился термин «модернизм». Многие
течения и направления в литературе были связаны с этим термином. Это и натурализм, и импрессионизм, и дадаизм, и футуризм, и сюрреализм и экспрессионизм.
Русский литературовед Л.Андреев отмечал фундаментальную отличительную черту английского (островного) модернизма от континентальных модернистских концепций: «Известный британский консерватизм заметно продлил жизнь художественным школам того
времени и явно отличил островной модернизм от континентального («романского»). Неожиданно на фоне тогдашнего авангардизма размышление Элиота о значении традиции. Даже
В.Вулф, торопящая процесс избавления английской литературы от «материалистов» (классических реалистов XIX века – A.M.), ради спасения ее души, делает это не торопясь, без «романской нетерпимости с сохранением хороших манер» («называть вещи своими именами»).[1, 345]
Действительно, если «романские» модернистские концепции начала XX века, например, итальянские футуристы или французские дадаисты и сюрреалисты заявляли о своем
решительном разрыве со всем классическим художественным наследием, то Элиот, который,
кстати, не только акцентировал значение традиции для новейшего литературного процесса,
но и сам серьезно и глубоко изучал творчество классиков английской и мировой литературы,
а также в определенной степени и В.Вулф пытались обосновать свое видение действительности и человеческой личности на примере творчества классиков. Однако нужно отметить, что
если для Элиота проблемы традиции и классической литературы имели скорее творческий
интерес, то отношение В.Вулф к ней носило, можно сказать, «прикладной» характер. Писательница пыталась доказать, что те художественные традиции, которыми руководствовалась
она, эффективно, проявляли себя и в творчестве, например, Стерна. В связи с этим отметим
также, что, по нашему мнению, Дж.Джойс не случайно в своем знаменитом романе «Улисс»
обратился к сюжету «Одиссеи» Гомера.
Считая английского писателя XVIII века, основоположника сентиментализма в мировой
литературе Л.Стерна своим непосредственным предшественником, В.Вулф посвятила его
творчеству специальную статью. Отметим, что она не была единственным исследователем,
творчества этого противоречивого художником слова, который считал знаменитые романы
Стерна предвестниками модернизма. «Критикисближали Стерна и с Джойсом, и с В.Вулф,
усматривая в «ТристрамеШенди» начало позднейшей литературы «потока сознания». Его
сопоставляли с Прустом и с Генри Джеймсом, приписывая Стерну признание сознания единственной реальностью: стернианский юмор относительности объявляли родственным идеалистическим представлениям Пруста о времени и существовании. Его сравнивали и с Кафкой, и с Камю, находя в «ТристрамеШенди», – правда, еще в комическом аспекте, – то представление об абсурдности человеческих усилий, которое должно было, воплотиться в трагических символах «Замка» и «Процесса» Кафки и «Мифа о Сизифе» Камю».

По мнению профессора Калифорнийского Университета Джона ТрауготтаЛ.Стерн является предтечей модернизма потому, что впервые в истории романа он обратился к приему
«задержанного развития».[2, 56]
Высказывание Трауготта привлекает внимание с двух точек зрения: во-первых, действительно, «задержанное развитие характера» действительно играет основополагающую
роль в поэтике модернистского романа, в особенности той еѐ ветви, которая представлена
именами М.Пруста, Дж.Джойса и В.Вулф. Во-вторых, по современным постмодернистским
представлениям автор лишен возможности активного воздействия на восприятие своего произведения читателем, а после того, как поставил последнюю точку, он вовсе исчезает
(«смерть автора»), и читатель приобретает статус чуть ли не создателя произведения. Налицо
попытка «привязать» творчество английского писателя XVIII к наисовременным эстетическим концепциям.
Сам Дж.Джойс ко времени работы над произведением «Поминки по Финнегану»,
сложнейшим и завершающим его творческий путь романом, называл своим предшественником именно Л.Стерна: «Ялегко мог бы написать эту историю (т.е. «Поминки по Финнегану»
– A.M.) в традиционной манере. Рецепт известен каждому романисту. Нет ничего особенно
трудного в том, чтобы следовать простой хронологической схеме, которая будет понятна
критикам. Но я хочу рассказать историю этой семьи на новый лад... Элементы у меня точно
такие же, какие мог бы употребить любой романист: мужчина и женщина, рождение, детство, ночь, сон, брак, молитва, смерть. Во всем этом нет ничего парадоксального. Только я
стараюсь построить много планов повествования, объединенных одной эстетической задачей. Вы читали когда-нибудь Лорена Стерна?».[3, 123]
Таким образом, Дж.Джойс, отказываясь от воплощения действительности средствами
традиционного романа, в качестве наглядного примера сослался на творчество Л. Стерна. С
аналогичной позиции, т.е. с попытки объявить Л.Стерна предтечей литературы «потока сознания» исходит и В. Вулф. Правда, она делает это более развернуто и научно обосновано по
сравнению с Дж.Джойсом. В своей статье «Сентиментальное путешествие» о творчестве Л.
Стерна она выделяет, прежде всего, вольность обращения художника слова «с грамматикой
и синтаксисом, и смыслом, и благопристойностью, и давно утвердившейся традицией писания романа».[4, 226]
Таким образом, английская модернистская литература отталкивается от своих корней,
доказывая что все процессы взаимосвязаны между собой.
Развал Советского Союза разбил вдребезги семидесятилетние догмы художественной
мысли. Это время очень схоже с началом ХХ века в Европейской мысли. Азербайджан в течении 70 лет находился на обочине художественно-литературной мысли. И вот 90-е годы
вошли в историю художественной мысли Азербайджана как период кардинальных изменений. Распахнулись двери и хлынули потоки религиозной, политической, художественной литературы и художники слова вначале стали осмысливать прочитанный поток, затем сортировать его. Это был момент подготовки к новому этапу. Этап был довольно сложный и по
нашему мнению он еще не закончен, потому что то, что европейская культура прошла за 100
лет, невозможно пройти за 20 лет по мановению волшебной палочки. Поэтому заметные события в Азербайджанской прозе тех лет больше связаны с известными именами. Романы СабираАхмедлы, эссе Анара, повести АкрамаАйлисли, рассказы ЭльчинаЭффендиева, произведения Камала Абдулла, рассказы АфагМасуд.
Радикально-революционные изменения, произошедшие в жизни нашей страны оказали
сильное влияние на духовность людей и на литературу – зеркало этой духовности. В это
время появились новые прозаики: РашадМеджид, ЭльчинГусейнбейли, ИльгарФехми и другие.
Сегодня азербайджанская литература решает глобальную дилемму: быть верным многовековым традициям или бросится в пасть монстра глобализации. Но по нашему мнению
оптимальное решение может выпасть на долю тех, кто найдет золотую середину. И в этом
случае пример английской литературы начала ХХ века может быть поучительным.
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SUMMARY

In this article author considers the tendencies in English and Azeri literature. I compare the
differences between the works of V. Woolf and J. Joys. Then I pay attention on V. Woolf‘s articles
about classical English writers, particularly on the works of L. Sterns. V. Woolf proved that ―stream
of consciousness‖ originated from L. Sterns works. In contrast to continental writers V. Woolf
showed that modernism in literature came from classical literature and she didn‘t oppose them, but
wanted to go further. Azeri literature after collapse of Soviet Empire has big dilemmas and writers
try to solve this dilemmas.
Мусаева Б., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный лингвистический университет, Россия
ПОГРУЖЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА В МГЛУ)
Эпоха глобализации, в которой мы живѐм, выдвинув перед человечеством сложные
проблемы, потребовала основательного пересмотра образовательной системы, формирования новой личности, способной вести межкультурный диалог. В связи с этим усилилось
внимание к изучению иностранных языков, совершенствованию методики их обучения. С
конца ХХ века внимание переключилось на роль «человеческого фактора», и именно тогда в
понятийном аппарате лингвистики появился концепт «вторичная языковая личность», предложенный академиком И.И. Халеевой, который прочно закрепился в методической науке.
Согласно И.И. Халеевой, формирование вторичной языковой личности предполагает
способность человека к иноязычному общению на межкультурном уровне и адекватное взаимодействие с представителями других культур. Обучение иностранному языку в свете этой
теории представляется как процесс формирования в сознании обучающегося языковой и когнитивной картин мира, аналогичных картинам мира носителей изучаемого языка.
В диссертационной работе А.Н.Плехова «Психологические условия развития вторичной языковой личности преподавателя-лингвиста», вторичная языковая личность определяется как «коммуникативно-активный субъект, способный в той или иной мере познавать,
описывать, оценивать, преобразовывать окружающую действительность и участвовать в общении с другими людьми средствами иностранного языка в иноязычно-речевой деятельности» [ 3,с.3]
По мнению Гальсковой Н.Д. результатом любого языкового образования является
сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации. [2, с.65]
Таким образом, формирование вторичной языковой личности рассматривается современными учѐными как важная стратегическая цель обучения иностранному языку для
успешного осуществления социального взаимодействия с носителями иной культуры.

При формировании вторичной языковой личности важное значение имеет как овладение вербально-семантическим кодом изучаемого языка, так и глубокое знание и понимание
культуры его носителей, т.е. без понимания культурного контекста, национального своеобразия, умения использовать лексические единицы с национальной спецификой даже самая правильная с точки зрения норм изучаемого языка речь не сможет обеспечить эффективное участие в межкультурной коммуникации.
Отсутствие языковой среды и практически нулевые знания обучающихся о культуре
носителей языка, с чем мы столкнулись при обучении студентов-россиян азербайджанскому
языку как специальности в Московском государственном лингвистическом университете,
безусловно, создавали большие трудности и требовали серьѐзной, взвешенной, продуманной
стратегии с опорой на новейшие рекомендации и достижения методической науки в области
преподавания иностранного языка. Для формирования вторичной языковой личности необходимо было дать студентам теоретические знания о языке, научить практическому владению языком, т.е. использованию языка в соответствии с ситуацией общения, привить навыки
правильного речевого поведения, и что особо важно – помочь погрузиться в азербайджанскую национальную культуру, ибо «язык не существует вне культуры, т.е. вне социально
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ
жизни». [1, с.185]
Азербайджанский язык на переводческом факультете в МГЛУ начал изучаться с
2007/2008 учебного года, и в этом учебном году уже состоится первый выпуск специалистов
со знанием титульного языка Страны Огней. Перемены, произошедшие в уровне знания как
языка, так и культуры азербайджанского народа за пять лет, настолько разительны, что позволяют сделать некоторые выводы о наиболее эффективных формах работы.
На первом этапе обучения азербайджанскому языку (1 семестр), который можно
назвать побудительно-мотивационным, мы старались пробудить в студентах интерес, а затем
и любовь к языку, стране, народу изучаемого языка. С этой целью широко использовалась
наряду с аудиторными занятиями внеаудиторная работа. Студенты получали сведения о природе Азербайджана, красота которой не могла оставить их равнодушными, о природных богатствах республики, о представителях литературы и искусства, о видных политических деятелях. Причѐм давалось всѐ это не просто в лекционной форме, а посредством аудио- и видеозаписей, документальных и художественных фильмов, посещений концертов известных
мастеров искусств Азербайджана, выставок видных художников и т.д. На этом этапе ставка,
в основном, делалась на эмоциональное восприятие, ибо, как известно, эмоции являются одним из регуляторов действий личности. Для того, чтобы студенты почувствовали красоту,
мелодичность азербайджанского языка, почти на каждом уроке прослушивались стихи таких
выдающихся азербайджанских поэтов, как Низами, Физули, Насими, Вагиф, Самед Вургун,
Р. Рза, Б. Вагабзаде, а некоторые из них заучивались наизусть. Вопреки скептическим высказываниям о том, что студентам, только приступившим к изучению языка и, естественно, не
владеющим пока ещѐ достаточным словарным запасом, нецелесообразно рекомендовать заучивание стихов, практика показала, что любовь к языку получила своѐ начало именно на
этом первом этапе знакомства с азербайджанской поэзией. Неслучайно, стихи Вагифа, Джабира Новруза вдохновили студента тогда ещѐ первого курса Илью Осташко на написание
музыки к ним. Надо сказать, что обращение к азербайджанской классической и современной
поэзии, но уже на другом, более высоком уровне (анализ, проводимый на азербайджанском
языке, сочинения на тему стихотворения и т.д.) последовательно проводилось на протяжении
всех лет обучения.
На первом этапе, где согласно Европейскому языковому портфелю перед преподавателем ставится задача вывести студентов на уровень А1- «выживание», т.е достижение того,
чтобы, попав в страну изучаемого языка, человек, не растерявшись, смог бы войти в общение
с носителями языка, основное внимание уделяется формам речевого этикета. Студенты
узнают о различных формах приветствия, знакомства, прощания, им разъясняется дифференцация этих форм в зависимости от возрастных особенностей, степени отношений собе-

седников. После этого студентам предлагаются ситуации, при которых можно использовать
тот или иной вариант. Практика показала, что этот вид работы даѐт хорошие результаты.
Студенты первого курса достаточно непринуждѐнно вели себя как на встречах с диаспорой в
Москве, так и во время поездок в Азербайджан.
Если на первом этапе обучения только закладываются основы формирования вторичной
языковой личности, формируется языковая и когнитивная картина мира азербайджанцев, то последующие этапы направлены на углубление и расширение полученных знаний и навыков, на
более основательное знакомство с культурой носителей изучаемого языка, с их менталитетом,
традициями, обычаями. Так, если просмотрев видеосюжет о Баку в 1 семестре, студенты делились впечатлениями на русском языке, а на азербайджанском звучали лишь отдельные эпитеты
и короткие предложения типа ―hündür bina‖, ― Bakı gözəl Ģəhərdir‖, то уже во втором семестре
после просмотра определѐнного видеоролика или фрагмента художественного фильма им даѐтся задание написать небольшое сочинение на азербайджанском языке.
Как уже было отмечено выше, погружению в национальную культуру во многом способствуют различные виды внеаудиторной работы, среди которых важное место занимает
проведение государственных и национальных праздников. Так, ежегодно, начиная с первого
курса, студенты англо-азербайджанской группы отмечают любимый праздник азербайджанцев Новруз. В процессе подготовки к нему они узнали много нового о традициях этого
праздника. С каждым годом праздник Новруз приобретает больший размах, отражая как
расширившиеся знания о культуре и искусстве страны изучаемого языка, так и совершенствование самого языка. Если на первом курсе сценарий праздника был составлен в основном преподавателем и азербайджанская речь звучала только фрагментарно (на время проведения празднования студенты лишь несколько недель изучали язык), то уже на пятом курсе и
сценарий, и программа была выполнена самим студентами и исключительно на азербайджанском языке. Перевод на русский, который озвучивали студенты этой же группы, предназначался только лишь для гостей. Подготовка художественной программы, которую студенты представили зрителям, также имела своей целью более глубокое знакомство с искусством азербайджанского народа. Исполнение азербайджанских песен, танцев имело, помимо
эстетического, и познавательное значение. Так, в процессе выбора песен для праздника студенты ближе познакомились с творчеством известных азербайджанских композиторов Тофика Кулиева, Октая Кязимова, с поэзией Гамида Аббаса, Джабира Новруза. Разучивая элементы азербайджанского танца, в котором отражается душа народа, они просмотрели ряд
клипов и отметили нежную пластику девичьих и зажигательную энергетику мужских танцев,
трепетное отношение к женщине в парных танцах, что в какой-то мере способствовало формированию представления об образе азербайджанцев.
Одной из плодотворных форм работы для погружения в культуру народа является работа над аутентичными текстами, например, над поэтическими произведениями. При выборе
текстов учитывалось наполнение их страноведческой и фоновой информацией (С.Вургун
«Азербайджан»), нравственно-этическая значимость (Б.Вагабзаде «Жизнь – горение», Низами «О значении слова») и т.п. Так, при изучении строк Низами о значении слова (IV курс),
студенты не только познакомились с мудрыми изречениями великого поэта, проанализировали
содержание, раскрыли функцию метафор и эпитетов, но также собрали сведения о древней Гяндже, а те, которым во время стажировки в Бакинском славянском университете посчастливилось
быть в этом городе, поделились своими впечатлениями. Причѐм вся работа велась в основном на
азербайджанском языке. В работе над текстом было обращено внимание на то, что для азербайджанцев вода, с которой сравнивает великий Низами слово - символ чистоты, символ добра, отсюда обычай азербайджанцев бросать вслед отправляющемуся в дорогу воду, что означает пожелание счастливого пути и благополучного возвращения. Для студентов-россиян это было новое открытие, так как в их культуре нет такого понятия. Таким же открытием было и то, что в
каждой азербайджанской семье можно увидеть пучок высушенного растения с маленькими шариками на ветках – узерлик. Такая же веточка лежит и в Центре азербайджанского языка и культуры МГЛУ и студенты, изучающие азербайджанский язык, с удовольствием объясняют всем,

что азербайджанцы свято верят, что узерлик оберегает их от сглаза, поэтому стараются, чтобы
этот народный оберег был всегда рядом с ними.
Так постепенно, день за днѐм студенты осваивая лексику, грамматику азербайджанского
языка постигают культуру, традиции, менталитет азербайджанского народа, что, безусловно,
должно способствовать успешной межкультурной коммуникации, сближению, взаимопониманию и взаимодействию представителей двух великих культур.
… На праздновании Новруз в этом учебном году студентка пятого курса Ольга Кураш, обратившись на азербайджанском языке (с последующим переводом на русский) с напутствием к
первокурсникам, которые только приступили к изучению азербайджанского языка, сказала:
«Может быть, на русском языке мои слова могут показаться несколько высокопарными, но
азербайджанский язык даѐт мне такую возможность. Сейчас во мне заговорила моя «вторичная
языковая личность». Думается, что эти слова, сказанные в эмоциональном порыве, дают возможность надеяться, что мы в определѐнной мере приблизились к главной цели обучения азербайджанскому языку студентов-россиян.
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SUMMARY
The ultimate goal of teaching a foreing language is to form a secondary language personality,
which means that along with mastering adequate speech skills students are to master the culture of native speakers of the language. The present article examines certain forms of work directed at comprehension of the Azerbaijanian culture when teaching the Azeri language in the absence of the language
environment. Special attention is paid to combining of classroom based and extracurricular activities
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ERMƏNĠ CĠNAYƏTLƏRĠ VƏ AZƏRBAYCAN HƏQĠQƏTLƏRĠNĠN
TƏBLĠĞĠNƏ DAĠR
2001-ci ildən baĢlayaraq əsir və girovların, itkin düĢənlərin axtarıĢının keyfiyyətini artırmaq
məqsədi ilə təbliğat və təĢviqat iĢləri daha da geniĢləndirildi. Əsarətdə olarkən düĢmənə boyun
əyməyən, mərdlik göstərənlər haqqında 1, əsir və girovların taleyi ilə bağlı isə 5 sənədli film
çəkilmiĢ, onlar Azərbaycan Dövlət Televiziyası, ―Lider‖. ―Spase‖ və ―ANS‖ telekompaniyaları
vasitəsi ilə nümayiĢ olunmuĢdur. Dövlət Kоmissiyаsının üzvü Ismаyıl Ömərоvun köməkliyi ilə
jurnаlist Vəsilə Mövsümоvа tərəfindən hazırlanmıĢ «Sоyqırımı» аdı аltındаkı filmlərin, ―Lider‖
televiziyаsı tərəfindən vətənin müdаfiəsində böyük qəhrəmаnlıq göstərmiĢ, Xоcаlı sаkinlərinin sаğ

qаlmаsı nаminə düĢmənə əsir düĢmuĢ Аzərbаycаn əsgəri Nаtiq Qаsımоv bаrədə hazırlanmıĢ film
ictimaiyyətin müharibənin qurbanları haqqında məlumatlandırılmasına böyük kömək etmiĢdir.
Ġctimaiyyətlə əlaqələrin məhsuldarlığının daha da artırılması məqsədi ilə qeyri-hökümət
təĢkilatlarının da əməyindən genıĢ istifadə olunmuĢdur. 2002-ci ilin mаrt аyındа qeyri-hökumət
təĢkilаtlаrının «Qаdın hüquqi mааriflənməsi prоqrаmı» çərçivəsində Bаkıdа təĢkil etdiyi 2 günlük
seminаrdа ermənilər tərəfindən girоv götürülmüĢ qаdın və uĢаqlаrа qаrĢı zоrаkılıq fаktlаrı bаrədə
mаteriаllаr və bunların əsasında çəkilmiĢ «Оjidаniye» filmi göstərilmiĢdir.
Sоyqırımı fаktlаrının təbliği istiqаmətində Milli Qeyri-Hökumət təĢkilаtlаrı Fоrumu,
Аzərbаycаn Respublikаsı Gənclər TəĢkilаtlаrı Milli ġurаsı üzvlərinin Bаkı Dövlət Universitetinin
prоfessоr-müəllim və tələbə kоllektivi ilə 2002-ci ilin nоyаbr аyındа görüĢü keçirildi. Gənclər
təĢkilаtı - təbliğat iĢinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə xüsusi qrup təĢkil etdi. Dövlət Kоmissiyаsı
IĢçi qrupunun Gənclər TəĢkilаtlаrı Milli ġurаsı ilə birgə təĢkil etdiyi Əlаqələndirici ĠĢçi qrupunun
üzvü Vəsilə Mövsümоvаnın hаzırlаdığı və hər аy АZ TV-də yаyımlаnmаsı nəzərdə tutulmuĢ, ilk
dəfə 31 mart 2002-ci ildə efirə getmiĢ silsilə veriliĢ təsis olundu [1, DKĠQ-nın 2002-ci il mart ayı
üçün hesabatı, s.2].
10 аprel 2002-ci ildə Dövlət Kоmissiyаsı üzvlərinin və ĠĢçi qrupu əməkdаĢlаrının Səbаil
rаyоnunun ictimаiyyəti ilə görüĢündə tаnınmıĢ jurnаlist Nаdejdа Ġsmаyılоvаnın Dövlət
Kоmissiyаsının mаteriаllаrı əsаsındа hаzırlаdığı «Оjidаnie» filmi nümаyiĢ etdirildi. Dövlət
Kоmissiyаsının əsarətdə olanlara dair mаteriаllаr tоplusu 40 nüsxə Аzərbаycаn dilində, 10 nüsxə
rus dilində, eləcə də 10 nüsxə buklet iĢtirakçılar arasında yаyıldı [1, DKĠQ-nın 2002-ci il aprel ayı
üçün hesabatı, s.1]. Ümumiyyətlə, aprel-iyun aylarında 126 nüsxə albomun ölkə daxilində yayımı
təĢkil olundu (Rəqəm müəllif tərəfindən 2002-ci il aprel-iyun ayları üçün hesabatlar əsasında
hazırlanmıĢdır). Ermənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü nəticəsində törədilmiĢ etnik təmizləmə,
sоyqırımı, vаndаlizm və terrоr аktlаrını özündə əks etdirən fоtо аrxivin zənginləĢdirilməsi iĢi dаvаm
etdirilərək, müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiĢ dаhа 20 ədəd fоtо- Ģəkil аrxivə dаxil edildi, xüsusi
fоrmаtdа lаzer diskə köçürüldü. Bundаn əlаvə 2002-ci ilin оrtаlаrındаn etibаrən müxtəlif
mənbələrdən əldə edilmiĢ 215 ədəd fоtо mаteriаl xüsusi yаrаdılmıĢ kоmpyüter bаzаsındа
yerləĢdirildi.
Dövlət Kоmissiyаsının üzvü R.Mustаfаyevin fəаl iĢtirаkı ilə «Biz terrоrа «yоx» deyirik» аdlı
23 аprel 2002-ci il tаrixdə Bаkıdаkı xаrici səfirliklərin və beynəlxаlq təĢkilаtlаrın nümаyəndələrinin
iĢtirakı ilə keçirilən tədbirdə əsir və girоvlаrа həsr edilmiĢ fоtо-stend təĢkil оlunmuĢ, xüsusi film
nümаyiĢ etdirilmiĢdi. Tədbirdən sоnrа film çоxаldılаrаq Xаrici IĢlər Nаzirliyi vаsitəsilə
Аzərbаycаnın xаrici ölkələrdəki səfirlik və nümаyəndəliklərinə göndərilmiĢ, tədbir bаrədə məlumаt
KIV-də geniĢ əks оlunmuĢdur [1, DKĠQ-nın 2002-ci il aprel ayı üçün hesabatı, s.1].
19 iyul 2002-ci il tаrixdə qeyri-hökumət təĢkilаtlаrının Аğdаmın iĢğаlının аnım gününə həsr
edilmiĢ tədbirində iĢtirаkçılаr ermənilərin törətdiyi etnik təmizləmə və sоyqırımı fаktlаrı bаrədə
məlumаtlаndırılmıĢdı.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində, Elmlər Akademiyasının
Ġqtisadiyyat Ġnstitutunda, Səbail rayonu 134 №-li məktəbdə və s. görüĢlərdə Komissiyanın üzvləri
Bəkir Nəbiyev, Fuad Qasımzadə, Zərifə Salahova, RövĢən Mustafayev, Dilrubə Camalova və
baĢqaları fəal iĢtirak edərək erməni təcavüzünə qarĢı mübarizədə bütün qüvvə və imkanların
səfərbər edilməsi istiqamətində əməli fəaliyyət göstərmiĢlər.
2002-ci il ərzində Dövlət Kоmissiyаsınа əsir və girovların, itkinlərin yaxınlarından, əsarətdən
azad olunanlardan 632 ədəd məktub dаxil оlmuĢ, qaldırılan məsələlər diqqətlə araĢdırılmıĢ, cavab
verilmiĢdir.
31 mаrt 2003-cü il tаrixdə Səbаil rаyоnundа, 1 аprel 2003-cü il tаrixdə Nizаmi rаyоnundа
keçirilmiĢ tədbirlərdə «Biz terrоrа «yоx deyirik» sənədli filmi nümаyiĢ etdirilmiĢ, mаteriаllаr
tоplusu yаyılmıĢdır. Səbаil rаyоnundа keçirilmiĢ tədbirdə Kоmissiyа üzvü xаnım G.Əhmədоvаnın
«Erməni terrоru və azərbаycаnlılаrа qаrĢı sоyqırım siyаsəti» mövzusundа məruzəsi dinlənilmiĢdir.
28 аprel 2003-cü il tаrixdə Xəzər Universitetinin tələbə, müəllim heyəti ilə görüĢ keçirilmiĢ,
görüĢdə Ermənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü nəticəsində törədilmiĢ terrоr, etnik təmizləmə,
sоyqırım, əsirlərə qаrĢı beynəlxаlq hüquq nоrmаlаrının pоzulmаsı və digər cinаyətlərlə bаğlı

çıxıĢlаr edilmiĢ, Dövlət Kоmissiyаsının mаteriаllаr tоplusu 30 nüsxədə Аzərbаycаn və ingilis
dillərində təqdim edilmiĢ, fоtо-stend və Dövlət Kоmissiyаsının www.human.az sаytı nümаyiĢ
etdirilmiĢdir. Tədbirlər Аz TV, АTV, Lider TV, Turаn ĠА kimi kütləvi informasiya vasitələri ilə
yayımlanmıĢdır. Dövlət Kоmissiyаsının videо аrxivində saxlanılan, Xоcаvənd rayonunda Qаrаdаğlı
kəndinin ermənilər tərəfindən iĢğаlı zаmаnı törədilmiĢ sоyqırımı və vəhĢilik fаktlаrını əks etdirən
müsаhibələr əsаsındа hаzırlаnmıĢ «Hərb və sülh» materialı Spаse TV-nin 15 fevrаl 2003-cü il
tаrixli proqramında efirə verilmiĢdir. 24 аprel 2003-cü il tаrixdə Lider TV-nin «Sədаdаn sоnrа»
verliĢində əsirlikdən аzаd edilmiĢ Hüseynоv Cаvid Аğа оğlunun və Əliməmmədоv YаĢаr ġаhmаlı
оğlunun erməni vəhĢiliklərilə bаğlı cаnlı müsаhibələri təĢkil edilmiĢ, Spаse TV-də Dövlət Kоmissiyаsının mаteriаllаrı və əsirlikdən аzаd edilmiĢ Ģəxslərin müsаhibələri əsаsındа «Hər Ģey Vətən
üçün» аdlı veriliĢin növbəti burаxılıĢı hаzırlаnаrаq 30 аprel 2003-cü il tаrixdə yаyımlаnmıĢdır.
Ermənilərin аhıl, yаĢlı girоvlаrа qаrĢı törətdikləri vəhĢilik fаktlаrı əsаsındа «Ermənilərin
аzərbаycаnlılаrа qаrĢı sоyqırımı siyаsəti dаvаm edir» аdlı məqаlə hаzırlаnаrаq «Аzərbаycаn»
qəzetində [2, 2003, 27 aprel] dərc olunmuĢdur. Vаndаlizm fаktlаrı əsаsındа «Lаçın bütünlüklə
yаndırılıb» [3, 2003, 22 may] və erməni cinаyətlərinin qurbаnlаrındаn bəhs edən «Humаnizm?» [3,
2003, 29-30 avqust] аdlı məqаlələr hаzırlаnаrаq «Аzаdlıq» qəzetində dərc edilmiĢdir. Ümumiyyətlə,
mətbuаt оrqаnlаrındа bu mövzuda verilən оnlаrlа yаzı erməni vandalizminin ifĢasında mühüm rol
oynamıĢdır. Lakin respublikanın rayon və baĢqa yaĢayıĢ yerlərində isə ictimаiyyətlə görüĢlərin təĢkili,
təbliğаt mаteriаllаrın yayımı kifayət qədər olmamıĢdır. 2002-ci ildə lаyihəsi hаzırlаnmıĢ əsir, girov və
itkinlərə dair kitаbçаnın üzərində tаmаmlаmа iĢləri аpаrılmаmıĢ və bu iĢ dаyаndırılmıĢdı.
Xоcаlı sоyqırımı ilə bаğlı Bаkı Ģəhər Gənclər, Ġdmаn və Turizm BаĢ Ġdаrəsi və Bаkı Dövlət
Universitetinin 2004-cü ilin fevral ayında təĢkil etdiyi tədbirlər Ermənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü
nəticəsində törədilmiĢ etnik təmizləmə, sоyqırımı, əsir və girоvlаrа qаrĢı beynəlxаlq hüquq nоrmаlаrının pоzulmаsını əks etdirən fаktlаrla zəngin olmuĢdur. 31 mаrt аzərbаycаnlılаrın sоyqırımı günü
ilə əlаqədаr AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix Ġnstitutunun direktoru, vətənpərvər alim Y.
Mahmudovun, Dövlət Kоmissiyаsının üzvü G.Əhmədоvаnın iĢtirаkı ilə Аzərbаycаn Dövlət
Pedаqоji Universitetinin kollektivi və ġаmаxı rаyоn ictimaiyyətı ilə keçirilən görüĢlərdə tarix boyu
qaniçən siyasət yolu tutan ermənilərin xisləti faktlar əsasında Ģərh olunmuĢdur. 19 mаrt 1993-cü il
tаrixdə Bаkı metrоpоliteninin 20 Yаnvаr stаnsiyаsındа bаĢ vermiĢ terrоr аktının ildönümü
münаsibəti ilə Dövlət Kоmissiyаsının üzvü R.Mustаfаyev tərəfindən Beynəlxаlq Mətbuаt Klubundа
kоnfrаns təĢkil edilmiĢ, tədbir iĢtirаkçılаrınа erməni terrоru ilə bаğlı fаktlаr çаtırılımıĢdır. 2004-cü il
ərzində ölkə daxilində və xaricdə 110 nüsxədə Dövlət Kоmissiyаsının mаteriаllаr tоplusu, 35 ədəd
―Erməni terrоr və quldur birləĢmələrinin bəĢəriyyətə qаrĢı cinаyətləri‖ аdlı kitаb, 410 ədəd ―Erməni
terrоru‖ kоmpаkt diski yаyılmıĢdır. «Erməni vаndаlizmi» аdlı məqаlə «Оlаylаr» qəzetinin
1.12.2004-cü il tаrixli (4), «Tаbutdа dirilən аdаm» аdlı məqаlə «Ekspress» qəzetinin 28.12.2004-cü
il tаrixli (5), «Kərkicаhаn döyüĢü» аdlı məqаlə «525-ci qəzet»in 29.12.2004-cü il tаrixli (6)
nömrəsində dərc etdirilmiĢdir. Ümumiyyətlə, ―Аzərbаycаn‖, ‖Xаlq qəzeti‖, ‖525-ci qəzet‖,
―Ekspress‖, ―Üç nöqtə‖ və s. qəzetlərdə 25-dək məqаlə və mаteriаllаr çаp оlunmuĢ, telekаnаllаrdа
аyrı-аyrı süjetlər və veriliĢlər getmiĢdir. Erməni cinаyətləri, iĢğаlın nəticələri ilə bаğlı аyrı-аyrı
mənbələrdən 395-dən аrtıq fоtо-Ģəkil tоplаnmıĢ, kоmpyüter bаzаsı üzrə videоmаteriаllаrın
kаrtоtekаsı yаrаdılmıĢdır. Erməni terrоru, Xоcаlı sоyqırımı, qətl və iĢgəncələr haqqında
Аzərbаycаn, rus və ingilis dillərində mаteriаllаr hаzırlаnаrаq «MEQA» Ģirkətinə təqdim edilmiĢdir.
Mаteriаllаr tоplusu 20 nüsxə аrtırılаrаq xаrici ölkələrdə yаyılmаq üçün Xаricdə yаĢаyаn
аzərbаycаnlılаrlа iĢ üzrə Dövlət Kоmitəsinə təqdim edilmiĢdir. Beynəlxаlq Hüquq və Sоsiаl Təbаbət Аkаdemiyаsı Rəyаsət Heyətinin, Böyük Britаniyаnın Dаndi Universitetinin prоfessоru,
məhkəmə-tibb eksperti prоfessоr Derrik Pаunderin əsirlikdə qətlə yetirilmiĢ аzərbаycаnlılаrın
cəsədlərinin tibb-ekspertizаsı nəticəsi kimi yаzdığı rəy, terrоr аktlаrını, Xоcаlı fаciəsini əks etdirən
83 fоtо-Ģəkil yerləĢdirilmiĢ 25 ədəd CD xаricdəki nümаyəndəliklərə göndərilmiĢdi.
Dövlət Komissiyası müxtəlif ölkələrin telekanalları ilə əməkdaĢlıq sahəsində də erməni
vahdalizminin ifĢası istiqamətində iĢ aparır. 2005-ci ildə TRT Bаkı nümаyəndəliyinin bаĢçısı
Аbdulhəmid АfĢаr və əməkdаĢ Аğаsı Məmmədоv Dövlət Kоmissiyаsının IĢçi qrupundа qəbul
olunmuĢ, əməkdаĢlıq məsələləri müzаkirə edilmiĢ, Ermənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzü nəticəsində

törədilmiĢ sоyqırım, etnik təmizləmə və digər cinаyət fаktlаrının beynəlxаlq ictimаiyyətə
çаtdırılmаsı üçün bu kаnаlın imkаnlаrındаn istifаdə edilməsinin zəruri оlduğu diqqətə
çаtdırılmıĢdır. TRT nümаynəndələri ilə bu məqsədlə xüsusi prоqrаmın hаzırlаnmаsı perspektivi
müzаkirə olunmaqla bu bаrədə rаzılıq əldə edilmiĢdir. Оnlаrа Dövlət Kоmissiyаsının mаteriаllаr
tоplusu, Derrik Pаunderin tibbi ekspert rəyi, erməni təcаvüzünü əks etdirən, «Аrmeniаn terrоr» аdlı
və «Оjidаnie» filmi yаzılmıĢ 2 ədəd CD təqdim edilmiĢ, telekаnаlа аzərbаycаnlılаrın sоyqırımı
bаrədə ətrаflı məlumаt verilmiĢdir. Aprel аyındа TRT (int) və TRT (türk) kаnаllаrı vasitəsi ilə
beynəlxalq efirə veriliĢ buraxılmıĢdır [1.DKĠQ-nin 2005-ci ilə aid hesabatı, s.5].
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ОБРАЗ ГОРОДА В РОМАНЕ КУРБАН САИДА «АЛИ И НИНО»
В романе Курбан Саида «Али и Нино» понятия Родина, Отчизна концептуализированны со
словом «Город». В первой же главе произведения Город переплетается с духовным миром, с
патриотическими переживаниями главного героя, потомка древних аристократов, Али хана
Шинваншира. Его патриотический код неразрывно связан с национальным самосознанием и
настроением предков.
Курбан Саид любит свой город, его крепости и башни, развалины дворца с сохранившимися на камнях арабскими надписями, свинцовое, непостижимое Каспийское море и безграничную степь. Прекраснейший в мире ландшафт. Не случайно, в уста своего героя он вложил
слова: «Какое мне дело до чужих городов, чужих крыш и чужих пейзажей? Я любил это ровное
море, любил степь и лежащий у моих ног древний город» [1; стр. 4].
Интересно, что родной для Али хана Город выделяется национальной и религиозной толерантностью. В гимназии «из сорока учеников... тридцать мусульман, четыре армянина, два поляка, три сектанта и один русский» [1; стр. 5]. С крыш видны минареты мечетей и купола церквей. В этом Городе спорят о приверженности к традициям и рассуждают о верности обычаям:
«Мы делаем все что требует от нас Аллах» [1; стр. 22]. Этим людям хорошо известно, что если
они станут пренебрегать обычаями предков, тогда их Город потеряет дух Азии. Поэтому и
наставляет Али хана отец: «Дабы не погибнуть, мы должны беречь наши древние традиции и
уклад жизни» [1; стр. 32].
Красной полосой проходит через роман проблема европейзации. Вопрос, заданный XX-ым
столетием – Восток или Запад – по-прежнему со всей остротой стоит на повестке дня, сохраняя
свою актуальность. На вопрос профессора: «Некоторые ученые относят к Европе и южные
склоны Кавказских гор, другие же считают, что эта территория не может считаться Европой,
особенно если учесть культурное развитие населяющих ее народов... От вас самих будет зависеть, причислят ли наш город к прогрессивной Европе или же отсталой Азии»... [1; стр. 5]. ответ
не заставляет себя ждать: «- Простите господин профессор, но мы хотели бы остаться в Азии...
Да. Я очень хорошо чувствую себя в Азии». Для Курбан Саида Баку – это синтез двух культур –

западной и восточной. [1; стр. 5]. - «Давай же останемся здесь, в Баку, ведь здесь так незаметно
переплелись Европа и Азия...» [1; стр. 225]., - говорит Али хан.
Замечательно, что в романе Саид проводит дефиницию старого города и нового города. По
его словам, Баку «две половины ореховой скорлупы», где скорлупа – это символ нового города:
«Улицы в том городе были широкие, дома - высокие, а люди - алчные и суетливые. Главным в
жизни того города была нефть, добываемая в нашей степи. Именно она приносила основной доход. Во внешнем городе были театры, школы, больницы, библиотеки, полицейские, красивые
женщины с обнаженными плечами. Если там стреляли, то только из-за денег. Граница между
Европой и Азией тоже проходила по внешнему городу» [1; стр. 22]. Эта часть города стремится к Европе. «Теперь Баку уже принадлежит Европе, и это не случайно», - скажет один из персонажей романа. - «А по эту сторону крепостных стен улицы были узкими и кривыми, как восточный кинжал... здесь - в пушистые облака возносились минареты мечетей. Здесь, у восточной
стены Старого города возвышалась Девичья башня, ворота князя Цицианишвили» [1; стр. 22],
утонувший в тумане истории, неизменный, хранящий традиции и живущий в согласии с ними
Город.
И еще две вещи, обнаруживающие восточный дух городскорго текста Саида – это мелодии, звучащие в нем и... любовь. Согласно произведению, Баку – город поэтов. Здесь поэты превозносят героев и поют персидские любовные Баяты. Город дышит и движется поэзией.
В этом Городе живет возлюбленная Али Ширваншира – грузинская княжна Нино Кипиани.
С этими улицами делится влюбленный Ширваншир своей тоской и грустью: «я... отправился
бродить по улицам, разглядывая верблюдов, а потом долго стоял у моря, печально размышлял о
Европе, Азии и прекрасных глазах Нино Кипиани».
Очень часто вид Города соотносится с внутренними переживаниями персонажа, подобно
ему, Город тоже печален и грустен. Опустившийся туман ассоцируется с тоской и страхом. «Густой туман с моря окутал город, и оттого свет фонарей на перекрестках зыбок и еле различим. Я
нервно расхаживаю вдоль берега. Сквозь пелену тумана почти не видно прохожих. Равнодушными или испуганными силуэтами они возникают передо мной и вновь растворяются в плотной
серости» [1; стр. 88].
В другом эпизоде романа находящийся на чужбине вместе с Нино, Али хан ключ к собственному счастью видит непосредственно в своем Городе. Поэтому, находясь вдали от родины,
в своем воображении он оживляет дни, пережитые в Баку, перед ним встают картины прошлого.
«Когда эти глаза улыбались в последний раз?» Возникший его в сознании вопрос сменяется образом Города, Родины: «В Баку у крепости?.. Я почувствовал звериную тоску по Баку, его пыльным крепостным стенам, солнцу, заходящему за горизонт. Я явственно услышал, как у ворот Боз
Гурда воют шакалы, задрав к луне морды. Ветер принес на бакинские пустоши песок степей.
Песчаный берег покрыт пятнами нефти. У Девичьей башни громко расхваливают свой товар
торговцы. Николаевская улица ведет к лицею святой Тамары. Во дворе лицея под деревьями
стоит Нино с тетрадями под мышкой и восторженно смотрит на меня.
...Я звал Родину, как дитя зовет свою мать... Я ощущал чистый, степной воздух Баку, слабый запах моря, запах песка и нефти... Этот город дарован мне Аллахом! Как собака к своей конуре, я прочной цепью привязан к его древней природе» [1; стр. 225].
С «Городом-Родиной» связаны и последние патриотические зарисовки текста произведения. После того, как его заняла Красная армия, «город был подобен арсеналу», он потерял свой
естественный, беспечный, веселый лик, он так же, как и его жители, весь в страхе и напряжении.
В заключение нужно отметить, что в Баку «поражает способность города превращать в
символы любое свое содержание. В символ превращается и свет, и любовь, и толерантность Баку. Легенды о Баку органично входят в бакинский текст, который сам продолжает творить миф о
городе. Сам город, наполненный историческими воспоминаниями, подсказывал писателю разные темы».
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SUMMARY
In Kurban Said‘s novel ―Ali and Nino‖ motherland, native land is conceptualized by the word
―town‖. The writer loves his own town, which is notable for national and religious tolerance. The
issue of Europeanization runs all through the novel. A question brought up by the 20 th century –
East or West – again stands sharply on the agenda and is considered to be of topical importance in
the work.
In the novel Said makes definition of old and new parts of the town. There are two more
things that display Kurban Said‘s urban text. They are oriental tunes and love.
It is interesting that the last patriotic sketches are also associated with the ―town-motherland‖.
Наджафов Э., доктор философских наук, профессор,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация является одним из отличительных особенностей современного исторического развития. В широком смысле слова глобализация представляет собой процесс экономической интеграции, который возникает в результате расширения мирового рынка. Как
процесс экономической интеграции, глобализация, объединяя капитал и современную технику экономически развитых государств, с одной стороны, а также богатые природные ресурсы и дешевую рабочую силу развивающих государств, с другой стороны, создает благоприятные условия для социально-экономического развития и повышения уровня жизни в
мире. Однако в силу определенных причин эти условия не всегда реализуются. Глобализация
является таким необходимым и объективным процессом, который под воздействием достижений науки и технологии приводит к транснационализации политического, экономического
и культурного развития стран, способствует к увеличению взаимозависимости государств, а
также расширяет взаимообмен между различными народами мира.
Возникновение современного этапа глобализации является результатом экономической
политики, основанной на проводимыми в 1980-х годах Международным Валютным Фондом,
Всемирным Банком программами экономической стабилизации и структурного регулирования. Эти программы были нацелены на экономическое развитие развивающихся стран путем
их интеграции в мировую экономику. Программа экономической стабилизации и структурного регулирования предполагала отказ от политики вмешательства государства в экономику. Она опиралась на минималистическую концепцию управления, которая предполагала
развитие рыночных отношений и повышение удельного веса частного сектора в экономической сфере с одной стороны, и уменьшение экономической роли государства, с другой стороны.
Распад Советского Союза в конце 1991 года привел к вхождению бывших советских
республик в орбиту глобализации. Бывшие советские республики, как и все страны мира,
вошли в единую мировую экономическую систему. Процесс присоединения бывших советских республик в единую мировую экономическую систему, которая управляется развитыми
странами посредством таких организаций как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Всемирная Торговая Организация, имеет как позитивные, так и негативные последствия для этих стран. Позитивные последствия состоят в том, что бывшие советские
республики получают возможность интегрироваться в мировую экономику, в результате ко-

торого развитые страны начинают вкладывать в их экономику крупные инвестиции, предоставляют им возможность приобщаться к новейшим достижениям науки, технологии, современным методам управления. Все это в конечном итоге приводит к социально- экономическому развитию бывших советских республик.
Что касается негативных последствий глобализации для бывших советских республик,
то здесь, прежде всего, следует отметить увеличение экономической, политической, а также
культурной зависимости развивающихся стран от развитых стран. Причиной этому является
то, что сильно отстающие от развитых стран в уровне своего социально-экономического развития, бывшие советские страны не в силах конкурировать с развитыми странами на мировом рынке. Бывшие советские страны, как и другие развивающиеся страны, теряют свои позиции даже в своих территориях. По этому поводу бывший премьер министр Малайзии отмечает: «Это - несправедливый мир. Чтобы добиться своей независимости мы сражались,
пролили кровь. В современных условиях, когда вследствие глобализации границы государств исчезают, мир становится единым, понятие независимости становится бессмысленным» [5, p. 119].
В настоящее время зависимость развивающихся стран от развитых стран проявляется в
получении кредитов. Имея огромные финансовые ресурсы, развитые страны посредством
международных финансовых организаций таких как, Международный Валютный Фонд,
Всемирный Банк, Всемирная Торговая Организация, вмешиваются во внутренние дела развивающихся стран. Объектом вмешательства выступает не только экономическая сфера развивающихся стран, но и политическая, социальная и духовная сфера.
Одним из отличительных признаков современного периода общественного развития
Азербайджана, как и других бывших советских государств, является то, что он происходит в
условиях глобализации. Бывшие советские государства, относящиеся к разряду развивающихся стран, должны принять во внимание вышеотмеченные позитивные и негативные последствия процесса глобализации. Прежде всего, учитывая тот факт, что глобализация является объективным и закономерным историческим процессом, а также способствует социально-экономическому развитию, бывшие советские государства не должны изолировать себя
от этого процесса. Более того они должны активно включиться в ее орбиту. Вместе с тем
Азербайджан и другие бывшие советские государства должны принять во внимание печальный опыт некоторых развивающихся стран в этой области. Особенно очень важно, чтобы
они проявляли особую заботу о защите ценностей своей культуры. Не допускали ассимиляции ценностей своей культуры в русле глобализации. Ибо, будучи устойчивыми по своей
природе, ценности культуры играют определяющую роль в жизнедеятельности того или иного народа [3, p. 113- 128]. Причем народы, обладающие более древней историей, больше
придерживаются ценностей своей культуры, чем народы со сравнительно молодой историей.
Потеряв ценности своей культуры, народы бывших советских государств могут оказаться
более уязвимыми в условиях глобализации.
Однако из сказанного вовсе не следует, что мы должны подчинять ценности, предложенные современной глобализацией, ценностям своей культуры. Поскольку среди ценностей
культуры всех народов можно найти такие ценности, которые, будучи фактически ценностями субкультуры, служат серьезными препятствиями на пути их общественного развития.
Так, например, к числу подобного рода ценностей культуры азербайджанского народа можно
отнести сформировавшиеся под воздействием коммунистической цивилизации у некоторой
части населения Азербайджана вышеотмеченные нами навыки – неприязнь к частной собственности и предпринимательской деятельности, неумение работать в условиях жесткой
конкурентной борьбы, отсутствие личной инициативы и ответственности, рассмотрение государства, как единственный силы, способной решить все проблемы общества и т.д. Поэтому
в данном случае речь может идти лишь о необходимости сохранения и развития ценностей
национальной культуры азербайджанского народа [4 с. 149-153].
На протяжении советского периода истории Азербайджана, который длился более 70
лет, национальная культура азербайджанского народа была насильственно подвергнута воз-

действию коммунистической цивилизации, основными ценностями которой являлись государственная собственность, централизованно-плановая экономика, однопартийная система,
основанная на господстве коммунистической партии, запрещение рынка, устранение этнических и религиозных различий между различными народами, населявшими СССР, постепенное разрушение культурного наследия нерусских народов и приобщение их к ценностям русской культуры. Эти ценности вытекали из марксистко-ленинской идеологии. Они не сформировались в результате естественно-исторического развития. Кроме того, многие из них
оказались противоречащими требованиям социальной действительности, в частности, таким
естественным стремлением человека, как его свобода и право на собственность. Поэтому
коммунистическая цивилизация была по своему содержанию искусственной [4 с. 149-150].
Коммунистическая цивилизация, нацеленная на устранение культурного наследия азербайджанского народа, находилась в противоречии с ценностями его национальной культуры.
Последняя всячески сопротивлялась введению ценностей коммунистической цивилизации.
Административно-командная система управления подавила сопротивление национальной
культуры азербайджанского народа.
В современных условиях, когда Азербайджан активно включен в процесс глобализации, он не должен ограничивать себя необходимой, но пассивной ролью заимствования. Это
чревато опасностью возникновения новых форм его порабощения со стороны развитых
стран. Сохранение и развитие ценностей культуры в условиях глобализации, когда она становится уязвимой, подвергается ассимиляции, является важной задачей. Ибо, как указывал
общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, именно ценности культуры возвышают народ, делают его известным и обогащают его мораль [1, s.59]. В перспективе
ему следует распространить ценности своей культуры, а также социально-экономические,
научно-технические и другие достижения, в экономически развитые государства мира. Следует отметить, что обратный процесс воздействия ценностей национальных культур развивающихся стран на ценности современной цивилизации имеет важное социальное значение.
Он может быть принят в качестве одного из основных показателей общественного развития
развивающихся стран. Подобное обратное воздействие может случиться, если ценности и
достижения национальной культуры того или иного развивающегося государства доходят до
такого уровня, когда они переходят границы определенной нации и проникают в ценности
цивилизации и этим самым становятся достояниями всего человечества.
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SUMMARY
The author analyzes values of culture of the Azerbaijani people under globalization. He shows
that contemporary globalization has positive and negative consequences for developing states including the former Soviet republics. In order to benefit from the globalization Azerbaijan should not
only be actively involved into globalization process and accept economic and technological

achievements, new values, but also care of its own cultural values, not let them to be assimilated. In
prospect Azerbaijan needs to export own economic and technological achievements to other states.
Наджиева Ф. доктор филологических наук, профессор,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
О ТВОРЧЕСТВЕ САМЕДА МАНСУРА
«Возвращенная литература». Так стали в конце XX века обозначаться со вздохом облегчения от возможности их обнародовать «запрещѐнные» художественные произведения,
которые смогли увидеть свет лишь с наступлением независимости. Это естественным образом обусловило и «возвращение» «запрещѐнных» или попросту замалчиваемых имен ряда
талантливых писателей и творческих личностей в историю национальной литературы, искусства и культуры.
Среди них можно назвать и имя Самеда Мансура Кязымзаде (1879-1927) – одного из
выдающихся представителей азербайджанской творческой интеллигенции рубежа веков,
всесторонней и неординарной личности, проявившей себя за свою недолгую жизнь не только
в литературе, в поэзии, но и в драматургии, театральном искусстве, журналистике, издательской деятельности. Его творчество в советское время упорно замалчивалось, или преподносилось в негативном свете, и таким образом сознательно обрекалось на забвение за своѐ
несоответствие духу «советской литературы».
Свою литературную деятельность Самед Мансур начал в 1908 году. Участвуя в литературных меджлисах вместе с Алиаббасом Музнибом, Алиагой Вахидом, он получил псевдоним «Мансур», что означает «знаменосец», «идущий впереди». Надо отметить, что в отличие
от своих собратьев по «поэтическому цеху», он создавал не только образцы классической
восточной поэзии, но и сатирические произведения, тем самым продолжая в своѐм творчестве, с одной стороны, традиции философской лирики Физули, с другой, – социальной сатиры Сабира. Он продолжает писать стихи и в советское время, с одной стороны, высказывая с
помощью присущего ему сатирического пафоса своѐ отношение к «новым порядкам», «новой власти», и вечным людским слабостям, с другой, создавая не укладывающиеся по своей
форме и содержанию в соцреалистические стереотипы стихотворения.
Но наибольшую известность Самеду Мансуру принесло написанное ещѐ в 1919 году и
уже в рукописи ставшее широко известным (опубликовано оно было только в 1926 году)
стихотворение «Всѐ это цвет». Это стихотворение, как отмечает Анар [1,с.3], «достойно
включения в любую антологию, сокровищницу слова тысячелетней азербайджанской поэзии». Сегодня, с дистанции времени рассматривая поэзию С.Мансура, мы отчѐтливо понимаем, как он был близок к декадентской поэзии Серебряного века, к символистам, особенно в
стихотворении «Всѐ это цвет».
В этом стихотворении выражено душевное состояние не только самого поэта, но и в
целом человека начала XX века, осознающего трагедию расколотого мира, окрашенного в
разные, порой враждующие с собой цвета (например, красный и белый). В символизме, как
известно, любая конкретика, вроде слова, цвета, утрачивают свое информационное содержание, усиливается иносказание, не доступное рациональному восприятию. Не случайно, в
словесном искусстве символизм зародился именно в поэзии. Поэзия С.Мансура глубоко символична, в ней широко представлена иносказательная подоплѐка явлений и предметов, интуитивное постижение мира, таинственный и неумолимый рок, играющий судьбами людей.
Критика упрекала поэта в утверждении того, что ничего подлинного в этом мире нет,
приписывала ему крайний пессимизм и безверие, видя в этом стихотворении, прежде всего,
несоответствие коммунистическому представлению о «безоблачной жизни» советского человека. Романтическое мироощущение в поэзии, а именно оно и было присуще С.Мансуру,
предполагает, что герой, чувствуя себя несчастным, распространяет это состояние на всю
вселенную и объявляет всякое существование страданием. Даже жизненный опыт поэта-

романтика, занятого постоянными поисками истины, убеждает его в том, что любое знание
губительно для счастья.
Широким был и тематический диапазон стихов Самеда Мансура. Он писал обо всѐм,
что творилось в мире, его волновали и голод в Турции, и еврейские погромы в Украине, и
религиозный фанатизм в Баку, и выборы в России и многое другое. Особое место занимает в
поэзии С.М. отношение к литературе, к людям, держащим в руках перо, которое на многое
способно («Перо»), в целом к искусству. Он часто пишет о любви к своей земле, которой
каждый должен служить в силу своих сил и возможностей. Только такие люди, по мысли поэта останутся в памяти народа («Не будут забыты»).
Как журналист Самед Мансур выступал под разными псевдонимами (чаще всего как
«Помпушалы»), публиковался во многих авторитетных изданиях: «Игбал», «Сяда», «Бясират», «Молла Насреддин», «Зянбур», «Эдеби парчалар» и др. Больше всего раскрылся он как
поэт и журналист в «Тути» и издаваемом им «Шейпуре». В основном, его интересовали темы социального плана и просветительства. Страны, города, события, люди – всѐ это также
вызывало неприкрытый и неиссякающий журналистский интерес Самеда Мансура, порождая
целый ряд интересных по своему содержанию и форме статей, которые и сегодня читаются с
интересом.
Незабываемые образы созданы Самедом Мансуром в цикле его фельетонов «Интеллигенты». В построенных в виде диалога между
Алиага Мурадалиевичем и Гусейнгулу
Дашдамировичем этих фельетонах затронуты самые насущные проблемы, заставляющие задуматься и современного читателя. Прежде всего, это проблемы равнодушия к национальным корням, к процессам, идущим в национальном самосознании народа, призыв к бережному отношению не только к языку, культуре, но и элементарно к чистоте города, критика
мещанско-потребительского отношения к жизни и многие другие.
Самед Мансур, внѐс свою лепту и в театральное искусство своего времени. Он создавал
драматургические произведения, выступал как актѐр и постановщик. Он активно участвовал
в работе театрального отдела благотворительного общества «Сафа», перевѐл, адаптировал
для азербайджанской сцены ряд пьес, подготовил постановку ряда драмататических произведений, например, пьесу турецкого ученого и драматурга Ш. Сами, посвященную тому периоду истории Ирана, когда иранский трон был захвачен арабом Зоххаком, о том, как кузнец
Гяве выступал против его зверского правления.
Известно, что одним из устроителей, организаторов юбилейного вечера выдающегося
актѐра Джахангира Зейналов в 1910 году был С.Мансур. На этом вечере был показан спектакль, где наряду с Дж.Зейналовым, игравшим роль Фархада, Самед Мансур сыграл роль
кузнеца Гяве, которую исполняли такие актѐры, как Г. Араблинский, А.М.Шарифзаде и др.
Как актѐр он создал также ряд незабываемых образов в пьесах Н.Нариманова, А.Ахвердиева,
Н.Везирова. играя наряду со многими известными актѐрами того времени.
Самед Мансур был одним из организаторов и театра «Сатир-агит», начавшего свою деятельность в 20-е годы. В этом театре часто устраивались вечера сатирических куплетов, неоднократно на таких вечерах читались и сатирические произведения Самеда Мансура, пользующиеся большим успехом, ставились и его пьесы («Просвещение», «»Премия» («Награда»), «Преступление», Дервиш»).
Многообразное по охвату сфер деятельности творчество Самеда Мансура не только не
было оценено по достоинству в годы советской власти, но и не раз подвергалось критике.
Критика 1920-30-х годов обвиняла С.Мансура в приверженности к реакционной пессимистической философии. Затем критические выпады сменились глухим молчанием. В изданной в
1955 году «Истории азербайджанской литературы» имя С.Мансура даже не упоминается.
Такое положение наблюдается вплоть до середины 1980-х годов.
Первые краткие сведения о Самеде Мансуре помещены в АСЭ (1984), затем были изданы книги Дж.Рамзи (1981,1987), в которых нашли место некоторые произведения поэта, а в
вышедшую в 1986 году антологию «Поэты-молланасреддиновцы» вошли его сатирические
стихи. Лѐд окончательно тронулся, когда в 1987 году появились в республиканской печати

первые статьи, а на радио, телевидении – первые передачи о творчестве Самеда Мансура. В
1990-е годы о нѐм стали писать такие исследователи, как М.Адилов, Аббас Чингиз,
Я.Мехдиева и др.
В 1993 году Анар составил и издал первый сборник стихов Самеда Мансура, озаглавленный, как и его знаменитое стихотворение «Всѐ это цвет». Он включил в него стихотворения поэта, хранившиеся у него многие годы, а также ряд стихотворений из книги Дж.Рамзи.
Во вступительном слове к книге Анар поясняет, что стихи Самеда Мансура, помещенные в
этот сборник, были отданы ему сыном поэта, выдающимся театральным режиссѐром Тофиком Кязимовым, который не раз читал Анару отрывки из стихотворений своего отца. И вот,
через 20 лет после того, как они попали к Анару, стихи Самеда Мансура увидели свет.
В 2000 году была издан очерк жизни и творчества Самеда Мансура [2], в котором
Н.Алекберли впервые рассматривает его творческое наследие во всѐм его многообразии.
Большим шагом в «возвращении имени» яркого и талантливого писателя явилась изданные в
2006 году в серии «Современная азербайджанская литература» «Избранные произведения»
С.Мансура [3]. Сюда вошли лирические и сатирические стихотворения, пьесы, фельетоны и
статьи, дающие более полное представление о многостороннем творчестве одного из замечательных писателей Азербайджана начала XX века с непростой творческой судьбой.
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SUMMARY
The article is about Samed Mansur Kazimzade (1879-927) – one of the bright represntative of
Azerbaijan literature of beginning XX century. His creation is not confine to frame, established by
socialist Realism, that‘s why it was exposed to ruthless criticism. Gradually his name was forgot.
Only in post-Soviet era the interest to Samed Mansur‘s creation is renewed, new perspectives for
studing it and worthy of evolution of his contribution are opened.
Nail T., Mədəniyyət Nazirliyi Folklor bölməsi, Türkiyə
AZERBAYCANġĠNASLIĞIN KURUCUSU
MĠRZA FATALĠ AHUNDZADE 200 YAġINDA
Türk dünyasının UNESCO‘su TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü TeĢkilatı), her yıl söz
konusu dünyanın önemli Ģair, yazar ve sanatçılarından bir veya birkaçının doğum-ölüm yıl
dönümlerinin yuvarlak tarihlerini dikkate alarak yıl boyunca üye ülkelerde anılmasını, tanıtılmasını
kararlaĢtırıp uygulamaya koymaktadır. Bu çerçevede TÜRKSOY, 2012 yılını, doğumunun 200. yıl
dönümü dolayısıyla ―Mirza Fatali Ahundzade (1812-1878) Yılı‖ ilan etmiĢ bulunuyor. UNESCO
ise, ünlü Türk besteci ve Ģairi Itrî‘yi (1640-1712), ölümünün 300. yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca bütün dünyada anılacak Ünlüler Takvimi‘ne almıĢtır. Kültür ve Turizm Bakanlığının
eĢgüdümünde 2012 yılında Itrî bütün dünyada anılacaktır.
ÇağdaĢ/Yeni Azerbaycan Edebiyatının kurucusu, Türk-Ġslam dünyasının ilk büyük oyun
yazarı kabul edilen Mirza Fatali Ahundzade/Ahundov‘un 200. doğum yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen yılın açılıĢ töreni, 26 Ocak 2012 tarihinde TÜRKSOY‘un Ankara‘daki binasının Konferans Salonu‘nda yapıldı. Törende, sırasıyla TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Kültür ve Turzim Bakanı Abulfes Garayev, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı

Nikoloz Rurua, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay birer açıĢ konuĢması yaparak ―Mirza Fatali Ahundzade Yılı‖ ilanının gerekçesini ve
Ahundzade‘nin Türk dünyası edebiyatındaki yerini, önemini açıkladılar. Kaseinov, konuĢmasında
Ahundzade Yılı‘nın gerekçesini özet olarak Ģu cümlelerle ifade etmiĢtir: ―Ahundzade çok yönlü bir
insan. Ancak, TÜRKSOY olarak biz daha ziyade edebiyat ve tiyatro ile ilgili öncülüğüne vurgu
yapmaktayız. Türk dünyasının ilk dramaturgu olan Ahundzade, en zor alanların biriyle komedi ile
toplumun aydınlanmasına, ana dilin geliĢtirilmesine çalıĢmıĢtır. Batı‘yı Doğu‘ya, Doğu‘yu Batı‘ya
tanıtmıĢtır.‖ Ünlü yazarın, filozofun hayatını, hizmetlerini dile getiren belgesel filmin gösterilmesinden sonra, ―Ahundzade ve Eserleri‖ konulu küçük panele geçildi. Panelde iki Ahundzade uzmanı
söz aldı. Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi ġube Müdürü Zaman Askerli ile Ege Ü Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar. Ġki konuĢmacı, Ahundzade‘nin Azerbaycan ve
Türk dünyası edebiyatına, kültürel hayatına hizmetlerini anlatıp dinleyicileri bilgilendirdiler.
2012 yılında Türk dünyasında doğumunun 200. yılı kutlanacak Mirza Fatali Ahundzade, 12
Temmuz 1812 tarihinde ġeki‘de doğdu. 19. yüzyılda 1811 olarak yazılan doğum tarihi 20. yüzyılda
düzeltildi. Babası, Güney Azerbaycanlı tüccar Mirza Mehemmedtağı, annesi ise Nane Hanım‘dır.
Mehemmedtağı, ticaret dolayısıyla ġeki‘ye geçici olarak yerleĢmiĢti. Ġki yıl sonra, 1814‘te Tağızade
ailesi, memleketlerine Tebriz yakınlarındaki Hamne kasabasına döndü. Babasının Hamne‘de bir
karısı daha vardı. Ġki eĢ birbiriyle geçinemeyince Nane Hatun, oğlu Fatali‘yi yanına alarak evden
ayrıldı ve Erdebil‘deki amcası ―Alimü‘l-Ulemâ‖ unvanlı Ahund (din adamı, hoca) Alesger/
Elesger‘in (Ali Asgar) yanına gitti. Ahund Alesger, küçük Fatali‘yi evlat edindi. Din adamı olması
için eğitimiyle bizzat kendisi ilgilendi. Bir ahundun oğlu olduğu için Azerbaycan kaynaklarında
Ahundzade (Hoca Oğlu) olarak tanındı. Rus belgelerinde ise aynı anlamda Ahundov soyadıyla yer
aldı.
Küçük Fatali, 1825 yılına kadar Güney Azerbaycan‘da dinî eğitim gördü. 1825‘te Ahund
Alesger ġeki‘ye yerleĢti. Fatali, ġeki‘de Arapça, Farsça ve dinî bilgiler eğitimini sürdürdü. Ahund
Alesger 1832 yılında Hac‘ca gitmeye niyetlendi. Fatali‘yi daha iyi eğitim görmesi için Gence‘de
Molla Hüseyin PiĢnamazzade‘nin medresesine götürdü. Fatali, bu medresede mantık, fıkıh ve hat
dersleri de aldı. Hat öğretmeni Mirza ġefi Vazıh/Vazeh, ondaki büyük yeteneği keĢfederek, dinî bilimleri bırakıp müspet bilimleri öğrenmesini tavsiye etti. Bu tavsiyenin etkisiyle genç Fatali, babalığı Hac‘dan dönünce bir yıl ġeki‘deki Rus okulunda öğrenim gördü. Hacı Alesger, 1834‘te onu
Tiflis‘e götürdü. Rusya‘nın Kafkasya Genel Valiliğine doğu dilleri tercüman asistanı olarak atanmasını sağladı. Bundan sonra Tiflis, Fatali‘nin hayatına yön veren Ģehir olacaktır.
Tiflis‘te bir süre tercümanlığın yanı sıra bir okulda Azerbaycan Türkçesi ve Farsça öğretmenliği yaptı (1836-1840). Rusçaya önem vererek bu dili mükemmel derecede öğrendi. Genel Valilik
emrinde dıĢ politikayla ilgili yazıĢmaları yürütmeye baĢladı. Rusça, Arapça, Farsça, Azerbaycan ve
Osmanlı Türkçelerini bilmesi dolayısıyla uluslararası çeĢitli toplantılara katıldı. Komisyonlarda
görev aldı. Kafkasya‘da, Ġran‘da (1848-1849) ve Revan‘da (1857-1858) inceleme ve denetimlerde
bulundu. 1858‘de Rusya‘nın Kafkasya Genel Valiliği BaĢmütercimliğine atandı. Rus bürokrasisinde
o dönemde bazı memurlara da rütbe veriliyordu. Mirza Fatali, albay rütbesine kadar yükselmeyi de
baĢardı (1873). Yazarlıkla devlet memurluğunu birlikte sürdürdü.
Edebiyat dünyasına Azerbaycan Türkçesi ve Frasça Ģiirler yazarak girdi. 1837 yılı baĢlarında
Rus yazar A. Bestujev-Marlinski ile tanıĢıp Rus edebiyatını tanımaya baĢladı. Rus Ģair ve yazarı
PuĢkin‘in öldürülmesi (1837) üzerine Sebuhî/Sabuhî takma adıyla yazdığı Puşkin‟in Ölümüne Şark
Poeması adlı Ģiir Moskova gazetelerinde yayımlanarak övgüyle karĢılandı. Tiflis‘te öğretmeni
Mirza ġefi Vazıh‘ın kurduğu Divan-ı Hikmet adlı Ģairler meclisine üye oldu. Döneminin önemli
Azerbaycan Ģair ve yazarlarından Zâkir, Nâtevan ve Caferkulu Han Nevâ‘ya manzum mektuplar
yazarak ünlendi. Mevlâna Celaleddin-i Rumî yolunda yürüdüğü Ģairlerin baĢında gelir. Azerbaycan
edebiyatında divan edebiyatı ile modern edebiyat arasında bir köprü kurmayı baĢarmıĢtır.
ġiirin halka ulaĢma, onun geliĢimini sağlama açısından yetersiz kaldığını görünce, Rusya‘nın
Kafkasya Genel Valisi Knyaz Vorontsov‘un da teĢvikiyle oyun yazmaya yöneldi. Halka etki
gücünü dikkate alarak güldürerek düĢündürme, kara mizah yolunu seçti. Komedi/güldürü yazmaya
önem verdi. Tiyatroyu, toplumu eğitici bir araç olarak kullanmak istedi. 1850-1855 yılları arasında,

Türk-Ġslam dünyasının ilk önemli modern oyunları denilebilecek altı komedi yazdı. Komedilerinde,
Azerbaycanlıların sosyal ve kültürel hayatlarındaki çarpıklıkları, hurafeleri, dogmaları, ilerlemeye
engel olan etkenleri iĢleyerek, çağdaĢ, uygar bir Azerbaycan ulusu yaratma amacını güttü. Ġlk
yazdığı komedi Hekâyet-i Molla İbrahimhelil Kimyager (kısa adıyla Kimyager)‘dir (1850). Aynı yıl
Hekâyet-i Mösyö Jordan ve Hekâyet-i Vezir-i Han-ı Lenkeran‘ı da kaleme aldı. Bu komedileri,
Hekâyet-i Hırs-ı Quldurbasan (1852), Hacı Qara (1853) ve Mürafie Vekillerinin Hekâyeti (1855)
izledi. Komedilerini Rusçaya da çevirdi. Çünkü, Rus sansürü nedeniyle Azerbaycan Türkçesiyle
yayımına izin verilmemiĢti. Komedilerinin Rusça çevirileri 1853 yılından itibaren Tiflis‘te Kavkaz
gazetesinde peĢpeĢe tefrika edildi. Bir bölümü Rusça kitap olarak 1853‘te basıldı. Azerbaycan
Türkçesiyle Temsilat adıyla 1859‘da basılan komedileri, Rus sansürüne uğradı. Bazı bölümleri
çıkarıldı. Temsilat‘a, Aldanmış Kevâkib uzun hikâyesi de eklendi.
Komedilerinin sahneye konulmasında da çeĢitli sorunlar yaĢandı. Komedilerinin önce Rusça
çevirileri oynandı. Rusça oynanan ilk komedisi Mösyö Jordan‘dır (1851). Hekâyet-i Hırs-ı Quldurbasan Rusça sahneye konan ikinci komedisidir (31 Ocak 1852). Azerbaycan Türkçesiyle oynanan
ilk komedisi ise Hekâyet-i Vezir-i Han-ı Lenkeran/Lenkeran Hanı‟nın Veziri‘dir (1873 Bakü). Ahundzade‘nin komedileri yaĢadığı yıllarda Rusya, Ġngiltere ve Fransa‘da da sahneye konulmuĢtur.
Söz konusu komediler, Azerbaycan millî tiyatrosunun baĢlangıcı kabul edilmiĢtir.
Ahundzade‘nin 1857‘de yazdığı Aldanmış Kevâkib/Yusuf Şah adlı uzun hikâyesi, Azerbaycan
edebiyatının ilk romanı sayılmıĢtır. Bu eserde de, komedilerinde uyguladığı edebî yöntemi
uygulamıĢ, sosyal bozuklukları dile getirerek halkı eğitmek istemiĢtir.
1866‘da (bazı kaynaklarda 1864) yazarlık hayatının en önemli eserlerinden biri olarak gördüğü Kemalü‟d-dövle Mektubları (Hindistan Şahzadesi Kemalü‟d-dövle‟nin Öz Dostu İran Şahzadesi Celalü‟d-dövle‟ye Yazdığı Üç Mektubu ve Celalü‟d-dövle‟nin Ona Gönderdiği Cavab)‘nı
bitirdi. Ahundzade, hayalinde yarattığı iki devlet yöneticisinin mektupları yoluyla Ġslam, TürkĠslam dünyasındaki yönetim, sosyal-dinî hayat, eğitim, insan hakları sorunlarını eleĢtirmiĢtir. Eserde
toplumun ilerlemesi için adaletli bir yönetim, anayasa ve medeni kanunların gerekliliğini savunmuĢtur. Felsefi bir eserdir. Montesqieu ve Voltaire‘in etkisi sezilmektedir. Ömrü boyunca, çok önem verdiği bu eserini ne Rusya‘da ne de Avrupa‘da yayımlatabileceği bir yayınevi bulamadı.
1868‘de Farsçaya, 1874‘te de Rusçaya çevrilen eser, bu dillerde de basılamadı. Çünkü, kendisinin
de belirttiği gibi; eserin her satırı kan kokuyordu. Eser, yazarın ölümünden çok sonra Sovyet döneminde 1926‘da Bakü‘de yayımlandı.
Azerbaycan edebiyatında edebî eleĢtiri/tenkit türünün de ilk örneklerini Ahundzade‘nin verdiği kabul edilmektedir. Bu konuda, belli baĢlı yayınları Ģöyle sıralanabilir: Fihris-i Kitab (Temsilat‘ın ön sözü, 1859), Nazm ve Nesr Haqqında (1862), Tenqid Risalesi (1862), Hekâyet (1865), Kritika (1871), Mirza Ağa‟nın Piyesleri Haqqında Kritika (1871). Kemalü‟d-dövle Mektubları‘nda da
zaman zaman edebî tenkitlere yer vermiĢtir. Çoğu isabetli tenkitlerinin yanı sıra, yaĢadığı Sovyet
rejiminin etkisiyle ister istemez bazı hatalar yaptığı da görülmüĢtür. Söz gelimi, Fuzûlî‘yi büyük bir
Ģair saymayarak sadece ―üstad-ı nazım‖ kabul etmesi gibi. Rus yönetiminin bir memuru olarak; yönetim hatalarını, sosyal baskıları da dile getirememiĢ, cahil din bilginlerini ağır bir dille suçlamıĢtır.
Ahundzade; Ģair, oyun yazarı, edebî tenkitçi, hikâyeci-romancı olmanın yanı sıra bir düĢünce
adamı, filozof olarak da Azerbaycan kültür dünyasında yer almıĢtır. Felsefeyle ilgili eserleri; Kemalü‟d-dövle Mektubları, Con Stüart Mill Azadlık Haqqında, Hekim-i İngilis Yuma Cavab, Mollayı Rumî‟nin ve Onun Tesnifinin Bâbında, Yeq Qelme Haqqında‘dır.
Onun ilgilendiği, yazı alanına giren konulardan biri de Rus Orsusunda görev alması dolaysıyla
Doğu-Ġslam ülkeleri tarihiyle askerî tarihti. 1866 yılından itibaren Tiflis‘te Doğu Bilimci/ġarkiyatçı
Adolf Berje‘nin yönetiminde yayımlanmaya baĢlayan Kafkaz Arkeografiya Komisyonu Aktları ciltlerinde Ahundzade‘nin pek çok inceleme ve Doğu dillerinden aktarmaları, çevirileri yer almıĢtır.
Ahundzade‘nin dil ve alfabe alanlarındaki hizmetlerini de unutmamak gerekir. Azerbaycan
Türkçesi, edebiyatın Ģiir dalında oldukça geliĢmiĢ bir edebî dil durumundaydı. Ancak, düzyazı
alanında geliĢmemiĢti. Azerbaycan edebî dili düzyazıdaki geliĢimini ona borçludur. Oyunları, uzun
hikâyesi, tenkit ve diğer yazılarıyla Azerbaycan edebiyatında düzyazı alanında sağlam bir edebî
dilin temellerini atmıĢtır. Arap alfabesinin okuma yazma güçlüğü yarattığı ve Rusya bünyesindeki

Türk kavimleri arasında iletiĢim eksikliğine sebep olduğu düĢünceleriyle 1857 yılından itibaren alfabe sorunuyla ilgilenmeye baĢladı. Önce Arap alfabesinde bazı değiĢiklikler yapmayı, okuma yazmayı kolaylaĢtırmayı denedi. Tiflis‘ten projesini bazı Ġslam ülkeleri ve Rusya yöneticilerine
ulaĢtırdıysa da sonuç alamadı. Önerisini Osmanlı devleti yöneticilerine de göndermeyi ihmal etmedi. Ġstanbul‘dan cevap gelmeyince bizzat ilgililerle görüĢmek istedi. Ġzin güçlüğü yaĢadı.
Nihayet, 1863 yılında Ruslardan izin alarak Ġstanbul‘a gitti. Sadrazam Fuad PaĢa‘ya sunduğu Arap
harflerini yenileĢtirme projesi (Alfabe Layihası), Cemiyyet-i Ġlmiyye-i Osmaniyyede Münif
PaĢa‘nın ve kendisinin bulunduğu bir toplantıda tartıĢıldı ve reddedildi. Aynı toplantıda, Ahundzade‘nin Temsilat kitabının da üzerinde duruldu, edebî değeri takdir edilerek Osmanlı Türkçesine
aktarılması kararlaĢtırıldı. Ancak, bu karar uygulanmadı. Ahundzade‘ye eğitime hizmeti dolayısıyla
4. dereceden Mecidiyye NiĢanı verildi. Ahundzade, daha sonra alfabe konusundaki düĢüncesini
değiĢtirdi. Arap alfabesinin iyileĢtirilemeyeceğini kabul ederek Latin harflerine dayalı bir alfabe
projesi de hazırladı. Bu projesinden ilk defa 1873 yılında Ġstanbul‘da yayımlanan Hakâyık gazetesindeki bir mektubunda söz etti. Mektubunda, ya Arap harflerini iyileĢtirmek ya da Latin harflerine
dayalı yeni bir alfabe ortaya konulması gerektiğini ısrarla belirtmiĢtir. Bu tarihten üç-dört yıl sonra,
1877‘de artık tamamen Latin harflerine dayalı alfabeyi savunacak noktaya gelmiĢti.
Yazdığı kitap ve makaleler; edebî tenkit dıĢında tarih, coğrafya, din, felsefe, müspet bilimler
alanlarındadır. Çok yönlü bir yazar, düĢünürdür. Ekinçi gazetesinin yayımına büyük önem vermiĢ,
bu gazetede ―Vekil-i Milleti Namelum‖ takma adıyla yazılar yazmıĢtır. 19. yüzyılda Avrupa, Rusya
ve Asya‘da en tanınmıĢ, eserleri en çok okunmuĢ Azerbaycan yazarıdır. YaĢarken, eserlerinin
Rusça, Ġngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Gürcüce ve Ermeniceye çevrilip okunduğunu görme
bahtiyarlığına ermiĢtir.
Azerbaycan‘ın önemli edebiyatçılarından Prof. Dr. YaĢar Karayev, onun Azerbaycan dil, edebiyat ve kültürü açısından değerini, önemini ―Ahundzade ile BaĢlayan Estetik Hafıza; Azerbaycan
Türk UyanıĢı‖ baĢlıklı uzun makalesinde Ģu cümlelerle açıklıyor:
―Profesyonel millî tiyatro sanatının, gerçekçi estetik düzyazının, demoktarik felsefi ve estetik
düĢüncenin, ilk alfabe değiĢtirme düĢüncesinin, genellikle manevi kültürümüzün bütün alanlarında
‗Yeni Çağ‘ın mimarı olan Mirza Fathali‘nin zengin ve çok yönlü yaratıcılığı/sanatı, bölgesel-millî
sınırları aĢıp Ġslam toplulukları nezdinde, bütün Doğu ve bütün insanlık için tarihî bir anlam ve önem kazanıyor. O, estetik özelliklerini bugün de kaybetmeyen ilk komediyi yazar; profesyonel
edebî tenkidin yeni bir merhalesini baĢlatır; ilk defa anayasaya dayanan halk hâkimiyeti, sosyal
hürriyet ve demokratik inkılap konularında konuĢmaya baĢlar.
Azerbaycan, Ahundzade döneminde Rusya‘nın doğusunda, Yakın ve Orta Doğu‘da sosyal
düĢüncenin, estetik felsefi ilerlemenin düĢünce merkezi hâline gelir. Bugün de Doğu‘da, estetik ve
demokratik düĢüncenin semasında dalgalanan bayrakta Ahundzade‘nin adresi ve imzası görülüyor.‖
18 Mart 1878 tarihinde Tiflis‘te hayata gözlerini yuman Ahundzade‘nin cenazesi, büyük bir
törenle Ģehrin Müslüman Mezarlığı‘nda toprağa verildi. 1903 yılında ―Temsilat‘ın yayımının 50.
Yılı‖ Tiflis‘te törenle kutlandı. Doğumunun 100. yılında, 1911‘de (YanlıĢ olarak doğum tarihi o
yıllarda 1811 biliniyordu.) Bakü ve Tiflis‘te görkemli etkinlikler düzenlendi. Bakü ve Tiflis‘te
doğum yılı kutlanan, Azerbaycanlıların deyiĢiyle jübilesi kutlanan ilk yazar Ahundzade‘dir. Bu kutlamayı Sovyet döneminde 1928, 1938, 1952, 1958, 1962, 1982 yıllarında düzenlenen doğum yılı
kutlama ve ölüm yılı anma toplantıları izledi. 2012‘de ise bütün Türk dünyası onun 200. doğum
yılını kutlamaktadır. Bakü‘de 1930 yılında heykeltıraĢ Pyotr Sabsay‘ın yaptığı heykeli de dikilmiĢ,
1962‘de hatıra pulu çıkarılmıĢtır. Tiflis‘te yaĢadığı ev müze hâline getirilmiĢtir.
Ġlk baskı yıllarına göre, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesiyle kitap hâlinde yayımlanmıĢ baĢlıca
eserleri Ģunlardır:
Temsilat (Tiflis 1859), Kemalü‟d-dövle Mektubları (Bakü 1926), Hekâyet-i Hırs Qolubdurbasan (Bakü 1938), Hekâyet-i Molla İbrahimhelil Kimyager (Bakü 1938), Seçilmiş Eserleri (Bakü
1938), Eserleri I-III (Bakü 1938), Aldanmış Kevâkib (Bakü 1962), Komediyalar (Bakü 1962), Elifbâ-yı Cedîd ve Mektûbât (Bakü 1963), Piyesler (Bakü 1968), Mürafie Vekillerinin Hekâyeti (Bakü
1969), Aldanmış Kevâkib-Kemalü‟d-dövle Mektubları (Bakü 1985), Bediî ve Felsefî Eserleri (Bakü

1987), Puşkin‟in Ölümüne Şark Poeması (Bakü 1987), Komediler/Temsilat (Ġzmir 1988, hzl. Yavuz
Akpınar). Eserleri (3 cilt), 2005 yılında Bakü‘de Latin harfleriyle de basılmıĢtır.
Komedilerinden bazıları uzun metrajlı filmlere konu oldu: Hacı Qara (1929), Derviş Parisi
Partlatır (1976), Hacı Qara (2002) gibi. Ayrıca, hakkında 1939, 1962, 1972 ve 1982 yıllarında belgesel filmler hazırlandı.
Doğumunun 200. yılında Türk dünyasının büyük edebiyat, sanat ve düĢünce adamı Ahundzade‘yi saygıyla anıyoruz.
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SUMMARY
The UNESCO of the Turkic world TURKSOY (International Turkish Culture Organization)
declared 2012 ―Mirza Fatali Ahundzade Year‖ because of the 200th anniversary of his birth. Ahundzade‘s services to Turkish culture will be talked about throughout the year.
Ahundzade, as well as a founder of modern Azerbaijan literature and drama, is a monumental
figure who based AzerbaycanĢinaslık. He‘s the one who introduced Azerbaijan culture to Europe,
Russia and Islamic world in the 19th century. He caused the public to turn to mental sciences, not to
religious sciences, he criticized the defects in the society and showed the solutions, he wanted the
education to be attached importance to.
Nağısoylu M., filologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan
XVI ƏSR TƏRCÜMƏ ABĠDƏSĠ ―ġÜHƏDANAMƏ‖NĠN
LEKSĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ HAQQINDA
XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi ―ġühədanamə‖ (mütərcimi NiĢatidir) ədəbi dil tarixinə
aid ən dəyərli qaynaqlardan biri sayılır. Bu sahədə aparılan araĢdırmalarda ―ġühədanamə‖nin dil
materiallarından geniĢ istifadə edilməsi [1;2;3], eləcə də abidə haqqında ayrıca tədqiqatların
yazılması [4; 5; 6] bunu əyani Ģəkildə sübut edir. Yeganə əlyazması AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan ―ġühədanamə‖ (Ģifri: M-259) iri həcmli nəsr tərcüməsidir
və burada qədim dövrlərin istər dini-fəlsəfi, istərsə də ictimai-siyasi məsələləri geniĢ Ģəkildə

iĢıqlandırılmıĢdır. Məhz buna görə də bu əvəzsiz yazılı abidə ilk növbədə zəngin və rəngarəng
leksikası ilə diqqəti çəkir. Xalq arasında dini-irfani və əxlaqi-tərbiyəvi fikirləri yaymaq üçün
tərcümə edilmiĢ ―ġühədanamə‖də qarĢıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq üslub sadəliyinə və
ümumxalq danıĢıq dilindən istifadəyə geniĢ yer verilmiĢdir ki, bunun da nəticəsində tərcümənin
zəngin leksikasında ana dilinə məxsus sözlər çoxluq təĢkil edir. Bu xüsusiyyət ―ġühədanamə‖ ilə
eyni mövzuda qələmə alınan və eyni dövrün məhsulu olan dahi Məhəmməd Füzulinin ―Hədiqətüssüəda‖ əsərinin müqayisəsində daha qabarıq Ģəkildə özünü göstərir. Füzulinin qafiyəli nəsrlə
(―səc‖lə) qələmə alınan ―Hədiqətüs-süəda‖sında təntənəli, dəbdəbəli üsluba, silsiləli izafət
tərkiblərinə, ərəb-fars sözlərinə üstünlük verildiyi halda, ―ġühədanamə‖də isə əksinə dil və üslub
sadəliyinə, türk mənĢəli sözlərə geniĢ yer ayrılmıĢdır. Bu fərqin baĢlıca səbəbi, təbii ki, sözügedən
əsərlərin üslubları ilə bağlıdır: ―Hədiqətüs-süəda‖ ali üslubda  klassik-kitab üslubunda,
―ġühədanamə‖ isə folklor-danıĢıq üslubunda qələmə alınmıĢdır [bax: 7, səh.208; 8, səh. 60-65].
―ġühədanamə‖nin zəngin leksikasında ilk növbədə müasir Azərbaycan ədəbi dili baxımından
arxaik səciyyə daĢıyan türk mənĢəli sözlər diqqəti çəkir. Bu sözlərin çoxu dilimizin baĢqa yazılı
abidələrində də iĢlənmiĢ, bir qrupu isə ayrı-ayrı Ģivələrimizdə qorunub saxlanılmıĢdır. Bu qəbildən
olan sözlərin bir çoxunu S.Əlizadə namizədlik dissertasiyasında qeyd etdiyi üçün [4, səh.141-145]
onlardan yalnız bəziləri üzərində dayanmağı məqsədəuyğun sayırıq:
Çüçük - Ģirin: ―Çüçüklə acıya keçmiş qəza əzəl gündə‖. Nümunədə ―çüçük‖ sözünün onun
antonimi olan ―acı‖ sözü ilə qoĢa iĢlənməsi də diqqəti çəkir. Qeyd edək ki, ―çüçük‖ sözü qədim türk
mətnlərində ―süciq‖ Ģəklində iĢlənmiĢdir [9, səh.516]. Göründüyü kimi, bu sözdə müəyyən hərf-səs
əvəzlənmələri baĢ vermiĢdir.
Gədük – nöqsan, zədə, çatıĢmazlıq; yarıq, deĢik: ―Bəs neşün mənüm fərzəndlərümi yetim
qıldun və mənüm xanədanıma gədük saldun?‖ ―Orta Asiya təfsiri‖ndə bu söz ―deĢilmiĢ‖, ―diĢ-diĢ‖,
―kələ-kötür‖ mənalarında iĢlənmiĢdir [10, səh.169]. HinduĢah Naxçıvani də bu sözün yuxarıdakı
mənalarını qeyd etmiĢdir [11, səh. 111, 152].
Kutəl –yedək atı: ―Abdullahun əmüsi oğlı Əvn bin Əli çün qardaşı oğlı yəyağ gördi, bir kutəli
götürüb səgritdi‖. V.Radlov bu sözün yuxarıdakı mənası ilə yanaĢı, aşırım, gədik anlamlarında
iĢlənməsini də qeyd etmiĢdir [12, III, səh. 1277].
Qırğıl – orta yaĢlı kiĢi, saqqalına dən düĢmüĢ: ―Əmir Həmzə qırğıl idi, Şeybənün qənimi oldı
ki, ol daxi qırğıl idi‖. Mahmud KaĢğari ―Divanı‖nda iĢlənmiĢ [13, I, səh. 465] bu söz çağdaĢ türk
dilində qorunub saxlanmıĢdır.
Öləng – çəmən, otlaq: ―Hanğı öləngdə devəni otlayubdur?‖ V.Radlov bu sözün ―şirəli ot”,
―çəmən‖ mənalarını qeyd etmiĢdir [12, I səh. 246].
Sin – qəbir: Ey kaş ki, mən biləydüm atam sinini. Qədim türk mətnlərində iĢlənmiĢ [9, səh.
503] bu sözə Sarı AĢığın bir bayatasında da rast gəlirik [bax: 6, səh. 131-132]. Bu fakt həmin sözün
vaxtilə xalq dilində də iĢləndiyini sübut edir.
Tabın – nökər, qulluqçu: İmamun tabınları tamam gecə ac-susuz...keçürdilər. Qədim türk
mətnlərində tapınçı, tapığçı kimi qeydə alınmıĢ [9, səh.534] bu sözün kökündə tapmaq (xidmət
etmək, qulluq etmək) feli dayanır. Mahmud KaĢğari Divanında tapmaq felinin qayıdıĢ növü –
tapınmaq iĢlənmiĢdir [13, II, səh.162, 181-183].
Tip – qoĢun mərkəzi: ―Şahzadə özüni xəsmün ləşkərinə urub... tipə yüz qoydı‖. ―Tip‖ sözü
eyni mənada ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ eposunda da tüp, düp və dop Ģəkillərində iĢlənmiĢdir [14, səh.
50, 77].
―ġühədanamə‖də iĢlənmiĢ ―qonğay‖ (tədbirli, məsləhətçi ağsaqqal), ―ğəcərçi‖ (bələdçi, yol
göstərən), ―təvağçı‖ (hərbi dəstə baĢçısı; yerli hakim), ―ulca‖ (əsir), ―qəytul‖ (hərbi düĢərgə) və s.
kimi bir neçə söz isə yalnız bəzi əski lüğətlərdə qeydə alınmıĢdır. Bu sözlərin monqol mənĢəli
olmasını da düĢünürük.
Abidənin dilində iĢlənmiĢ arxaik səciyyəli ―dünürlük‖ (elçilik, baĢqası üçün qız istəməyə
getmə), ―gənəşmək‖ (məsləhətləĢmək), ―tək durmaq‖ (susmaq, səsini kəsmək), ―yen‖ (paltarın qolu)
sözləri də diqqəti cəlb edir. Maraqlıdır ki, bu sözlərin hamısı müəyyən fonetik dəyiĢikliklə dilimizin
ayrı-ayrı Ģivələrində qorunub saxlanmıĢdır.

―ġühədanamə‖də iĢlənmiĢ arxaizmlər içərisində semantik qrup baxımından aĢağıdakılar
diqqəti cəlb edir:
1. Hərbi leksikaya aid sözlər: ―bəglərbəgi‖ – baĢ komandan, ―çalış‖ -əlbəyaxa döyüĢ, çəri –
qoĢun, ordu, ―qəytul‖ – hərbi düĢərgə, qol – ordunun yan tərəfi, ―tavilğə‖ – dəbilqə, döyüĢ üçün baĢ
geyimi, ―təvağçi‖ – hərbi müfəttiĢ, ―tip‖ – ordunun mərkəzi, ―tuğçi‖ – bayraqdar, ―uğraş‖ – döyüĢ,
―ulca‖  əsir və s. Bu sözlərin çoxu digər orta əsr Azərbaycan yazılı abidələrində də iĢlənmiĢdir.
2. Heyvan və quĢ adlarını bildirən sözlər: ―keyik‖ – maral, ―kölük‖ – minik heyvanı, ―kutəl‖ –
yedək atı, ―qarçağay‖ – Ģahin, ―qulan‖ – vəhĢi at və s. Bu sözlərin də əksəriyyəti orta əsrlərə aid
digər türk mətnlərində iĢlənmiĢdir.
3. Sənətkarlıqla, məiĢətlə bağlı sözlər: ―qancuğə‖ – at yəhərindəki qayıĢ, ―iyər‖ – yəhər,
―qazuğ‖ – dirək, çadır dirəyi, uzun mıx, ―sadaq‖ – öx qabı, ―ükək‖ – kəcavə və s. Bu semantik söz
qrupuna aid olan leksemlər də sonuncu istisna olmaqla, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində
iĢlənmiĢdir.
4. Dini anlayıĢlarla bağlı sözlər: ―Çələb‖ – Allah, Tanrı, ―damu‖ – cəhənnəm, ―uçmağ” – behiĢt,
cənnət və s. Bu sözlərin hamısı klassik ədəbiyyatımızın bir çox nümunələrində sıx-sıx iĢlənmiĢdir. Qeyd
edək ki, ―ġühədanamə‖də iĢlənən dini leksikaya aid sözlərin çoxu ərəb və fars mənĢəlidir və müasir
ədəbi dilimizdə də eynilə iĢlənir. Məsələn: ―Allah”, ―peyğəmbər‖, ―məscid‖, ―namaz‖, ―ibadət‖,
―axirət‖, ―risalət‖ və s.
―ġühədanamə‖nin leksik xüsusiyyətləri sırasında maraq doğruran cəhətlərdən biri də leksik
paralellər, daha doğrusu, sinonim sözlərin yanaĢı iĢlənməsidir. ―ġühədanamə‖nin mütərcimi NiĢati
sinonimlik xüsusiyyəti daĢıyan bir sıra sözləri eyni cümlə və ya misra daxilində iĢlətməklə ana dilinin
zəngin və rəngarəng ifadə vasitələrinə dərindən bələd olduğunu çox ustalıqla nümayiĢ etdirmiĢdir.
Abidədə iĢlənən sinonimlərin çoxu türk mənĢəli sözlərdən ibarətdir. Məsələn: ―ağlamaq‖ –―yığlamaq‖,
―bitun‖– ―qamu‖ – ―varı”, “çapalaq” –“təpançə”, “çoxluq” – “qələbəlik”, “don” – “geyəsi”, “dün”
– “gecə”, “düş” – “uyqu”, “ev” – “barx”, “istəmək” – “diləmək”, “sağ” – “əsən”, “sınmış” –
“ufanmış”, “yatmaq” – “uyumaq”, “varmaq” – “getmək” və s.
Türk mənĢəli sinonim sözlərin yanaĢı iĢlədilməsi ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un dili üçün də
səciyyəvidir. Görkəmli dilçi alimlərdən Ə.Dəmirçizadə [7, səh.28] və T.Hacıyev [8, səh.70] bu
xüsusiyyəti tayfa dilləri ilə bağlayırlar. Eyni xüsusiyyət türkdilli baĢqa yazılı abidələrin dili üçün də
səciyyəvidir [15, səh.57-79]. Ġmadəddin Nəsimi Ģeirlərində isə qoĢa iĢlədilən sinonimlərin isə biri,
bir qayda olaraq, türk mənĢəli, digəri isə ərəb və ya fars sözləridir [16, səh. 17-18]. Bu xüsusiyyət
―ġühədanamə‖də də müĢahidə olunur. Məsələn: ―bitik” – “namə”, “çəri”-“sepah”, “ildırım” –
“saiqə”, “qoxu” – “buy”, “ölkə” – “məmləkət”, “tor”-“dam”, “toz” – “qübar”, “us” – “huş”,
“ülüş” – “qismət”, “ün” – “avaz”, “yardım” – “mədəd” və s.
―ġühədanamə‖də frazeologizmlərə də geniĢ yer verilmiĢdir. NiĢati ―ġühədanamə‖nin farsca
orijinalı olan KaĢifinin ―RövzətüĢ-Ģühəda‖ əsərində iĢlənmiĢ frazeologizmləri, bir qayda olaraq, onların
ana dilindəki qarĢılıqları ilə verməyə çalıĢmıĢdır. Abidədə iĢlənən feli frazeoloji ifadələr sırasında
aĢağıdakılar xüsusilə diqqəti cəlb edir: ―ad çıxarmaq‖, ―ayaq kəsmək‖, bağrı yarılmaq‖, ―bel
bağlamaq‖, ―könül bağlamaq‖, ―könlin almaq‖, ―qanı qaynamaq‖, ―qanını almaq‖, ―sözündən
dönmək‖, ―usu getmək‖ və s. Maraqlıdır ki, NiĢati bir sıra hallarda orijinaldan asılı olmayaraq, ana dilinə
məxsus frazeologizmlərdən istifadə etmiĢdir.
Bununla belə, abidənin dilində elə frazeologizmlər də vardır ki, onların fars dilindən ―kalka‖ yolu
ilə tərcümə edilməsi Ģübhə doğurmur. Qeyd edək ki, bədii tərcümənin nəzəri əsaslarının mövcud
olmadığı bir dövrdə NiĢatinin bəzi frazeologizmləri fars dilindən ―kalka‖ yolu ilə tərcümə etməsi təbii
görünür. Abidədə iĢlənmiĢ aĢağıdakı frazeologizmlər bu qəbildəndir: ―adın aparmaq‖ (yada salmaq,
yad etmək), ―əl vermək‖ (üz vermək, baĢ vermək), peşimanlığ yemək (peĢman olmaq), ―həsrət yemək‖
(həsrət çəkmək), ―can oynatmaq‖ (canından keçmək), ―ömründən tox olmaq‖ (canından bezmək) və s.
Bütövlükdə, XVI əsr Azərbaycan nəsr tərcümə abidəsi ―ġühədanamə‖ dilimizin tarixi
leksikologiyasının hərtərəfli tədqiqi üçün dəyərli qaynaqdır.
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SUMMARY
Translation work ―Shuheda-name‖ by Nishaty of 16th century is a valuable spring of historical lexology of Azerbaijani language. In chapter is considered archaic lexica of handwrite named
―Shuheda-name‖, where special place take such lexems as çuçuk-sweet, gedik-shortcoming, kutelpack-animal, kırgıl-aged, elderly, öleng-pasture, sin-grave, tabın-servant, tavağçı-army leader, tipcentre of the army and etc.
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РУССКИЕ ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Глагол является наиболее частоупотребительной, центральной знаменательной частью
речи. Он является «конструктивным ядром, организующим центром высказывания» [5, с.
103]. Вместе с тем глагол обладает богатой семантической структурой и самым сложным механизмом словоизменения и словообразования.
Префиксация является наиболее продуктивным способом внутриглагольного словообразования. С помощью префиксальных формантов от глаголов образуются производные
различной словообразовательной семантики. В этом смысле их, обобщая, можно разделить
на три группы: 1) префиксальные глаголы с пространственной семантикой (при-ехать, уехать, за-йти, вы-йти, пере-нести, с-нести и др.); 2) производные глаголы с количественновременным значением (за-петь, за-играть, по-говорить, на-ломать и т.д.); 3) производные
глаголы со специально-результативным значением (вы-ездить, про-глядеть, у-ломать, отрезать, при-кончить, за-готовить и др.).

Словообразовательное и лексическое значение первых двух групп производных является более прозрачным, упорядоченным, чем семантика третьей группы глаголов. Первые
намного легче укладываются в определенные словообразовательные модели, нежели третьи.
Сравним: I приехать (прилететь, прийти, приплыть, прилезть) означают «с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом, достигнуть какого-н. места, прибыть»; приехать = прибыть на чем-л. (на поезде, на машине). Поэтому они легче переводятся на азербайджанский язык и лучше усваиваются учащимися-азербайджанцами.
приехать = nəiləsə gəlmək
уехать = nəiləsə getmək
посидеть = bir müddət oturmaq
заговорить = danışmağa başlamaq
II поговорить (посидеть, погулять, постоять, поиграть и т.п.) означают «действие,
названное мотивирующим глаголом, совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)»; поговорить = провести некоторое время, разговаривая.
Семантическая структура первых двух типов равняется сумме значений их составляющих, производящего глагола и префикса:
приехать = прибыть на чем-л.
посидеть = провести некоторое время сидя
III заготовить (запродать, заарендовать т т.п.) означают «заранее, предварительное
действие, названное мотивирующим глаголом» [7, с. 120]; заготовить = приготовить заранее, впрок.
В семантической структуре производных глаголов третьего типа кроме суммы значений
их составляющих имеется еще и дополнительное, приращенное значение.
Эту особенность семантики производных М.В.Панов назвал «фразеологичностью», которую выразил следующим образом: «Целое есть не только произведение частей, но еще и
добавочно некая величина А + В + (х)» [4, с. 146]. К таковым относятся большинство префиксальных глаголов, образованных от частоупотребительных многозначных глаголов.
Например, глагол «знакомиться» имеет два значения: 1. Вступать в знакомство с кемнибудь; 2. Получать, собирать сведения о чем-нибудь [3, с. 208]. В первом значении образуется от него глагол совершенного вида с префиксом по- «познакомиться» (с новыми товарищами); во втором значении от него образуется глагол совершенного вида с префиксом о(ознакомиться с городом). Следовательно, «познакомиться» предполагает значение «доведения до результата знакомство с чем-нибудь». Семы «с кем-н.» и «с чем-н.» есть и добавочные, приращенные значения, которые вытекают не из компонентов данных слов, а из них в
целом.
То же самое можно говорить и о других частоупотребительных префиксальных глаголах. Например: подготовить (уроки, материал и т.п.), приготовить (обед, сюрприз и т.п.);
взломать (сейф, замок и т.п.), поломать (дом, игрушки и т.п.), сломать (сук, ногу и т.п.); зарезать (гусей, курицу, барана и т.п.), нарезать (хлеба, сало и т.п.), порезать (руку, палец и
т.п.), отрезать (кусок хлеба, ветку, колбасу и т.д.).
При усвоении данных глаголов учащиеся-азербайджанцы встречаются с большими
трудностями. Они связаны со следующими обстоятельствами: во-первых, в азербайджанском
языке отсутствуют формально выраженные видовые различия глаголов в инфинитиве. Одному азербайджанскому глаголу в русском языке соответствуют два, а иногда три глагола в
неопределенной форме с различными видовыми значениями. Сравни: tanış olmaq (знакомиться – познакомиться), kəsmək (резать – зареˊзать – зарезаˊть), hazırlamaq (готовить –
подготовить – подготавливать).
Во-вторых, в азербайджанском языке нет собственных префиксальных морфем, и, вообще, глаголы не префиксируются. Всем родственным префиксальным глаголам русского
языка соответствует один и тот же глагол. Сравни: взломать сейф = seyfi sındırmaq, поломать игрушку = oyuncağı sındırmaq, сломать ногу = ayağını sındırmaq, разломать гранит =
qraniti sındırmaq; зарезать курицу = toyuğu kəsmək, нарезать хлеба = çörəyi kəsmək, порезать

руку = əlini kəsmək, отрезать ветку = budağı kəsmək, срезать студента = tələbəni kəsmək,
урезать зарплату = əmək haqqını kəsmək и т.п.
При этом сочетаемость данных глаголов с соответствующими именами связана как с
приставками, так и со словом в целом. Такое сочетание как бы взаимообусловлено, фразеологизировано. Нельзя вместо «ознакомиться» сказать «познакомиться» (с чем-то) или,
наоборот, вместо «познакомиться» сказать «ознакомиться» (с кем-то); вместо «нарезать»
сказать «зарезать» (хлеба), или вместо «зарезать» сказать «нарезать» курицу и т.д., что часто наблюдается в русской речи азербайджанцев, не владеющих русским языком. Для устранения подобных речевых ошибок и усвоения данных глаголов предлагается словообразовательно-синтаксический способ подачи данных глаголов с переводом их на азербайджанский
язык. См., например:
о-знакомиться с чем-то
Знакомиться
(nəiləsə tanıĢ olmaq)
по-знакомиться с кем-то
(kimləsə tanıĢ olmaq)
за-готовить дрова на зиму
(qıĢa odun hazırlamaq)
Готовить
(material hazırlamaq)
при-готовить ужин
(Ģam yeməyi hazırlamaq)

под-готовить материал

вз-ломать сейф
(seyfi sındırmaq)
по-ломать игрушку
Ломать
с-ломать ногу
(ayağını sındırmaq)
раз-ломать гранит
(qraniti sındırmaq)

(oyuncağı sındırmaq)

за-резать курицу
(toyuğu kəsmək)
на-резать хлеба
(çörəyi kəsmək)
Резать
(yolunu kəsmək)
по-резать руку
(əlini kəsmək)
у-резать зарплату
(maaĢını kəsmək) и т.п.

пере-резать путь

Данную тему можно закрепить упражнениями-тестами следующего типа:
1. Как будет по-русски правильно «məqalə ilə tanıĢ olmaq»?
А) познакомиться со статьей
В) ознакомиться со статьей
С) перезнакомиться со статьей
D) раззнакомиться со статьей
2. Как будет по-русски правильно «barmağını kəsmək»?
А) зарезать палец

В) нарезать палец
С) порезать палец
D) срезать палец
Е) урезать палец
3. Как будет правильно по-русски «yemək hazırlamaq»?
А) подготовить поесть
В) сготовить поесть
С) заготовить поесть
D) приготовить поесть
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SUMMARY
The rich and active part of Russian lexicology comprises multifarious verbs with prefixes.
There is not such kind of verbs in Azeri, so their use causes certain difficulties. The article deals
with the causes inflicted these difficulties and ways to overcome them.

Nəsirova P.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV FONDU VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏTĠ
Dünya mədəniyyəti və ayrı-ayrı milli mədəniyyətlər birlik, vəhdət Ģəkilindədir. Buna görə də
mədəniyyət sahəsində düzgün siyasət aparmaq üçün bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Öz
formalaĢma mərhələsində milli mədəniyyətlər nə qədər özünə qapanmıĢ görünsə də o, əvəzetmələrə
də açıq olur. Ruhuna yaxın digər milli mədəniyyətlərə meyilli olur. Bu meyillik çox vaxt ruhən
yaxın xalqların, millətlərin ortaq mədəniyyətlərinin yaranmasına səbəb olur. Necə ki, Azərbaycan
mədəniyyəti ümumi ġərq Mədəniyyəti kontekstində özünü çox rahat və yerində hiss edir. [3, s. 105]
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına milli-mənəvi dəyərlərimizin müdafiəçisi, hamisi kimi
daxil olan 2004-cü ildə yaradılmıĢ Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidenti, millət vəkili
Mehriban Əliyevanın qısa zaman kəsiyində apardığı çoxĢaxəli fəaliyyəti mədəniyyətimiz nəinki yad
ünsürlərin təsirindən hifz etdi, həmçinin onu yenidən dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ və mükəmməl
mədəniyyətləri sırasına daxil olmasına imkan yaratdı.
Azərbaycan mədəniyyətinin dirçəliĢini və tərəqqisini istəyən hər bir vətəndaĢ təsdiq edə bilər
ki, buna qədər istər muğam sənətinə, istər tarixi abidələrimizə, istərsə də digər maddi-mənəvi
sərvətlərimizə münasibət baĢqa cür idi.
2007-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun təsisçiliyi ilə Heydər Əliyev
Fondunda ―Muğam‖ jurnalının ilk nəĢrinin və ―Muğam-antologiya‖ layihəsi çərçivəsində bir sıra

nəĢrlərin, o cümlədən Fətullah ġirvaninin ―Musiqi məcəlləsi‖, Səfiəddin Urməvinin ―Kitabülədvar‖ və ―ġərəfiyyə risaləsi‖ adlı nəĢrlərin təqdimat mərasimi keçirildi. Mehriban Əliyevanın
həmin mərasimdəki çıxıĢından məlum oldu ki, ―Muğam‖ jurnalı bütövlükdə muğama həsr olunmuĢ
ilk nəĢrdir.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə televiziyada ―Muğam müsabiqəsi‖nin keçirilməsi nəinki
ölkəmizdə, yaxın və uzaq ölkələrdə də rəğbətlə qarĢılanır. Bu müsabiqə muğam sənətinin
istedadların gənc nəsli tərəfindən davam və inkiĢaf etdirilməsinə, eyni zamanda yüksək səviyyədə
təbliğinə və nümayiĢinə hərtərəfli Ģərait yaratmıĢdır.
2004-cü il mayın 10-dan fəaliyyətə baĢlayan Heydər Əliyev Fondu ulu öndərin həyat və
fəaliyyət fəlsəfəsinin, onun elmi-nəzəri irsinin, azərbaycançılıq ideologiyasının öyrənilməsi, təbliği,
gələcək nəsillərə çatdırılması yolunda üzərinə götürdüyü Ģərəfli missiyanın uğurla həyata
keçirilməsi üçün səylə çalıĢmaqdadır.
Ġctimai təĢkilat olan Heydər Əliyev Fondu qarĢıya qoyduğu, reallaĢdırdığı məqsəd və
vəzifələrin əhəmiyyətinə, miqyasına görə ölkəmizdə analoqu olmayan yeni tipli qurumdur.
Bacarıqlı təĢkilatçılığı, üzərinə götürdüyü vəzifəyə sadiqliyi, iradəsi, ardıcıl və qətiyyətli fəaliyyəti
nəticəsində Fond həm respublikamızda, həm də xaricdə, nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda böyük
hörmət qazanmıĢdır.
Heydər Əliyev Fondunun çoxsaylı məqsədlərindən biri də milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada geniĢ təbliği ilə bağlıdır. 2005-ci ildə
Azərbaycan milli musiqisinin incilərindən olan muğamın inkiĢafı və təbliği ilə bağlı ciddi addımlar
atılmıĢdır. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
təĢəbbüsü ilə görkəmli muğam ustaları dəvət olunmaqla "dəyirmi masa" keçirilmiĢ və Bakı
Ģəhərində Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması qərara alınmıĢdır. Muğam ustaları ilə
mütəmadi görüĢlərdən, məsləhətləĢmələrdən sonra Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin layihəsi tərtib
edilmiĢ və Fondda onun təqdimatı keçirilmiĢdir. Onun üçün münasib yer seçilmiĢ, Azərbaycan
Prezidenti Ġlham Əliyevin və YUNESKO-nun BaĢ direktoru cənab KoiĢiro Matsuuranın iĢtirakı ilə
binanın təməli qoyulmuĢdur.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun 120 illik yubileyi münasibətilə Heydər Əliyev
Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun "Space" televiziyası vasitəsilə həyata
keçirdiyi, bir ilə yaxın davam edən muğam müsabiqəsi, sözün əsil mənasında, ölkəmizin mədəni
həyatında yaddaqalan hadisəyə çevrilmiĢdir. Bu layihəni, onun gediĢatını, son nəticəsini dünyanın
bir çox ölkələrində də milyonlarla muğamsevər izləmiĢdir. Dövlət Filarmoniyasında, sonra isə
Heydər Əliyev adına Sarayda Azərbaycan Prezidentinin də təĢrif buyurduğu yekun konsertləri
muğam sənətinin inkiĢafı və qorunması istiqamətində atılan mühüm tədbir olmuĢ, bu məsələyə həm
də dövlət himayəsinin əyani təzahürünə çevrilmiĢdir.
TanınmıĢ ifaçıların iĢtirakı ilə ardıcıl olaraq muğam axĢamlarının təĢkili də sənətsevərlər, milli
musiqi həvəskarları tərəfindən dərin razılıq hissi ilə qarĢılanır, bu ənənə yüksək dəyərləndirilir.
Heydər Əliyev Fondunun köməyi ilə Azərbaycanın görkəmli yazıçı və pedaqoqu Abdulla
ġaiqin ev-muzeyində əsaslı təmir-bərpa iĢləri aparılmıĢ və muzey yenidən fəaliyyətini davam
etdirmiĢdir.
2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakıda və Parisdə dahi bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəyovun 120 illik yubileyi keçirilmiĢ, dünya Ģöhrətli ifaçılar – xalqımızın böyük dostu Mstislav
Rostropoviç və xanımı Qalina ViĢnevskayanın 50 illik birgə fəaliyyətinə həsr edilmiĢ albom və
disklər hazırlanmıĢdır. Mstislav Rostropoviçin, ġostakoviçin, Bülbülün yubileyinə həsr olunmuĢ
beynəlxalq festivallar keçirilmiĢdir. Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliği istiqamətində daha
bir uğurlu addım görkəmli bəstəkarımız Firəngiz Əlizadənin Parisdə yaradıcılıq gecəsinin
keçirilməsi olmuĢdur.
Dahi Üzeyir Hacıbəyovun "ArĢın mal alan" əsərinin səhnələĢdirilməsi haqqında Vyana
kamera teatrı ilə razılığın əldə edilməsi də xalqımızın milli mədəniyyətinin dünyada təbliği yolunda
mühüm hadisədir. Hazırda "Hacıbəyov" Ģərti adı altında böyük layihə üzərində intensiv iĢ gedir. Bu
layihədə Üzeyir bəyin bütün əsərlərinin, o cümlədən klavirlərinin yenidən çap olunması ilə yanaĢı,
onların CD və DVD-də buraxılması da nəzərdə tutulmuĢdur.

2005-ci ilin martında Fondun təĢkilatçılığı ilə Bakıda keçirilmiĢ "Fərqli mədəniyyətlərin
qovuĢuğu" beynəlxalq sərgi-konfransı, apreldə təĢkil edilmiĢ "Azərbaycan: keçmiĢin və bu günün
sivilizasiyalararası dialoqu" mövzusunda I Beynəlxalq konfrans respublikamızın mədəni həyatında
diqqətəlayiq hadisəyə çevrildi. Bu konfranslarda Mehriban xanımın, eləcə də Latın Mədəniyyəti
Akademiyasının BaĢ katibinin, Roma Klubunun sədri -Ġordaniya HaĢimilər Krallığının Ģahzadəsinin, YUNESKO-nun BaĢ direktorunun müavininin, dünyadakı yəhudi təĢkilatlarının
rəhbərlərinin çıxıĢları ġərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın qovuĢuğunda yerləĢən Azərbaycanın yeri
və roluna, mövqeyinə verilən yüksək qiymətlə də yadda qaldı.
Belə tədbirlər, dünyanın nüfuzlu təĢkilatları ilə əlaqələri Fondun qazandığı nüfuzun, onun
rəhbərinə dünyada getdikcə artmaqda olan hörmət və ehtiramın göstəricisi olmaqla yanaĢı, milli
mədəni irsimizin təbliğində də əvəzsiz rol oynayır.
Rusiyanın "PuĢkin kitabxanası" Fondu ilə ötən ildən yaranmıĢ əməkdaĢlıq da ölkəmizdə elm,
təhsil və mədəniyyətin inkiĢafına, rus dili vasitəsilə dünya mənəvi-mədəni xəzinəsinə çıxıĢ əldə
edilməsinə yönəldilmiĢ çox dəyərli hadisədir. Heç kəsə sirr deyil ki, Rusiya ilə 200 ildən çox davam
etmiĢ birgə yaĢayıĢ xalqımızın siyasi-ictimai, elmi-mədəni dünyagörüĢünə böyük təsir göstərmiĢ,
xalqımız rus dili vasitəsilə dünya mədəni irsi ilə tanıĢ olmuĢ, həm də öz dəyərli ədəbi-bədii fikir
nümunələrini dünyaya tanıda bilmiĢdir. Müstəqillik qazanmıĢ ölkəmizin hazırkı mərhələdə
Rusiyanın oxĢar strukturları ilə belə münasibətləri olduqca təqdirəlayiq, əhəmiyyətlidir. KeçmiĢ
ittifaq dağıldıqdan sonra bu sahədə 15 ildən çox davam edən boĢluğu məhz Heydər Əliyev Fondu
doldurmağa baĢlamıĢdır. Heydər Əliyev Fondunun ümdə məqsədlərindən biri ulu öndərimizin
zəngin irsinin, Vətən qarĢısında misilsiz xidmətlərinin, milli dövlətçilik ideyalarının dərindən
öyrənilməsi, təbliği, yeni nəsillərə çatdırılmasıdır.
2005-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuĢ,
məlumatın həcmi və geniĢ əhatə dairəsi ilə fərqlənən "heydar-aliyev.org" adlı domen internet portalı
yaradılmıĢdır. Portalda ulu öndərimizin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdəki nitqləri, kütləvi
informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələri öz əksini tapmıĢdır. Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində təqdim olunan bu portal iĢçi qrupu tərəfindən mütəmadi olaraq yeniləĢdirilir.
Bu silsilədən növbəti layihə "heydar-aliyev-foundation.org" domeni olan, yüksək zövqlə tərtib
edilmiĢ Heydər Əliyev Fondunun internet səhifəsinin yaradılması olmuĢdur. Zəngin internet səhifəsində
Fondun yaranma tarixi, fəaliyyəti, beynəlxalq əməkdaĢlıq əlaqələri haqqında geniĢ materiallar
yerləĢdirilmiĢdir. Burada Fondun mükafatları, fəxri qonaqlar, kitabxana, videoqalereya, fotoalbom
bölmələri də maraqla oxunur.
Fondda Heydər Əliyevə həsr edilmiĢ ekspozisiya yeni eksponatlarla zənginləĢdirilmiĢ, Fonda
daxil olmuĢ 200-dən artıq müxtəlif hədiyyə, 600-dən çox kitab, 200-dən artıq jurnal və qəzet, çoxsaylı
fotolar, disk və kasetlər elmi əsaslar üzrə iĢlənmiĢdir. Belə bir davamlı iĢ gələcəkdə Heydər Əliyev
Fondunda ulu öndərin fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini əks etdirən materialların toplanıb mərkəzləĢdirilməsinə imkan verəcəkdir.
Ötən illərdə Fondun ekspozisiyası ilə bir neçə min qonaq tanıĢ olmuĢdur. Fondu ziyarət edən
dövlət və hökumət baĢçıları, görkəmli siyasətçilər, mədəniyyət, incəsənət, din xadimləri Heydər Əliyev
haqqında, Fondun fəaliyyəti barədə öz təəssüratlarını, ürək sözlərini bölüĢmüĢlər.
Fondun ən uğurlu layihələrindən hesab edilən "Qarabağ həqiqətləri" silsiləsi buna bariz
nümunədir. Beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan və ingilis dilində nəĢr edilən, xaricdəki diplomatik
nümayəndəliklərimiz, diaspor təĢkilatlarımız və digər kanallarla bütün dünyaya yayılmıĢ "Qarabağ
həqiqətləri" toplusu "Qarabağın tarixi haqqında məlumat", "Qarabağ münaqiĢəsinin baĢlanması",
"Xocalı soyqırımı", "Azərbaycana qarĢı erməni təcavüzünün nəticələri", "Erməni terror təĢkilatlarının
Azərbaycana qarĢı fəaliyyəti" kitabçalarından ibarətdir.
Fondun Prezidenti Mehriban xanımın 2004-cü ilin avqustundan YUNESKO-nun xoĢməramlı
səfiri kimi fəaliyyəti də xalqımız, dövlətimiz üçün, sözün əsil mənasında, dəyərli, faydalı olmuĢdur.
Qeyri-maddi irsin qorunması sahəsində YUNESKO ilə Azərbaycanın əməkdaĢlığı xüsusilə əhəmiyyətlidir. YUNESKO Azərbaycan muğamını bəĢəriyyətin Ģifahi və qeyri-maddi irsinin Ģah əsərləri siyahısına daxil etmiĢdir. ĠçəriĢəhər, Qız qalası isə çox nadir memarlıq incisi kimi dünya mədəni irs siyahısına
salınmıĢdır. Orta əsrlərdə yaĢamıĢ alimlərin Azərbaycanda saxlanılan əlyazmalarından xüsusi əhəmiyyət

daĢıyan üçü Mehriban xanımın səyi ilə 2005-ci ildə YUNESKO tərəfindən Dünya YaddaĢı Proqramının
beynəlxalq registrinə daxil edilmiĢdir.
ƏDƏBĠYYAT
1. Azərbaycan Mədəniyyət siyasəti Bakı, Nağıl evi 2004
2. Ələkbərova N.Mədəniyyət və siyasət Bakı, 2000
3. QloballaĢmaya doğru. (məqalələr toplusu) Bakı: 2006, 299 s.
SUMMARY
One of the main purposes of Haydar Aliyev Foundation is connected with protection of national
spiritual values and propagating the Azerbaijan culture in the world. Haydar Aliyev Foundation which
was founded on May 10th 2004 is working hard for learning philosophy of life and activity of Great
Leader, propagating his ideology, carrying out the honourable mission with great success.
Нестеров А., доктор исторических наук, зав.кафедрой
Уральского федерального университета им. Б.Ельцина, Россия
АМИРГУНА ХАН КАДЖАР И ФОРМИРОВАНИЕ ИРАВАНСКОГО
БЕГЛЕРБЕКСТВА В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
Деятельность первого беглербека Эриванского (Ираванского, Ереванского) ханства
Амиргуна хана во многом остается неизученной, хотя именно ему принадлежит заслуга
формирования автономного государственного образования на землях Западного Азербайджана. Естественно, Ираваном и на начальном этапе существования Сефевидского государства управляли назначаемые шахом Ирана беглербеки (ханы), но только со времени Амиргуна хана каджара можно говорить о стабильном существовании Эриванского ханства как отдельной административно-территориальной единицы, на основе которой в 1747 г. сформировалось фактически независимое государство, признававшее лишь номинальное верховенство
повелителя Ирана.
Эриванское, или, как пишут отдельные авторы, Чухурсадское беглербекство [1. С.31]
сформировалось в ходе войн между государством Сефевидов и Османской империей в начале XVII века, когда шахиншах Ирана Аббас I в 1604 г. назначил правителем только что отвоеванного у турок Иравана представителя клана каджаров Амиргуна хана.
Каджары – одно из тюркских (огузских) племен, по традиции, считается пришедшим в
Переднюю Азию в период монгольских завоеваний XIII века. В начале XV века эмир Тимур переселил каджаров из Северной Сирии на Южный Кавказ, где каджары расселились в регионе
Иравана и Гянджи. В XVI веке каджары были одним из семи кызылбашских племен, ставших
военной опорой первых Сефевидов. Шах Аббас I предоставил каджарам несколько территорий,
где каджары и расселились: основная часть племени была размещена в районе Астрабада,
меньшие части поселились в районе Мерва и в Карабахе в Западном Азербайджане.
После завоевания Иравана шах Аббас I считал целесообразным передать управление
этими землями каджарскому хану, тем более, что значительная часть каджаров заселяла территорию, непосредственно примыкавшую к завоеванным владениям с востока. Амиргуна хан
каджар, получивший за храбрость и цвет волос прозвище «Рыжий лев» («Сары Арслан»), отличился в войне против Османской державы, и шах Аббас счел целесообразным назначить
Амиргуна хана правителем завоеванных владений.
Армянский хронист XVII века Закарий Канакерци отмечает, что Амиргуна хан был
«мужем храбрым и смелым, доблестным в битвах, неустрашимым и безбоязненным» [2.
С.70]. Практически во всех хрониках отмечается его активная строительная деятельность. В

то же время настроенный резко против Сефевидов историк Аракел Даврижеци считает, что
главным деянием Амиргуна хана было переселение значительной части населения Ираванской области вглубь Ирана [3. С. 40].
В ряде исторических исследований делается попытка обосновать этнический характер
переселенческой политики шаха Аббаса и Амиргуна хана: предполагается, что эта политика
была направлена исключительно против христианского, то есть армянского населения области. В то же время даже в труде Аракела Даврижеци можно обнаружить сообщение, что
«шах приказал под страхом меча, смерти и плена выселить [жителей] отовсюду, куда только
они могли добраться, изгнать их и не оставить ни единой живой души, будь то христианин
или магометанин, согласный [на переселение] или несогласный или нарушитель приказа царя» [3. C.62]. Таким образом, политика сефевидского правительства была направлена на
обеспечение безопасности завоеванной области: шах Аббас не без оснований предполагал,
что покоренное население может действовать против сефевидской армии в пользу Османского государства. Переселенческая политика не могла не вызвать сопротивления местного
населения, поэтому 1604 – 1605 гг. стали временем не только военного, но и социального
конфликта в регионе. Наиболее известным конфликтом стало движение, возглавленное
Мехлу-баба, выходцем из Гянджи, и направленное против иранской власти в ханстве. Восстание было жестко подавлено Амиргуна ханом.
В то же время Амиргуна хан вел активные работы по реорганизации экономической
жизни формирующегося ханства. Практически все хронисты свидетельствуют, что именно
при Амиргуна хане была отстроена Ираванская крепость. Закарий Канакерци писал: «Сначала принялся он строить крепость, затем дворцы и виноградники, цветники и сады, рыть каналы и умножать [количество] воды. В некоторых местах облегчил он также налоги и снял
тяжкое бремя с выи простолюдинов. Но вместо этого увеличил он сухра, то есть барщину.
Увеличил он барщину потому, что, как сказали мы, занимался строительством… Но хотя и
тяжела была барщина, однако хан давал хлеб работавшим на барщине, ибо был он милосерден. Напекши много хлеба, он, нагрузив лошадей, отправлялся туда, обходил поля и раздавал
хлеб тем, кто работал там. Поэтому ашуги сложили и пели хвалебные песни о его щедрости.
И так жил он, благоустраивая страну» [2. C. 70].
Продолжение сефевидско-османских войн вынуждало Амиргуна хана значительную
часть времени проводить в военных действиях. Признанный и успешный военачальник,
Амиргуна хан каджар неоднократно одерживал победы над османскими войсками.
В войне против грузин Амиргуна хан был в 1624 г. ранен и возвратился в Эриванскую
крепость. Последние годы жизни хана остаются во многом загадочными. Неизвестна даже
точная дата смерти хана. Аракел Даврижеци относит смерть Амиргуна хана к 1624 году, Закарий Канакерци – к 1625 году, автор хроники «Тарих-и аламара-йи Аббаси» Искандар
Мунши – к 1628 году. Столь же неясной остается причина смерти хана. В источниках зафиксированы различные версии: смерть хана от раны; убийство, организованное сыном хана
Тахмасп Кули ханом; убийство, совершенное по повелению шаха Аббаса. Оснований для
предпочтений одной из версий в настоящее время не имеется. Можно только с достоверностью утверждать, что в 1628 г. беглербеком Иравана был сын Амиргуна хана Тахмасп Кули
хан, который оставался на этом посту вплоть до нового захвата города османскими войсками
в 1636 г.
Безусловной заслугой Амиргуна хана является реорганизация территории Западного
Азербайджана в отдельную административную единицу – Эриванское ханство. Именно деятельность Амиргуна хана стала началом формирования ханства, которое в XVIII веке стало
одним из первых тюркских азербайджанских государств эпохи Нового времени.
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AZƏRBAYCAN DĠLÇĠLĠYĠNDƏ MƏTNĠN TƏDQĠQĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
Mürəkkəb sintaktik bütövün-mikro mətnin cümlədən daha böyük bir sintaktik bütöv səviyyəsində araĢdırılması problemi Azərbaycan dilçiliyində XX yüzilin ikinci yarısından sonra ortaya
çıxmıĢdır. Bütövlükdə isə mətn sintaksisi, bir filoloji elm sahəsi kimi, dilçiliyimizdə XX yüzilin
son qərinəsində formalaĢmıĢdır. XX yüz ilin ortalarında Avropa dilçiliyi, xüsusilə də Praqa
funksional dilçilik məktəbi nümayəndələrinin uğurları kommunikativ və semantik məzmunlu yeni
linqvistik açıqlamaların meydana çıxmasına və xüsusilə də cümlədən böyük sintaktik bütövlərin
filologiyada ayrıca olaraq tədqiqinə geniĢ yol açmıĢdır.
Mətn dilçiliyinin yaranmasına əsas səbəb kimi K. Abdullayev sintaktik səviyyədə mürəkkəbləĢmənin cümlə ilə bitmədiyinin müəyyən olunmasını qeyd edir: ―Sintaktik səviyyədə mövcud olan
çatıĢmamazlıqlar mətn dilçiliyinin yaradılmasına təkan verdi. Belə çatıĢmamazlıqlar sırasında ilk
növbədə cümlənin sintaktik sistemdə son iyerarxik vahid kimi götürülməsini qeyd etmək olar. Bu
halın ortadan qaldırılması cümlənin son deyil, orta sintaktik vahid kimi öyrənilib müdafiə olunması,
cümlənin özünün izomorf və homomorf formal-semantik parametrlərlə baĢqa cümlələrlə əlaqəyə
girə bilməsi, qeyd etmək lazımdır ki, müasir dilçiliyin belə vacib sahəsi olan mətn dilçiliyi sahəsinin
sütun daĢlarına çevrilir və bu sahənin güclü inkiĢafını Ģərtləndirir(3: 19).
1.1.Azərbaycanda mətn dilçiliyinin obyektinin müəyyən edilməsi. Mətn dilçiliyi adlanan
sahənin yaranmasından sonra tədqiqatlar müxtəlif istiqamətlərdə aparılmağa baĢladı. Azərbaycan
dilçiliyində iki istiqamət aparıcı olmuĢdur. K.Abdullayevin dediyi kimi: ―birinci istiqamət mətn
qurulmasının ümumi qanunauyğunluqlarını üzə çıxarmaq məqsədilə aparılan təhlillərdə formalaĢır.
Belə təhlil zamanı mətn dilçiliyinin obyekti kimi tekstema götürülür (1, s.181). Ġkinci istiqamət
tekstemanın aktual reallaĢması ilə bağlı, yəni konkret meydana çıxan müəyyən mətn kəsiyi,
müəyyən bədii, publilisttik, elmi profilli mətn kəsiyinin linqvo-üslubi statusunun müəyyənləĢməsi
ilə bağlıdır. Tekstlərə münasibətlə onların dilə və ya nitqə aid olmaları ilə bağlı aparılan bu
differensiasiya elmi cəhətdən tam Ģəkildə özünü doğruldur‖(1,s.181).
Həmçinin, mətnin özünün öyrənilməsində də iki üsul özünü göstərməkdədir. Birinci üsulu
propozisional üsul kimi ayıra bilərik, ikincini isə kommunikativ üsul kimi qeyd edə bilərik‖
(1,s.183). Müəllifin qeyd etdiyi kimi ―propozisional üsul teksti müəyyənləĢdirəcək parametrlərin
cümlənin artıq məlum qanunauyğunluqlarının tekstə köçürülməsindən doğur. Ġkinci üsul isə tekstin
(kommunikativ) mətnin ―immanent xüsusiyyətlərinin (bilavasitə onu səciyyənəndirən, ona aid olan)
üzə çıxarılmasını digər homogen qurulaĢlara müraciət etmədən aparır. Bu üsul və ya yanaĢma
tekstin bütöv obyekt kimi spesifik xüsusiyyətərinin dəqiq Ģəkildə differensiasiyasını Ģərtləndirir. Bu
üsul teksti bir bütöv kimi xarakterizə etməyə imkan verir, onun özünəməxsus səciyyəsini ortaya
qoymağa çalıĢır (1,s.183).
Türkoloji və o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində mətnin öyrənilməsində propozisional və
kommunikativ üsulların hər ikisi tətbiq edilir.
1.2. Mətnin müəyyən olunması kriteriyaları. Hazırda dilçilikdə mətnin üç yüzdən çox
tərifinə rast gəlmək olar. A. F. Losev qeyd edirdi ki, ―mətn dilçilik tədqiqatlarının ən mürəkkəb
obyektlərindən biridir, buna görə elm hələ mətnin ümumi, hamı tərəfində qəbul olunan tərifini
iĢləyib hazırlaya bilməmiĢdir ― (2 ,s.11).

K.Abdullayev mətnin əsas kriteriyalarını aydınlaĢdırarkən, cümlə ilə müqayisə edilməsini və
cümlənin mətndən kənar məna cəhətdən yarımçıq olduğunu əsas götürməyin vaciv olduğunu qeyd
edir. ―Mətn elə bir sintaktik kompleksdir ki, baĢqa sintaktik kompleksin, yəni cümlənin onun məna
nöqteyi-nəzərindən nisbi qeyri -bitkinliyini nümayiĢ etdirir. Bundan çəxıĢ edərək, belə deyə bilərik
ki, mətn resipiyent (danıĢıq aktı zamanı informasiyanı qəbul edən tərəf) tərəfindən semantik
informasiyanı alma prosesində əsas faktor kimi çıxıĢ edir (3,s.13).
Azərbaycan dilçiliyində mətn və onun əlamətləri haqqında danıĢılarkən, mətnin bütövlüyü,
bağlılığı, komponentləri arasında məna və formal əlaqələrin olması əsas götürülür: ― Mətn elə bir
sintaktik kompleksdir ki, baĢqa sintaktik kompleksin, yəni cümlənin onun məna nöqteyi-nəzərindən
nisbi qeyri-bitkinliyini, müəyyən semantik naqisliyini aradan götürür. Mətnin özü, beləliklə, mütləq
məna bitkinliyini nümayiĢ etdirir. Bundan çıxıĢ edərək, belə deyə bilərik ki, mətn resipyent
tərəfindən semantik informasiyanı alma prosesində əsas faktor kimi çıxıĢ edir(1,s.191). Azərbaycan
dilçiliyində mətnin əsas əlamətləri sırasında komponentlərin intonasiya və pauza, fasilə ilə fərqlənməsini, komponentləri arasında qrammatik və məna əlaqəsininin olması vacib sayılır (10,s.28).
Lakin mətnin qeyd olunan bütün kriteriya və əlamətləri Ģübhəlidir və mübahisə mövzusu ola
bilər. Mətn nəzəriyyəsi üzrə tədqiqatlar adətən mətnin iki əsas xüsusiyyətlərinə istiqamətlənmiĢdirəlaqəlilik və bütövlük, adresata yönəlmə. Mətn nəzəriyyəsinin funksional təhlili ―müəllifin məna
strukturunu ifadə etmək üçün bu və ya digər vasitələri seçməsinin sərbəstliyinin qabaqcadan
Ģərtiliyini nəzərə alır, bununla mətn nəzəriyyəsi üslub tələbləri ilə dil üsul və vərdiĢlərinin Ģərtiliyini
öyrənən üslubiyyatdan və kod normalarının mütləq gözlənilməsini nəzərdə tutan qrammatikadan
fərqlənir ( 13,s.508).
Məlumdur ki, mətndə təĢkil etmənin bu və ya digər layları ayrılır: istənilən mətnin
əlaqəliliyinin ümumi qaydalarından Ģifri açılan məna strukturuna keçid baĢ verir. Müəllif mətnində
müxtəlif vasitələrlə daxil edilən digər mətnlərin mövcud olması labüddür. Ona görə də hazırda
―yad‖ mətnin növlərini və funksional rolunu öyrənən intertekstuallıq nəzəriyyəsi formalaĢmıĢdır.
2. 1. Azərbaycan dilçiliyində mətnin öyrənilməsində əsas istiqamətlər.
Mətn dilçiliyi – dilçilk tədqiqatlarının bir istiqamətidir, onun obyekti rabitəli mətnin qurulması
qaydaları və bu qaydalarla ifadə olunan məna kateqoriyalarıdır. O, mətni öyrənən filoloji
istiqamətlərin tərkibinə daxildir. Öz inkiĢafının birinci mərhələsində, XX əsrin 60-70-cı illərində
mətn dilçiliyi əsasən mətnin əlaqəliliyinin və anlaĢılmasının saxlanılması vasitələrini, mətnin əsas
əlamətlərinin müəyyən olunması, mətnin komponentlərini əlaqələndirən vasitələr( söz sırası və
əvəzliklər) cümlənin aktual üzvlənməsi tələblərinə uyğun olaraq, söyləmin tema və remasının
bölüĢdürülməsi öyrənilirdi. Azərbaycanda mətn dilçiliyi bu dövrdə Ə.Cavadovun, Ə.Xəlilovun və
digərlərinin əsərlərinə söykənirdi (Cavadov 1977; Xəlilov Ə.Ə. 1969;1987).
Həmin dövrün mətn dilçiliyində əsas istiqamət mətnin düzgün kommunikasiyanın təmin
olunması ilə əlaqədar olan məzmun komponentlərini üzə çıxarır və bununla da ümumiyyətlə mətnin
düzgün qurulmasını təmin edir. Bu istiqamət mətn dilçiliyinin ümumi qoludur. Burada söyləmin
kommunikasiyaya yönəlmiĢ komponentlərinin- bağlayıcı vasitələrin, mənsubiyyət və iĢarə
əvəzliklərinin və s. iĢlənməsində məna fərqlərinin müəyyənləĢdirilməsi məsələləri öyrənilir. Bu
istiqamətdə K.Abdullayevin (K.Abdullayev, 1999); F.Əlizadənin(Əlizadə,1981), Ə.Adullayevin
(Ə.Adullayevin, 1998), N.Novruzovanın (N.Novruzova, 2002, A.Məmmədovun (A.Məmmədov,
2001) və baĢqalarının araĢdırmaları var.
Azərbaycanda mətn nəzəriyyəsinin digər bir istiqaməti hər hansı bir qapalı mətnlərdə - qədim
abidələrin mətnləri üzərində aparılmıĢ, qədim türk mətnlərinın özünəməxsus cəhətlərinin, bağlayıcı
vasitələrin, leksik təkrarların, xüsusilə, sintaktik paralelizmin mətnqurmada oynadığı rol
öyrənilmiĢdir. Bu istimət XX əsrin 80-ci illərində K.Abdullayevin ―Dədə Qorqud‖ Kitabı mətnləri
üzərində apardığı tədqiqatlqrla baĢlamıĢ, 90-cı illərdən isə onun rəhbərliyi ilə müxtəlif
istiqamətlərdəki tədqiqatlarla sistemli olaraq davam etdirilmiĢdir. Bu cür tədqiqatlar dil vahidlərinin
iĢlədilməsi prinsiplərinin müəyyənləĢdirilməsinə, bəzən ədəbiyyatĢünaslıq və üslubi təhlildən
kənarda qalan məna qarĢıqoymalarını və mətnin mövzusunu müəyyən etməyə kömək edir. Bu
cərəyan mətnin gizli mənasının izahı kimi germenevtika ilə birləĢir; qədim, xalq-arxaik strukturlu
mətnlərə, həmçinin poetik mətnlərə tətbiq edildikdə daha məhsuldar alınır. (K.Abdullayev-1978;

1999 ―Dədə Qorqud‖ mətnləri Ə. Rəcəbli ‖ Goytürk‖ mətnlər- 2007, N. Novruzova ―Qədim türk
abidələri‖-2004,2007, M. Musaöğlu ―Dədə Qorqud‖ və ―Manas‖ dastanın mətnləri- 2002 üzərində
apardıqları araĢdırmalar) .
Azərbaycan dlçiliyində 2000-ci ildən sonra yeni bir istiqamət - müxtəlifsistemli dillərdə
mətnlərin müqayisəli öyrənilməsi istiqaməti yaranır. Bu illərdə mətn dilçili sahəsində olan
tədqiqatların dərinləĢir, mətn dilçiliyinin müxtəlif problemləri- mətnin bağlayıcı vasitələri,
təkrarların müxtəlif formalarının mətnin qurulmasında rolu müxtəlifsistemli dillərdə( rus , ingilis,
alman, Azərbaycan) mətn müqayisəli tədqiqi ilə araĢdırılır, bu mövzularda dissertasiyaların yazılır (
Fətəliyeva S. 2006, Ziyadova L. 2006, Rzayeva 2008, Hacıyeva 2009, Məhərrəmova 2010, və b.).
Bütün bu tədqiqatların nəticəsində Azərbaycanda xüsusi dilçilik məktəbinin- K. Abdullayevin
funksional dilçilik məktəbinin yaranması üçün zəmin hazırlanması ilə yekunlaĢır. Bu məktəbin ilk
kollektiv kitabı- ―Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər‖ (Bakı,2012) iĢıq üzü görmüĢ və
dilçiliyimizdə xüsusi maraqla qarĢılanmıĢdır. Kitabın ön sözündə professor Ġ. Həmidovun sözləri ilə
desək bu proyekt Azərbaycan dilçiliyində konkret bir elmi məktəbin, elmi-nəzəri cərəyanın
bünövrəsinə qoyulmuĢ təməl daĢına tamamilə layiqdir ( 3, s. 12).
Yekun olaraq deyə bilərik ki, mətn dilçiliyi bir mümkün formanı diktə edən qrammatikadan,
müəyyən bir üslub üçün daha uyğun gələn vahidi müəyyənləĢdirən üslubiyyatdan və inandırmanın
optimal formasını axtaran ritorikadan fərqlənir və nəzəri dilçilikdə xüsusi bir sahə olaraq yerini
tutmaqdadır.
2.2. Azərbaycanda mətn dilçiliyinin öyrənməli olduğu əsas problemlərin müəyyənləĢdirilməsi. Mətn dilçiliyinin öyrənməli olduğu əsas problemlər sırasında aĢağıdakıları xüsusi
olaraq qeyd etmək olar:
– Mətn dilçiliyi predmetinin formalaĢmasının ―təbii- tarixi‖ modelinin və yeni elmi fənnin
metodoloji bazasının hazırlanmasını;
– Mətn dilçiliyinin inkiĢaf etməsinin daxili və xarici amillərinı dəqiqləĢdirilməsini;
– QarıĢıq elmi fənlərə ehtiyacın mətn dilçiliyinin yaranmasında rolunun müəyyən edilməsini;
– Dilçilik üçün ənənəvi olan cümlədən kənara çıxmada həll oluna bilməyən problemlərin
tapılması və cümlənin özünün təsvirində yüksək səviyyəli bütövlüyə nail olmasında mətn
dilçiliyinin polunun öyrənilməsinə.
Həmçininmətn dilçiliyinin öyrənməli olduğu məsələlər sırasında mətnin komponentlərinin
qarĢılıqlı məna əlaqələrinin öyrənilməsini(ardıcıllıq, qarĢılaĢdırma, sadalama, eyni zamanlılıq və s.)
, mətndə məntiqi-sintaktik əlaqənin öyrənilməsini, mətnin koqeziyasını- komponentlərin sintaktik
əlaqə üsullarının və vasitələrinin müəyyən olunmasını (1:224-271 vacib hesab etmək olar.
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SUMMARY
The article is dedicated to pressing issues as place of text linguistics in linguistic research,
identification of research objectives of linguistics, main direction of text research, study methods
and identification of research stages of text. In the article the criteria of text identification, main
problems and future development prospect of text linguistics is shown as well.
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FACĠƏLĠLĠK KATEQORĠYASI VƏ ĠSA HÜSEYNOV DÜNYASI
Ġsa Hüseynov (Muğanna) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində müstəsna rolu olan yazıçılardandır.
Ömrünün çox hissəsini ədəbiyyata, ayrı-ayrı dövrlərin ziddiyyətli, acı səhifələrini realistcəsinə
göstərməyə sərf etmiĢ yazıçı ötən əsrə öz imzasını layiqincə atmıĢdır.
Ġsa Hüseynov yaradıcılığa baĢladığı hələ ilk dövrlərdən ədəbiyyatĢünasların və tədqiqatçıların
diqqət mərkəzində olmuĢdur. Ötən əsrin ortalarının nəsrini tədqiq etmiĢ hər bir tədqiqatçı
Ġ.Hüseynov yaradıcılığına toxunmuĢdur. Amma bu dövr Sovet imperiyası dövrünə düĢdüyünə görə
ideoloji Ģərait yazıçının yaradıcılığına obyektiv münasibətə imkan vermirdi. Elə bu səbəbdən də
onun yaradıcılığının bir çox hissəsinə tamamilə toxunulmamıĢdır. Bir çox hissəsi isə dövrün
tələblərinə uyğun olaraq tədqiqatçılar tərəfindən təhrif olunmuĢ və özünəməxsus çatdırılmıĢdır.
Ġ.Hüseynovu ―yeni nəsr‖in banisi də hesab edirlər [6, 8-10]. Yeni nəsrin ən aktual problemləri,
poetik özəllikləri onun yaradıcılığında ilk dəfə iĢıq üzü görmüĢdür.
Ġ.Hüseynov yaradıcılığının nəzəri-estetik prinsipləri (obraz, konflikt, təhkiyə, gerçəkliyə
münasibət və s.) nəzərə alaraq dörd mərhələyə ayrılır:
Birinci mərhələ: Ġsa Hüseynov ənənəvi sovet nəsri (sosialist realizmi) çərçivəsində, onun
tələblərinə cavab verən əsərlər yazır. Bu mərhələ 1947-ci ildə ―Ġnqilab və mədəniyyət‖ jurnalında
dərc olunan ―Anadil ötən yerdə‖ bədii oçerki ilə baĢlayır, ―Bizim qızlar‖(1950) və ―Dan ulduzu‖
(1953) povestləri ilə tamamlanır.
Ikinci mərhələ: 1957-ci ildə yazdığı ―Yanar ürək‖ romanı ilə baĢlayan bu mərhələdə Ġsa
Hüseynov yeni nəsrin yaradıcısı, banisi kimi meydana çıxır. 60-cı illərin sonundan 70-ci illərin
ortalarına qədər davam edən həmin dövrdə o, ―Doğma və yad adamlar‖, ―Teleqram‖, ―Tütək səsi‖,
―Saz‖, ―Ġllər və dəqiqələr‖, ―Kollu koxa‖, ―Quru budaq‖, ―ġəppəli‖ kimi əsərlərini yazır. Həmin
dövrdə yeni nəsr artıq bir təmayül kimi formalaĢır, onun sıraları geniĢlənirdi.
Üçüncü mərhələ: 70-ci illərin ortalarından etibarən Ġ.Hüseynov gözlənilmədən müasir
mövzulardan uzaqlaĢaraq, tarixə baĢ vurur, eyni zamanda kino sənəti ilə əməkdaĢlığa baĢlayır.
Tarixi roman və kinossenarilər yazır. Bu dövrün ən parlaq məhsulu ―MəhĢər‖ tarixi-fəlsəfi romanı
və ―Nəsimi‖ kinossenarisidir.
Dördüncü mərhələ: 80-cı illərin ortalarından etibarən Ġsa Hüseynov daha gözlənilməz
―gediĢlər‖ edir: o, bir zamanlar yazdığı və onu ən çox məĢhurlaĢdıran ―Yanar ürək‖ romanına
təzədən qayıdır, onun üzərində ciddi Ģəkildə iĢləyərək ―Ġdeal‖ adında tamam yeni bir roman ərsəyə
gətirir. Əvvəlki əsərinin bir neçə motivini saxlayaraq, mövzunu çox-çox geniĢləndirir, onu özünün
bir növ bəĢər tarixi və insan konsepsiyasının bədii ifadəsinə çevirir [1, 12-13].
Bu əsərlərdən sonra o, ―Əbədiyyət, ―Gur Ün‖ və ―Cəhənnəm‖ kimi əsərlərində ―Ġdeal‖da
qurduğu tarixi-etimoloji sistemi biraz daha inkiĢaf etdirir.

―Ġdeal‖ romanı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni bir hadisədir. ―Ġdeal‖ sosial-psixoloji bir
əsər kimi XX əsrin II yarısında yaranmıĢ Azərbaycan nəsrinin ən qiymətli nümunəsidir, həqiqi
ədəbi hadisədir [5]. Bu romandan sonra Ġsa Hüseynov özünü Muğanna adlandırmıĢdır.
―Yanar ürək‖ əsərinin də Azərbaycan ədəbiyyatında müstəsna rolunu, həqiqətlərin çılpaq
əksini və baĢ verən hadisələrin qurulma sisteminin ustalığını da danmaq olmaz. O bu əsərində
dövrün hadisələrini, mənfi xüsusiyyətlərini, cəmiyyətin inkiĢafını axsadan amilləri tam çılpaqlığı ilə
təhrif olunmadan göstərir. ―Yanar ürək‖də konfliktin zahiri həlli cəmiyyəti gözləyən ağır faciələrə
iĢarədir. Lakin nədənsə yazıçı ―Ġdeal‖ı yazarkən ―Yanar ürək‖dən imtina edir və qeyd edir ki, ―bu
əsər onun arzuladığı kimi deyil‖ [4, 6].
―Ġdeal‖ romanında Ġsa Muğanna bədbəxt taleləri, ikiüzlü, satqın məxluqları, riyakar və
harınlaĢmıĢ insanları, onları bu cür simasızlaĢdıran cəmiyyəti tam çılpaqlığı ilə təhlil etmiĢdir. Bu
əsəri oxuduqda XXI əsr insanın beynində o dövrə aid bütövlükdə və aydın təsəvvür yaranır.
―MəhĢər‖ romanı isə Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında elmi-fəlsəfi dərinliyi ilə seçilən bir
əsərdir. Bu əsər Azərbaycan tarixinin acılı səhifələrindən bəhs edir.
Ġ.Hüseynov Topal Teymur–Nəsimi qarĢıdurması vasitəsi ilə xeyir ilə Ģərin, kamalla nadanlığın
mübarizəsini təsvir edir. Topal Teymur-Nəsimi-Nəimi qarĢıdurması dünyagörüĢlərin, fəlsəfi baxıĢların qarĢıdurması kimi tədqiq edilmiĢdir. Bu məsələlərin Ģərhində əsas diqqət Ġsa Muğannanın
mövqeyinə və bir ədib kimi onun üslubuna və ustalığına yönəldilməlidir.
Ġ.Hüseynov ―MəhĢər‖ romanında bədii konfliktin kəskinliyi, onun fəlsəfi mündəricəsi və
fəlsəfi dərinliyi ön plandadır.
Topal Teymurun təsvirində yazıçı türk epos düĢüncəsinin streotiplərindən yararlanır və daha
çox Ģəxsiyyət məsələsinə, əqidəyə, milli xüsusiyyətlərə önəm vermiĢdir.
Ġsa Hüseynov hadisələrə elmi-fəlsəfi baxımdan yanaĢmıĢ, bir yazıçı olmaqdan çox bir
sosioloq, bir filosof – tarixçi kimi, ictimai-siyasi dəyiĢikliklərin, mənəvi-psixoloji amillərin
köklərini araĢdırmıĢdır. ―MəhĢər‖ öz elmi-fəlsəfi dərinliyi ilə daha uzaq tarixə baĢ vurmaq üçün
onun görücülük qabiliyyətini gücləndirmiĢdir [5].
Yaradıcılığında hər zaman yeniliklər edən, öz novatorluğu ilə seçilən yazıçı müharibə
mövzusunda da öz dəstixətti ilə yaxınlaĢmıĢdır. Ġ.Muğannadan öncə bu ağrılı-acılı mövzuya bir çox
yazıçı toxunmuĢdur. Ümumilikdə ədəbiyyatda müharibə mövzusu eyni bir xətt üzrə gedirdi – ―vəhĢi
faĢist‖, ―humanist sosializm (Sovet imperiyası)‖ modeli üzrə. Bu dövrdə Ġ.Hüseynov hələ gənclik
illərini yaĢayırdı və buna görə də onun müasir mövzulardan uzaqlaĢıb, sırf 60-cı illərdə müharibə
mövzusuna toxunması hamı üçün gözlənilməz oldu.
―Saz‖ və ―Tütək səsi‖ povestləri sosial və fərdi psixologizmin Azərbaycan nəsrində ifadəsinin
baĢlanğıcını qoyan əsərlərdəndir. Onların novatorluğu da əsasən bu keyfiyyətlə bağlıdır [1, 14].
Ġnsan və millət faciəsi Ġ.Muğanna nəsrinin fəlsəfi əsasıdır. L.Həsənzadənin qeyd etdiyi kimi
―Yeni nəsrin digər nümayəndələrində faciəvilik ayrı-ayrı situasiyaların, hadisələrin və insan
talelərinin təsvirində konkret məqamlar kimi özünü göstərirdisə, Ġsa Hüseynov nəsrində bu,
bütövlükdə yazıçının dünyaduyumunu müəyyənləĢdirən kateqoriya olaraq üzə çıxır. Yəni yazıçının
həyata, gerçəkliyə baxıĢının özündə bir faciəvilik var, tragizm onun əsərlərində sanki bir özül, daha
doğrusu, bütöv bir bədii atmosfer təĢkil edir [1, 15].
―Teleqram‖, ―Doğma və yad adamlar‖, ―Saz‖, ―Tütək səsi‖, ―Yanar ürək‖, ―MəhĢər‖, ―Ġdeal‖
və b. romanlarında faciəvi ruh ayrı-ayrı situasiyalarda təzahür edir. Əvvəlki əsərlərdə bu ruh
müəyyən mənada özünü göstərirsə, ―MəhĢər‖ və ―Ġdeal‖ romanlarında bu hal daha qlobal bir vüsət
alır. Əgər əvvəlki əsərlərdə faciə bir insanın və yaxud bir ailənin həyatında baĢ verirsə, bu
romanlarda bu bir xalqın, cəmiyyətin taleyində özünü göstərir. Əsərlərin qəhrəmanları millətin
acınacaqlı, əzablı yollara düçar olan ömürlərini xilas etmək üçün çıxıĢ yolu axtarırlar.
Faciəlilik kateqoriyası Ġ.Hüseynov (Muğanna) nəsrinin yalnız süjet yaradıcılığını müəyyən
etmir, bütövlükdə emosional atmosferini təĢkil edir.
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SUMMARY
Isa Huseynov (Mughanna) is one of the prolific writers of the Azerbaijan literature. The writer
has dedicated the main part of his life to literature and to the depictions of the conflicting, bitter
sides of different periods in a realistic way.
Isa Huseynov is considered to be the founder of ―the new prose‖ as well. The topical
problems, poetical peculiarities of the new prose were firstly elucidated in his works.
The tragedy of the individual and of the nation is the philosophical gist of his prose. If in the
previous works tragedy occurred in the life of one person or family, in his novels it reveals itself in
the life of the whole nation or society. His characters try to find ways out of the miserable and
poignant conditions that have befallen on them.
Orucova ġ., filologiya elmləri namizədi, dosent,
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BAġQIRD (CƏNUB-ġƏRQ) ETNONĠMLƏRĠNĠN
STRUKTUR XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Müasir dövrdə etnik proseslərin ənənəvi inkiĢaf vəziyyətinin dərindən öyrənilməsi çox
zəruridir və hər bir tədqiqatçıdan dəqiqlik və böyük bacarıq tələb edir. Müxtəlif millətlərin və onların mədəniyyətlərinin bir-birinə yaxınlaĢması bu xalqların etno-mədəni proseslərinin keçmiĢdəki
vəziyyətləri: müəyyən etnik toplumun mənĢəyi, bu toplumları formalaĢdıran müxtəlif komponentlərin araĢdırılaraq üzə çıxarılması, bunların həyatında baĢ verən assimilyasiya, inteqrasiya və
onları mövcud olduqları ana qədər müĢaiyət edən bütün proseslərin (siyasi-ictimai və iqtisadi)
öyrənilməsi düĢündüyümüzdən də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Etnogenetik araĢdırmalar, tarixin qədim, orta və daha qədim dövrlərinin rekonstruksiyası
(bərpası) bu qənaətə gəlməyə imkan verir ki, bütün müasir xalqlar qarıĢıq etnik tərkibə malikdir və
onların mədəniyyəti də mürəkkəb qanunauyğunluqların nəticəsinin bəhrəsidir. Bu baxımdan,
baĢqırd etnogenezi də az öyrənilən və mənĢəyi 200 ildən bəri müxtəlif fikir və mülahizələrə məruz
qalan problemlərdəndir. Əcdadlarının sarmat və Voljsk bulqarları, noqaylara qohum olan qəbilələr,
fin-uqor, hun və uyğurlar olduqları söylənilir (1, s.160). Bu barədəki fikirlər (türk və ya uqromadyar hipotezi) indi də haçalanır və mübahisəli olaraq da qalır.
BaĢqırdlar haqqında ilk yazılı məlumata 922-ci ildə Əhməd ibn Fədlanın əsərində rast
gəlinmiĢdir. Müəllif burada baĢqırdların türk mənĢəli olduqlarının üzərindən ehtiyatla keçərək
onları Voljsk bulqarlarına aid edir (2, s.130).
BaĢqırdların türk mənĢəli olduqlarına aid ilk məlumata Mahmud KaĢğarlının ―Divani luğat-ittürk‖ əsərində rast gəlinir (3, s.66).
Əhməd-ibn Fədlanın verdiyi məlumatın X əsrə, macar xalqının mənĢəyinin ІX əsrə aid olduğu
haqqında olan bilgilər baĢqırdların macar mənĢəli olduqlarını iddia edən alimlərə ipucu verir. Belə
ki, orta əsr səyahətçilərinin əlyazmalarına əsasən І minilliyin orta və ikinci yarısında Avropanın

Ģərqindən Urala qədər uqor və qədim majar qəbilələrinin məskunlaĢdıqları yerlər kimi qed olunur
(4). Kim bilir, bəlkə də elə buna görədir ki, bəzi tədqiqatçılar macarların özlərini baĢqırd
adlandıraraq baĢqırdların özləri haqqında unutmuĢlar?!
BaĢqırd xalqının tarixin müxtəlif zaman süzgəcindən keçməklə formalaĢdığı tayfa, qəbilə,
nəsil adları aĢağıdakılardır:
Cənub-ġərq baĢqırdları qrupu – burzyan, userqan, yurmat, tamyan, manqaur, kıpsak;
ġimal-ġərq baĢqırdları qrupu – aylinlər, katay və tabın başqırdları, karaidel-Demsk (min,
kudey, yeldək), Kamsk-Ġksk (bulyar, baylyar/bəylər, yurmi, eləcə də nəsil qrupu olan irekte), Nijnibelsk (eney, tampisk nəslindən olan kazançı, kaypan, taz (tabqıpçağın əmələ gətirdiyi), irekte və
karaidel (balıksı, un).
Qeyd edilməlidir ki, XVІІІ-XІX əsrlərdə karaidel-demsk etnoqrafik qrupları baĢqırd xalqının
Cənub-ġərq, Kamsk-Ġksk, Nijni-Elsk, Tulvinsko-mulyan, tanıp və karaidel qəbilə qrupları ġimalQərb etnoslarının formalaĢması üçün baza rolunu oynamıĢlar.
R.Q.Kuzeev baĢqırd xalqının formalaĢmasında 7 tarixi-etnoqrafik plastın (qatın) olduğunu
göstərir:
1) qədim baĢqırd: burzyan, uzan, yumran, yaqalbay;
2) fin-uqor-samodiy: sızqı, kalser, terzyaq, upey, uvanış;
3) bulqar-madyar: yurmat, bulyar, tanıp;
4) oğuz-qıpçaq: oğuz – ayle, sart, istyak; qıpçaq – kanlı, kosi, salyut, badrak, min, mirkit;
5) noqay: noqay-burzyan, noqay-yurmat;
6) Volqa-Ural regionu (Orta Asiya dövlətlərində formalaĢan etnik plast: tatar, mişar, qazax;
7) qəbilə baĢçılarının adlarından (antroponimlərdən) əmələ gələn etnik plast: yamaş, sumaş,
tatiqaş və eləcə də toponimlərdən əmələ gələnlər: ay, tanep və s (5, s.120).
Qeyd edək ki, yuxarıda sadalanan hər bir nəsil, tayfa və qəbilələrin simvolları, Ģəcərə və
damğaları (tamğaları) olmuĢdur. Ayrı-ayrı zaman kəsiklərində ağsaqqallar Ģurası və xalq yığıncağı
(yıyın/yığın) idarəçiliyi mövcud idi. 90-cı illərin əvvəllərində yenidən yıyınların bərpası ənənəsi
yarandı. AĢağıda baĢqırd etnonimlərinin daha geniĢ mənzərəsini verməyə çalıĢacağıq. Bu mənzərə
aĢağıdakı kimidir:
Cənub-ġərq baĢqırdları: І qəbilə - YURMATLAR
Yurmatlar qəbiləsinin Ģəcərəsi:
1-ci nəsil – k a r m ı Ģ
nəsil yarımqrupları: aitkul, akkubyak, abız, bikzyan, şbray, kudas, kusyar, kara-tuyak, kabırqa,
kalmak, kilmiş, mokşa, sade, saz,siksyantoyak, tunqatar, sarkay, etemes;
2-ci nəsil – m i Ģ a r - y u r m a t l a r
nəsil yarımqrupları: bakay, makar, sunke;
3-cü nəsil – n o q a y-y u r m a t l a r
nəsil yarımqrupları: arlar, yuannar, yeyen, muqaĢ;
4-cü nəsil – t a l t ı m
nəsil yarımqrupları: aznay, ait, ayu, başkir, bişkadak, burzyan, qabzalil, daut, ilsektimer,
işmurat, elembet, kaynau, kalmak, kanıkay, kara, karmış, kasim, kuzqun, kızılbaş, kerau, minzelyə,
mışı, umetbay, yurmatlı, usen, saran, turdakın, xusain, xalabaş, şakir, şeker, aytkul, yuldaşbay,
yurmatlı, yazılkap, yauqilde;
5-ci nəsil – t at i q a s
nəsil yarımqrupları: aytuqan, alatube, kalmak, kortlas, meretek, sure, seleş, setey, tabıldı,
teyeldek;
6-cı nəsil – y u r m a t ı
nəsil yarımqrupları: aybaş, ayu, ayusı, bikey, bikkindar, bişeyle, aznabay, buskun, burzyan,
berke, ilsequl, irale, isyanbirde, yumak, keze, kazakkul, kalmak, karabilqau, kara, karqa (qarğa),
kaşkaymak, kudas, kuzqun, kultay, kuşyapey, kudey, kuyan, kesim, mayrek, mustafa, mullakay,
musa, saldıy, serek, sibek, suvaşay, setey, tabın, taz, turna, tubay, tızım, urakay, uzbek, şalavar,
şurale, şımtır, yuldaş, yulıy, yurmatı, yakşambet.

ІІ qəbilə - B U R Z Y A N
1-ci nəsil – b a y a l ı - b u r z y a n
nəsil yarımqrupları: ayu, ayxay, ataysal, bayulı, berse, burey, isembakta, kair, kalmak, kara,
karıy, kuzqun, kerpe, keyneke, keşvar, maytamak, mişar, muske, mesekay, sanqet, sekey, tanqor, tau,
turna, turkmen, tuma;
2-ci nəsil – b u r z y a n
nəsil yarımqrupları: ayqulak, ayxay, apandı, ataysal, baysarı, bikzyan, bişul, buyan, burzyan,
buken, beqeneş, beemen, bakir, belle, berey, beşer, valiulla, qaysa, qumer, daut, zayxan, iqeu, ikkey,
işbulat, işteke, işey, yılan, yılış, yanalı, kustur, kuselyar, kudışkultık, keqen, kazax, kadırkul,
kayerkul, kalmak, kaltırsa, kama, kanqış, karabay, karaqay, karanay, karatay, karatun, kıpsak,
katay, kuzqun, kukay, kuldavlet, kuru yıl ayu, kurzyan, kuyan, kızılbaş, keze, kekere, mazan, mişar,
nuksin, munaş, muradım, muratkul, muratşa, mindequl, navruz, nurale, uyryak, usen, pepeç, remey,
sırvay, sirmeş,suksur, sulse, sultan, siskan, çuvaş, senkem, sart, sarış, taz, taiş, tamyan, tartay,
tatar, tatlıbay, tavabil, tavıktar, telekey, timekey, turkmen, tubal, tuybay, tukay, tuktaqul, tuma,
xalit, xudayqul, xuzit, sart, saiskan, suun, saqırbay, şekere, şuqem, irsay, usurbay, endeşmez,
etkustu, yuke, yanalı, yanılar, yarat, yauzar;
3-cü nəsil – m u n a Ģ
nəsil yarımqrupları: ay-urmester, arqınbay, besey, biyan, qubaydulla, etikey, itkul, kazax,
kadırkul, kalmak, karakalpak, kukay, kukamış, kuyan, mukterqe, urluk, sarkıldak, suktı-tayak,
çuvaşbay, çingiz, ssemetey, tatar, baulı, tay. Taşbaş, xabtan, samar, etkustu, yaykar;
4-cü nəsil – n o q a y - b u r z y a n
nəsil yarımqrupları: baim, bure, qabdryaş, kazax, kalmak, kuzyan, kuzyuka. Kirqiz, kıl, munaş,
sekerey, sekeney, tatar, taulı, eptereş, kızıl-noqay;
5-ci nəsil – y a m a Ģ
nəsil yarımqrupları: başmak, yalbay, kazax, kalmak, kinzyabulat, kurt, kırdar, kıuık, uşey,
çeremiş, sitrık, setey, tartay, taulı, tupiter, suqildı, şemek, yamaş;
6-cı nəsil – y a n s a r ı, y a n s a
nəsil yarımqrupları: ay-urmester, asıl, baış, birdequl, kalmak, karakuş, kara-taban, kıdray,
urluk, samar, çingiz, çuvaş, tatar, tavabil, taulı, tauk.
ІІІ qəbilə - U S E R Q A N, M U Y T E N
1-ci nəsil – a y u
nəsil yarımqrupları: ayu, yumaquja, kazax, kadır, kuyan, kundey, kıl-kara, mayki, naqman,
suraş, tetenbet, üteqen, yunıs;
2-ci nəsil – b i Ģ e y, b u Ģ u y
nəsil yarımqrupları: baysura, beden, ibray, ibanay, işbuldu, yumakay, yadafar, kazax, kılkara, nayman, noqay, saraqul, tajik, turumtay, telke, turkmen, xasan, eytembet;
3-cü nəsil – b u r e
nəsil yarımqrupları: arqın, burebay, ibanay, kazax, mayrık;
4-cü nəsil – s u r a Ģ
nəsil yarımqrupları: Abdulla, baytar, bıylıkkan, iman, yumakay, kalmak, karalar, kuyan,
kıpsak, kerekey, murzaqale, mışı, sukmar, turkmen, ur, usmak;
5-ci nəsil – u s e r q a n
nəsil yarımqrupları: ayu, kızır ayu, akrın, alabay, apal, apandı, arqın kazax, akxak, bayiş,
bakabaş, bişey, buray, burzyan, buskun, bukenbaş, bure, isembay, isey, yuvanay, yelkibay, jansarı,
yaşel-xurpa, kabık, kazax, kazanlar, kalmak, karakalpak, karataban, karatamak, karatun-kıpsak,
kataş, kaukıldak, kulday, kultay, kurais, kuru yıl ayı, kutukay, kunak, kupay, kuranes, kurmas,
kubalyak-tilyau, kurek, kuçerbay, kepek, kevyak, lauryan, mustafa, muskeldek, mışıya, tambet,
nazar, ulu kepes, uslubaş, eke, ekkenbay, uşe, sarba, sirtmeş, suqete, sulmak, suter, suvaykıyak,
pesey, tazlar, taz, tartay, tatar, tavay, taulı, telke, tuman, kuz, torna, turkmen, uyura, uraz, eserqan,
xanqilde, xaiskan, suun kıpsak, xuur, şaik, şayaxmad, şapak.

ІV qəbilə - T A N Q A U R, T U N Q A U R, D U N Q A U R
1-ci nəsil- t u n q a u r
nəsil yarımqrupları: aktay, apandı, artı-rak, arat, aslay, axlay, vayraka, besey, bizmen,
bikçentay, biketiş, bikatin, burkutkuş, buket, bure, bereşen, tarxan, dumbey, dunqaur, zaqit, iqeu,
imes, isembay, yuyan kunıs, yuskı, yaske, kaban, kazax, kalmak, kamqak, karabeyek, kaşkar,
kryaşen, kilmeşek, kuzyan, kuyun, kumuka, kurşek, kukmiş, kuqeun, kuşen, kuboi, murzaqildi,
mişayak, maksyut, nırtış, upey, yuşe, saer, suksır, sukmor, sıskan, çuvaş, tatar, turna, tyuqeş, travoy,
tunkay, tapıy, tezekay, xakım, syuiş, şempetey, etemes, yurmeş, yurmıy, yarat.
V qəbilə - T A M Y A N
1-ci nəsil – baĢay;
2-ci nəsil – kuyan;
3-cü nəsil – mulyut;
4-cü nəsil – myasaqut;
5-ci nəsil – tamyan;
nəsil yarımqrupları: abzan, ayu, ak suyrır, akbatan, alyurzan, aalkım, batman, baur, başmak,
beyalay, beşkek, buraş, buttik, buqez, beyen, burzyan, bubır, bukey, bebeleş, bepene, dumey, suktı,
tuyqeş, işey, kazax, kazan, kayqul, kara, kara baltır, karqa, karakalpak, kara-taban, kara-tumırtka,
kuluş, alamakuluş, kuzyan, kurşek, kuxer, kuyan, kirqiz, kırk tamqa, talay, mukas, muradım,
muqyuz, mişşartaknay, sireuse, supeldek, sıbar, tumurtka, taz, tamyan, tartay, tatar, taulı, timyas,
tiptyar, tuyak, tuksart, sarbay, xuna, xalber, şaqman, şakır, şambı, şeqrey, şeker.
VІ qəbilə - K I P S A K
1-ci nəsil – a k k ı p s a k, s a r ı k ı p s a k, t u r k m e n k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: aznabay, alabay, kalmak, katay, katıkulak,kusme, kuuk, çuvaş;
2-ci nəsil – b u Ģ m a n-s u un-k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: akkul, akkırman, besey, burus turkmen, bure, kamqak, bısaksız kazak,
isenkilde, kalmak, kara baka, kirey, kusay, kukse, munke, taz, tair, turkmen, tuket, tanqaur, xaiskan,
sarıbay, sarı baka, su-un, şirmeş, şepşe;
3-cü nəsil – q e r e y- k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: arslanbek, asılbek, vaxan, kabıkkanat, kestey, mukay, mursey, niqmat,
tau, tize, tuyqun, tuyuze, umreş, şayxiyak;
4-cü nəsil – d j e t e u r u
nəsil yarımqrupları – y o x d u r.
5-ci nəsil – k a r a-k ı p s a k, k a r ı y / k a r aq a y-k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: ay, xay, ayu, akkuz, atdjitar, axmadis, byuyen,bire, bilekey, dumbey,
jilder, zeke, kazax, kair, kalmak, kara, karıy, karakursak, kasay, katırmak, kiiz-kursak, kerpe,
kuzqun, kuzyan, kuyun, kuksya, künesek, keykene, mayrık, maytuş, mukşi, mesekey, uskanıeş, sapkın,
sıqan, sirmeş, surakay, saitbattal, sakey, taz, tanqır, tatar, tau, taulı, timer, tiptər, telke, turna,
turkmen, tülebay, tuma, uquz, sabaş, xaiskan, sart, suir, suun, erketbaş, akrendar;
6-cı nəsil – k a r a q a y - k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: abdulmembet, aitbay, aaltınbay, bazan, baymaklı, baynazar, bizmən,
buqmaş, buzik, beemen, iqeu, imes, anqrimes, isyanqale, kazax, kazayak, kalmak, kaltay, karqa,
kirey, kuzyan, kuşek, kızıl kepester, mere, moratşa, myuqyuz, muxammedyar, mryas, mesyaqut,
meqedey, nabiulla, eke, siskezek, sirmeş, surkuldak, sukmar, suqem, çinqiz, sekeş, serme, tatar, tau,
taulı, tuykun, tyulebay, xarmak, satıbalı, xuna, sırlıbay, şauxuyak, şerbay, şarafeddin;
7-ci nəsil – k ı p s a k
nəsil yarımqrupları: aban, abdrazak, aysa, aysuak, alaqanat, ataysal, baynazar, bayulı, basır,
bizeu salbar, burzyan, qabzalil, tunqaur, duvan-sakal, irpay, iskelyər, yumran, yıuan, kunıs, kalmak,
kaltırsa, kankıs, karaqay, karatun-kıpsak, karyau, kuzqun, kulman, koro yul ayu, kurpes, kusey,
kidras, kıpsak, keze, mazan, muradem, muratkul, muslim, membet, navruz, berey, noqay, satuçin,
sirvay, suksir, sait, senkem, tarbaqan, tatar, turkmen, travay, tuybay, uklu-karaqay, xalavar, sipaĢ,
xuvır, sınryan, suun-kıpsak, suer, Ģarep, etkusyuk, alip, yurmatı, yakĢi-qul, yanılar, yarat;

8-ci nəsil – s e n k e m-k ı p s a k
nəsil yarımqrupları:
baka, beĢkek, bereĢ, urlyan,kalmak, kara karqa, kara sarık, kuyun, kurtluk, kuyan, kezil,
mantıy, miĢar, mıĢtıy, suqe, suqen, sukre, sura, sıbar-taban, çuvaĢ, tatar, turkmen, turqay, traĢ,
tekĢen, tekey, uquz, urus, sarıĢ, elekeu, eskernek, etes;
9-cu nəsil – s a r ı Ģ – k ı p s a k
nəsil yarımqrupları – y o x d u r
Yuxarıda da göstərdiyimiz kimi, bu araĢdırmamızda yalnız Cənub-ġərq baĢqırdları
etnonimlərinin struktur quruluĢundan bəhs etdik.
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SUMMARY
Ġn article it is told about a studying urgency etnonims in area Bashkird studies.
Ömer Özden H., Prof.Dr., Atatürk Üniversiteti, Türkiyə
AZERBAYCAN‘DA BĠR TÜRK MĠLLĠYETÇĠSĠ: HÜSEYĠN CAVĠD
Azerbaycan edebiyatı ve tefekkürünün büyük üstadı Hüseyin Cavid, kalbi Türklük ve Türk
dünyası için çarpan bir Türk milliyetçisidir. O, yalnızca Azerbaycan Türklüğü için değil, dünyanın
her yerinde yaĢayan Türklere ilgi göstermiĢ bir Türkçü Ģairdir. Bu bildiride onun Türklüğe bakıĢını
tespit etmeye çalıĢacağım.
Anahtar kelimeler: Huseyin Cavid, Türkçülük, milli birlik, Gaspıralı, GeçmiĢ günler
Hüseyin Cavid, Türk milletinin ikbal devirlerinde değil, maalesef en sıkıntılı günlerinde
yaĢamıĢ ve Türk dünyasının acılarını, kederlerini ruhunun derinliklerinde hissetmiĢ ve bundan
fevkalade bir ıztırap duymuĢtur. Bir mütefekkir olarak bunun nedenlerini aramıĢ ve bulduğu
sebepleri bir Ģair hassasiyetiyle ifade etmiĢtir.
Türklük dünyası, 17. asırdan itibaren teknoloji ve bilim yönünden gerilemeye baĢlamıĢ ve bu
gerileme uzun yıllar da sürmüĢtür. Gerilemenin yansımaları, siyasi arenada kendini göstermiĢ ve
Türk dünyasının hamisi konumundaki Osmanlı Devleti, siyasi alanda ciddi kayıplara uğramıĢtır.
Osmanlı‘nın siyasi arenadaki kayıpları, Türk dünyasına da yansımıĢ ve Türk illeri birer birer
düĢman eline geçmiĢ ve Türkler, bağımsızlık mücadelesi vermeye baĢlamıĢlardır. ĠĢte bu durum
Hüseyin Cavid‘i fevkalade rahatsız etmiĢtir. O, ―Növhə‖ baĢlıklı Ģiirinin ilk kıtasında bu
üzüntüsünü Ģu mısralarla ifade etmektedir.
Gönlüm kuĢu geyib gene matem libasını,
Ağaz edibdi nəğmeyi-möhnet fezasını
GəlmiĢ feğane neytək ucaldıb nevasını
Berpa kılıp ne növ müsibet esasını
Ta bir doyunca saxlıya millet ezasını. (1, s. 121)

Türk milleti, tarihin uzun çağlarında önemli devletler kurup, büyük medeniyetler ortaya koymuĢ bir millet olduğuna göre, bu gerilemenin sebebi veya sebepleri neler olabilir? Çünkü inkiĢaf
etmiĢ bir medeniyetin birdenbire çökmesi, sebepsiz olamaz.
Hüseyin Cavid‘e göre Türk milletinin 19. asırdaki gerileme nedenlerinin baĢında, öz değerlerinden uzaklaĢmak bulunmaktadır. Milli benliğinden uzaklaĢan milletler, ideallerinden de uzaklaĢtıkları için, artık ilerleme değil, gerilemeler baĢ gösterir. Gerileme ise milletlerin felaketlerini
hazırlar. ĠĢte Hüseyin Cavid de yine Növhə baĢlıklı Ģiirinde Türk milletinin bu gerileme nedenleri
üzerinde durmaktadır.
Milletin varlığı, kültür değerlerinin varlığına bağlıdır. Bir baĢka ifadeyle millet olabilmenin
Ģartlarından biri, kültürel değerler oluĢturabilmektir. Bunlar uzun yıllarda oluĢturulabilir ama korunması, oluĢturulmasından daha zordur. Bu bakımdan bir milletin ayakta kalabilmesi, kültürel
değerlerinin yaĢatılmasına bağlıdır. Kültürel değerlerin yozlaĢması veya bu kültürel değerlere
yabancılaĢma, milletin önce baĢkalaĢmasına sonra da yok olup gitmesine zemin hazırlar. ĠĢte tüm
bunları dikkate alan Hüseyin Cavid, Türk milletinin kültürel değerlerinden uzaklaĢmasının bu
sonuçlara yol açabileceğinden endiĢe etmektedir. Bu değerler, din, vatan, dil, ahlak, bilgi-bilim ve
geçmiĢten getirilen gelenek ve göreneklerdir. Hüseyin Cavid de Türk milletinin kültürel değerlerinin erozyona uğramasından endiĢe etmektedir.
Millet vücudi fani olub, iki göz kalıb,
Ġslam dini terk olub, ancak ki söz kalıb
Xaki-vatan havaya gedib, belki toz kalıb,
SönmüĢ temeddün ateĢimiz, birce köz kalıb,
Söndürmek istiyorlar onun da ziyasını.(1, s. 121)
Onun böyle bir endiĢe taĢıması, haklı sebeplere dayanmaktadır. Çünkü Türk milleti, tarihin
erken devirlerinden itibaren yüksek bir medeniyet seviyesine ulaĢmıĢ, diğer milletlere örnek olmuĢtur. Avrupalılar, birçok Ģeyi Türk-Ġslam medeniyetinden görüp öğrenmiĢler ve Rönesans hareketini de bu tecrübe ile baĢlatıp geliĢtirmiĢlerdir.
Avrupa, bu yüksek medeniyetten ilham alıp yeni bir anlayıĢla bütün kurumlarını yeniden
yapılandırarak ileri bir medeniyet seviyesine ulaĢırken, öz değerlerine yabancılaĢmaya baĢlayan
Türk milleti, 16. asırdan itibaren maalesef hızla gerilemeye baĢlamıĢtır. Medeniyet ateĢimizden geriye kalan köz, yeniden yükseliĢimiz için önemli bir kaynaktır. Fakat bir daha bu ateĢin yükselmemesi için onun ıĢığını söndürmek isteyenler hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Bunu, Osmanlı Devleti‘nin son günlerinde bütün Ģiddetiyle görmek mümkündür. Çanakkale‘ye dünyanın en
büyük donanmaları ve orduları yığılarak Osmanlı Türk devleti, tarihten tamamen silinmek istenmiĢ,
Sevr antlaĢmasıyla Anadolu‘ya sıkıĢtırılan milletimiz, böl, parçala ve yut taktiğiyle tarihin tozlu
sayfaları arasına gömülmek istenmiĢtir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk‘ün askeri ve siyasi dehasıyla
Türk milleti, Yahya Kemal‘in ifadesiyle adeta küllerinden yeniden doğmuĢtur. Batılıların Türk
medeniyetinin közünün ıĢığını bile söndürmek istemelerinin nedeni budur.
Bu durum Azerbaycan Türklüğü için de aynıdır. Kafkaslardaki Türk varlığını silmek için her
türlü oyun denenmiĢ, uzun yıllar bağımsızlığı elinden alınmıĢ olmasına rağmen kardeĢ Azerbaycan
yeniden hayat bulmuĢtur. Gerek Türkiye‘mizin, gerekse Azerbaycan‘ımızın baĢına sarılan en büyük
belalardan biri, Ermeni meselesidir. Ermenilerin asılsız iddialarla dünya kamuoyunu meĢgul etmeleri, yeterli öz kaynaklara sahip olan bu iki kardeĢ ülkenin ilerlemesine engel teĢkil etmektedir. Bunun
için de hem uyanık olmamız hem de kendimizi bilimsel ve teknik açıdan geliĢtirmemiz gerekmektedir. Dünyanın geliĢmiĢ ülkeleri arasında söz sahibi olabilmek için bilgiye önem verip cehaletten kurtulmamız, milli değerlerimizi koruyabilmemiz için de çok önemlidir. Bilimsel ve teknik
açıdan geliĢmediğimiz sürece sıkıntılardan kurtulmamız da zordur. ĠĢte bu nedenle Hüseyin Cavid
Olduk cehaletile aceb destgiri-ğam,
Her semtten bize yetiĢir möhnetü elem

Ġslamdan kalan bize bir ad olub fakat
Cehlile marifet evi berbad olub fakat
Ebnayi-millet öz diline yad olub fakat
Cansız vücudlar bize üstad olub fakat
Viran edible zülmile millet esasını (1, s. 121, 123)
demektedir. Ünlü Yunan filozofu Sokrates‘e göre, bütün sıkıntılar ve kötülükler, cehaletten
kaynaklanmaktadır. Atılan yanlıĢ adımlardan dolayı Türk milleti zor durumlara düĢmüĢ ve bin bir
cefaya düçar olmuĢ, hepsinden önemlisi hürriyet elden gitmiĢ ve bağımsızlık mücadelesi vermek
mecburiyetinde kalmıĢızdır. Bunun altında yatan sebep, cehaletten kaynaklanan gaflettir. Bu gafletten bir an önce kurtulmak gerektiğine iĢaret eden Hüseyin Cavid, eğer acele edilmezse bunun kıyamete kadar süreceğini de belirtmektedir.
Öyleyse bütün bu sıkıntılı durumlardan kurtulmanın çözüm yolu nedir? Hüseyin Cavid‘e göre
yapılması gereken, okullar açıp muallimler yetiĢtirmek, Türkçe‘yi öğretmek, sonra da ahlak eğitimi
baĢta olmak üzere kültür ve bilim değerlerini öğretmektir. Bunların geliĢip ilerlemesi, Hüseyin
Cavid‘e göre okul açmaya bağlıdır.
Ne ar var, ne ilmü hüner, ne kamalımız
Yok birce mekteb açmağa asla hayalımız,
Hall eylemek qabaqca gerek tez bu müĢküli,
Bilsin vatan çocukları evvel vatan dili.
ĠĢler fenadı, bir neçe mektebler olmasa
Onlarda cannisar müellimler olmasa (1, s. 122, 123)
Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi, bir zamanlar Türk milleti ve Türk vatanı, eğitim-öğretim
ve medeniyette en ileri düzeylerdeydi. Hüseyin Cavid bunu, ―Hali-EsefiĢtimalımı Tasvirde Bir AhiMazlumane‖ baĢlıklı Ģiirinde Ģu mısralarla terennüm ediyor.
Ey vatan! Sende parlayanda ziya
Büsbütün ehli-garb cahilmiĢ
ġimdi bulmuĢ vüku aksi-kaza
Acaba bu nasıl teğafilimiĢ.
ġimdi gayret ederse milletimiz
Yine avdet eder seadetimiz (1, s. 125-126)
GeçmiĢteki o muhteĢem medeniyet günlerine dönebilmek için önce Türkçemizi iyi öğrenip,
Kırım ufuklarından parlayan büyük Türk Gaspıralı Ġsmail Bey‘in dediği gibi dil birliği sağlanması
gerekmektedir. Hüseyin Cavid, Gaspıralı Ġsmail Bey‘in o meĢhur düĢüncesini ―Ġsmayıl Bey‖
baĢlığını verdiği Ģiirinde çok veciz bir Ģekilde ifade ediyor.
Onun mesleki bu idi daima:
―ĠĢde birlik, dilde, fikirde birlik…‖
ĠĢ, fikir, dil birliği olmayınca,
Evet pek çetindir dünyada dirlik.
Ġsmayıl Bey Türk yurduna Ģan verdi,
Öksüz, ölgün milletine can verdi. (1, s. 134)
Gerek Hüseyin Cavid‘in gerekse Gaspıralı Ġsmail Bey‘in dil birliğine önem vermelerinin
nedeni, dilin kültürün taĢıyıcısı olmasından dolayıdır. Farklı yerlerde yaĢayan Türkler arasında dil
birliğinin bulunması demek, ortak bir tarih bilincine ulaĢmak demektir. Çünkü farklı coğrafyalarda
ve farklı zamanlarda yapılmıĢ olsa da Türk‘ün tarihi ortaktır. Bu ortak tarih, Türk milli bilincinin
Ģekillenmesini sağlar. Milli bilinç, geliĢme ve ilerlemenin anahtarıdır.

Hüseyin Cavid, bu milli bilincin Türk çocuklarına ve gençlerine nasıl verileceğini ―Koca Bir
Türk‘ün Vasiyeti‖ adlı Ģiirinde anlatmaktadır. Mete Han‘ın oğullarına vasiyetini ve Mustafa Kemal
Atatürk‘ün ―Gençliğe Hitabe‖sini çağrıĢtıran bu vasiyette Hüseyin Cavid, yılların tecrübesine sahip
yaĢlı Bir Türk‘ün çocuklarına ―kulak verin sözlerime, birer birer belleyin‖ diyerek iyice hafızalarına
kazımak istediği tavsiyeleri, Türk milliyetçiliğinin ilke ve esaslarını da belirler niteliktedir.
Bu ilkeler, her Ģeyden önce sevgiye dayalıdır. Çünkü varlığın temelinde, insanın yaratılıĢında
ve doğuĢunda sevgi bulunmaktadır. Sevgi, kin ve nefreti ortadan kaldıran sihirli bir formüldür. Türk
milleti, sevgiye dayalı bir insanlık ve tabiat anlayıĢı benimsediği için, hiçbir zaman insanları ve
çevreyi sömürmemiĢtir. Girdiği savaĢların hiçbirinde keyf için kan dökmemiĢ, savaĢmadan önce
barıĢ yapılmasını istemiĢtir. SavaĢta galip duruma geldiği andan itibaren kendisine silah çekmeyenlere asla kılıcını kaldırmamıĢ, kurĢun sıkmamıĢtır. Bu iyi niyet, bazen aleyhimize dönmüĢ, savaĢ
meydanlarında silahsız oldukları için kendilerine iyi davranılan mağlup ordudaki düĢman askerlerinin içinden bazıları, gizlice saldırarak Sultan Alparslan gibi, Ġkinci Murat gibi, birçok
hükümdarımızı kahpece vurup Ģehit etmiĢlerdir.
―Ġlk isteyim, hiçbir zaman sevgiden el çekmeyin,
Ġnsanoğlu sevgi için yaratılmıĢ, doğmuĢtur.
Zulme hergiz yaklaĢmayın, doğru yoldan ĢaĢmayın,
Tanrı hakdır, hakkı sever, edaletten hoĢlanır
Kimseye kin bağlamayın, yiğit olun, mert olun,
Qırıq gönülleri yapın, bıraqmayın sızlasın.‖
ġeklinde devam eden Ģiirde, Türk milletinin cesur olduğunu, haksızlık ve zulme boyun
eğmeyip karĢı çıktığını, bu hasletleriyle büyük millet olduğunu belirtmektedir. Türk tarihinin Ģanlı
sayfalarla dolu olduğunu belirten Hüseyin Cavid, genç nesillerin bunu bilip övünmeleri gerektiğini,
sadece övünmekle kalmayıp, aynı zamanda atalarımıza layık birer evlat olmalarını, onların
baĢarılarını devam ettirmelerini tavsiye etmektedir. Çünkü atalarımızın sadece yiğitlikte nam
salmadıklarını, aynı zamanda bilim ve teknikte de çok iyi iĢler baĢardıklarını belirterek Ģiirini
Evet, arslan yavrularım! Türk eli hep Ģanlıdır,
Elmas kibi lekesizdir, sakın, gafıl olmayın.
Asr, iyirminci asrdir! Vazifesi pek ağır...
ArĢ ileri
QomĢular yol aldı, geri kalmayın! (1, s. 127-128) dizeleriyle tamamlamaktadır.
Görülüyor ki Hüseyin Cavid, Türk milletinin yeniden yükselmesinin, öz ve milli değerlerine
dönmekle olabileceğini kabul etmektedir. Hayatını bu duygularla yoğuran Hüseyin Cavid, benimsediği Türk milliyetçiliği çerçevesinde düĢünmüĢ ve düĢündüğü gibi de hareket etmiĢtir. Dünyanın neresinde olursa olsun Türklerin baĢına gelen sıkıntı ve felaketlere üzülmüĢ, sevinçleriyle de
mutlu olmuĢtur.
Anadolu‘da gerçekleĢen savaĢlar onu ziyadesiyle üzmüĢ, buralarda yapılan baskı ve zulümler
için ―Kars ve Oltu Etrafında Sebebsiz(!?) Olarak Alçakçasına Katl Edilen Mazlumlar Ġçin‖ baĢlıklı
bir Ģiir yazmıĢtır.
Sevgiden ve barıĢtan yana olan Türk milletinin güzide bir temsilcisi olan Hüseyin Cavid,
savaĢın felaketlere neden olacağını da Harb ve Felaket‖ baĢlıklı Ģiirinde anlatmıĢtır. Bu Ģiirdeki
birçok ifade, büyük Türk Ģairi ve Ġstiklal MarĢı‘mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy‘u, Necip Fazıl
Kısakürek‘i, Ġsmail Gaspıralı‘yı ve ünlü Türkçü Ģair Mehmet Emin Yurdakul‘u andırmaktadır. Bunların her biri ayrı birer araĢtırma konusunu gerektirmektedir.
Bildirimi burada tamamlarken kalpleri Türklük için çarpan ve bu uğurda her türlü sıkıntıya ve
zahmete katlanan, gerektiğinde canını seve seve feda eden tüm Ģehitlerimizin, Erzurum‘da,
Karabağ‘da Ermeniler tarafından hunharca bir katliama maruz bırakılan kardeĢlerimizin ve Türklük
için canını feda eden Hüseyin Cavid‘in ruhları önünde saygıyla eğiliyorum.
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SUMMARY
One of the outstanding figures of Azerbaijan literature and philosophical thought, Hussein
Javid which is known as a supporter of the ideology of Turkism.HuseinJavid, reflected his sociopolitical, philosophical views and the opinions about Turkish world in his works.In this paper, we
will be analyzedthe HuseinJavid viewswhich connection withtheTurkish world.
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NESĠP BEY YUSUFBEYLĠ‘NĠN TERCÜMAN‘DAKĠ
YAZILARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Nesip Bey Yusufbeyli Azerbaycan siyasi tarihinin önemli devlet adamlarından biri olarak
tarihe geçmiĢtir. Özellikle 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyetinin baĢbakanı olması
açısından kayda değer bir Ģahsiyettir. Nesip Bey, 1881‘de Gence‘de doğar (1, s. 441). EĢi ġefika
Hanım‘ın notlarına göre Nesip Bey aile çevresi içinde milli bir ruhla yetiĢtirilmiĢtir. Mehmet Emin
Resulzade‘nin verdiği bilgiye göre (6, 110) Nesip Bey yüksek tahsil almadan önce bile ―onda Azerbaycan münevverlerinde ender bulunan bir hususiyet vardır. O edebî Türkçe‘de aynı mükemmeliyetle yazar ve söylerdi. Vaktiyle Gence‘de açılan Medrese-i Ruhaniye muallimlerinden olup
aynı zamanda Gence‘de Türkçe kitaplara mahsus bir kütüphane tesis eder.‖ Gimnazyumdaki eğitimini tamamladıktan sonra babasının isteği üzerine 1900‘de mühendislik öğrenimi için gittiği Petersburg‘daki Teknoloji Enstitüsü‘ne kaydını yaptırır; fakat daha sonra babasının da rızasını alarak
önce Odesa ünv. tıp fakültesine bir yıl sonra da aynı üniversitenin hukuk fakültesine geçiĢ yapar (2,
s. 33). Nesip Bey, hukuk fakültesinde okuduğu yıllarda sık sık Ġsmail Gaspıralı‘yı da ziyaret eder ve
bu ziyaretler sırasında Gaspıralı‘nın kızı ġefika Hanım‘la tanıĢır ve sonu evlilikle bitecek olan bir
arkadaĢlığa da ilk adımı atmıĢ olurlar. ―Bir süre devam eden mektuplaĢmalar baĢlangıç aĢamasında
daha çok milli-siyasi konuları içerirken daha sonra duygusal yakınlaĢmaya doğru yol alır.‖ (2, s.32).
O zamanlarda ihtilalci faaliyetler arttığından Çar hükûmeti telaĢa kapılarak üniversiteyi kapatır (1,
s. 441) ve Nesip Bey‘de Gence‘ye döner. Yine ġefika Hanım‘ın notlarından anlaĢıldığına göre 1904
yılında Nesip Bey‘le niĢanlanmıĢlardır.
Yusufbeyli Gence‘de bulunduğu sıralarda siyasi faaliyetlerde sosyal kültürel faaliyetlerin yanı
sıra siyasi faaliyetlerde de bulunur. Nitekim sosyalist düĢüncenin ateĢli taraftarları arasındadır.
Nesip Bey, 1905‘te Gence‘de kurulan ve 1908 yılına kadar faaliyet gösteren Gayret partisinin kurucuları arasında gösterilmektedir. Bu partinin programının Gürcü Sosyalist Federalistleri partisinin
programından alındığı düĢünülmektedir (3, 528). Gence‘de Ahmet Ağaoğlu tarafından kurulan
Difaî teĢkilatının kurucuları arasında da Nesip Bey Yusufbeyli vardır (4, 35; 5, 72).
Nesip Bey, 1906‘da hem niĢanlı olmasından dolayı hem de Gaspıralı‘nın davet mektubu
üzerine Bahçesaray‘a gider ve Tercüman gazetesinde çalıĢmaya baĢlar. Bir müddet sonra da
1906‘nın yazına doğru Ġsmail Bey‘in kızı ġefika Gaspıralı ile evlenir. Nesip Bey, Kırım‘da
bulunduğu zaman içerisinde edebî-kültürel faaliyetlere de katılma fırsatını bulur. Örneğin Abdürrahim Hakverdili‘nin Dağılan Tifak adlı dramında Necef Bey rolünü oynar (1, s. 441). Nesip Bey‘in
ġefika Hanım‘ın gönderdiği mektuplar ve yine ġefika Hanım‘ın hatıraları Nesip Bey‘in hayatıyla
ilgili önemli bilgileri de gün ıĢığına çıkarmaktadır. Yusufbeyli 1906-1912 arası fasılalarla Tercüman
gazetesinde çalıĢır. Hatta ġefika Hanım‘ın hatıraları Nesip Bey‘in kadınlar için yayımlanan Alem-i
Nisvan‘da çeĢitli yazılar yazdığının da bilgisini vermektedir (2, s. 36). Bu iliĢki onun belediye
meclisi azası olmasına kadar sürer. Gence‘de sosyal ve millî faaliyetlerle yoğun bir Ģekilde ilgilenir.

Kırım‘a gittiğince sol düĢünceli olan Nesip Bey, Gaspıralı‘nın yanında bir iki yıl içerisinde milliyetçi fikirlere sahip olmuĢtur (2, s. 54). Buradan da anlaĢıldığına göre Nesip Bey‘in Tercüman‘ın
yükünü bir aralık üstlendiği ortaya çıkmaktadır. Hatta 1906‘da Viborg beyannamesinin Tercüman matbaasında basılması da Nesip Bey vasıtasıyla olmuĢtur (2, s. 47). 1909‘un sonlarında Ġsmail Gaspıralı
Türkiye‘ye geldiğinde buradaki toplantı ve konferanslarda Gaspıralı‘nın yanında Yusuf Akçura‘nın yanı
sıra Nesip Yusufbeyli de bulunur. O sıralarda Ġstanbul‘da okumakta olan ve Kırım Talebe Cemiyeti‘nin
üyelerinden Cafer Seydahmet Kırımer hatıralarında ―çoĢkun duygularından‖ dolayı Nesip Bey‘den
oldukça etkilendiklerini belirtmiĢtir (7, s. 61).
Nesip Yusufbeyli Gence‘de bulunduğu sıralarda Bakû‘ya da sık sık gider ve Mehmet Emin
Resulzade‘nin yanına uğrar ve onun çıkarmakta olduğu Açık Söz‘de yazıları yayımlanır. 1917
BolĢevik ihtilalinden sonra siyasi otoritenin de zayıflamasını fırsat bilen birçok Türk topluluğu yeni
teĢekküller yaratmaya baĢlamıĢtır. Bunlardan birisi de Nesip Bey‘in Gence‘de kurmuĢ olduğu Türk
Adem-i Merkeziyet Partisi‘dir. Onun kurduğu parti program yönünden ―milliyet‖ meselesinde
Müsavat partisine pek yakındır (8, s. 55) Daha sonra bu parti Resulzade‘nin kurduğu parti ile
birleĢir. Nesip Bey, 1918‘de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyetinde önce eğitim ve din iĢleri
bakanı daha sonra da baĢbakan sıfatıyla görev yapmıĢtır. ―Bakû Devlet Üniversitesi‘nin kurulmasında, yüze yakın Azerbaycanlı gencin Avrupa‘nın muhtelif üniversitelerine gönderilmesinde, toprak ıslahatları hakkında kanun layihalarının hazırlanmasında Yusufbeyli hükûmetinin önemli bir
yeri vardır.‖ (1, s. 442). Ayrıca Nesip Bey, KurtuluĢ SavaĢı sırasında Türkiye‘ye yardım amacıyla
para göndermiĢtir. Bu paranın miktarının da ―19 bin Türk kağıt lirası ve 1 milyon Fransız Frangı‖
olduğu belirtilmektedir (4, s. 38). BolĢevikler 1920‘de hakimiyeti ele aldıktan sonra gerek Kafkasya‘da gerek Türkistan‘da kurulan bağımsız Türk cumhuriyetleri bir bir yıkılmıĢ, yöneticileri de yakalanarak ya sürgüne gönderilmiĢ ya da kurĢuna dizilmiĢlerdir. Nesip Yusufbeyli de 1920 yılının
mayıs ayında Tiflis‘e gitmek isterken yolda öldürülür.
Birçok araĢtırmacı Nesip Bey‘in Tercüman gazetesinde çalıĢtığını ve burada yazılar yazdığını
belirtmiĢ olmalarına rağmen bu yazıların künyelerine ve hangi imzalarla yazıldığına iliĢkin bir bilgi
henüz gün ıĢığına çıkmamıĢtır. Tercüman gazetesinin nüshalarından yaptığımız tarama neticesinde
Nesip Bey Yusufbeyli açık imzasıyla bir yazıya rastlanmadı. Sadece Nesip Bey‘in Gence
bulunduğu sıralarda ―Osmanlı edebiyatından birçok numuneler neĢrine karar vermiĢ‖ (12, s. 3)
olduğunun haberi Tercüman satırlarında yer almıĢtır. BaĢka bir yazıda ise Genceli Muhammetzade
Abdullah Tevfik Efendi‘nin ―Türk Edebiyatına Bir Nazar‖ adlı eserini yayımladığının ilanı haber
verilmektedir (13, s. Ek 2).
Nesip Bey‘in biyografisindeki bilgilerden yola çıkacak olursak Kırım‘a 1906 yılında geldiğini
fakat 1912 yılından sonra Tercüman idaresi ile iliĢkisinin azaldığını söyleyebiliriz. Yaptığımız
araĢtırmada 1906 yılından itibaren çeĢitli dönemlerde ―N. Y.‖ imzasıyla yazılmıĢ yazılar vardır. N.
Y. imzasının sahibinin tespiti konusunda Ģunu söylemek gerekir: Bu imza, 1906-1912 arası sadece
Tercüman‘da çalıĢmakla kalmayıp Tercüman‘ı idare edenler arasında yer alan ve Gaspıralı‘nın
damadı unvanıyla bilinen, bunun yanı sıra üslup olarak Gaspıralı‘nın diline yakın bir dil kullanan
Nesip Bey Yusufbeyli‘den baĢka kimse olma ihtimalini neredeyse yok sayıyor.
Tercüman‘da N. Y. imzası ile çıkan ilk yazı 31 Mart 1906 / 19 Safer 1324, No: 33, s. 2‘de
Bizim Matbuat adlı yazıdır. Bu yazı çeĢitli gazetelerden iktibaslardan oluĢmaktadır. Son yazı ise 30
Mart 1912 / 20 R. Ahir 1330, No: 14, s.1‘de İki Ziya adlı yazıdır ve bu yazıda da Kazan ulamasından olan Muhammed ġakir Remiyev‘le Hüseyin Efendi YamaĢof‘un ölüm haberleri verilmiĢtir.
Tespit ettiğimiz N. Y. imzalı önemli gördüğümüz yazıların değerlendirmesini yaptıktan sonra
kronolojik bir listesini vermek daha doğru olacaktır.
Bu yazılar N. Y. imzasıyla tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaĢık 40‘ın üzerinde yazıdan
müteĢekkildir. Fakat Nesip Bey‘in Tercüman idaresinde çalıĢtığını ve bir dönem gazetenin sorumluluğu da üzerine aldığını düĢünürsek gazetede imzasız yazılar yazdığını da göz önünde bulundurmak
gerekir. Ġmzalı yazıların içeriğini genelde diğer gazetelerden yapılan iktibaslar ve bu iktibaslar
üzerine değerlendirmeler oluĢturmaktadır. Siyasi yazılar, Kafkasya‘daki matbuat faaliyetleri, seyahat notları, eğitim meseleleri, sade dil meselesi, dinî meseleler bu yazıların konusunu teĢkil et-

mektedir. Ayrıca N. Y. imzalı birkaç küçük hikayeye de rastlamaktayız. Biz burada vaktimiz kısıtlı
olduğu için sadece birkaç yazı üzerinde durabileceğiz.
Siyasi yazılar; dönemin önemli meselelerinden biri olan Ermeni-Müslüman problemi,
Rusya‘daki millet meclisi, Ġran‘da hürriyet hareketini konu alan yazılardır. Kafkasya‟da ErmeniMüslüman Hadisatının Neticesi adlı yazıda Nesip Bey, Ahmet Ağaoğlu‘nun ĠrĢad‘da Ermeniler
hakkındaki yazısının değerlendirmesini yapar ve Ahmet Ağaoğlu‘nun tutumunu eleĢtirir (1905 Rus
MeĢrutiyeti serbestlik ortamı yarattığı kadar siyasi otoritenin zayıflaması diğer toplulukların hareket
alanının geniĢlemesine de sebep olmuĢtur. Ermeni-Müslüman çatıĢmaları bu dönemde daha çok
alevlenir).
Kafkasya‘da matbuat faaliyetleri özellikle 1905‘ten sonra artmaya baĢlamıĢtır. Nesip Bey de
bir taraftan çeĢitli yerlerde yayımlanan gazete ve mecmuaları değerlendirirken diğer taraftan
Mısır‘da neĢredilen Türk ve Saray Bosna‘da çıkan Bahar adlı gazetelerden iktibaslar yapar. Bu
yazılarda bizim dikkatimizi çeken konu Molla Nasreddin hakkındaki değerlendirmedir. ―Gülgü ve
müdhike‖ türünde Molla Nasrettin‘in yerini baĢka dergilerin doldurulamayacağı belirtilir. Hatta
Oklar ve Zenbur mecmuaları da sert bir dille eleĢtirilir (9, s. 1)
―Evet lâtife söylemek kolay değildir… Onun için Rusya Türkleri arasında bir baĢka Nasreddin
tasavvur olunamıyor. Vaktiyle ―Oklar‖ ok attı, ―toplar‖ top attı, Ģimdi daha ―çekiç‖ler çekiçliyor,
―yaĢın‖lar çakıyor ancak tuzsuz tatsız, hem de pek tatsız… Hele çok devam etmeden kırılmıĢ o
―Oklar!‖, aman ya Rabbi! Bütün bütüne fuhuĢiyâttan, söğüĢten, âlem-i matbuatta istimal edilmeyen
―lügatler‖den ibaretti…‖
BaĢlangıçta Molla Nasreddin‘e benzeyen Zenbur ise yine Nesip Bey‘in keskin ifadelerinin
hedefi olmuĢtur (9, s. 1)
―Hayli zamandan beri Bakû‘de çıkan ―Zenbûr‖ jurnalı ilk numarasından itibaren ―Molla Nasreddin‖i taklide baĢladı: Kağıdı, sureti, boyası ta baĢtaki ilânına varıncaya kadar ―Nasreddin‖e benzedi: Ruhen dahi ―Nasreddin‖i taklit eder zannettik… Evet biraz da etti ancak maatteessüf fıtrat galip geldi: Ruhen ―Oklar‖a merbut olan ―Zenbûr‖ o tarafa daha ziyade meyletti… Aslan derisi giymiĢ Allah‘ın adî hayvanı olduğu anlaĢıldı.‖
Sade dil meselesine gelindiğinde Nesip Bey‘in bu konuda Gaspıralı‘dan etkilendiğini ve
Gaspıralı‘nın yolundan gittiğini biliyoruz. Ayrıca Ġstanbul‘da da sık sık bulunduğunu ve Türk
Derneği‘nin faaliyetlerine katıldığını biyografisinden öğreniyoruz. Sade dil taraftarı olan Nesip Bey,
Tasvir-i Efkar‘da Süleyman Nazif Bey ve Servet-i Fünun muharriri Ali Nusret Bey‘in kullandığı
dili eleĢtirir ve sade dil tartıĢmasını da baĢlatmıĢ olur (10, s. 3-4)
―ĠĢbu ‗ecelle-i üdeba‘ Beyefendilerin psikolojileri bellidir. Bunlar bütün ömürlerini elfâz kulluğuna geçirerek ―terâkip-i mutantana-i Arabiye ve Farisiye‖ içinde boğulup kalmıĢlar… Bütün
maharetlerini burada sarf etmiĢler…‖
Dikkatimizi çeken baĢka bir yazı yine ünü Azerbaycan edebiyatının sınırlarını aĢan Mirze
Fethali Ahunzdade ile ilgilidir. Türk dünyasının ilk tiyatro yazarı olarak ün salan Ahundzade Nesip
Bey için Azerbaycan Türklerinin en büyük sanatkârıdır. Onunla ilgili değerlendirmesi ve
karĢılaĢtırma yapması da dikkatimizi celp etmektedir (11, s. 1-2).
―Veziroflar, Ganizadeler, Nerimanoflar, Hakverdiyevler, Ġshakoflar isterseniz Murat Beyler,
Sami Beyler, Kemal Beyler bile sanat nokta-i nazarından Mirza Fethali Ahundof‘a nispetle, adî hem
pek adî dramaturgdurlar. Osmanlı Türklerinin bir sanatkârı vardır. O da Abdülhak Hamid Beydir.
Büyüktür, dâhidir. Ġstanbul‘da tiyatro ne olduğu hakkıyla anlaĢılırsa, onun ―Tezer‖leri, ―Nesteren‖leri, ―Tarık‖ları , ―Duhter-i Hindû―ları Osmanlı sahnesini tezyin eder ve hatta, Avrupa sahnelerine kadar yükseltebilir. Bununla beraber, Hamid Bey‘in eserlerinde dahi Mirza Fethali Ahundof‘un
―Merd-i Hasis‖inde, ―Mösyö Jordan‖ında olan tabiîlik, samimiyet yoktur.
Sonuç olarak Nesip Bey‘in ilk yazı ve gazetecilik deneyimleri Tercüman idaresinde olmuĢtur.
Nesip Bey‘in Gaspıralı ile iliĢkileri Kırım ile Kafkasya arasındaki iliĢkilerin de ne kadar sağlam ve
sürekli olduğunu gösterebilmektedir. Gelecekte Azerbaycan Halk Cumhuriyeti‘nin baĢbakanı olacak birinin Gaspıralı ile iliĢkileri ve bu yazıları yazması edebiyat tarihi açısından kayda değerdir.
Ġleride bu yazıların tamamının yayımlanması düĢünülmektedir.
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SUMMARY
Nesip Bey Yusufbeyli has a well-known name in the history as being a very important figure
of the political history in Azerbeijan. One other reason why he is a notable person is that he was the
first prime minister of Azerbeijani Republic that was found in 1918. While his political actions are
well-known, the reasons to cause him to perform these actions are barely known. He wrote his early articles in the newspaper named 'Tercüman', which was owned by Ismail Gaspirali and he was
naturally influenced by him and showed tendency of nationalism. Here we have stated the articles
that Nesip Bey wrote in Tercüman and now we will give you information about the content of
those.
Павлий И., переводчик
Бакинский слвянский университет, Украина
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ УКРАИНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В АСПЕКТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКО-УКРАИНСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
История опубликованных азербайджанских переводов украинских литературных произведений начинается только в конце 20-х годов 20-го века [1, с.151], однако ей уже предшествовала значительная история азербайджанско-украинских культурных связей.
Здесь можно вспомнить и великого Низами Гянджеви, который ещѐ в 12-м веке в своей
знаменитой «Хамсе» рассказывал о русах, и известного украинского учѐного Миколу Гулака
(1821 – 1899), который в конце 19-го века переехал в Гянджу, где занимался, в частности, ис-

следованием творчества азербайджанских поэтов (в том числе того же Низами), а также сделал прозаический перевод поэмы М. Физули «Лейли и Меджнун», и всемирно известного
украинского учѐного и писателя (свободно владевшего почти 60 языками) академика
Агафангела Крымского (1871 – 1942), которому уже в 20-м веке принадлежит ряд важных
исследований, связанных с азербайджанской литературой, и много художественных переводов, в том числе с арабского, персидского и турецкого языков. В начале 20-го века, в 1907
году, в Баку возникает украинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко, содействовавшее ознакомлению деятелей культуры Азербайджана с украинской литературой, в
первую очередь с творчеством великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко.
Но первые переводы украинских литературных произведений на азербайджанский язык появляются в печати только после утверждения советской власти, когда на смену проводимой
Российской империей политике неприкрытого национального угнетения пришла проводимая
правящей коммунистической партией гибкая пропагандистская политика «сближения
наций» и «дружбы народов».
За советский период в Азербайджане были переведены на азербайджанский язык произведения более двухсот украинских писателей (переводы произведений около трети из них
были опубликованы только в периодических изданиях), причѐм в работе над этими переводами принимали участие более ста азербайджанских литераторов. Конечно, вся эта работа
осуществлялась в строгих рамках проводимой партией национально-культурной политики,
которая, в частности, предполагала лишь «строго дозированное» ознакомление азербайджаноязычного читателя с определѐнным кругом украинских художественных произведений. Из
досоветской украинской литературы переводы ограничились сборниками произведений Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки, пьесой Ивана Котляревского «Наталка
Полтавка» (заслуга известного литератора-украиноведа Аббаса Абдуллы), несколькими произведениями Панаса Мирного и Михайла Коцюбинского и единичными рассказами Марка
Вовчка, Василя Стефаника и Архипа Тесленко. Что же касается советской украинской литературы, то здесь (хотя несколько писателей, например Олесь Гончар, довольно широко представлены в переводах) удобной оказалась практика издания сборников переводов произведений сразу ряда писателей, в которых каждый из писателей обычно представлялся переводом
лишь одного его стихотворения или рассказа.
Однако появление азербайджанских переводов украинских литературных произведений
и само внимание государства к переводу украинской художественной литературы на азербайджанский язык, так же, как и установление личных контактов между украинскими и
азербайджанскими литераторами и деятелями искусства, способствовали существенному повышению в Азербайджане интереса к украинской литературе. В переводах принимают участие самые выдающиеся представители азербайджанской культуры – великий азербайджанский поэт Самед Вургун, Сулейман Рустам, Расул Рза и другие. Особое место среди всех
азербайджанских переводов украинской литературы по праву принадлежит переводам произведений великого украинского поэта Тараса Шевченко (которые и значительно превышают переводы произведений других украинских писателей своим числом). В 1934 г. в Баку,
под названием «Кобзарь», увидело свет первое собрание азербайджанских переводов произведений Шевченко, которые были выполнены известными поэтами А. Джавадом и М. Мушвигом, репрессированными в 1937 г. сталинским режимом. Позже «Избранные произведения» Тараса Шевченко издавались в 1939 г. (к 125-летию со дня его рождения), в 1951 г., в
1964 г. (к 150-летию со дня рождения), в 1979 г. (под названием "Taras ġevçenko. Fikirlərim,
düĢüncələrim: Ģeirlər və poemalar") и уже недавно в 2008 г. (издание Бакинского Славянского
университета). Кроме уже упомянутых выше С. Вургуна, С. Рустама и Р. Рзы, авторами
представленных в этих книгах переводов произведений Шевченко были такие литераторы,
как Н. Рафибейли, М. Рзагулузаде, М. Дильбази, Аббас Абдулла и др. Великий азербайджанский поэт Самед Вургун представлен здесь лишь одним переводом – поэмы Шевченко "Причинна" («Порченая»), – но он выполнил его на таком высоком уровне, что поэма не раз переиз-

давалась именно в этом переводе. Переводы некоторых поэм Шевченко выходили ещѐ и отдельными изданиями (в 1960 г. и в 1970 г.).
Следует специально отметить то важное место, которое занял в азербайджанском переводе
украинской литературы перевод литературы для детей. Были изданы десятки книг переводов
украинской детской литературы, среди которых много украинских народных сказок, рассказов и
стихов как украинских классиков, так и известных украинских детских писателей и поэтов.
Говоря о всѐм этом большом количестве переводов украинских художественных произведений на азербайджанский язык, мы не можем обойти стороной один очень важный момент: подавляющее большинство этих переводов украинской литературы делалось не с самих украинских оригиналов, а с их переводов на русский язык. Понятно, что национально-культурная политика правящей коммунистической партии абсолютно не была заинтересована в специальной
подготовке азербайджанских переводческих кадров, знающих украинский язык. В то же время
обязательность перевода непосредственно с оригинала является одним из основных общепринятых требований к художественному переводу: ведь если в процесс перевода вклинивается «промежуточный перевод», то переводчик в своѐм поиске наиболее удачных смысловых соответствий и вообще «максимальной смысловой адекватности» текста перевода переводимому тексту
ориентируется уже не на текст оригинала, а на текст «промежуточного перевода», относящийся
даже не к языку оригинала! Каким бы «удачным» ни был «промежуточный перевод», в нѐм
неизбежны те или иные «смысловые потери», которые потом ещѐ усугубляются «неизбежными
потерями» нового перевода. Кроме того, в тексте «промежуточного перевода» переводчик уже
вообще имеет дело не с исходной «языковой и культурной системой» оригинала, а с той «языковой и культурной системой другого языка», к которой привязывает переведенный текст переводчик «промежуточного перевода».
Особенно резко это может проявляться в случае перевода стихотворных произведений, когда в случае «опосредствованного» перевода переводчику иногда бывает почти невозможно
прочувствовать столь важные здесь «ритмико-экспрессивную» и «мелодическую» стороны текста оригинала, которые, как правило, несут на себе значительную часть эмоционального воздействия стихотворения. «Промежуточный перевод» нередко существенно искажает «параметры»
этих сторон, и тогда сам перевод, ориентируясь уже на ритмику и мелодику «промежуточного
перевода», утрачивает способность адекватно воспроизвести эмоциональное воздействие произведения-оригинала. Можно сказать, что такой «эффект» проявляется даже на азербайджанских
переводах шевченковского «Заповіта» («Завещания»). Корней Чуковский в своѐ время отмечал,
что «эмоциональная призывная сила» стихотворной строки «Заповіта» «Поховайте та вставайте»
«ослабится в тысячу раз, если вы уничтожите эти два айте и скажете в своем переводе: «Схороните и восстаньте». При видимой точности это будет искажением подлинника» [2, с.288]. Но поскольку азербайджанские переводчики «Заповіта» в основном ориентировались на русский перевод (даже на хороший русский перевод А. Твардовского), то они просто не смогли «прочувствовать» этого момента. И только в переводе Аббаса Абдуллы, который осуществлялся непосредственно с украинского оригинала, данный «эмоциональный момент» нашѐл определѐнное
отражение!
Тем не менее, несмотря на все «опасности», связанные с таким «опосредствованным» переводом, мы ни в коем случае не можем считать его априори непригодным. Ведь во всяком литературном переводе как творческом процессе определяющая роль всѐ-таки принадлежит авторской личности переводчика. Мастера пера способны и не имея оригинала выполнить перевод с должным мастерством, «прочувствовав» и передав в существенных моментах определяющие мысли и чувства автора (тем более, что в нашем случае «перевода с русского перевода»
«смягчающим фактором» является также и близкое родство украинского и русского языков).
Незнание языка оригинала может в известной степени «компенсироваться» литературным мастерством переводчика, его «фоновыми знаниями» и т. п., хотя «при прочих равных условиях»
именно знание языка оригинала, конечно, обеспечивает лучшее качество перевода.
В этой связи невозможно переоценить исключительную роль в истории перевода украинской литературы на азербайджанский язык, которая принадлежит известному литератору, поэту-

переводчику и литературоведу, украинисту Аббасу Абдулле, который начиная с 60-х годов
прошлого века становится основным азербайджанским переводчиком произведений украинской
художественной литературы. Глубоко заинтересовавшись жизнью и культурой украинского
народа и досконально освоив украинский язык, Аббас Абдулла является единственным переводчиком, выполняющим переводы украинских литературных произведений на азербайджанский язык исключительно «напрямую» с украинских оригиналов; ему принадлежат также и
глубокие исследования по истории азербайджанско-украинских литературных связей. Его труд
получил высокую оценку в Украине, и в 1984 г. он был награждѐн литературной премией им.
Максима Рыльского.
Несмотря на исключительность переводческой деятельности Аббаса Абдуллы, анализ
азербайджанских переводов украинской художественной литературы показывает, что и многие
другие азербайджанские литераторы-переводчики, как правило, демонстрировали высокий профессионализм, а нередко и самые высокие образцы профессионального переводческого творчества. Их работа стала серьѐзным вкладом в развитие азербайджанско-украинских культурных
связей, которые сейчас, когда украинский язык уже изучается в университетах независимого
Азербайджана, получают новые импульсы для своего дальнейшего роста.
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SUMMARY
The article shortly presents the history of the Azerbaijani-Ukrainian literary translations, emphasizing their role in the cultural relations and considering the basic problem of translations performed from Russian translations.
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TƏLĠM PROSESĠNDƏ ĠNNOVASĠYALARIN TƏTBĠQĠ GÜNÜN TƏLƏBĠDĠR
―Bu gün dünyada belə bir tendensiya var: QloballaĢmıĢ cəmiyyət formalaĢdırmaq.
Buna isə elmin, təhsilin gələcək uğurları və insanların təfəkkürünün yeniləĢməsi olar‖.
Heydər Əliyev
Sivilizasiyanın əsas fenomenlərindən biri sayılan təhsil insanın ―sosial varlıq‖ olaraq tarix
səhnəsinə çıxdığı və ilk təcrübəsini ötürməyə ehtiyac hiss etməyə baĢladığı vaxtdan etibarən baĢlıca
amilə çevrilmiĢdir. BəĢər mədəniyyətinin yüksəliĢində müstəsna rol oynamıĢ sivilizasiyaların meydana gəldiyi tarixi Ģəraitə nəzər salarkən onların hamısının təmsil etdiyi dövrə görə bu və ya digər
dərəcədə inkiĢaf etmiĢ təhsil sisteminin və elmin sayəsində uğur qazandığını təsbit etmək mümkündür. Bütün hallarda elmi-texnoloji üstünlüklərə, informasiyaya malik olan dövlətlərin dünyaya
hökmranlıq etdikləri məlumdur. Məhz bu səbəbdən, hər bir ölkənin qloballaĢma Ģəraitində dünya
təhsil sisteminə inteqrasiya olunması, öz təhsil sistemini beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiĢ təhsil
modellərinə uyğunlaĢdırması zamanın tələbi olaraq ortaya çıxır.
Nobel mükafatı laureatı, akademik S.Kapitsa demiĢdir: ―təhsil gələcəyə yönəlmiĢ sənaye
sahəsidir‖. Bu sözlər keçən əsrin 80-ci illərində təəccüblü görünsə də, hazırda akademikin kəlamları
Ģirin yuxu kimi çin olmağa baĢlamıĢ, pedaqoji proses texnoloji meyarlarla təhlil olunaraq layihələndirilməyə istiqamətləndirilmiĢdir [2, s. 5]. Təhsilin də gələcəyə yatırılan bir sərmayə olduğu
nəzərə alınarsa, qloballaĢmanın təhsilin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi mərhələlərində

müsbət və ya mənfi mənada təsirli olacağı qaçılmazdır. Belə ki, qlobal proseslər nəticəsində artıq
elitar bir xidmət sahəsi olmaqdan çıxaraq kütləvi səciyyə daĢıyan ali təhsildə, o cümlədən
universitetlərin fəaliyyətində kifayət qədər ciddi dəyiĢikliklər baĢ verir. Təhsil sahəsində
qloballaĢma ilk növbədə bir-biriləri ilə sıx əlaqələri olan millətlərin ölkələr arasında sərbəst hərəkət
etmək və müstəqil Ģəkildə iĢ yeri tapmaq, xalqların, millətlərin qarĢılıqlı anlaĢmasını və fəaliyyət
göstərməsini, təmin etmək imkanına malik olan fərdlər yetiĢdirilməsində özünü göstərir. Bu qəbil
insanlardan, həmçinin, fərqli Ģəraitdə yaĢamaları, fəaliyyət göstərmələri və mədəniyyətlərarası
dialoqun fəal iĢtirakçıları olmaları da gözlənilir. BaĢqa sözlə desək, informasiya əsrində təhsilin
baĢlıca qayəsi milli kimliyini itirməmək Ģərti ilə müxtəlif mədəniyyətlərin hakim olduğu coğrafiyalarda mövcud Ģəraitə uyğunlaĢmağı və uğur qazanmağı bacaran dünya vətəndaĢları yetiĢdirməkdir.
Belə olan halda, qloballaĢma Ģəraitində yalnız öz ölkəsində oxumaq məcburiyyətində qalmayan hər
bir vətəndaĢ təhsil alacağı ölkəni və tədris ocağını sərbəst Ģəkildə seçmək hüququ əldə edir.
Müasir dövrdə ali məktəbdə tələbələrin təlim fəaliyyəti yalnız bilik, bacarıq və vərdiĢləri
mənimsəməklə məhdudlaĢmır. Bu prosesdə tələbələrdən qarĢıya qoyulan problemin həllinə müstəqil, yaradıcı Ģəkildə yanaĢma, yüksək fəallıq göstərmə, tədqiqat iĢi aparmağa istiqamətlənmə, öz
fikrini, mülahizələrini sərbəst Ģəkildə çatdırmaq, Ģəxsi səylərlə bilik əldə etmək və s. bacarıqlar
tələb olunur. Bu məsələlərin reallaĢdırılması qarĢıya əsas məqsəd kimi qoyularaq dövlət tərəfindən
təhsil islahatları aparılır, dünya təhsil təcrübəsi nəzərə alınaraq təlim prosesinin idarə edilməsində
bir çox innovasiyalar tətbiq olunur.
Məlumdur ki, qeyd olunan islahatlar 1998-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
təhsil sahəsində islahatlar aparılması ideyası irəli sürülmüĢdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin
sərəncamı ilə yaradılmıĢ komissiya islahat proqramını hazırlamıĢ, 1999-cu ildən həmin proqram
üzrə islahat mərhələli olaraq həyata keçirilməyə baĢlanmıĢdır [1,s.14]. Milli dərsliklərin yeni
məzmunda yaradılması, latın qrafikası ilə sinifdənxaric oxu kitablarının çapı, məktəblərin komputerlərlə təmin edilməsi, məktəb rəhbərlərinin, müəllimlərin, Ģagirdlərin ĠKT-dən istifadəyə
yiyələndirilməsi, ali təhsil sistemində Avropa meyilləri, Avropaya inteqrasiya, pedaqoji
innovasiyaların tətbiqinə geniĢ imkanlar verilməsi islahatın effektli nəticələrdəndir. Yeni məzmunlu
sənədlər toplusu olan kurrikulumu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Kurrikulum sənədlər toplusu
təhsilin məzmununu (tədris planı, tədris proqramı, dərslik və digər tədris vəsaitləri), pedaqoji prosesin, yəni təlim və tərbiyə iĢinin təĢkilini, həyata keçirilməsi yollarını, müəllim-Ģagird əməkdaĢlığı
qaydalarını, təlimdə fəal metodlardan istifadə edilməsi nümunələrini, Ģagird nailiyyətin qiymətləndirilməsini və digər bu kimi mühüm pedaqoji məsələləri əhatə edir. Artıq ibtidai siniflərdən
tətbiqinə baĢlanılan kurrikulum IV ilini baĢa vurmaqdadır. Növbəti tədris ilindən bu iĢ V siniflərdə
həyata keçiriləcəkdir.
Ali təhsil sahəsində isə Boloniya prosesinin tətbiqi günün aktual məsələlərindədir. Azərbaycan
hələ 2005-ci ildən bu ortaq təhsil hədəfini dəstəkləyir. Dünyaya çıxıĢ imkanını, fasiləsiz təhsili,
digər ölkəklərdə də diplomların tanınmasını, yeni təlim texnologiyalarından istifadəni,
innovasiyaların tətbiqini, mobilliyi önə çəkən Bolonya prosesi ali təhsil məkanına yeni bir nəfəs
gətirmiĢdir [3]. Artıq ali təhsil sferasında təlim prosesinin məzmununda dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir.
Göründüyü kimi, dövlətimizin təhsilin bütün pillərinə göstərdiyi diqqət və qayğı günü-gündən
artır. Ümummilli lider H.Əliyevin səsləndirdiyi ―təhsil millətin gələcəyidir‖ fikri istər dövlətimiz
tərəfindən, istərsə də pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən əsas Ģüar kimi əldə rəhbər tutulur.
Əgər biz gələcəyimizi təhsilsiz təsəvvür etmiriksə, o zaman bu prosesin gələcək həyatımızdakı
rolunu nəzərə alaraq qloballaĢan dünyada ümumbəĢəri dəyərləri mənimsəmiĢ, milli dəyərləri qoruya
bilən Ģəxsiyyətlərin yetiĢdirilməsi təhsilin baĢlıca səciyyəvi xüsusiyyəti olaraq qalmağa davam edir.
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SUMMARY
The article is about the importance of education, also its the role of modern innovations. It is
about the care and attention provided by our state to education.
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ƏKRƏM ƏYLĠSLĠNĠN LĠRĠK NƏSRĠ
XX əsrin 60-cı illərini Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin yeni bir mərhələsi kimi
qiymətləndirmək olar. Ona görə ki, bu dövr ədəbiyyatı həm janr, poetika, həm də yaradıcılıq üslubu
baxımından xeyli zənginləĢmiĢ və yeniləĢmiĢdir.
ġübhəsiz ki, sovet mühitində baĢ verən dəyiĢikliklər totalitar rejimə qarĢı barıĢmazlıq
hisslərinin artması və bu dövr bədii ədəbiyyatında öz əksini tapmaya bilməzdi. M.Ġbrahimov,
M.Hüseyn, Ġ.ġıxlı, Ġ.Əfəndiyev və baĢqa yazıçıların bu dövr bədii ədəbiyyatına yeni nəfəs, yeni
orijinal deyim tərzi gətirmiĢlər. Yazıçı və tənqidçi M.Hüseyn «Yeni mərhələ, yeni vəzifələr» adlı
məqaləsində yazırdı: «Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, bədii nəsrimizdə də, Ģeirimizdə də bir yeni
mərhələyə qədəm qoymuĢuq. Bu mərhələnin artıq qəti mövqe tutduğunu iddia etmək üçün
tələsməyə ehtiyac yoxdur. Ən mühüm cəhət budur ki, həmin mərhələyə keçməyin tarixi
labüdlüyünü bütün ədəbi ictimaiyyətimiz aydın hiss etməkdədir. Həyat hadisələrinin və insan
surətlərinin təsvirində və mənalandırılmasında nə isə daha lirik psixoloji təhlildə daha təmkinli və
kamil üsul axtarmağın, daha təravətli və təzə ifadə vasitələrinə meyl göstərməyin özü heç də az
əhəmiyyətli deyildir» [2; 3].
Məlumdur ki, bu ədəbi cərəyan ədəbiyyat tariximizə «yeni Azərbaycan nəsri», bu nəsri
yaradanlar isə «60-cılar» kimi daxil olmuĢdur. Fərəhləndirici haldır ki, yeni ədəbi nəslin meydana
çıxması da məhz bu dövrə təsadüf edir. Elçin, Anar, Ġsa Hüseynov və b. yazıçılar bu nəslin görkəmli
nümayəndələridir. Bu yazıçılar içərisində fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətləri ilə seçilən Əkrəm Əylisli
xüsusi və mühüm yer tutur.
XX əsrin 50-ci illərində satirik üslubu Ģeirlə ədəbiyyata gəlmiĢ Ə.Əylisli, 60-cı illərdə hekayə
və povest janrına müraciət etmiĢdir.
«Yeni nəsr» insan və Ģəxsiyyət, insan və zaman konsepsiyasına yeni bədii münasibətilə
fərqlənir. Məlumdur ki, sovet ədəbiyyatında əsasən qəhrəman surətlərə üstünlük verilirdi. «Yeni
nəsr»də isə yazıçılar obrazın daxili aləminin mürəkkəbliyini, insanlara, həyata ziddiyyətli
münsibətlərini və s. ön plana çəkir və bu prinsipə uyğun poetik forma araĢdırırdı. Ə.Əylislinin
yaratdığı insan surətləri yeni nəsrin insan və zaman konsepsiyasının obrazlı ifadəsidir. Öz sadəliyi,
təmiz mənəvi hissləri, saf duyğuları ilə fərqlənən bu obrazları mənfi və müsbət anlayıĢı ilə
qiymətləndirmək bir qədər çətindir.
Sovet ədəbiyyatının «vahid» üslubçuluq prinsipindən fərqli olaraq, üslub müxtəlifliyinə
üstünlük verən, müasir Azərbaycan nəsrində analitik üslub, intellektual üslub, psixoloji üslub,
dramatik üslub, lirik üslub və s. buk imi zəngin üslublar mövcuddur. Lirik üslub yeni Azərbaycan
nəsrində mühüm yer tutur. «Yeni nəsr»i sosialist realizmi nəsrindən fərqləndirən əsas cəhət də lirikemosional üslub tərzidir. Bu üslubda yazılan əsərlərdə obyektiv həyat subyektiv təsvir olunur. Məhz
bu səbəbdən də lirik nəsri «etiraf nəsri» adlandırırlar. Lirik nəsri Ģeirdən fərqləndirən əsas cəhət
insan və zaman konsepsiyasının geniĢ planda təsviridir. Ə.Əylisli lirik nəsrin ilk nümayəndəsidir.
Yazıçının «Adamlar və ağaclar», «Büllur külqabının nağılı», «Ürək yanan Ģeydir», «ĠĢığını
əsirgəmə», «Bir misranın yuxusu» və s. əsərlərinin lirizm poetik bir forma kimi tərkib hissəsidir.
Ə.Əylislinin «Adamlar və ağaclar» povesti «Mənim nəğməkar bibim», «Tənha narın nağılı»
povestlərinin davamıdır. Ədəbi tənqid çox haqlı olaraq bu silsilə povestləri trilogiya adlandırmıĢdır.
Bu əsərlərin əsasını təsvirin təsirini daha da artıran, insan xarakterinin mürəkkəbliyini, zənginliyini

əlvan Ģtrixlərlə açıb göstərməkdə mühüm rol oynayan mifik təfəkkür, mifik elementlər təĢkil edir,
insanın ağaclara öz dostu, sirdaĢı kimi münasibəti mifik təfəkkürün məhsuludur. Ağacların məhvinə
insan dözə bilmir, bu itkiyə öz ölümü ilə cavab verir, çünki onlar ayrılmazdır.
Ağaca müraciət qədim ġərq mifologiyasının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. MəĢhur qırğız
yazıçısı Ç.Aytmatovun əsərlərində də bu bədii priyomdan geniĢ istifadə olunur. Bu isə Ə.Əylislinin,
Ç.Aytmatovla üslub istiqamətlərinin yaxınlığını bir daha sübut edir.
Ə.Əylislinin lirik nəsrində otlar, çiçəklər, dağlar, dərələr, ağaclar, Ģırıl-Ģırıl axan bulaqlar da
sanki dilə gəlib danıĢacaq, öz oxucusuyla həmsöhbət, həmdərd olacaqlar.
Yazıçının Sadıq («Adamlar və ağaclar»), Əjdər («Ürək yaman Ģeydir»), Kazım («Söyüdlərin
sarı iĢığı»), Mirzə Manaf («Büllur külqabının nağılı») və baĢqa obrazları emosionallığı ilə fərqlənən
lirik qəhrəmanlardır.
Ə.Əylisli qəhrəmanlarının vətəni, harada yaĢamalarından asılı olmayaraq, Ģərti məkan sayılan
Buzbulaq, onları birləĢdirən isə tale yüklərinin eyni olmasıdır. Bu tale yükü isə insanın, təbiətin və
eyni zamanda da cəmiyyətin ağrısıdır. Totalitar sovet rejiminə nifrət bəsləyən bu sıravi, adi
adamlara təsəlli verən isə öz iç dünyaları, daxili aləmləridir.
Ə.Əylislinin əsərlərində öz əksini tapan hisslər və duyğular da lirik nəsrin formasına uyğun
verilmiĢdir. Bu baxımdan xatırlanmalar hisslər və duyğuların təsir qüvvəsini daha da artıran
vasitələrdən biridir.
Ə.Əylislinin lirik nəsrində istifadə olunan Ģeir parçalarının da hisslər və duyğuların təsir
gücünün artmasında rolu böyükdür. Yazıçı Ģeirə müraciətini «Ürək yaman Ģeydir» povestində
Sərvərin dili ilə belə izah edir: «Dünyada elə Ģeylər var ki, onları yalnız Ģeirlə demək olar…».
Əsərin qəhrəmanı Əjdərin «Ģeirlə yazdığı sözlər» kimi:
Ġstəmədim bu Ģəhərdə qalasan,
Qalıb burda mənim kimi olasan.
Vaxt gələr ki, bu sözümü bilərsən,
Gəlib qəbrin üstdə rəhmət deyərsən [1, 337].
Ə.Əylislinin əsərlərinin dili xalqın danıĢıq dilinə daha yaxın olduğundan, daha emosional,
daha təsirli, daha ekspressivdir. Məhz bu baxımdan da lirik nəsrdə hərəkətə nisbətən danıĢığa daha
çox üstünlük verilir.
Qəhrəmanın hiss və həyəcanlarını, duyğularını müəllif dialoqlar, daxili və zahiri monoloqlar
vasitəsilə təsvir edir. Bu əsərlərdə ahəngdarlığın, emosionallığın yaranmasında həmcins üzvlərin,
nisbi cümlələrin, cümlə abzasların söz-abzasların, sətir-abzasların, xüsusən də «və» bağlayıcısının
rolu böyükdür:
«Və birdən-birə Sərvər baxıb gördü ki, Əjdərin gözləri dolub, gördü ki, Əjdər ağlayır,
gözlərinin gildir-gildir yaĢı pencəyinin yaxasına tökülür. Onun Əjdərə yazığı gəldi, bərk yazığı
gəldi, bir xoĢ söz demək istədi, deyə bilmədi, bunun yerinə qabağındakı arağı götürüb baĢına
çəkdi…
- Çörəyini ye.
- Meylim çəkmir.
- Bir araq da gəlsinmi?
- Özün bilərsən.
Və stolun üstünə bir araq da gəldi.
O arağın çoxusunu Sərvər içdi, qəsdən içdi. Ġçdi ki, Əjdər çox içib lap sərxoĢ olmasın. Ancaq
Əjdər onsuz da sərxoĢ idi.
- Bu gün ayın neçəsidir?
- On üçüdür.
- Bu gün mənim ən xoĢbəxt günümdür.
Sərvər dedi: - Durr gedək, restoranı bağlayırlar.

Və restoranın iĢıqları sönəndən sonra onlar ayağa durdular. Əjdər stolun üstünə üç dənə onluq
qoyub, ofisianta heç nə demədən bayıra çıxdı. Bayır soyuq idi: yer donmuĢdu, küçə ay iĢığında
bomboĢ iĢarırdı» [1; 334].
Yazıçı lirik nəsrdə dialekt və Ģivələrdən, arxaik sözlərdən, hətta varvarizmlərdən,
vulqarizmlərdən istifadə edərək obrazın daxili aləmini, yaĢadığı dövr haqqında tam təsəvvür
yaradır.
Lirik nəsrin ritmikliyini, emosionallığını gücləndirən vasitələrdən biri də təkrarlardır.
Səslərin, sözlərin və ifadələrin təkrarı Ə.Əylislinin əsərlərində daxili bir ritm yaradır.
«Ağ» və «qara», «yaxĢı» və «pis» sözləri Ə.Əylislinin lirik nəsrində çox tez-tez iĢlənən
ifadələrdəndir.
Ə.Əylislinin lirik nəsrində duyğular, hiss və həyəcanlar aləmi ilə sıx bağlı olan süjet də
özünəməxsus inkiĢaf xətti ilə fərqlənir. Ənənəvi nəsrdən fərqli olaraq Ə.Əylislinin lirik nəsrində
süjet bir xarakterin inkiĢaf tarixidir.
Beləliklə, Ə.Əylisli yaradıcılığında lirizm həm poetik forma, həm də «ümumi» üslub kimi
yeni Azərbaycan nəsrinin inkiĢafında mühüm rol oynayan amillərdən biridir.
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AZƏRBAYCAN MĠLLĠ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN BƏDĠĠ ƏLAQƏLƏRĠ.
MƏRASĠM MƏDƏNĠYYƏTĠ
Hər bir sistem, vəhdət təmin edən vasitələrə ehtiyac duyur. Azərbaycan incəsənətinin vəhdəti
çoxsəviyyəlidir. Burada biz, yaranma, təkamül faktorlarını qeyd etməliyik, əlbəttə bununla yanaĢı
mürəkkəb bir sual olan onun müasir fəaliyyətini də nəzərə almalıyıq.
Ġnjəsənətin hər bir növü öz hakim dəlillərinə malikdir. Ġnjəsənətlərin əlaqələrini təmin edən
formullar Azərbaycan mədəniyyətinin birliyini təmin edir.
Azərbaycan milli mədəniyyətinin bədii əlaqələrini, modellər, formullar səviyyəsində öyrənilməsi, sabit və stabil sütünlar üzərində tədqiqi, Azərbaycan incəsənət sisteminin birliyini və onların
milli-özünəməxsus müstəqilliyini arqumentləĢdirmək imkanı verir.
Belə növ iĢlər, həm konkret analitik, həm də ümumiləĢdirici xarakter daĢıyır. Məhz buna görə
də, bir neçə problemli səviyyələrində həyata keçirilən formulluğun təhlili, bir tərəfdən onun yeni
yönlərini, fəaliyyətinin yeni aspektlərini üzə çıxarır, digər tərəfdən təhlil parametrlərini
ümkmiləĢdirir.
QarĢıya qoyduğumuz, konkret məqsədimiz, Azərbaycan milli mədəniyyətinin bədii əlaqələrini
açıqlamaq olduğundan, biz ilk növbədə Azərbaycan incəsənətinin çoxmərhələli olduğunu qeyd
etməyə can atırıq. Azərbaycan incəsənəti, Azərbaycan mədəniyyətinin tamlığıyla qırılmaz tellərlə
bağlı olan mürəkkəb, çoxcəhətli birlikdir. Azərbaycan bədii mədəniyyətinin inkiĢafını, reqional
inkiĢaf kontekstindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Məhz sistemlilik, birlik, bədii mədəniyyətin
vəhdəti funksional və struktur təməllərinin cəmi, Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin monolitliyinin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdı.
Azərbaycan milli mədəniyyətinin çoxmərhələli və çoxĢaxəli olması, bir tərəfdən dayanmayan
inkiĢafın daxili impulslarına, digər tərəfdən düzənli formalaĢmıĢ, etnomədəniyyətin mənəviyyat
sisteminə arxalanır.
Azərbaycan xalq musiqisinin bədii estetik sistemi bir çox universallıqları assimilyasiya edib. Bu
özünü, həm daxili canrlararası əlaqələrdə, həm yaxın Ģərq reqionunun yaradıcı təfəkkürünün

millətlərarası birliyində, həm də digər incəsənət növlərinin semantikası, fəlsəfəsiylə bağlılığını əks
etdirən növlərarası əlaqələrində göstərilir.
Beləliklə, Azərbaycan milli mədəniyyətinin kompleksli tədqiqi, gələcəkdə regional sərhədlərin
geniĢlənməsini , bununla əlaqədar təhlilin müqayisəli metodlarının təkmilləĢməsini və bu prosesin
tərkib hissəsinə daha dərindən varmağı tələb edir. Burada təhlilin həm linqvistik tərkibi, həm
etnoqenetik, həm kulturoloji, psixoloji, fəlsəfi və s. tərkiblərindən söhbət gedir. Bu məsələdə əsas
həlledici rolu, bədii və elmi irsin kompleks Ģəkildə dərin tədqiq olunması oynayır.
Beləliklə, Azərbaycan milli mədəniyyətinin, bədii əlaqələrinin, çoxĢaxəli olmasına elmi
yanaĢma, Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığının yeni sistem səviyyəsində məlum qanunauyğunluqların unifikasiyası, yeni metodoloji yanaĢmaların yaranması, Azərbaycan bədii Ģüurunun
spesifikliyini və özünəməxsuslutunu əks etdirən yeni anlamların arqumentləĢməsiylə sıx əlaqədardır.
Mərasim etnomədəniyyətunun xüsusiyyətlərini misal gətirək. Azərbaycan mərasim mədəniyyətinin
və musiqi folklorunun bədii əlaqələri dedikdə burada etnoqenetik bədii əlaqələr, aspekti nəzərdə tutulur.
Azərbaycan incəsənətində, mərasimlik və ayin mədəniyyətiylə əlaqəli, dərin psixoloji mexanizmlər,
özündə bir çox amilləri myəyyənləĢdirir. Çünki, mərasimlər, mədəniyyət strukturunun sabit
komponentidir. Sözsüz ki, mərasim mədəniyyəti - insanın, məiĢət və maddi fəaliyyətiylə ĢərtləndirilmiĢ
sosial davranıĢ növüdür. Lakin mərasimlər həm də, hansısa bədii vəhdətin gücüylə əmələ gəlmiĢlər.
Məhz bu nöqteyi nəzərdən biz, milli mədəniyyətinin növlərarası əlaqələrini də araĢdırmalıyıq. Çünki,
yaxĢı məlumdur ki, incəsənət mərasimlərdə paritet rol oynayır.
Mərasim mədəniyyəti, çoxəsrli etnobədii mədəniyyətin maksimal təsbit dərəcəsi, kvintessensiyasıdır. Belə bir sual meydana çıxır ki, etnomədəniyyət bədii mədəniyyətdən nə ilə fərqlənir?
Etnomədəniyyətin tədqiqi ilk növbədə xalqın mədəniyyətində və incəsənətində iz qoymuĢ etnoqenetik səviyyələrin tədqiqidir. Sual olunur bəs mədəniyyəti nə qoruyur? Etnospesifik cizgilərin
sabitliyi. Məhz bunlar mədəniyyəti və incəsənəti formalaĢdırır.
Etnosun tarixi təcrübəsini
cəmləĢdirən təzahür.

Etnoqenezin maksimal cəmlənmiĢ
forması
Mərasim

EtnoĢüurun sabitliyi.
(ayin, magiya, ovsun)

Erkən folklor
avazın sabitliyi.

Etnospesifikliyin sabitliyi
(incəsənət, musiqi folkloru)

Azərbayjan milli mədəniyyətinin inkiĢafındakı müəyyənləĢdirici amilləri qeyd edək:
- mifoloji motivlər
- simvollar
- metaforalar
- ayin mövzuları
- ayin modelləri
- invariantlılıq
- arxetiplər
Mərasim mədəniyyəti, milli mədəniyyətin qenetik təməlini öyrənmək üçün demək olar ki, ideal
vasitədir. Bir tərəfdən mərasimlərdə xalqın, çoxəsrli dünyagörüĢünün arxaik laylarından baĢlayan
tarixi təjrübəsi təsbit olunub, digər tərəfdən isə mərasim təfəkkürü, bu qün, musiqinin əhəmiyyətli
rol oynadığı, aktiv funksional sistemlərindəndir.
Belə ki,məsələn mərasim musiqisinin intonasiyaları öz aralarında çox oxĢar cəhətlərə malikdir.
Cünki ümumi insan psixoloqiyasıyla bağlıdır. Məsələn:
1. xüsusi təsir obyektinə yonələn ovsunlama;
2. onları ifadələrin qıssalığı fərqləndirir;
3. yalvarıĢ və istəklərin «tonallığı» bənzərdir;

4. ovsunların tarixi retrospektivdə inkiĢafı əlavə detalların sayəsində əmələ gəlir.
5. Daha sonra tədricən sehirli mənası itirilir və ovsunlara məiĢət detalları daxil olur.
Ovsunların bədii strukturları çətinləĢir
Bizim fikrimizcə, bədii mədəniyyətin müqayisəli təhlili ilk növbədə tarixi yaddaĢın dərinliklərinə gedən sabit elementlərdən irəli gəlməlidir. Bununla əlaqədar olaraq bir daha vurğulayaq ki,
məhz mərasim mədəniyyəti, xalqın tarixindən, onun dünyagörüĢündən, etnosunun özəlliklərindən
informasiyanı cəmləĢdirir. Mərasim mədəniyyəti demək olar ki, musiqi folklorunu musiqi dilinin ən
sadə formalarından baĢlayaraq, Ģifahi xalq yaradıcılığının iri həcmli əsərlərinədək rekonstruksiya
edən ideal strukturdur. Mərasimlərdə zaman etibarilə müxtəlif mədəniyyət cəmləĢir. Bunlar
müxtəlif canrlı və mərhələlidir.
Eyni zamanda mərasimdə cəmlənmiĢ folklor vahiddir, çünki vahid olan, mərasimin ayin
funksiyasıdır.
Etnoqrafların fikrincə, mərasim tamaĢasıyla bağlı folklor, xalq yaradıjılığının konservativ
hissəsini təĢkil edir. Mərasim hadisəsinin məna çövhəri, ətraf mühitə təsir etməkdir. Səsin məqsədə
yönəldilməsi, istənilələn effektə çatmasıyla əlaqədar idi. Ovsunların sehirli funksiyası onun
tiplərinin özünəməxsusluğunu təmin edirdi. Ovsunların məna dərəcələri- tələblərdən, əmrlərdən
baĢlayaraq, tövsiyyə, xahiĢ, yalvarıĢa qədər konkret səsyüksəklikləri modellərində əks olunurdu.
Bununla yanaĢı, mərasim tamaĢasının formulun yığcamlığı, dəqiqliyi, mərkəzləĢməsi ümumi olaraq
qalırdı.
Xalqın mərasim formalarının daimiliyi və sabitliyi onu göstərir ki, mərasim mahnılarının
melodiyaları, onun ayrılmaz hissəsi olaraq, özünün melodika-ritmiylə, lad quruluĢuyla uzaq
keçmiĢin cizgilərini saxlaya bilmiĢdi. Yazılı professional incəsənətdən fərqli olaraq, Ģifahi xalq
yaradıcılığının müxtəlif janrları daha da güclüdürlər, onlar praktiki «tətbiqi» funksiyalarına görə,
müəyyən həyat tərzinə, stilistik özəlliyinə görə biri-birindən ayrılırlar. Onların hər biri özünəməxsus
sabit qorunan bədii ifadə vasitəsinə, malikdir.
Tədricən mərasim mədəniyyəti, özünün praktiki həyatı təyinindən uzaqlaĢaraq, eyni zamanda
təbiət qüvvələrinə magik təsirinin mənasını itirərək, daha çox oyun elementlərinə çevrilir və dinimagik vəziyyətindən estetik hala keçid alır. Qədim mərasimlərlə bağlı olan dünyagörüĢü və inam
sistemi tədricən unudulub, yaddan çıxırdısa, mərasimin xarici forması daha yaĢarı, daha qalıcı
olmuĢdu.
Fikirlərimizi təsdiqləyərək deyə bilərik ki, mərasim mədəniyyəti xalqın genofondundan
danıĢmağa imkan verən vasitələrdən biridir.
SUMMARY
Article presented under the title ―Artistic relations of culture, ceremony culture of Azerbaijan‖
deals with artistic relations of national culture. It is stated that national culture of Azerbaijan is multistage and this in its turn bases upon inner impulses of development, morality system of ethno culture. Research of national culture of Azerbaijan should be done in a complex way. That is, it includes linguistic, culturologic, psychological, philosophical and other contents. In this article ceremony culture of Azerbaijan is given as an example. It is stated that ceremonies are the stable components of culture structure. Finally it is approved that ceremony culture is one the means which
makes opportunity to speak about genofond of the people.
Elmira A.Rahimova expresses in her article called ―The lyres prose of Akram Aylisli‖ that lyrism as a poetical form and common style is one of the factors in writer‘s activity which ploys an
important role in the formation and development of new Azerbaijani prose.
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К ВОПРОСУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
Россия в конце XX - начало XXI вв. стремилась формировать политику в отношении
стран бывшего СССР. Назвав этот регион «ближним зарубежьем» Россия ставила перед собой цель вводить этот регион в систему евразийской безопасности. 4 апреля 1992 г. был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Оба государства интенсивно сотрудничают в различных областях, том числе в сфере безопасности. Особый интерес представляют гуманитарные
аспекты обеспечения национальной безопасности [10, с. 3]. Однако на первом месте было и
остается решение сложнейшей проблемы армяно-азербайджанского конфликта.
Необходимо отметить роль общенационального лидера Г.Алиева в восстановлении и
расширении добрососедских отношений с Россией. 5-8 сентября 1993 г. в ходе визита осуществляющего полномочия Президента Азербайджана Г.А.Алиева в Москву обсуждался
весь комплекс азербайджано-российских отношений с целью их улучшения. С 9 по 11 сентября 1993 г. в Москве проходили консультации представителей девяти государств минской
группы СБСЕ, в которых приняли участие представители конфликтующих сторон.. 18 января
1994 г. по инициативе российского государства в Москве состоялись переговоры министров
иностранных дел России и Азербайджана, а 20 января - с министром иностранных дел Армении. Итоги переговоров свидетельствовали о некотором сближении позиций противоборствующих сторон в вопросе заключения соглашения о полном прекращении военных
действий. В них принял участие специальный представитель Президента России.
В июле 1994 г. по предложению России был подписан документ, в котором противоборствующие стороны подтвердили свою решимость соблюдать договоренность о прекращении огня, достигнутую 12 мая 1994 г. при посредничестве России, вплоть до заключения
политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта [4, с.21-22].
6 июня 1995 г подписан Протокол о политических консультациях между Россией и
Азербайджаном. Он предусматривает проведение встреч на высшем уровне, переговоров и
консультаций между министерствами иностранных дел регулярно не реже двух раз в год,
поддержку тесного и взаимовыгодного сотрудничества между другими министерствами и
ведомствами двух стран [14, с. 3]. 25-28 марта 1996 г. в Москве был проведен очередной раунд переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта при посредничестве представителей России как сопредседателей Минской конференции ОБСЕ. Ход переговоров показал, что Армения все еще не готова к проведению конструктивного диалога и поиску компромиссов.
Подписанная в Баку 9 января 2001 г. Бакинская Декларация Российской Федерации и
Азербайджанской Республики вновь демонстрировала мирные принципы подходов сторон
по урегулированию конфликта, что определило дальнейшее внешнеполитическое поведение
государств в этой области. Декларированные принципы соответствовали национальногосударственным интересам России и Азербайджана [2, с. 2]. Россия стала инициатором
московской встречи глав государств 6 февраля 2004 года. Подписанная между Азербайджаном и Россией Московская декларация показала стремление России в быстрейшем урегулировании конфликта, констатировала о соответствии мирного урегулирования национальным интересам обоих государств [6, с. 3-5].
Таким образом, можно констатировать, что Россия будет продолжать поиск путей мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом
неоднократно заявляли официальные лица этой страны [14, с. 4].

В современной исторической науке безопасность рассматривается также под углом гуманитарного зрения. Один из важных гуманитарных аспектов безопасности в азербайджанороссийских отношениях связан с развитием отношений в культурной сфере, особенно в отношении к русскому языку. Национальные интересы Азербайджана и России объективно побуждают обе страны постоянно держать в поле зрения проблемы взаимовыгодного сотрудничества. Место и авторитет, как Азербайджана, так и России в мире определяются не только их политическим влиянием и экономическими ресурсами, но и культурным достоянием
народов обоих государств [12, с. 6-7].
Внешняя политика в сфере культуры является неотъемлемой составной частью государственной политики Азербайджана и России на международной арене [3]. Новые вызовы
начала XXI в. и масштабные задачи, встающие перед Азербайджаном и Россией в сфере
международных отношений в условиях глобализации, придают культурным связям между
обеими странами возрастающую значимость. Анализ внешнеполитического поведения России и Азербайджана в сфере культурного сотрудничества позволяет выявить несколько главных направлений - приоритетов, которые и определяют эти задачи: в сфере образования; в
сфере защиты соотечественников; в сфере развития русского языка; в сфере науки; в сфере
информации. Из этих направлений особое значение и весомостью обладает двустороннее сотрудничество в области развития русского языка [11, с. 17].
В конце XX в. в области функционирования русского языка как мирового в ряде стран
и регионов, в том числе и в Азербайджане, в силу различных причин, обозначились тревожные тенденции. В самом сложном положении русский язык оказался на постсоветском пространстве [11, с. 19]. В то же время нельзя не отметить, что в Азербайджане намечается
стремление к созданию условий для развития русского языка, восстановлению с Россией образовательных связей, решению проблем взаимного признания документов об образовании,
открытию филиалов российских вузов с преподаванием на русском языке [8, с. 8]. В рамках
СНГ Азербайджан и Россия предпринимают шаги по формированию единого (общего) образовательного пространства. На этот счет в рамках СНГ уже подписан ряд соответствующих
договоров. Согласно докладу Росзарубежцентра при МИД России «Русский язык в мире» от
21 августа 2002 года общее количество владеющих русским языком в Азербайджане составляет порядка 70% населения, т.е. более 5,5 млн. человек [13, с. 4]. Особое место в докладе
уделяется роли БСУ в развитии русского языка: «Наиболее крупным центром по преподаванию русского языка и подготовке русистов является Бакинский славянский университет»
[13, с. 4].
Необходимо отметить, что российская дипломатическая служба, в частности, российское дипломатическое представительство (посольство) в Баку прилагает усилия к тому, чтобы вопрос поддержки и защиты русского языка и обеспечения прав соотечественников на
его свободное использование присутствовал в политическом диалоге с Азербайджаном на
всех уровнях - от высшего до рабочих межмидовских консультаций. Одновременно много
внимания уделяется задействование международно-правовых механизмов [9, с. 7-8]. Вопрос
о развитии русского языка, образовательных и культурных программ включается в повестку
дня постоянно действующих механизмов взаимных консультаций и переговоров между сторонами [13, с. 5]. Распоряжение (№ 1859-р) Председателя Правительства Российской Федерации М.М.Касьянова от 30 декабря 2002 года «О подписании Протокола о сотрудничестве
между Министерством образования Российской Федерации и Министерством образования
Азербайджанской Республики» оказало действенное влияние на развитие русского языка в
Азербайджане [7, с. 2].
Проблема развития русского языка в Азербайджане является предметом внешнеполитического поведения сторон и дипломатических переговоров. Результаты этих переговоров отражаются в достигнутых соглашениях и договорах. Особое значение в нормативном
закреплении достигнутых соглашений имеет «Московская декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики», которая была подписана президентами И.Алиевым и
В.Путиным в Москве 6 февраля 2004 года, «исходя из традиционных устремлений россий-

ского и азербайджанского народов к взаимному сближению» [6, с. 3]. Этот документ стал
первым международным документом не только в азербайджано-российских отношениях, но
и в межгосударственных отношениях в целом, где юридически было закреплено отношение
сторон к статусу Бакинского славянского университета. Раздел III, пункт 5 гласил: «всемерно
поддерживать деятельность Бакинского славянского университета» [6, с. 4].
Президент Азербайджанской Республики с удовлетворением отметил внимание российской стороны к нуждам азербайджанской диаспоры в России» [6, с. 4]. «Московская декларация» заложила основу для дальнейшего стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией во всех сферах взаимоотношений. Так, например, ок. 14 соглашений из
60-и с лишним соглашений между сторонами специально посвящены обязательствам сторон
в отношении культурного сотрудничества [14, с. 3-5].
Президент России В.Путин неоднократно высоко оценивал внешнеполитическое поведение Азербайджана, его лидеров в развитии двухсторонних отношений. Выступая на совещании с членами Правительства в Москве 15 декабря 2003 год, Президент России В.В.Путин
сказал: «Гейдар Алиевич был крупным политическим деятелем бывшего Советского Союза и
действительно много сделал для развития двусторонних связей между Россией и Азербайджаном в последние годы. Я вспоминал в Баку и здесь хочу напомнить о том, что Азербайджан - одна из немногих бывших республик СССР, где не закрылась ни одна русская школа,
а количество периодических изданий на русском языке сегодня даже больше, чем в советское время. Это - несмотря на все сложности и все трудности, с которыми мы сталкиваемся
до сих пор на Кавказе в целом» [2, с. 2]. В своем выступлении на II съезде Всероссийского
азербайджанского конгресса (Москва, 19.10.2004) Президент В.Путин особо отметил, что
«главное - нужно, чтобы результатом нашей совместной работы, причем в ежедневном режиме, было создание такой атмосферы и таких отношений между нашими странами и народами, которые неразрывно связали бы народы Российской Федерации и Азербайджана и связали бы их на долгие, долгие времена, на века!» [5, с. 4].
Чувства благодарности к Азербайджану по вопросу поддержки русского языка прослеживались и в выступлении Министра МИД РФ С.Лаврова во время его встречи со студентами и преподавателями БСУ 2 февраля 2005 года [3]. В своем выступлении он отметил, что
гуманитарный аспект является важным компонентом стратегических отношений между Россией и Азербайджаном.
Азербайджанское руководство также в свою очередь высоко оценивает состояние азербайджано-российского сотрудничества в гуманитарной сфере [12, с. 6]. Так, во время своего
выступления на торжественном вечере, посвященном открытию Года Азербайджана в России (Москва, 16 февраля 2005 года), Президент Азербайджана И.Г.Алиев отметил: «В гуманитарной сфере наши отношения всегда отличались высоким уровнем - в Азербайджане всегда очень бережно относились и относятся к русской культуре, к русскому языку ... Мы
очень заинтересованы в этом, неслучайно мы квалифицируем наши отношения с Россией как
стратегическое партнерство. Мы партнеры не только на словах, не только в заявлениях, но и
на практике - в реальных делах». В этой системе особое место принадлежит Бакинскому славянскому университету [1, с. 464], ректором которого является известный ученый-филолог,
публицист, член-корреспондент НАН Азербайджана, Заслуженный деятель науки, профессор
К.М.Абдуллаев. Под его руководством Университет активно пропагандирует идеи развития
русского языка, русской культуры в Азербайджане.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие вопросы культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, как развитие национального языка, образования,
информации, культурного обмена и т.п., во многом определяют внешнюю политику государств на современном этапе в сфере гуманитарного сотрудничества и определяют характер
национально-государственных интересов.
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SUMMARY
In Modern international relations security has humanitarian bases. One of the directions of relations between Azerbaijan and Russia is development of relations in humanitarian sphere. The
foreign policy in humanitarian sphere is priority in mutual relations of Azerbaijan and Russia. The
analysis of foreign policy of Russia and Azerbaijan in sphere of humanitarian cooperation allows to
reveal some priorities: in an education sphere; in sphere of protection of compatriots; in sphere of
development of Russian language; in science sphere; in information sphere.

Ревуцкий С., студент Московского государственного
лингвистического университета, Россия
МНЕНИЕ РОССИЙСКОГО СТУДЕНТА
О КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ
Впервые о Нагорном Карабахе я услышал из курса истории 11-го класса во время подготовки к ЕГЭ. Насколько я сейчас помню, тогда это было упомянуто очень кратко, в основном, из учебника, то есть, на уроках не упоминались никакие другие источники. К тому же
сам конфликт в целом не разбирался – данные события лишь упоминались в связи с близким
развалом Советского Союза, и то весьма кратко. Понять же всю глубину случившейся трагедии мне удалось только, поступив в МГЛУ и попав на кафедру азербайджанского языка.
Я не могу вспомнить, когда в первый раз услышал на кафедре это слово – Карабах. Однако я точно помню, что при походе в Посольство Азербайджана в Москве мы обсуждали
эту тему с Эльмирой ханум и Нигяр ханум. Меня заинтересовал этот вопрос, так как нам
рассказали, насколько трагичен и болезнен этот конфликт для азербайджанского народа. В
дальнейшем, в течение первого семестра, пока наша группа ещѐ не начала не изучать язык,
во время бесед с нашим преподавателем, Беллой ханум, эта тема по-настоящему захватила
меня – я решил все-таки узнать, а что же действительно представляет Карабахский конфликт. Я решил воспользоваться различными интернет-источниками и хотя бы проследить
хронологию развития конфликта. Однако большинство ссылок содержало нейтральную информацию, в большинстве своем даты и лишь короткие подписи к ним. Мне не удалось это с
первого раза. Однако все было еще впереди.
20 января Белла ханум пригласила нашу группу в Центр азербайджанского языка для
участия в церемонии памяти жертв Черного января или Кровавого января 1990 года. Тогда
же я увидел кадры, которые сперва ужасают, а потом заставляют задуматься – с какой целью
было произведено подобное варварство? Мы слушали воспоминания участников тех событий и все время стоял вопрос: кто же мог подобное позволить? Кому было выгодно, чтобы
погибло столько ни в чем не повинных людей, среди них были и женщины, и дети, и старики. Однако, к сожалению, это было не единственным ужасным событием этого времени.
К церемонии памяти Ходжалинской резни наша группа постаралась уже быть готовой к
тому, что предстояло увидеть и услышать. Накануне в Центре мы просмотрели небольшой
видео-ролик, посвященный тем событиям. Признаюсь честно, я еще не встречал настолько
тяжелых кадров и видео. Было невыносимо слышать воспоминания очевидцев тех событий.
Придя домой, я первым делом постарался найти как можно больше информации о Ходжалы.
Найденное меня потрясло. Казалось, это не может быть правдой – ведь зверства, проводившиеся над людьми, как бы то ни было, делали другие люди. Но после этого ведь и не назовешь их людьми?
Но вот настал день, когда нас пригласили в гостиницу «Украина» для почтения памяти
жертв этой трагедии. Первым делом нам был показан фильм литовского журналиста, Ричардаса Лапайтиса, свидетеля Ходжалинского геноцида, человека, который там провел несколько недель начиная с 28 февраля, человека, который имел возможность поговорить с выжившими, посетить военный госпиталь, увидеть санитарный поезд, тела, которые на нем перевозили, в память о 20-ой годовщине этих трагических событий. И первые мысли после просмотра этого фильма – ведь этого не может быть. Невозможно было ожидать, что подобная
жестокость еще жива в мире. Казалось, после событий Второй Мировой войны мир понял,
что такое зверство недопустимо по отношению к людям. Однако это имело место, и с этим
невозможно смириться. Самое страшное то, что виновники той трагедии до сих пор не наказаны и продолжают жить свободной жизнью. Однако уже бросается глаза, как на тему Ходжалы реагируют в Армении. По словам Ричардаса Лапайтиса, часть съемочной группы хотела попасть в Ходжалы с армянской стороны, но «в Ереване их задержали, не дали не только
вести съемку, но просто не дали выйти с территории аэропорта и депортировали», - сказал

он. Фильм оставил тяжелые впечатления от просмотра, однако также оставил надежду на то,
что рано или поздно, но люди, кто были виновны в подобных актах против человечества, кем
бы они ни были и какие бы посты ни занимали, понесут свое наказания, ведь мировая общественность начала узнавать про случившееся.
Известен также факт, что с 1980-х годов армянскими террористическими силами велась
целенаправленная и планомерная деятельность, направленная против народа Азербайджана.
Стоит лишь вспомнить о взрыве пассажирских автобусов Тбилиси-Баку, Шуша-Баку, Тбилиси-Агдам, взрыв пассажирского поезда Москва-Баку вблизи станции Хасавюрт или взрыв
поезда в Бакинском метрополитене на станции «20 января» в 1994 году. Это еще раз доказывает необходимость взаимодействия всего международного сообщества в борьбе с различными формами терроризма.
И одна из наших задач, российских студентов, изучающих азербайджанский язык, постараться донести эту трагедию до российского общества в первую очередь, ведь Россия и
Азербайджан тесно связаны экономическими, политическими и культурными причинами, и в
то же время в России чрезвычайно мало знают о значимых событиях в истории Азербайджана. Тем более, что, возможно, именно при поддержке России Карабахский конфликт наконец
разрешится.
В заключение хотелось бы подчеркнуть одну очень важную мысль: я очень часто вспоминаю слова участников событий Черного января, как во время событий Черного января
мирные жители Баку приносили солдатам еду, несмотря на то, что еще несколько часов или
суток назад эти солдаты расстреливали все, что движется. То есть, хотелось бы подчеркнуть
эту удивительную гуманность азербайджанцев. Я очень рад и благодарен тому, что мне достался азербайджанский язык, ведь он познакомил меня с богатой культурой, традициями и
обычаями и самим азербайджанским народом.
Rzayeva S., hüquq elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA
DÖVLƏT QURUCULUĞUNUN ƏSASLARI
Azərbaycan gənc bir ölkədir. Bu ölkənin 1991-ci ildə yenidən öz müstəqilliyini bərpa
etməsindən cəmi 20 il keçir. Lakin bu 20 il ərzində Azərbaycanda bütün digər sahələrdə olduğu
kimi, dövlət quruculuğu sahəsində də xeyli iĢlər görülüb. Respublikada dövlət quruculuğu prosesləri 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ Konstitusiyaya əsasən həyata keçirilir. Təbii ki, bu zaman dünya
təcrübəsi və bu sahədə tətbiq olunan yeni səmərəli texnologiyalar da diqqətdən kənarda qalmır.
Azərbaycan 1995-ci ildə qəbul olunmuĢ konstitusiyaya görə, dünyəvi, unitar, demokratik
respublikadır. Azərbaycan Respublikası hüquqi dövlət və vətəndaĢ cəmiyyəti qurulmasını qarĢısına
məqsəd kimi qoyub və əminliklə deyə bilərik ki, konstitusiyanın qəbulundan keçən 16 il ərzində bu
istiqamətdə bir çox uğurlu addımlar atılıb və atılmaqda davam edir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesləri bir çox amillər nəzərə alınmaqla həyata keçirilir:
1. Dövlət quruculuğu proseslərinə mənfi və müsbət təsir edən amillərin ortaya çıxarılması və
―saf-çürük‖ edilməsi
2. Dövlət quruculuğu prosesləri üçün baza rolunu oynayan və onun hərəkətverici qüvvəsi
olan və ola biləcək maddi və mənəvi resursların müəyyənləĢdirilməsi və səfərbərliyə alınması
3. Dövlət quruculuğu proseslərinin konkret istiqamət və prioritetlərinin müəyyənləĢdirilməsi
və məqsədyönlü fəaliyyətin təmin edilməsi, xaotikliyin yaranmasına imkan verilməməsi
4. Dövlət quruculuğu proseslərində dünya təcrübəsinin və yeni səmərəli texnologiyaların
maksimum nəzərə alınması və konkret sahələrdə tətbiq edilməsi.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu proseslərinin özəyində hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə
(Qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətləri və onların qarĢılıqlı məsuliyyət əsasında fəaliyyət

prinsipləri) dayanan, insan hüquq və azadlıqlarının (iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrdə,
habelə siyasi sferada) maksimum təminatına əsaslanan demokratik, hüquqi dövlətin və vətəndaĢ
cəmiyyətinin yaradılması problemi dayanır. Bütün bunlar üçün ―Hakimiyyətin IV qolu‖ olan KĠVin inkiĢafına, siyasi partiyaların formalaĢmasına və siyasi proseslərdə, həmçinin dövlət
hakimiyyətinin həyata keçirilməsində fəal iĢtirakına, ictimai sektorun inkiĢafına və QHT-lər
Ģəbəkəsinin formalaĢmasına xüsusi diqqət edilir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğunda riayət edilən ən vacib prinsiplərdən biri də hakimiyyət
orqanlarının seçkili əsaslarla formalaĢdırılmasıdır. Bu yerdə qeyd edək ki, respublikamızda
prezident, parlament (Milli Məclis), habelə bələdiyyələr ümumxalq səsverməsilə seçilir. Bundan
əlavə, bir sıra ümummilli əhəmiyyətli məsələlər referendumda həll edilir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu proseslərinə təsir edən amillər
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesləri bir sıra mənfi və müsbət amillərin təsiri altında
reallaĢır. Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesinə mənfi təsir edən aĢağıdakı amilləri sadalaya
bilərik:
 Birincisi, bu məsələdə tarixi təcrübənin məhdudluğu.
 Ġkincisi, bu prosesə rəhbərlik edə biləcək kadrların azlığı
 Üçüncüsü, cəmiyyətdə demokratik fikirlərin, demokratik düĢüncənin hələ tam yetərli olmaması
 Dördüncüsü, hələ bütün xalqın bu prosesi dəstəkləməməsi; bu, cəmiyyətdə qeyri-demokratik
fikirlilərin də var olması anlamına gəlir.
Bu səbəblərlə yanaĢı, prosesə müsbət təsir edən amillər də var:
 Birinci, hazırda respublikada hakimiyyətdə olan iqtidar cəmiyyətin və dövlətin demokratikləĢdirilməsi iĢində çox israrlı və qətiyyətlidir.
 Ġkinci, bu ümumxalq iĢində iqtidarı dəstəkləyənlər artıq cəmiyyətdə çoxluq təĢkil edirlər.
 Üçüncü, prosesin daha da sürətləndirilməsi üçün bütün qüvvələr mümkün qədər səfərbər edilib.
Artıq ölkədə demokratiyanın tam qərarlaĢması üçün baĢlıca Ģərtlər olan Hüquqi dövlət və VətəndaĢ
Cəmiyyəti institutlarının geniĢ və bir-biri ilə əlaqəli Ģəbəkəsi yaradılıb
 Dördüncü, bu sahədə çox yüksək səviyyədə təhsil və maarifləndirmə iĢləri aparılır.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin formalaĢması prosesi
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etsə də, 1993-cü ilin iyununa qədər ölkədə siyasi,
iqtisadi, hakimiyyət böhranı, legitimsizlik, səriĢtəsiz rəhbərlik hökm sürürdü. Cənubda qondarma
TalıĢ-Muğan Respublikasının yaradılması, Ģimalda sadvalçıların seperatçı meylləri, Gəncədə Surət
Hüseynovun qiyamı və s. hadisələr baĢ verirdi.
1969-1982-ci illərdə SSRĠ rəhbərliyində olmuĢ Heydər Əliyevi xalq və hakimiyyətdəkilər
təkidlə Azərbaycana qayıtmağa çağırdılar. H.Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra prioritet məsələ
kimi ictimai-siyasi sabitliyin əldə olunmasını ön plana çəkdi. Çünki yalnız belə bir Ģəraitdə müstəqil
Azərbaycanı demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətinə yönəltmək mümkün idi.
Beləliklə də, həm iqtisadi problemlərin həlli, həm demokratik quruculuq istiqamətində
məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi, sosial problemlərin həlli üçün ictimai-siyasi sabitlik
yaradılmalı idi. Ġlk növbədə qayda-qanunun bərpası, qanunsuz silahlı birləĢmələrin fəaliyyətinin
aradan qaldırılması, cəbhə bölgəsində müvəqqəti atəĢkəsin əldə olunması əsasında ictimai-siyasi
sabitlik yaradıldı. Bununla da, 1994-cü ilin ortalarında ölkədə kövrək də olsa, ictimai-siyasi sabitlik
yaradıldı. (1995-ci ilin martında da dövlət çevriliĢinə cəhd oldu).
Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi dövlət quruculuğu proseslərinin əsası
kimi
Azərbaycanda hakimiyyətin bölünməsi prinsipinin tətbiqi təcrübəsi ADR dövründən baĢlayır
və bu prinsip müstəqilliyimizin yenidən bərpasından sonra – 1995-ci ildə qəbul olunan
konstitusiyada da çox mükəmməl Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır.
Belə ki, konstitusiyanın 7-ci maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti
hakimiyyətlərin bölünmsəi prinsipi əsasında həyata keçirilir:
Qanunverici hakimiyyəti Milli Məclis həyata keçirir.
Ġcra hakimiyyəti Prezidentə məxsusdur.
Məhkəmə hakimiyyətini məhkəmələr həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi çox yüksək səviyyədə demokratik ənənələr və mövcud
təcrübə nəzərə alınmaqla qurulmuĢdur və fəaliyyəti müvafiq qanunverici baza əsasında həddindən
artıq effektiv təĢkil edilmiĢdir. AR MM-in deputatları AR Konstitusiyasının 83-cü maddəsinə görə,
majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaĢa seçki hüququ əsasında sərbəst, Ģəxsi və gizli
səsvermə yolu ilə seçilirlər. 92-ci maddəyə görə isə, AR MM öz iĢ qaydasını müəyyən edir və MMin müvafiq orqanlarını yaradır, o cümlədən, öz sədrini və onun müavinlərini seçir, komitələr və
komissiyalar təĢkil edir, Hesablama Palatası yaradır.
Azərbaycan Respublikasında Ġcra hakimiyyətinin əsasları Konstitusiyanın VI fəslində öz
əksini tapmıĢdır. 7-ci maddəyə görə, Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan
Respublikası prezidentinə mənsubdur. Azərbaycan Respublikası prezidenti ümumi, bərabər və
birbaĢa seçki hüququ əsasında, sərbəst, Ģəxsi və gizli səsvermə ilə 5 il müddətinə seçilir.
Referendum təyin etmək, qanunları imzalayıb dərc etmək, vətəndaĢlıq məsələlərini həll etmək, əfv
etmək, dövlət təltiflrilə təltif etmək, ali hərbi və ali xüsusi rütbələr vermək və s. Azərbaycan
Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərinə daxildir. Bunlardan baĢqa Azərbaycan Respublikası
prezidentinin səlahiyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ilə qarĢılıqlı Ģəkildə həll
edilən bir sıra məsələlərdə daxildir.
Azərbaycan Respublikası prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təĢkili
məqsədilə Azərbaycan Respublikası BaĢ Naziri, onun müavinləri, nazirlər və baĢqa mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin daxil olduğu Nazirlər Kabinetini yaradır. Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yuxarı icra orqanıdır.
Yerlərdə icra hakimiyyətini yerli icra hakimiyyətlərinin baĢçıları həyata keçirirlər. Onları
Prezident vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. Onların səlahiyyətlərini Prezident müəyyənləĢdirir.
Azərbaycanda hakimiyyətlərin bölünməsi sistemində hakimiyyət qollarından biri də məhkəmə
hakimiyyətidir ki, bu da Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən reallaĢdırılır. Məhkəmələr siyasi sistemdə siyasi institut kimi çıxıĢ edərək özlərinin funksiyalarına müvafiq olaraq
səlahiyyətlər yerinə yetirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi 1995-ci il
12 noyabr Konstitusiyasında təsbit edilmiĢdir. Lakin 2002-ci ildə keçirilən referendum nəticəsində
bu sistemdə bir qədər dəyiĢikliklər edilmiĢ və məhkəmə sisteminin vacib elementi kimi apellyasiya
məhkəmələri məhkəmə sisteminə daxil edilmiĢdir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu proseslərində siyasi partiyalar və KĠV
Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğunda və həmçinin də ümumilikdə dövlət
quruculuğu proseslərinin bir parçası olaraq demokratik mühitdə siyasi partiyaların yaradılması və
inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilir. Ölkəmizin partiyalaĢma ilə bağlı çox zəngin ənənələri vardır.
Siyasi partiyalar siyasi sistemdə çox mühüm rola malik olurlar. Azərbaycanda siyasi
partiyaların siyasi sistemdə tutduğu yer və oynadığı rol baxımından YAP-ı (Yeni Azərbaycan
Partiyası) misal göstərmək olar. 1992-ci ildə yaradılmıĢ bu partiya hazırda çox geniĢ sosial bazaya
malikdir və dinamik inkiĢaf edir. Partiya vaxtaĢırı olaraq yaranmıĢ yeni situasiyaları xarakterizə edir
və bu vəziyyətə uyğun olaraq partiyanın qarĢısında duran vəzifələri dəqiqləĢdirir. Strategiya və
taktika daim diqqət mərkəzində olur. Bu da partiyanın dinamik inkiĢafına imkan verir. YAP-ın
fəaliyyət istiqamətləri 1-ci qurultayda yenidən nəzərdən keçirilmiĢdir. Bu da qurultayda qəbul
olunmuĢ proqramda öz əksini tapmıĢdır.
Azərbaycan Respublikasında KĠV-in yaradılması və fəaliyyəti 7 dekabr 1999-cu ildə qəbul
olunmuĢ ―Kütləvi informasiya vasitələri haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
tənzimlənir. Bu qanuna sonralar bir neçə dəfə əlavə və dəyiĢikliklər edilmiĢdir. Bu Qanun
Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiyanın axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması,
ötürülməsi, istehsalı və yayımının ümumi qaydalarını, habelə mətbuatın, informasiya
agentliklərinin, televiziya və radio təĢkilatlarının vətəndaĢların tam, doğru-dürüst və operativ
informasiya almaq hüququnun həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ fəaliyyətinin təĢkilati, hüquqi və
iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya azaddır. Kütləvi
informasiya azadlığı vətəndaĢların qanuni yolla informasiya axtarmaq, əldə etmək, hazırlamaq,
ötürmək, istehsal etmək və yaymaq hüququna dövlət tərəfindən təminat verilməsinə əsaslanır.
Nəticə

Bütün dediklərimizdən belə bir nəticəyəə gələ bilərik ki, Azərbaycanda ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdıĢından sonra baĢlanan dövlət quruculuğu prosesləri 1995-ci ildə
Konstitusiyanın qəbulundan sonra daha sistemli xarakter aldı və konstitusiyanın qəbulundan keçən
16 il ərzində bu istiqamətə əldə edilən əhəmiyyətli uğurlar bizim düz yolda olduğumuzu göstərir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesləri bu prosesə mənfi və ya müsbət təsir edən bir sıra
amillərin təsiri altında gedir və əsas olan odur ki, mənfi təsir edən amillər lazımi qaydada aradan
qaldırılsın, müsbət təsir edən amillərdən isə eyni qaydada səmərəli Ģəkildə istifadə edilsin.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesləri bir sıra əsaslara söykənir. Bu əsaslara misal
olaraq, dövlətin ilk növbədə insan hüquqlarına tam riayət edildiyi Ģəraitdə, tam demokratik mühitdə
dövlət quruculuğu proseslərini reallaĢdırmaq istəyini göstərə bilərik. Digər tərəfdən,
respublikamızda dövlət quruculuğu prosesləri bu sahədə dünyada tətbiq edilən yeni innovasiya
texnologiyalarının uğurla reallaĢdırılması, digər dövlətlərin müsbət təcrübəsindən uğurla
yararlanmaq, və bütün bunlarla yanaĢı bütün bu proseslərin tam sistemli Ģəkildə, həm də lazımi
qanunverici-hüquqi bazaya söykənməsi əsasında davam edir.
Bütün bu söylədiklərimizdən sonra əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmizdə dövlət quruculuğu
prosesləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qoyduğu strateji xətt üzrə onun layiqli davamçısı
möhtərəm prezidentimiz Ġlham liyev tərəfindən günümüzdə çox uğurla həyata keçirilir.
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SUMMARY
Azerbaijan is a young country. The country regained its independence in 1991, again with the
total 20 years.According to the Constitution of Azerbaijan, adopted in 1995, secular, unitary, democratic republic. The Republic of Azerbaijan as a goal to build a legal state and civil society and the
confidence we can say that the adoption of the Constitution during the last 16 years a very successful steps have been taken in this direction and will continue.
Рзаева Н.
Бакинский славянский университет, Азербайджан
АЗЕРБАЙДЖАН – ТУРЦИЯ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Турция стала первым государством, признавшем независимость Азербайджанской Республики 9 ноября 1991 г. Нормативно-правовая база двусторонних отношений Турции и
Азербайджана говорит о взаимном характере дружбы и стратегического партнерства в политической, экономической, научной, культурной, военно-технической сферах.
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были установлены 14
января 1992 г., которые стали основой для дальнейшего успешного развития двустороннего
сотрудничества государств. В том же году было подписано соглашение между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, были открыты
дипломатические представительства и введен безвизовый режим между странами. Еще одним
шагом в создании нормативно-правой базы между государствами стало подписание межправительственных соглашений о техническом сотрудничестве в области развития промышленных
предприятий малого и среднего объема, о торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении
и защите инвестиций, кредитных соглашений и других документов (ноябрь, 1992 г.).
С приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева во внешнеполитический
курс Азербайджанской Республики были внесены изменения и коррективы, которые были
направлены на создание единого независимого централизованного демократического государства. Укрепление двусторонних отношений с Турцией было приоритетным направлением. В
феврале 1994 г. Президент Азербайджана Гейдар Алиев совершил визит в Турцию. В ходе переговоров лидеры двух стран воспользовались формулой «одна нация, два государства». Выступая в Великом национальном собрании Турецкой Республики, Гейдар Алиев заявил, что,
во-первых, двусторонние отношения с Турцией всегда будут приоритетным во внешней политике Азербайджана и, во-вторых, Азербайджан готов развиваться по турецкой модели, однако нужно время для решения задач, стоящих перед республикой. Во время визита между
странами были подписаны политические и экономические соглашения.
Всенародное избрание в октябре 2003 г. президентом Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева стало безусловным залогом продолжения политики сближения. В ходе официальных переговоров президента А.Н.Сезера и президента И.Г.Алиева, состоявшихся в
Турции 13-15 апреля 2004 г., политические лидеры вновь подтвердили свою приверженность
курсу стратегического азербайджано-турецкого сотрудничества в политической, экономической, военно-технической, гуманитарной и культурной сферах.
О развитии двусторонних отношений между странами говорит поддержка и позиция
Турции в вопросе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Турция
предприняла большие усилия на дипломатическом фронте, в основном в СБ ООН и
СБСЕ/ОБСЕ. Довольно активные усилия турецкое руководство предприняло на саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в Стамбуле в июне 1993 г.

Турция всячески способствует информационной деятельности Азербайджана о донесении всей правды и трагедии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. По
инициативе и под руководством посольства был издан журнал «Дипломат», посвященный
Азербайджану. В нем нашли отражение нагорно-карабахская проблема, развитие экономики, культуры и науки Азербайджана. Кроме того, периодически издаются брошюры, журналы, компакт-диски, пропагандирующие Азербайджан. В этом направлении посольство
Азербайджана тесно работает с представителями правящей партии Турции, депутатами турецкого парламента, представителями СМИ и научных кругов. В феврале 2011 года в районе
Этимесгуте Анкары было проведено мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии.
Участникам этого мероприятия были представлены подготовленные посольством брошюры,
диски, журналы с материалами о геноциде, совершенном армянами против мирного азербайджанского населения. Мероприятие, посвященное трагической дате 26 февраля, с участием
депутатов Милли меджлиса Азербайджанской Республики и политологов было организовано
также в Международном центре стратегических исследований (USAK) (4).
Одним из важных направлений азербайджано-турецкого партнерства является сотрудничество в гуманитарной сфере. Главным в развитии двусторонних гуманитарных связей попрежнему остается практическая реализация мероприятий, нацеленных на сохранение общего культурного, образовательного, научного пространства. Сегодня в большинстве ВУЗов,
культурных центрах Турции продолжают работать азербайджанские музыканты, художники,
скульпторы. Работая здесь, они вносят неоценимый вклад в развитие искусства Турции. К
примеру, 6 марта 2011 г. при организационной поддержке посольства открылась выставка
произведений 33 азербайджанских художников, работающих в Турции. Выставка была посвящена 88-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева.
Позитивный импульс развитию двустороннего сотрудничества дал Масштабный договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве Турции и Азербайджана, определивший
конкретные направления сотрудничества между двумя странами, который также стал основополагающим базовым документом для претворения в жизнь стратегических задач, определенных главами государств. Экономические связи Азербайджана с Турцией являются одним
из важных направлений всего комплекса межгосударственных отношений, имеющих устойчивую динамику развития. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Турцией в 2004 г. составил: экспорт – 182,621
млн. долл, импорт – 224,837 млн. долл. За 9 месяцев (январь-сентябрь) 2005 г. эти показатели
составили соответственно 150,354 млн. долл и 231,372 млн. долл, в 2010 году товарооборот
между двумя странами составил примерно 2,5 млрд. долларов, а в течение пяти месяцев текущего года достиг 1,4 млрд. долларов. Это дает основание утверждать, что до конца года
товарооборот может достичь 3 млрд. долларов.
Экономические связи между Азербайджаном и Турцией из года в год крепнут и развиваются, как в отношении торговли и инвестиций, так и совместных энергетических, транспортных проектов. Участие турецкой компании «Tьrk petrollari» в консорциуме иностранных
нефтяных компаний в «Контракте века» (20 сент. 1994 г.) стало большим импульсом для развития экономических отношений между странами. Так, постепенно акцент в двусторонних
отношениях между Турцией и Азербайджаном начал смещаться на проблемы, связанные с
добычей и транспортировкой каспийской нефти. В проходившей 8-9 сентября 1998 г. в Баку
Международной конференции по возрождению «Великого Шелкового пути», представляющего большое значение в налаживании транспортных и коммуникационных путей между европейскими и восточными странами принимал участие Президент Турции С.Демирель. Возможность реализации данного проекта легла в основу основных стратегических интересов
Азербайджана и Турции. Постепенно акцент в двусторонних отношениях между Турцией и
Азербайджаном начал смещаться на проблемы, связанные с добычей и транспортировкой
каспийской нефти.

Проведение согласованной энергетической политики является залогом тесного экономического сотрудничества и обеспечения региональной безопасности. Трубопроводы БакуТбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум имеют большое значение для Азербайджана,
Грузии, Турции, в целом Европы с точки зрения экономической, политической стороны, а
также обеспечения энергетической безопасности. Помимо всего прочего трубопровод
предотвратит чрезмерную нагрузку черноморских проливов Турции.
В транспортном секторе продолжается строительство железной дороги Баку-ТбилисиКарс (БТК) – гигантского инфраструктурного проекта, соединяющего Восток и Запад через
территории Азербайджана и Турции. Стоит также отметить о планах по прокладке новой железной дороги Нахчыван-Карс. Все это позволит наладить прямое железнодорожное сообщение между Азербайджаном и находящейся в блокаде Нахчыванской Автономной Республикой (НАР).
Реализация данных проектов обладает возрастающим значением для будущего Турции
и характеризует степень ее взаимозависимости с национальной безопасностью Азербайджана. Оба государства выполняют незаменимую коммуникационную функцию друг для друга.
Так, Турция обеспечивает Азербайджану геополитическую связь с евро-атлантическим пространством и основной маршрут транспортировки своих энергоносителей на мировые рынки.
Азербайджан выступает в роли связующего центра Турции со странами Центральной Евразии. В этом направлении периодически проводятся встречи на уровне экспертов по вопросам
энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды, образования.
25 октября 2010 г. в Измире (Турция) с участием Президента Азербайджана Ильхама
Алиева и премьер-министра Турции Реджепа Тайиба Эрдогана состоялось первое заседание
Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. На заседании были обсуждены вопросы, касающиеся развития различных сфер азербайджанотурецких двусторонних отношений. После окончания встречи состоялись церемонии открытия завода AYPE-T, закладки фундаментов Лицея профессионального образования имени
Гейдара Алиева, на которых приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и
премьер-министр Турции Реджеп Тайиб Эрдоган. Глава правительства Турции Реджеп
Тайиб Эрдоган подчеркнул, что средства в размере 5 млрд долларов, вкладываемые в нефтехимическое предприятие, которое будет построено совместно партнерами Petkim – ГНКАР и
TURKAS, - это самая большая как в мире, так и в Турции инвестиция, вкладываемая в строительство завода. А после ввода предприятия в строй здесь будут обеспечены постоянной работой 1000 человек.
26 октября 2011 г. Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и глава турецкой государственной трубопроводной компании (BOTAS) Фазиль Шенель подписали соглашение о купле-продаже азербайджанского газа и транспортировке
азербайджанского газа через территорию Турции. Министр энергетики Турции Танер Йылдыз и министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев подписали межправительственный
протокол об энергетическом сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании по транзиту
азербайджанского газа через Турцию в Европу был подписан 7 июня 2010 года в ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Стамбул (5). Реализация данных
проектов открыла новую страницу в социально-экономическом развитии Азербайджана и
Турции, укреплении региональной безопасности, усилении взаимных связей.
В последние годы намечается тенденция к расширению военного сотрудничества между Баку и Анкарой. Между двумя странами подписан военный договор, а также два соглашения и семь протоколов о военном сотрудничестве. Среди них: межправительственные соглашения о безвозмездной помощи от 14 мая 2002 г. и от 7 июня 2005 г.; азербайджанотурецкое соглашение о сотрудничестве в военной промышленности, совместном производстве, военно-медицинской службе, военном праве.
В турецких учебных заведениях обучаются свыше 400 азербайджанских военнослужащих, а в азербайджанской армии, в свою очередь, насчитывается до 700 турецких офицеров.
Одновременно официальный Баку высказался за переход азербайджанской армии на стан-

дарты Североатлантического союза и участии в военных учениях. Одним из основных показателей этой деятельности стало участие азербайджанского воинского контингента в миротворческих миссиях в составе военных подразделений Турции на основании соглашения,
подписанного в 1999 г. Правительство Турции оказало Азербайджану помощь в военном
строительстве в общей сложности на сумму свыше 170 млн. долл.
В апреле 2002 г. в Трабзоне между Турцией, Азербайджаном и Грузией был подписан
«Договор о борьбе с терроризмом, организованной преступностью, контрабандой незаконных наркотических и психотропных веществ, отмыванием средств, приобретенных незаконными путями, торговлей оружием, людьми и другими опасными преступлениями», который
выразил стремление государств к совместному сотрудничеству по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
Таким образом, развитие азербайджано-турецких отношений говорит об их динамике.
В последние годы двусторонние отношения стран достигли уровня стратегического партнерства. Проводимая высшим руководством стран внешняя политика привела к созданию всех
необходимых условий для создания и дальнейшего развития отношений этих государств. Сегодня, двустороннее сотрудничество между странами развивается во всех направлениях: политическом, экономическом, научном, культурном, военно-техническом. Страны одновременно являются членами таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СЕ, ОИК,
ОЧЭС, что является подтверждением совместного диалога и защиты взаимных интересов.
Азербайджан и Турция также являются членами организации ТЮРКСОЙ, которая осуществляет региональное сотрудничество тюркоязычных стран в сфере культуры и искусства.
Высокий уровень двусторонних отношений Азербайджана и Турции служит залогом
совместного сотрудничества и проведению внешнеполитического курса, как на региональном, так и на международном уровнях. В формировании новой конфигурации безопасности
на Южном Кавказе Турция имеет большие интересы, а Азербайджан, играя важную роль на
Южном Кавказе, является здесь главным союзником и единомышленником Турции. В октябре 2011 в международно-политической жизни немаловажным событием стало принятие
Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что избрание страны в Совет Безопасности ООН является свидетельством роста ее авторитета в мире, и поблагодарил Турцию за большую поддержку, оказанную Азербайджану на выборах.
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SUMMARY
The article deals wish the history of mitual relations between Republic of Azerbaijan and the
Turkey. This article is about different directions of cooperation: political, economic, militarystrategic, humanitarian and cultural. In conclusion the article is analysed basic results and
perspectives the mitual relations between Republic of Azerbaijan and the Turkey.
Рзаев Ф.
Бакинский государственный университет, Азербайджан
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н.ТОЛСТОГО В ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК
Одной из особенностей освоения и восприятия творчества Л.Толстого в Азербайджане
является осуществление поэтических переводов его прозаических произведений на азербайджанский язык. Еще в конце ХIХ – начале ХХ вв. некоторые прозаические произведения писателя были переведены в стихотворной форме. Так, в 1906 году в журнале «Дебистан» были
опубликованы поэтические переводы нескольких детских рассказов Толстого, выполненных
Г.Султанзаде. В последующие годы азербайджанские переводчики неоднократно переводили
в стихотворной форме прозу Толстого, как произведения для детей, так и для взрослых читателей. Одним из наиболее известных и оригинальных переводов прозы писателя стал перевод рассказа «Много ли человеку земли нужно?», выполненный А.А.Гаибовым. Рассказ
«Много ли человеку земли нужно?» входит в число нравоучительных рассказов Толстого,
отражающих религиозно-философские взгляды писателя. Выбор этого произведения для перевода был неслучайным. Нравоучительные рассказы Толстого написаны в простой и доступной форме, лишены художественных изысков, каких-либо сложных конструкций и поэтических прикрас. По содержанию и форме эти рассказы весьма близки к распространенным
на Востоке притчам, жанру, используемому как в устном народном творчестве, так и в письменных литературах народов Востока. Близость толстовских нравоучительных рассказов к
популярным в восточных литературах притчам способствовала тому, что к ним часто обращались и азербайджанские переводчики. Поэтический перевод рассказа «Много ли человеку
земли нужно?», осуществленный А.А.Гаибовым, по нашему мнению, свидетельствует о влиянии традиций восточных литератур на выбор формы подачи произведения на азербайджанском языке.
В начале ХХ века поэтические переводы рассказов Толстого были осуществлены также
А.Ибрагимзаде («Собака и волк», «Волк и старуха»), А.А.Музнибом («Дележ наследства»,
«Был у дурака нож очень хорош», «Волк и собака», «Лошадь и конюх», «Два товарища»,
«Лев осел и лисица», «Ноша», «Пошел раз Лев на охоту», «Хозяин хотел вывести в своем
огороде репьи...», «Обезьяна и горох») [1].
Осуществление переводов прозаических произведений Толстого в стихотворной форме
стало одной из традиций и особенностей процесса освоения и восприятия творчества русского писателя в Азербайджане. Среди новых переводов, осуществленных в конце 70-х – начале
80-х годов ХХ века и включенных в Собрание сочинений писателя в 14-ти томах, привлекают внимание переводы сказок для детей, выполненных поэтом Агасафа. Им переведены
сказки «Дурень», «Святогор-богатырь», «Сухман», «Микулушка Селянинович» и «Вольгабогатырь» [2]. Эти произведения написаны Толстым на основе произведений русского фольклора, что проявилось и в лексико-грамматическом строе их языка, представляющего большие сложности для их передачи в переводе на азербайджанский язык. Как правило, это прозаические рассказы, однако есть среди них и произведения с подзаголовком «стихи-сказки».
Эти произведения написаны нерифмованным стихом без деления на строфы. Здесь использованы сюжеты, связанные с былинными героями – Вольгой, Святогором, Микулой Селяниновичем, Сухманом, а также «дурнем» (дураком), популярным образом русского фольклора.

В стихах-сказках Толстой использует лексико-стилистические и синтаксические средства,
повторы в композиции, традиционные поэтические средства – эпитеты, сравнения, гиперболы, устаревшую лексику, просторечия, диалектизмы и т.д.
Поэтические переводы, осуществленные поэтом Агасафа, можно считать весьма удачными. Мысль В.А.Жуковского о том, что «переводчик в прозе - раб, а в поэзии - соперник»,
вполне применима и к поэтическим переводам Агасафа. В его переводах стихи-сказки получили рифмовку, сохранив композиционную четкость и объем оригинала. Агасафа использовал в переводах поэтическую напевность азербайджанского фольклора и поэзии, сохранив
при этом такие особенности поэтики оригинала, как разнообразие изобразительно-выразительных средств, композиционные повторы, синонимические ряды, идиоматику и фразеологию.
Правда, переводчик отказался от попытки использования устаревших слов и конструкций, сохранения архаичного стиля оригинала, но это нисколько не умаляет достоинств его работы.
Поэтические переводы фрагментов толстовской прозы можно встретить и в других произведениях писателя, изданных на азербайджанском языке. Особенно привлекательны и своеобразны поэтические переложения песен, представленных в повести «Хаджи-Мурат» в прозаической форме (прозаический перевод М.Эфендиева и перевод-инсценировка Дж.Джабарлы).
Образная система и поэтика песни о кровомщении из толстовской повести в поэтическом
переложении М.Эфендиева [3] близки к образцам фольклора кавказских народов. Переводчик
почти слово в слово переводит фрагмент текста оригинала, однако мастерски использует здесь и
ритм, и рифму, и звуковые аллитерации, которые сразу вызывают у читателей ассоциации, связанные с чтением поэтического текста.
Проникновенно звучит в переводе М.Эфендиева и песня о Гамзате, которую поет в повести Ханефи, один из мюридов Хаджи-Мурата. Переводчик отступает от буквального воспроизведения текста песни, однако перевод от этого только выигрывает. Так, М.Эфендиев
обращается к использованию традиционных в азербайджанском языке и фольклоре выражений - «держите путь через наши края», «луноликим, луноподобным возлюбленным», «мы
стали шехидами за хазават».
Работа переводчика заслуживает высокой оценки и за перевод песни матери ХаджиМурата, которая занимает важное место в сюжете повести. В переводе песня матери, как и в
оригинале, представлена прозой и точно воспроизводит содержание песни. В этой небольшой по объему песне переводчик полностью воспроизводит содержание подбором соответствующих слов-эквивалентов из азербайджанского языка. И лишь в одном случае совершенно уместно использует известное образное выражение из родного языка. Так, слова «мое
солнышко, мой мальчик» (обращение матери к сыну) переведены как «свет очей, мой мальчик». За счет этого переводчик придает песне поэтический стиль в соответствии с традициями азербайджанской литературы и устного народного творчества.
Особый интерес в среди поэтических переложений из фрагментов повести «ХаджиМурат» представляет перевод-инсценировка, осуществленный классиком азербайджанской
литературы Дж.Джаббарлы в 1928 году. Обнаруженный нами в одном из архивов текст рукописи был издан в 2008 году [4]. В рукописи инсценировки Дж.Джаббарлы привлекает
внимание перевод двух песен из оригинала - песни матери Хаджи-Мурата и "Песни о Гамзате". Дж.Джаббарлы, опираясь на прозаические тексты песен из повести, написал два оригинальных стихотворения. Известно, что Дж.Джабарлы начинал свою литературную деятельность как поэт-лирик и его перу принадлежит большое количество блестящих стихотворений. Поэтический талант Джаббарлы проявился и при написании стихотворений для инсценировки повести Толстого "Хаджи-Мурат". По содержанию и символике, художественноизобразительным средствам стихотворения близки к лучшим образцам азербайджанского
фольклора и поэзии.
Песня матери Хаджи-Мурата переведена стихотворением, состоящим из 20 строк. В
этом стихотворении Дж.Джаббарлы мастерски передает содержание песни из оригинала,
причем в инсценировке песня играет такую же ключевую роль в сюжетно-композиционном
строении произведения, как и в оригинале. С другой стороны, анализ стихотворения вне кон-

текста произведения показывает, что это самостоятельное и оригинальное стихотворение.
Джаббарлы создал блестящее лирическое стихотворение, глубоко эмоциональное и проникновенное. Стихотворение занимает важное место в композиции инсценировки и играет особую роль в передаче настроения Хаджи-Мурата в этом эпизоде. Кроме того, оно также имеет
большое значение для раскрытия нравственных качеств Хаджи-Мурата, которого Толстой
изобразил любящим сыном, мужем и отцом. Особо следует отметить язык стихотворения –
простой, лаконичный, без художественных украшений, что, с одной стороны, вполне соответствует стилевым особенностям творчества Толстого, с другой стороны, соответствует
требованиям сценического исполнения.
Другая песня – «Песня о Гамзате» – написана Дж.Джаббарлы в форме стихотворения,
которое состоит из 43 строк. Это стихотворение напоминает лучшие образцы азербайджанской фольклорной поэзии и является великолепным лиро-эпическим произведением. Привлекают внимание художественные средства изобразительности (сравнения, метафоры, поэтические символы), использованные Джаббарлы в этом стихотворении.
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SUMMARY

Realizing of poetic translation of L.N.Tolstoy‘s prose into the Azerbaijan language is one of
feature of studying and impression of his creation. In the article we have given information about
poetic translations, which were done by Azerbaijani writers of the late 19th early 20th centuries.
Among poetic translations, analyzed in the article, we focused on the creativity of poet Agasafa,
translator M.Efendiyev, poet and play-writer Dj.Djabbarli.
Ровнягина У., студентка Московского государственного
лингвистического университета, Россия
МУГАМ. ВОСПРИЯТИЕ РУССКОЙ СТУДЕНТКИ
Начав изучение азербайджанского языка ,нельзя не заинтересоваться некоторыми аспектами, которые затрагивают не только реалии самого языка, но и различные сферы многогранной и древней культуры Азербайджана.. В качестве темы своего доклада я выбрала тему музыки, в частности азербайджанской национальной музыки – Мугам. О каждой стране
довольно много информации поведать может ее культура. Живопись, поэзия, проза, характерные танцевальные движения, музыка. Все эти части одного целого стоят на одном уровне,
каждая из них способна с помощью своих средств поведать что-то из истории страны, города
или даже одного человека. Я выбрала тему мугама потому, что заинтересовалась стилем музыкальной передачи информации, присущего Азербайджану; и, более того, мугам является
одной из главных культурных ценностей, составляющих основу национального самосознания народа.
Прежде всего хочу немного раскрыть мугам как явление. У мугама как такового есть
три формы: ашугская музыка, тесниф и сам мугам.
Ашугская музыка является музыкально-поэтическим творчеством ашыгов – певцовсказителей-поэтов. Ашыг исполняет свои сказания, сопровождая себя на сазе. Содержание

творчества ашугов: любовь,родина,народ,общество. Вокально-инструментальное искусство
ашугов основано на классических мелодиях (свыше 80), каждая из которых имеет множество
импровизационных вариантов. Я думаю, что ашугская музыка имеет очень важное значение
в музыкальном творчестве в целом, так как она ярко показывает нам особенности бытия в
доступных каждому словах.
Тесниф - малый вокальный жанр, который занимает важное место в репертуарах ханенде (азербайджанские народные певцы, исполнители мугамов). Авторами теснифов часто бывали сами ханенде. Теснифы обычно исполняются до или после мугама. Таким образом, исполнители показывают свое мастерство в обоих жанрах. Но, в отличие от мугамных репертуаров, которые более импровизированы и ритмически свободны, теснифы, также как и малый инструментальный классический жанр азербайджанской музыки - рянги, более подвержены влияниям «музыкальной моды».
И, наконец, мугам. Мугам является основным жанром азербайджанской музыкальной
устной классической традиции наряду с песенно-танцевальным фольклором. Многие музыкальные критики сегодня утверждают, что мугам - это еще одно богатство Азербайджана,
которое, правда, в отличие от материальных ресурсов, не иссякнет никогда. Мугам - вокально-импровизационный музыкальный жанр, развитый на Востоке. По своей идейной значимости и форме его можно отнести к самым великим достижениям человечества. Конечно, непосвященному во все глубинное многообразие нюансов, во все тайны этой сокровищницы эти
слова могут показаться преувеличением... Однако так могут сказать лишь те, кто слушал мугам, не пытаясь вникнуть в его суть.
Так как у меня еще довольно мало опыта в восприятии мугама на слух, я не могу оценивать его критически, как делают музыкальные специалисты. Но, тем не менее, у меня уже
сложилось некое определенное мнение о сей уникальной музыке. Ведь довольно сложно
слушать мелодию и не открывать свое воображение замечательным картинам, которые плавно перетекают в некий сюжет, пробужденный замечательным плавающим ритмом мугама.
Безусловно, мугам создан на разные темы, так же, как и любая музыка. Он может делиться
позитивными впечатлениями, а может заставлять задуматься о чем-то серьезном. Пожалуй,
некоторые темы из истории Азербайджана приобретают особую окраску в мугамном исполнении. Например, на меня произвел очень сильное впечатление мугам «Bizim Garabağ niyə
qayıitmır?» в исполнении замечательной мугамистки Кѐнуль Хасыевой. Не меньшее впечатление на меня произвели и произведения в исполнении Алима Гасымова, Мансум Ибрагимова, Хана Шушинского, чьи импровизационный дар и виртуозность голоса посылают мощные
импульсы в разум слушателей. Подобные произведения заставляют окунуться в вихрь времени, и совершать целые путешествия в разных измерениях.
Художественная ценность азербайджанского мугама, его высокая значимость, как для
национальной культуры, так и для культуры всего человечества, были признаны в 2003 году
таким авторитетным международным институтом, как ЮНЕСКО, объявившим его одним из
«шедевров устного и нематериального наследия человечества». Я думаю, что эта новость
принесла огромную радость как мугамистам, так и всему азербайджанскому народу в целом,
ведь о таких замечательных музыкальных формах и их богатом содержании должно быть известно всему миру. Я думаю, что это одна из ступеней развития музыкального творчества и
культуры в целом, без которой невозможно представить развитие творчества человека. Ведь
совершенствование музыкальных стилей состоит в том, чтобы создавать что-то новое и совершенствовать уже установившиеся традиции.
«В мугаме - глубь и магия стихии
И буйство бурь, и жаркий всплеск огня
Пробившись сквозь столетия глухие
Он долетел до нынешнего дня...»
Рзали В.

Бакинский славянский университет, Азербайджан
ОБНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВЫХ ФОРМ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(на материале азербайджанской и русской литератур)
История развития литературы того или иного периода неразрывно связана с поисками
художественных форм, наиболее адекватно отражающих идеи времени, помогающих писателям наиболее полно реализовывать свои замыслы. В то же время эти поиски отражают основные тенденции литературного процесса в целом. Литературный процесс оказывает воздействие на творческие поиски отдельных писателей, а их находки и оригинальные решения, в свою очередь, формируют основные контуры литературного процесса. И в большей
степени это взаимодействие реализует себя в области жанровой эволюции, обновления жанров, жанровой системы в целом. Этим, вероятно, объясняется расхожее выражение о том, что
«история литературы – это история жанров».
Одним из периодов развития в русской и азербайджанской литературе, когда наиболее
интенсивно идѐт борьба за новые формы, является начало XX века. Надо отметить, что это
время в Азербайджане было ознаменовано духом обновления во всех областях жизни. Аналогичная картина наблюдалась и в русской литературе этого периода. И это не могло не отразиться на литературном процессе, развитии литературы и общественно-эстетической мысли. Главный смысл литературного движения 1920-х годов заключался не только в обновлении содержания художественной литературы, но и в поисках новых путей, новых форм,
жанровом обновлении. Для достижения этой цели использовались различные приѐмы, стили,
иногда даже в пределах творчества одного писателя. Писатели умудрялись даже в «плановых» произведениях о социалистическом строительстве, о «новой жизни» в советском государстве создавать произведения, противостоящие общей линии советской литературы.
Как отмечают современные исследователи, уже с позиций сегодняшнего дня анализируя литературу первых лет после революции и Октябрьского переворота: «Многообразие
выразительных средств языка и стиха, изобретательность в композиции и архитектонике
произведений, богатство сюжетных вариантов, полная свобода творческой фантазии – всѐ
это заслуженно принесло 1920-м годам славу времени «великого эксперимента» и выдающихся художественных достижений» [5, с. 20]. Это затрагивает и поэзию, и прозу, и драматургию со всем многообразием жанровых форм в каждом из этих родов литературы. Именно
в этот период и в русской, и в азербайджанской литературе формируются основные направления и течения всей последующей литературы, отличающиеся новизной формы и содержания, намечаются художественные формы, которые в основе своей оставались актуальными
на протяжении всего века и с новой силой зазвучали в постсоветский период.
Несмотря на большие расхождения в идейно-эстетических взглядах писателей
начала XXвека, на их идейное и творческое размежевание, все они проповедовали гуманистические идеалы, каждый на своѐм материале, в близкой им творческой манере разрабатывали национальную и общечеловеческую проблематику, искали новые формы воплощения
материала действительности в художественное произведение, обращаясь к реалистическим,
сатирико-просветительским, романтическим методам художественного обобщения. Их отличала при всей творческой индивидуальности каждого из писателей, общность устремлений.
Характерными чертами литературы этого периода можно назвать активное вторжение в общественную жизнь, в социальную проблематику, раскрытие противоречий национальной
жизни, облаченные в самые разнообразные художественные формы.
Как отмечал А.Гаджиев, рассматривая азербайджанскую литературу начала XX века:
«В литературе этого периода слово автора обладало самостоятельностью и отличалось личностной окрашенностью. В творчестве Дж.Мамедкулизаде, Сабира, Хади, Джавида, Ахвердиева развивались открытые формы выражения авторской мысли, которые значительно дополняли традиционные для классической азербайджанской поэтики символическую иносказательность и мозаичность. В поэтике этих писателей доминировал авторитетный стиль, ха-

рактеризующийся участием автора в изображаемых событиях, определенностью позиций и
оценок» [1, с.4]. С сожалением он констатирует, что с середины 30-х годов «живое авторское
слово и демократический стиль нейтрализовались и вытеснились умозрительными идеологическими догмами» [2, с.5].
Но, несмотря на это, не только в 1920-е, но и в 1930-е годы продолжается активный поиск новых художественных форм, и прежде всего, новых жанров. Преодолевая догматические идеологические требования новой власти, желающей превратить художественные произведения в рупоры политических лозунгов, насадить догматический стиль соцреализма,
превратить произведения в схематическую иллюстрацию политических идей, художники привносили своими произведениями в азербайджанскую литературу много новых художественных открытий, обогащая и развивая еѐ. Это касалось как поэзии, так и прозы, и драматургии этого времени, в отдельных жанровых формах которых наблюдались обновления,
основанные на сохранении лучших традиций предшествующей литературы. Это характеризует как русскую, так и азербайджанскую литературу.
Азербайджанская и русская поэзия 1920-х годов расширяла не только свои тематические горизонты, свою проблематику, но и стилевую палитру, изобразительно-выразительные
средства языка. В литературу вступили самые разные поэты, наделенные творческой индивидуальностью. В русской и азербайджанской поэзии, наряду с маршево-лозунговой поэзией
развивается и поэзия С.Вургуна, М.Мушфика, В.Хлебникова, А.Ахматовой, М.Цветаевой,
В.Волошина, Б.Пастернака, О.Мандельштама и др. Каждый из них своими неповторимыми
стихами привносил новое в поэзию начала века.
Здесь нужно назвать, прежде всего, Самеда Вургуна, величайшего лирика, драматурга,
корифея азербайджанской поэзии, наметившего пути развития всей последующей поэзии.
Вступив в литературу в конце 1920-х годов со своим, ни на кого не похожим голосом,
С.Вургун оставил глубокий след в азербайджанской поэзии XX века. Он испытал на себе
влияние русской литературы, о чѐм говорил в своих статьях и выступлениях. Духовное богатство азербайджанского народа воплотил в своих стихах тончайший лирик Микаил
Мушфик.
По общему мнению русской и азербайджанской критики, 1930-е годы – это были годы
развития эпической традиции в поэзии. Если в прозе ощущается тяготение к жанрам повести
и романа, то в поэзии – к лиро-эпической поэме. Не остаѐтся в стороне от этой тенденции и
М.Мушфик, глубочайший лирик. Им движет охватившее многих поэтов и писателей того
времени пафос созидания, покорении природы человеку. Так появилась его поэма-зарисовка
«Песнь о Тертерчае». Лиро-эпические поэмы создаѐт и В.Маяковский, воспевающий преобразования, свидетелем которых он является («Хорошо»).
Большие изменения происходят в прозе начала XX века. Но это не означает, что забыты
старые традиции. Они живы и находят своѐ продолжение в литературе рассматриваемого периода как в России, так и в Азербайджане. Например, о своих связях с литературой предшествующего периода, в частности с прозой И.Бунина, говорит В.Катаев, который развивает
традиции Серебряного века в условиях новой советской действительности. Одним из азербайджанских писателей, который во многом определил пути дальнейшего развития прозы в
Азербайджане, был Джалил Мамедкулизаде.
И.Габиббейли, крупнейший исследователь жизни и творчества этого незаурядного писателя, создавшего непревзойдѐнные образцы прозы и драматургии, по праву считает,
что «художественная проза Джалила Мамедкулизаде явилась новым словом в азербайджанской
литературе», что в повести «События в селении Данабаш» писатель «впервые вводит в большую
литературу маленького человека» [1,с.102]. Он называет писателя «основоположником жанра
короткого рассказа в азербайджанской литературе», а его рассказ «Почтовый ящик» «самым совершенным образцом» этого жанра [1, с. 103]. Таковы и рассказы «Курбаналит-бек», «Цирюльник», «Петушок Пирверди», «Беспокойство», «Жена консула» и многие другие.
Надо сказать, что жанры рассказа и повести были наиболее широко распространенными и
в русской прозе этого периода. К рассказам и повестям в это время обращались М.Булгаков,

М.Зощенко, М.Шолохов, В.Катаев и многие другие. Но у каждого из них рассказ обретал только
ему присущие индивидуальные черты. Таким образом, создавался целый спектр жанровостилевых форм жанра рассказа: сатирический, фантастический, лирико-романтический и т.п.
Это были рассказы-очерки, рассказы-новеллы, особенно часто обращаются в это время писатели к циклизации своих рассказов. Но во всех этих рассказах, в какой бы форме они ни писались,
отражалась сложность и противоречивость периода 1920-х годов.
Дж. Мамедкулизаде, обращаясь к жанру рассказа, остаѐтся верен традициям М.Ф.Ахундова и продолжает их на новом этапе развития азербайджанской литературы. Предметом своего
творчества он сделал жизнь трудового крестьянства Азербайджана. Для изображения этой жизни писатель выбрал простую и доходчивую повествовательную форму, близкую к народным
сказкам и разговорному народному языку» [4, с. 14-15]. Темы для своих произведений Дж.Мамедкулизаде брал из самой реальной жизни, прекрасно знал и описывал нравы, обычаи, традиции своего народа. Именно это помогало ему создавать достоверные характеры, которые обрисованы были с психологической полнотой.
Повесть Дж.Мамедкулизаде «События в селении Данабаш» носит сатирический характер.
И в этом она была вполне в духе не только его творческих устремлений писателя-сатирика, но и
общей тенденции литературы этого времени, которая тяготела к сатирическому изображению
действительности. В русской литературе этого периода также сильно представлена сатирическая
струя. Наличие журналов сатирического направления, как в Азербайджане, так и в России, подпитывало литературу ситуациями для сатирического изображения. Некоторые слова и выражения, эпизоды словно перекочевывли из сатирических фельетонов на страницы художественных
произведений.
По своему жанру повесть Дж.Мамедкулизаде «События в селении Данабаш» определяется
как «сатирическая повесть», однако исследователи подчѐркивают, что здесь «мастерски сочетается и подлинно драматические сцены, и глубокий лиризм, и гневная сатира» (3, с. 108). И действительно, жанр этого уникального произведения не поддаѐтся однозначному определению, так
как носит синтезированный характер. Это также была дань жанрово-стилевым тенденциям времени.
В этом смысле можно провести очень интересные параллели с творчеством В.Катаева, в
частности с его сатирической повестью «Растратчики», которая также соединила в себе самые
разные стихии. Опыт работы над фельетонами, публицистическая деятельность объединяли в
чѐм-то этих двух писателей, сатирический настрой их фельетонов откладывался и проявлял себя
в их художественном творчестве.
В начале XX века русские и азербайджанские писатели придают большое значение драматургическим жанрам. Продолжают традиции М.Ф.Ахундова, основоположника азербайджанской драматургии, такие видные представители азербайджанской драматургии, как Дж.Мамедкулизаде, Дж.Джаббарлы, Г.Джавид, Н.Нариманов. Но они не просто повторяют принципы драматургии Ахундова, а развивали еѐ дальше. То же самое происходило в русской литературе. На
словах выступая против литературы прошлых лет, русские писатели использовали достижения
классиков русской драматургии.
Не случайно, говоря о драматургии Дж.Мамедкулизаде, исследователи отмечали, что его
пьесы отличались новизной подхода, жанровым обновлением. Так, например, сравнивая драматургическое творчество Дж.Мамедкулизаде и М.Ф.Ахундова, И.Габиббейли отмечает: «В отличие от комедий основоположника азербайджанской драматургии Мирзы Фатали Ахундова
(1812-1878), более близких по жанру и сущности к драме, комедии Джалила Мамедкулизаде –
это скорее трагикомедии с преобладанием трагического начала» [1, с. 103].
Интересна в жанровом отношении и драматургия Наримана Нариманова, испытавшего
сильное влияние русских классиков и придающего большое значение роли театра в воспитании
и образовании народа. Интерес к театру, драматургии приводят к тому, что он обращается к переводу на азербайджанский язык «Ревизора» Гоголя, играет роль городничего в этой пьесе, а
также сам начинает создавать драматические произведения. Н.Нариманов является автором про-

светительской драмы «Невежество», исторической драмы «Надир-шах», комедии «Шамдан-бек»
(или «Горе от языка»). Все они отличаются широтой жанрового диапазона.
Много нового как поэт, драматург, прозаик привносит в азербайджанскую литературу в
начале XX века и Дж.Джаббарлы. Он пишет стихи, прозу, но, конечно, истинную славу принесла Дж.Джаббарлы его драматургия, его сценические произведения. С юных лет он пишет пьесы, которые сегодня входят в сокровищницу азербайджанской драматургии. Это «Верная Сария, или смех сквозь слѐзы», «Увядшие цветы», «Насреддин шах», «Взятие Адирны», «Бакинская война», «Айдын», «Огтай Эльоглу», «Невеста огня», «Севиль», «Алмаз», «Переворот»,
«Яшар». Новаторские по своей жанровой структуре, эти пьесы не потеряли актуальности по сей
день.
Как видим, азербайджанская и русская литература начала XX века, в частности 192030-х годов, богата поэтическими, прозаическими и драматическими произведениями, которые, находясь в одном русле, характеризуются поиском наиболее действенных способов отражения меняющейся действительности. Несмотря на идеологическое давление, призывы
воспевать только революцию и людей революции, писатели России и Азербайджана вели
свои творческие поиски и обогатили современную им и последующую литературу бесценными художественными образцами, оказавшими влияние на всю последующую литературу.
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SUMMARY
In the article, life and creative works are talked XX from Russian meeting to begining of the
century andAzerbaijan writers and private sides of their creative works. The representatives have
longed for to description of the reality using fuller from tendencies of the literary process of the
same time that they lived and same place.
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MÜXTƏLĠF DĠNĠ VƏ FƏLSƏFĠ SĠSTEMLƏRDƏ XEYĠRXAHLIQ VƏ RƏHMLĠLĠK
MƏSƏLƏLƏRĠ VƏ ġƏRĠN FENOMENOLOGĠYASI PROBLEMĠNƏ DAĠR
Bir çox mövcud dinlərin qarĢısında belə bir problem durur: əzab və Ģərin mövcudluğuna necə
reaksiya vermək lazımdir ki, bununla sevgi və rəhmlilik kimi təməl hissləri ifadə etmək mümkün
olsun. Bütövlükdə dinlər bunu iki yolla həll edirlər. Birincisi, təbii əzab-əziyyətə qarĢı dinlər
bədbəxt vəziyyətdə olana rəhmli olmağı təĢviq edirlər. Bütün böyük dinlər əziyyət çəkənlərə
qayğını inkiĢaf etdirmək üçün müxtəlif üsullarla təĢkilatlar, strukturlar və qaydalar yaradıblar.
BaĢqa sözlə, hər bir din insanın zəifliyi və zərifliyinin əxlaqi nəticələrini etiraf edir, və onları
azaltmağa can atırlar. Ġkincisi, insan zalımlığına qarĢı durmaq üçün dinlər əxlaq prinsiplərini irəli
sürürlər. Bu prinsiplər ya dinin tərəfdarlarını baĢqalarına əziyyət verən davranıĢlar etməkdən
çəkindirməyi nəzərdə tutan qaydalar formasıdır, ya da ruhi təmrinlər, dualar və ya meditasiyalar

formasında olan qaydalar yaradır ki, burada da məqsəd zalımlığa imkan verməyən həyat tərzini
formalaĢdırmaqdan ibarət olur. Məsələn, Ġslamda zəkat və ümmə prinsipi vardır ki, xeyirxahlığı,
birliyi və bərabərliyi ifadə edir [6, s.94]. Ġnduizmdə və caynizimdə ahimsa prinsipi əsas əxlaqi
anlayıĢlardan biridir ki, hər bir canlıya zərər verməməyi tələb edir. Ġudaizm insanın istismar
edilməsini və ona qarĢı sərtlik göstərilməsini qadağan edir [7, s.210]. Xristianlıqda sevgi
konsepsiyası, hətta, əziyyət vasitəsi ilə belə ifadə edilir [8, s.26]. Buddizmdə bütün canlı varlıqlara
qarĢı rəhmdil olmağı tələb edən prinsiplər vardır [3, s.37]. Bu kimi misalları mövcud digər dinlərə
də aid edib çoxaltmaq olar...
Bütün bunlar əziyyət və Ģərin olması faktına dini cavabları ifadə edir. Bu variantlar məsələyə
yanaĢmağın ümumi fonunu təĢkil edir. Əsas teistik dinlərdə Ģərin aradan qaldırılması vəzifəsi
Allahın fəallığı sferasına aiddir. Əksər hallarda Allah insanlardan vasitə kimi istifadə edir, bəzən isə
birbaĢa hərəkət edir.
ġər problemi ilə bağlı hər Ģeydən öncə qəbul etmək lazım gəlir ki, ən dəhĢətli Ģər insanların
və ya heyvanların fiziki əziyyətlərindən ibarət deyil, mənəvi pislikdədir. Bununla bağlı Sokrat qeyd
edirdi: ―Ġnsanın ədalətsizlikdən zərər görməsi, özünün ədalətsizlik etməsindən daha yaxĢıdır‖.
Cinayət edən kəs özündə böyük bir Ģər daĢıyır və onu ―Ģər‖ kimi yox, qurbanın əziyyət
çəkməsindən qaynaqlanan mənalarda reallaĢdırır. Günah mənbəyi olan əxlaqi pislikdən yaranan
uyğunsuzluq, bədbəxt hadisənin nəticəsi olan ölümün gətirdiyi pisliklə müqayisə olunmazdır.
Humanist etikanın nöqteyi-nəzərincə, Ģər həyata qarĢı yönələn hər bir Ģeydir. Xeyir həyatla
eyniləĢdirildiyindən həyatla ölüm arasında seçim etmək fundamental etik alternativlikdir. Freydin
fikrincə bu, məhsuldarlıqla destruktivlik, qabiliyyətlə qabiliyyətsizlik, ləyaqətlə qüsur arasındakı
alternativlikdir. Ġnsanın dağıdıcılıq tendensiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunun üçün biz
nifrətin iki anlayıĢı arasında fərqləndirmə aparmalıyıq: rasional (―reaktiv‖) və irrasional (―xarakterlə
ĢərtlənmiĢ‖). Rasional nifrət Ģəxsiyyətin özünün və baĢqasının azadlığına, həyata və ya ideyaya olan
təhlükəyə reaksiya verməsini ifadə edir. Bu nifrətin ön səbəbi həyata olan hörmətdir. Xarakterdən
yaranan nifrət bundan keyfiyyətcə fərqlənir. Nifrətin bu növü xarakterdə ―oturmuĢ olur‖ və zamanzaman səbəbsiz və ya səbəbli kənara püskürür. Maraqlıdır ki, nifrət edən adam öz hissini yerliyersiz ifadə edəndən sonra özünü xoĢbəxt kimi hiss edir. Beləliklə, nifrət bizim Ģüurumuzda Ģərlə
(pisliklə) eyniləĢir. Ġslamda maraqlı mövqe vardır: Ģərə qalib gəlmək lazımdır, ancaq həqiqi Ģərə,
baĢqa masqa altında gizlənənə yox. Yəni Ġslam yalnız insanın xislətində olan Ģəri, pisliyi
təmizləməyi tövsiyə edir, müxtəlif həyat situasiyalarında müvəqqəti yaranan və yaranmalı olan
sərtliyi yox. Deməli, Ġslamda insanın xeyirxahlığı onun qəlbinin təmizliyi ilə birbaĢa bağlanır,
burada riyakarlıq ola bilməz. Allahını tanıyan insan bu səbəbdən Ġslama görə, yaxĢı, xeyirxah olur.
Onda nifrət də kateqoriya kimi edilməlidir. Xaraktercə nifrətli olan bəndə xeyirxah deyil, Allahın
qəzəbinə gələndir. Ġnsanın qəlbində Allaha sevgi və inam varsa, orada nifrət və Ģeytan yoxdur.
Qəlbində nifrət olanda isə Allah sevgisi olmur. Ġslama görə, insanın özünütəsdiqində ilkin yerdə
duran Allaha sevgi və inamdır, ondan çəkinməkdir. Bu anlamda da nifrət insanın Allaha aparan
yolunu bağlayan Ģeytani hissdir. O baĢqa məsələdir ki, insan ayrıca Ģeytana qarĢı lazım gələndə
nifrət hissi keçirməlidir ki, onun əməllərinə yol verməsin. Ġnsan qətiyyətlə Ģeytani hissləri, o
cümlədən nifrəti rədd etməlidir. Bunun üçün Allahın izn verdiyi qədərdə iradəsini bu yaramaz
məhfumlara qarĢı kökləməlidir. Buradan həm də özünütəsdiqdə xeyirxahların bir yerdə olması, birbirini tanıması və bu mənada ümmət olması ehtiyacı aydın görünür. Yəni Ġslamda fərdin özünü
təsdiqi həm də kollektiv iĢdir. Bütün Ġslam ümmətinin taleyi elə bil ki, eyni məzmuna malik olur.
Toplumun bir yerdə hərəkət etməsi, birinin digərindən fərqlənməməsi Ġslam təliminin əsas
cəhətlərindəndir. Ramazan ayında sosial ierarxiyanın ən yüksək pilləsində olanla ən aĢağıda olanın
eyni süfrə arxasında oturması bunun bariz nümunəsidir. Hansı cəmiyyətlərdə ki, bu qaydaya əməl
edilmir, Ġslama görə orada dürüstlük yoxdur, ədalət yoxdur. Bu tip cəmiyyətlərin uğurlu olması da
dinə görə, imkansızdır – Ģər hardansa vurub çıxmalıdır.
Qərbdə Ģər probleminə əsasən, iki yanaĢma ənənsi vardır – Avqustin və Ireney yanaĢmaları.
Avqustin ənənəsi müqəddəs Avqustinin adı ilə bağlıdır. Ona Platonun təsiri olmuĢdur. Platon
fəlsəfəsində deyilir ki, ―ayrı-ayrı əĢyalar öz formalarının mükəmməl olmayan surətləridir‖. Qeyrikamillik adi əĢyalar dünyasının xüsusiyyətidir. Avqustin təsdiq edirdi ki, Ģər xeyirə qarĢı duran

müstəqil qüvvə deyil, yalnız xeyirin çatıĢmamasıdır. Ġnsana xas olan azad iradə və səhvlərə
məhkumluq əziyyətə və pisliyə gətirib çıxara bilər, çünki bizə təcrübəmizlə məlum olan dünya
qeyri-mükəmməl oxĢarlarla doludur, Ģər və əziyyət isə məhz bu qeyri-kamilliklə bağlıdır...
Avqustin hesab edirdi ki, Ģər dünyaya yalnız mələklərin ―tənəzzülü‖ ilə bağlı gəlmiĢdir. O
yazırdı ki, bütün mələklər kamil yaradılmıĢdır, ancaq onlardan bəziləri az nemət aldılar və
―yıxıldılar‖ [1, s.316]. Sonra bu yıxılmaq insan səviyyəsində təkrar olundu. Nəticədə insan kökdən
qeyri-kamil, qüsurlu, günahlı oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, bu təlimə görə, Ģər müstəqil reallıq
deyil. O, sadəcə göstərir ki, kamillik bütövlüyünü itirmiĢdir, halbuki öncədən onun tam kamil
olması nəzərdə tutulubmuĢ.
Avqustinin mövqeyi Foma Akvinskinin onu müdafiə etməsi ilə xüsusi təsirə malik oldu. Bu,
katolisizmin Ģərlə bağlı əsas mövqeyinə çevrildi. Beləliklə, Avqustinə görə, dünya yaxĢıdır, ancaq
öncədən nəzərdə tutulduğu qədər yaxĢı deyil. Xeyir bizim canatmalı olduğumuz kamillikdir. ġər
özlüyündə hansısa əĢya və ya substansiya deyil, ancaq öncədən nəzərdə tutulmuĢ mükəmməlliyin
qüsurudur. Bu yanaĢmanı baĢqa sözlərlə ifadə edərək demək olar ki, əzab və Ģər dünyaya çox
məhdud baxıĢın nəticəsidir.
ġər probleminə Qərbdə olan ikinci ənənəvi yanaĢma Ġreneyin adı ilə bağlıdır. Bu ad yepiskop
Lionskiyə aid edilir. Bu nəzəriyyə nə Ģər və əziyyətin mövcud olmadığını inkar edir, nə də Allahın
onların mövcudluğuna imkan vermədiyini qəbul edir. Ancaq o sübut etməyə çalıĢır ki, Allah bu
hadisələrin mövcud olmasını, onların köməyi ilə daha artıq xeyir olan – insan azadlığını və
insanların Ġlahi ilə əlaqə qurmaq qabiliyyətini həyata keçirmək üçün rəva görüb. Bu yanaĢma insan
həyatının qüsurlarını etiraf edir, eyni zamanda ona iĢarə edir ki, Allahın oxĢarları kimi yaranmıĢ
insanlar yetiĢmək və inkiĢaf etmək imkanına sahib olmalıdırlar ki, Allahın onlar haqqında
düĢündükləri obraza yaxınlaĢsınlar. Ġnsanlar həyatda rastlaĢdıqları əzab-əziyyətlər vasitəsi ilə
yetiĢmək və öyrənmək imkanı qazanırlar ki, bu da onlarda xeyir və Ģər haqqında təcrübələri olmasa
idi, mümkün deyildi. Həmin məqamda bu yanaĢmanın Ġslamla müəyyən oxĢarlığı vardır.
Problemsiz dünyada, mənəviyyat statikdir. Əxlaqi yüksəliĢ yalnız çətinliklər olan yerdə mümkündür. Ancaq inkiĢaf etmək insanın nəyinə lazımdır? Dinə görə, o dünyada müəyyən yerə - cənnətə
düĢmək üçün. Onda insanın özünütəsdiqi bu mənada o dünyaya hazılıq deməkdir. Ġnsan ―bu
yalançı‖ dünyada ―əsl dünyada‖ yaxĢı olmaq üçün mənəviyyatını kamilləĢdirir, Allahın dediyi
qaydada yaĢamağa çalıĢır. Ġnsanın mənəvi özünütəsdiqinin belə transformasiyası faktiki olaraq onun
ikiləĢməsi deməkdir. Yəni o bu dünyada o dünya üçün çalıĢır: Bu iki fərqli məqamı uyğunlaĢdıra
bilən kəslər xoĢbəxt sayıla bilərlər.
Ġslamda əsas mövzu Allahın iradəsidir. Onda heç bir Ģübhə yeri qalmır ki, əzab-əziyyət
Allahın icazəsi ilə mövcuddur. Hərçənd bu zaman Allahın hansı məqsəd güddüyü insan zəkasından
kənarda qalır. Bununla yanaĢı, əxlaqi pislik konsepsiyasında Ġslam insan azadlığı məsələsini qəbul
edir. Ġudaizmdə olduğu kimi Ġslamda da mütləq Allah Ģübhə altına alına bilməz. Ancaq buna
rəğmən Allahı rəhmdil və mərhəmətli adlandırırlar, yəni Ġslam hesab etmir ki, Allah insanların
əzab-əziyyətinə laqeyddir.
Hər hansı əxlaq kodeksinin əsasında müəyyən baza prinsipi dayanır. Bu, insanların
davranıĢına əxlaqi qiymət vermənin ümumi meyarı olur. Xristianlıq xeyir və Ģərin fərqləndirilməsinin, davranıĢda əxlaqi və qeyri-əxlaqi olanın ayrılmasının öz meyarlarına malikdir. Xristianlığın
meyarı Allahla əbədi ilahi həyat yaĢamaq naminə Ģəxsi öülmsüz ruhun xilası marağından ibarətdir.
Xristian ilahiyyətçiləri deyirlər ki, Allah insanların qəlbinə hansısa ümumi, dəyiĢməz mütləq əxlaqi
qanun yerləĢdirib. Ona qəlbindəki Allah səsinə qulaq asmaq kifayətdir ki, əxlaqlı olsun. Xristianlığın əxlaq kodeksi müxtəlif sosial-tarixi Ģəraitlərdə yüzilliklərlə yaradıldı. Bununla bağlı onda
çox müxtəlif ideologi qatlar tapmaq olar. Onlar inanc sahibləri qruplarının əxlaqi təsəvvürlərini əks
etdirirlər. Xristian əxlaq Ģüurunun və əxlaqının praktiki tərəflərinin çox ziddiyyətli olması bununla
izah edilir. Xristian dininin mərkəzi obrazı xaçda çarmıxa çəkilmiĢ Ġsa peyğəmbərdir. Bu obraz
insanlar kimi əziyyət çəkən Allahın immanent aspektini təqdim edir və Ġsa peyĢəmbərin timsalında
əxlaqi pisliyi əziyyətin səbəbi olanları bağıĢlayır. Ona görə də xristianlıqda Ġusus Xristosda ifadə
olunan Allah ―obrazı‖ ilə (bağıĢlayan və əziyyət çəkən) ―təbii ilahiyyatın‖ Allahın ―səbəbsiz səbəb‖
obrazı arasında ―gərginlik‖ vardır.

Qeyd edək ki, məhz Allahın əziyyət çəkən və bağıĢlayan Ġsa timsalında görünməsi, bu dini
Ġslamdan kəskin fərqləndirir. Xristianlıq Ģüurlu surətdə Ġsanın əziyyət çəkən obrazını mərkəzə
yerləĢdirir. Ġsanın ―dirilməsi‖ problemin məntiqi həllindən çox, xeyirin Ģər üzərində qələbəsi kimi
ümidin güclü obrazıdır.
Daosizmdə məsələ Dao ilə harmoniyada yaĢamaq zərurəti formasında qoyulur. Əgər insan
Dao ilə harmoniyada yaĢayırsa, onu uğurlar gözləyir. Hər Ģeyə xeyirxah münasibət göstərmək və
rəhmdil olmaq gərəkdir. Ehtiyacı olanlara yardım etmək gərəkdir, baĢqalarının sevincini və kədərini
özünükü kimi qəbul etmək lazımdır. Ġnsanları çətinliklərdən qurtarmaq lazımdır. YaxĢı iĢlər
mükafat gətirir, pis iĢlər cəzalandırılır. Mükafat var-dövlət, inkiĢaf, Ģöhrət, uğurlar, nailiyyətlər,
nəcib nəsil formasında ifadə oluna bilər. Cəza kasıbçılıq, uğursuzluq, biabırçılıq, nalayiq övladlar
formasında verilir. Mükafat və cəza insanın ailəsi və nəsilinə də aid edilir [4, s.86]. Ona görə də bir
nəslin davranıĢı sonrakı nəsillərin taleyinə təsir edir. Fikir də hərəkət kimi nəticələr verə bilir.
Əxlaqsız fikir əxlaqsız davranıĢa bərabərdir. Tövbə pis hərəkəti yumĢalda bilər, əgər verilən sözə
sonra həmiĢə əməl edilsə.
Induizmdə Ģər haqqında vahid mövqe tapmaq çətindir. Bütövlükdə mahiyyət ondan ibarətdir
ki, tanrıların çoxluğu baĢ verənlərin onlardan hansınınsa birinin üstünə atmağa imkan vermir. Ona
görə də Qərb dini təlimlərindəki tipik Ģər problemini induizmə aid etmək olmur. Ġnduslarda əziyyət
məsələsində əsas rolu karma oynayır – bu, edilən hərəkətin nəticəsidir. Xeyirxah iĢlər yaxĢı
nəticələr verir. Karma mexaniki olaraq əxlaqi pisliyə alternativ yaradır. Bu nəzəriyyəyə görə, təbii
pislikdən əziyyət çəkən insanlar keçmiĢ həyatlarında etdiklərinin bəhrəsini görürlər.
Buddizm insana əziyyətə əxlaqlı qalib gəlmək üçün ruhi inkiĢafı nəzərdə tutan meditasiyanı
və müdrikliyi təklif edir. Digər dinlərdən fərqli olaraq buddizm yaradıcı-Allah ideyasına söykənmir.
Buddizm nöqteyi-nəzərindən təbii əziyyətin səbəbi hər Ģeyin kəsilməz olaraq dəyiĢməsindədir və
fərdi əĢyalar onları yaradan Ģərtlərdən asılı olaraq mövcud olurlar. Ġnsanlar zərif, məhdud və çox
zəif varlıqlardır. Məgər düĢünmək olarmı ki, biz müxtəlif təbii əziyyətlərə tabe olmayacağıq?
Budda yolunun məqsədi insana əziyyəti baĢa düĢməkdə və aradan qaldırmaqda kömək etməkdir[4,
s.150]. Bunun altında buddizm hətta bu keçici və müvəqqəti dünyada belə xoĢbəxtliyə nail olmağı
nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, bütün ġərq fəlsəfi məktəblərinə xas olan bir cəhət burada da özünü
göstərir: ġəqrdə heç kəs həyatın təməldən problemsiz olduğuna və əziyyətin təəssüf doğuran təsadüf
olduğuna inanmır. Ġstənilən həyati təzahürün əsas ilkin Ģərti artım və sönmənin, xoĢbəxtliklə
kədərin, qazancla itkinin balansıdır. Bundan çıxıĢ edərək müdrik adam bütün mövcudatın ikili
olduğunu görür və bu verilənlə harmoniyada yaĢayır. Məhz bu cür yanaĢma insana həyatının bütün
qara və ağ günlərinə rəğmən xoĢbəxt və azad yaĢamağa imkan verir. Beləliklə, bütünlükdə ġəqr
fəlsəfəsi əziyyəti problem səviyyəsinə qaldırmır ki, bu məsələdə Qərb təfəkkür tərzindən fərqlənir.
Qərb dini təlimləri həyata kiĢi təfəkkür tərzi prizmasından yanaĢır və əks mövqenin (qadın təfəkkür
tərzinin) olmasına görə ―üzr istəməyə‖ çalıĢır [5, s. 24-28]. Etiraf etmək lazımdır ki, bu məqamda
ġərq təfəkkür tərzi daha dolğun və həyati təsir bağıĢlayır. Bu halda insanın özünütəsdiqi nikbin
məzmuna malik olur. Ġnsan əziyyəti, pisliyi, xeyir və Ģəri təbii qəbul edərək özünün dürüst olmasına
çalıĢır. Bu ziddiyyətli həyatı həmin təsəvvürlə xoĢbəxt və azad yaĢaya bilir. Ağlı-qaralı dünyada
Ģikayətə yer qalmır – daim öz üzərində iĢləmək, təkmilləĢmək lazım gəlir. Kamilliyə yüksəlmək
həyatın təməlində ziuddiyyətli məqamların olmasını aksiom kimi qəbul etməyi nəzərdə tutur. ġərq
təfəkküründə özünütəsdiqin əsas əlaməti bundan ibarətdir. Yuxarıdakı müqayisələr də məhz bu
nəticəni çıxarmağı əsaslandırmağa xidmət edir.
Mənəvi pisliyə münasibətdə buddizm öyrədir ki, hər bir hərəkət nəticə (karma) doğurur.
Ġstənilən əxlaqi baxımdan düzgün olmayan davranıĢ (məsələn, həyatdan kimisə məhrum etmək
niyyəti) qurban üçün fəlakətli nəticə verir, ancaq tez və ya gec bu hərəkəti edən insanı da zəiflədir.
Bəzi buddistlər bu məqamı reankarnasiya konsepsiyası (təkrar-təkrar ruhun cildini dəyiĢməsi)
vasitəsi ilə izah edirlər: həyatda qazanılan yaxĢı və ya pis karma sonrakı həyatlarda necə olmağı
müəyyənləĢdirir. BaĢqaları bunu daha çox psixoloji məqam kimi izah edirlər. Ona iĢarə edirlər ki,
insanın bu günkü vəziyyəti böyük mənada öncələr etdiyi seçimlər vasitəsi ilə müəyyən edilir.
Əziyyət probleminin həll edilməsinə münasibətdə buddizm müdrikliklə yanaĢı canıyananlığı təklif

edir. Əziyyət çəkənlərə yardım etmək nəinki onların öz vəziyyətini yaxĢılaĢdırır, həm də kömək
edən üçün yaxĢı karma yaradır.
Din fəlsəfəsi baxımından Ģeytan ideyası Ģər və əziyyət kimi ümumi problemin tərkib
hissəsidir. Əgər hər Ģeyə qadir Allah varsa və O xeyirxahdırsa, Ģər və əziyyət haradan yaranır?
ġeytan obrazı bu pisliyin mənbəyini ifadə etmək üsullarından biridir. Xristianlıq öz tarixinin
müəyyən mərhələsində, xüsusilə orta əsrlərdə cəhənnəm odu obrazından inanc sahiblərini axmaq
hərəkətlərdən çəkindirmək üçün istifadə etməyə baĢladı. Ġslamda bu məqam daha güclüdür.
Buddizmdə müxtəlif cəhənnəmlər vardır: isti və soyuq. Ümumiyyətlə, buddizm qeyd edir ki, bu
Cəhənnəmləri insanın ölümdən sonra düĢəcəyi yer kimi yox, daha çox həyat boyu yaĢanan
bədbəxtçilik kimi baĢa düĢmək gərəkdir. Bu, xristianlığa da aiddir, ancaq Ģeytan və cəhənnəmin real
mövcud olması xristianlıqda mübahisə predmetidir.
Ümumiyyətlə, cəhənnəm məsələsi hər bir halda əxlaqla bağlıdır. Ən kobud formada cəhənnən
əzabları qorxusu yaxĢı hərəkətlər etməyə stimuldur. Daha incə səviyyədə onu axmaq hərəkətlərin
əzabverici nəticələri ola biləcəyinə inam kimi qəbul etmək olar [2, s. 101]. Burada maraqlı bir
psixoloji məqam da vardır: cəhənnəm əzablarının obrazı ilə qarĢılaĢan zalım insan zorakılıq və
zalımlıq obyekti olan adamların nələr çəkdiyini fikrən yaĢaya bilər.
Beləliklə, yuxarıda Ģərh olunanlar göstərir ki, Ģər və əziyyətə dinin necə reaksiya verməsindən
asılı olmayaraq tamamilə məntiqə əsaslanan yanaĢma məhduddur. Məsələn, xristianlıq və
buddizmdə onun əlamətlərini görmək olar. Xristianlıq Ģər probleminin məntiqi həllini tapa bilmədi,
hərçənd onu Ġsa peyğmbərin timsalında həll etməyə çalıĢır. Bu dində dirilmə əziyyətin fonunda
ümidin rəmzidir. Bu isə suala məntiqi cavabdan çox, dini təcrübənin təsdiqidir. Buddizmdə əziyyət
problemi mərkəzi yer tutur. Orada bu problemin məntiqi həllindən çox, ondan qurtulmağın üsulları
önə çəkilir. Buddistlər ox dəymiĢ insanın onu öyrənməkdən çox çıxartmağa çalıĢdığını tez-tez misal
kimi çəkirlər. Buddizm baxımından Qərbdə Ģər oxu çıxartmaq üsullarını tapmaqdan çox, oxun
özəlliklərini analiz etmək aspektində öyrənilir. Bununla da monoteizmdə Ģər problemi özünün
müxtəlif formalarında əsas çətinlik mənbəyi olaraq qalır. ġərin mövcud olduğunu qəbul edən
istənilən yanaĢma sevən Allah konsepsiyası ilə ziddiyyət təĢkil edir. Bu, xüsusilə ənənəvi teizmdə
Allahın dünyanı heç nədən yaratdığı haqqındakı ideyada özünü daha aydın göstərir. Çünki əgər
Allah hər Ģeyin əsasıdırsa, Ģər də ondan qaynaqlanır. Məsələn, əgər Allah insan azadlığına rəvac
verirsə, onda onun istənilən hərəkətinə məsuldur – axı, insan yalnız vasitədir, hər Ģey Allahın
iradəsindən asılıdır! Yeganə çıxıĢ yolu yenə də azad insan obrazındadır ki, o, mənəvi təkmilləĢmə
ilə Ģərə qalib gələ bilər. Lakin burada azadlığın sərhədi məsələsi mübahisəlidir. Suinbernə görə isə
həddən çox uzun müddətli əziyyət çəkmək Allahln rəhmdilliyinə zidddir. Əziyyət və Ģər haqqında
müxtəlif yanaĢmaların olmasına baxmayaraq, heç birində problem birmənalı həll edilmir. Görünür,
bu problem Allahın öz ixtiyarında olan və insan üçün həmiĢə qaranlıq qalan məqamlara bağlıdır.
Dini təlimlər əsrlərlə insanın düzgün həyat keçirməsini tənzimləyə bilən mənəvi ehkamlar
yarada bilmiĢdir. Ġnsanların birgəyaĢayıĢını təmin etməkdə bunun əhəmiyyəti ölçüyəgəlməzdir.
Müasir dünyamız üçün onun daha böyük əhəmiyyəti olduğunu anlamaq olar. Ġndi qlobal problemlər
içində qalan bəĢəriyyətə məhz mənəvi çıxıĢ yolu lazımdır. Müasir insanın mənəvi özünütəsdiqi necə
olmalıdır sualı olduqca aktualdır. Ġnsan təfəkkürünün məhsulu olan bir çox yeniliklər həyatı həm də
mürəkkəbləĢdirir. Ġnsanın özünün təbiətə zərər vurması, onu məhvə doğru aparmasında narahatĢılıq
getdikcə artır. Elmi təfəkkürün təkamül dinamikası və istiqaməti də göstərir ki, burada həllini
gösləyən problemlər çoxdur. Ona görə də insanın mənəvi özünütəsdiqi üzərində ciddi düĢünmək
lazım gəlir. Müasir insanın həyatında elm və dinin rolu artdığından, məsələnin bu tərəfi də aktuallıq
kəsb edir. Görünür, burada birləĢdirici, sintezedici rolu fəlsəfə oynamalıdır.
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SUMMARY
The given article touches upon the problems of dignity, mercy and evil phenomenology in
different religious and philosophical systems. The comparative analysis of the concepts of good,
evil, dignity, mercy in most of the existing religious systems is given in the context of person selfaffirmation.
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AZƏRBAYCAN-ĠSRAĠL MÜNASĠBƏTLƏRĠ
ĠRAN KÜTLƏVĠ ĠNFORMASĠYA VASĠTƏLƏRĠNDƏ
Ġran Ġslam Respublikası özünün müasir Qafqaz siyasətini bir sıra amillərin təsiri altında
formalaĢdırır. Həmin amillərdən biri də Ġranın özünün əsas düĢmənlərindən biri hesab etdiyi Ġsrailin
regiona ayaq açması və Azərbaycan ilə mövcud münasibətləridir. Ġran Azərbaycan-Ġsrail
münasibətlərinin qəti əleyhinədir və ölkə KĠV-lərində öz narazılığını mütəmadi olaraq bəyan edir.
Azərbaycan dövlətinin sionist rejim ilə yaxın və möhkəm əlaqələrə malik olduğunu, bu
əlaqələrin geniĢlənməsində Türkiyənin birbaĢa və təyinedici rol oynadığını göstərən ―Ġran‖ qəzeti
yazır ki, Ġsrail ĠĠR ilə əlaqələrinin gərgin olması səbəbindən özünün Azərbaycan Respublikası ilə
əlaqələrini geniĢləndirməyi çox mühüm və dəyərli sayır [7]. «Comhuri-ye eslami» qəzeti bu faktı
təsdiq edərək göstərir ki, Ġsrailin keçmiĢ xarici iĢlər naziri Liberman bildirib ki, Azərbaycanın Ġsrail
üçün əhəmiyyəti, Livanın Ġran üçün əhəmiyyəti qədərdir. Və Ġsrail Bakı ilə əlaqələrini geniĢləndirməklə özünün ən böyük düĢməninin hədələrini elə öz sərhədlərində cilovlayacaq [8].
Ġran mətbuatında Ġsrailin Azərbaycan ilə əməkdaĢlıq etməkdə aĢağıdakı məqsədləri güddüyü
göstəilir:
– Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikilməsini dəstəkləməklə özünün yanacağa olan
ehtiyacını təmin etmək;
– Qafqaz regionunun istehlak bazarına daxil olmaq;
– gizli cəsusluq əməliyyatları həyata keçirmək, xüsusilə də Ġran Ġslam Respublikası əleyhinə;
– Azərbaycanda yaĢayan yəhudilərin Ġsrailə mühacirətlərinin asanlaĢdırılması;
– Ġsrailin mənafeyini qorumaq məqsədilə azərbaycanlı yəhudiləri birləĢdirmək;
– Qafqaz regionunda, o cümlədən Azərbaycanda və Mərkəzi Asiyada islamçılıqla mübarizə [7].
Azərbaycan dövlətinin də Ġsrail ilə əlaqələr qurarkən öz qarĢısına bir neçə məqsəd qoyduğu
göstərilir. Onların bir hissəsi aĢağıdakılardan ibarətdir:
– Ġsrail dövlətinə məxsus Ģirkətlərin sərmayələrini cəlb etmək və müharibədən qalmıĢ
xarabalıqların yenidən tikilməsinə onun yardımından istifadə etmək;
– inkiĢaf etmiĢ hərbi və elmi texnikadan istifadə etmək;
– Ġsrail dövlətinin köməkliyi ilə ABġ və Avropa ölkələri ilə dostluq əlaqələri qurmaq;
– radikal islamçılıqla mübarizə, dindarların və dini partiyaların artmasının qarĢısını almaq;
– ABġ konqresində erməni lobbisinin təzyiqlərinə qarĢı durmaq və erməni lobbisinin təzyiqləri ilə ABġ konqresinin Azərbaycana qarĢı qəbul etdiyi 907-ci düzəliĢin ləğvinə nail olmaq üçün
ABġ konqresində yəhudi lobbisinin köməyindən istifadə etmək [7]. Bununla bağlı olaraq ―Comhuri-ye eslami‖ qəzeti yazır ki, beynəlxalq təĢkilatlarda və güc mərkəzlərində erməni lobbisinin nüfu-

zunun qarĢısını almaq istəyən Azərbaycan dövlət adamları fikirləĢdilər ki, sionist rejimlə əlaqələr
qurmaqla və onlara arxalanmaqla Amerika dövlətində və konqresində yəhudi icmasının nüfuzundan
istifadə edərək ABġ dövlət adamlarının və nümayəndələrinin Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinə
dair fikrlərini dəyiĢə bilərlər [8].
Ġran mətbuatında göstəilir ki, Azərbaycan-Ġsrail beynəlxalq birliyinin sədri, Ġsrail parlamentinin sabiq nümayəndəsi Ġosif ġaqal Azərbaycanın ĠKT-nın (indi – ĠƏT) Ġsrail əleyhinə bütün
qərarlarını dəstəkləməsi barəsində bildirib ki, Azərbaycan bü qərarları həmin təĢkilatın üzvü olduğu
üçün dəstəkləyir. Eyni zamanda, o qeyd edib ki, Ġsrail dövləti Azərbaycanın fələstinlilər tərəfindən
müstəqil dövlət yaradılmasını dəstəkləməsinə normal yanaĢır, çünki Ġsrailin baĢ naziri Benyamin
Netanyahu da fələstinlilərin bu istəyini dəstəkləyir. O, həmçinin Azərbaycanın Ġsrail və Fələstin
arasında münaqiĢənin danıĢıqlar masası arxasında sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğuna
inandığını bildirib [8].
«Comhuri-ye eslami» qəzeti Ġsrail dövlət nümayəndəsinin sözlərinə istinadən Ġsrailin Azərbaycanın ən yaxın strateji hərbi müttəfiqi olduğunu və Ġsraildən idxal olunan silahların Azərbaycanın öz müstəqilliyini qorumasına imkan yaratdığını yazır [8].
Göstərilənlərlə yanaĢı, Ġran KĠV-ləri bildirirlər ki, Azərbaycan dövlətinin sionist rejimlə
münasibətlərinə baxmayaraq, ölkə əhalisi iki ölkə arasında əlaqələrin geniĢlənməsinin tərəfdarı
deyil və əhali buna etirazını özünəxas Ģəkildə nümayiĢ etdirir [8].
Azərbaycanın Ġsrail ilə əməkdaĢlığından narazı olan ĠĠR rəsmiləri həmiĢə yerli KĠV-lər
vasitəsilə buna öz etirazlarını bildirirlər. Ġran KĠV-ləri bəzən Azərbaycan əleyhinə hətta təhqiredici
çıxıĢlardan çəkinmirlər. 2009-cu ildə də Azərbaycanda Ġsrailin səfirliyinin açılmasını Ġran Silahlı
Qüvvələr BaĢ Qərargahının rəisi Seyid Həsən Firuzabadi əhali əleyhinə sui-qəsd adlandırmıĢdı və
qeyd etmiĢdi ki, Ġran bir daha Azərbaycanla heç bir iĢ görməyəcək [9]. Qeyd etmək lazımdır ki,
həmin vaxt Ġran Ġsrail prezidenti ġimon Perezin Bakıya səfərinə etiraz olaraq özünün
Azərbaycandakı səfirini Ġrana geri çağırmıĢdı [9].
2011-ci ilin avqust ayında da Azərbaycanda orta və ali məktəblərə qızların hicabla getməsi ilə
bağlı Təhsil naziri M.Mərdanov ANS telekanalına müsahibə verərək bu məsələnin valideynlər və
məktəb direktorları arasında razılıqdan asılı olacağını bildiribmiĢdi. Bunun ardınca həmin ayın 9-da
«Fars» xəbər agentliyinə müsahibə verən H.Firuzabadi yenidən Azərbaycanı islam qanunlarına
əməl etməməkdə ittiham edərək bu məsələdə Ġsrailin əlinin olduğunu bildirmiĢ və dövlət rəsmilərinin ünvanına xoĢagəlməz sözlər demiĢdi. «Ebrət» müstəqil informasiya agentliyinin məlumatına
əsasən H.Firuzabadi bəyan edib ki: «Bəzi qonĢu və müsəlman ölkələr dostluq meyarlarını
qorumurlar və sionistlərin ayağını öz ölkələrinə açırlar. Bu gün isə göstəriĢ verirlər ki, müsəlmanlar
arasında ilahi ehkamlar qadağan edilsin» [(9]. O, eyni zamanda, bildirib ki, Azərbaycanlıların
damarlarında «iranlı qanı» axır və əgər islami ehkamlara diqqət yetirilməzsə «sonu pis olar» və
«oyanmıĢ» aran (Azərbaycan – K.R.) xalqının qarĢısını almaq olmaz [10]. Azərbaycan XĠN-in
etiraz notasından sonra həmin məlumat «Fars» xəbər agentliyinin fars dilində olan səhifəsindən
çıxarıldısa da məlumat agentliyin türk və ərəb dilində olan səhifələrində olduğu kimi qalıb [5]. Eyni
zamanda həmin xəbər agentliyinə istinad edən digər KĠV-lər də onun Azərbaycan və
azərbaycanlılar haqqında sözlərini yaymaqda davam edirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Ġranın
Bakıdakı səfirliyi H.Firuzabadinin Azərbaycanla bağlı hər hansı fikir söylədiyini təkzib edib və
etiraz notasından sonra məlumat yayaraq bildirib ki, sözü gedən çıxıĢ Firuzabadiyə aid deyil,
yayılan xəbərlər KĠV-lərin anlaĢılmazlığının nəticəsidir [1].
Azərbaycan KĠV-lərinin məlumatına əsasən Azərbaycanda siyasi fəallar və media nümayəndələrindən ibarət qrupa təlim proqramları həyata keçirən ―MaĢav‖ kurslarının fəaliyyətinə etiraz
olaraq, Ġran televiziyasının internet saytında 04 oktyabr 2009-cu il tarixdə yerləĢdirilən
videomaterialda Azərbaycanın dövlət bayrağındakı səkkizguĢəli ulduzun əvəzinə Ġsrailin dövlət
bayrağındakı altıguĢəli ulduz simvolu verilmiĢdi. Həmin vaxt Ġranın Azərbaycandakı səfirliyinin
mətbuat xidməti bildirmiĢdi ki, Ġran televiziyasının rəhbərini ali dini lider təyin edir və telekanalın
ümumi siyasətini də ali dini lider müəyyənləĢdirir. Eyni zamanda, səfirlik qeyd etmiĢdi ki, Ġran
televiziyası hökumət çərçivəsində olsa da, dövlətə tabe deyil, hətta bu telekanal hökuməti də tez-tez
tənqid edir. Ona görə də səfirlik Ġran televiziyasında gedən xəbərə Ģərh verməyib. Azərbaycanın

etirazından sonra həmin Ģəkil telekanalın internet saytından çıxarılıb [4]. Iranın bu məsələ ilə bağlı
rəsmi fikri isə ĠĠR XĠN-nin sözçüsü H.QəĢqavi tərəfindən açıqlanıb. O bildirib ki: ―Ġki ölkənin
əlaqələri müdrikliyə əsaslanır və virtual aləm bu əlaqələrə təsir etməməlidir‖ [6]. Bununla yanaĢı,
Ġran televiziyasında bildiriblər ki, iranlı səfirin XĠN-ə çağrılmasını geniĢ iĢıqlandıran Bakı mediyası
haqqında söhbət gedən bayraq Ģəklini öz səhifələrində nəĢr edirlər. Əgər sionistlərin altı guĢəli
ulduzu üzərində olan bayraq Ģəklini təhqiramiz sayırlarsa, onda niyə Azərbaycanda həmin bayrağı
çox geniĢ Ģəkildə nəĢr edirlər [3]? Səhər telekanalının «Kompas» veriliĢinə müsahibə verən Ə.Fərdi adlı
iranlı politoloq bildirib ki, bu Azərbaycan xalqına sionist rejiminin xərçəngvari nüfuzu qarĢısında ayıq
olmaları üçün qardaĢcasına bir xəbərdarlıq olmalıdır. Necə ki, «vaxtilə Molla Nəsrəddin jurnalında Cəlil
Məmmədquluzadə Ġran dövlətinin zəiflədiyi barədə xalqımızı xəbərdar etmək üçün o zamankı
bayrağımızın üzərində olan Ģir, yaxud aslan Ģəklinin yerinə piĢik Ģəklini çəkmiĢdir. Bu xəbərdarlıq acı
olsa da xeyli vacib idi» [2].
Ümumilikdə, ĠĠR Ġsrail dövlətini özü və bütün islam aləmi üçün təhlükə mənbəyi olaraq görür və
onun Ġran sərhədlərinə yaxınlaĢmasından narahatdır. Çünki Ġranın sərhədləinə yaxınlaĢmaq Ġsrailə onu
daha çox nəzarətdə və gərginlikdə saxlamaq imkanı verir. Buna görə də Azərbaycanda baĢ verən və
Ġranın öz mövqeyinə zidd saydığı bütün məqamlarda Ġsrailin əli olduğudan əmindir və bu fikr ölkə KĠVlərində təbliğ edilir.
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SUMMARY
The Islamic Republic of Iran is stridently opposed to the Azerbaijan-Israel relations and continually expresses their dissatisfaction in this regard in the mass-media. The Iranian mass-media say
the main goal of Israel in establishing relations with Azerbaijan is to be closer to the borders of Iran,
whom he regards as its main enemy. This position gives him a chance to keep Iran under control

and under pressure. The Iranian mass-media promote the fact that all situations in Azerbaijan,
which don't correspond to the positions of Iran, Israel is involved.
Rüstəmova Q.
Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti, Azərbaycan
BAĞLAYICILARIN TƏDQĠQĠ HAQQINDA
Cümlənin həmcins üzvləri, söz birləĢmələri və mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında qrammatik, habelə məntiqi əlaqə yaratmaqda bağlayıcıların xüsusi rolu vardır.
Bağlayıcılar digər köməkçi nitq hissələri kimi ayrılıqda lüğəvi mənaya malik olmur,
sözyaradıcılığında iĢtirak etmir.
Bağlayıcıların köməkçi nitq hissəsi kimi morfologiya bəhsində öyrənilməsinə baxmayaraq, sintaktik funksiyaları olduğu üçün onlardan sintaksis bölməsində də bəhs olunur.
Bağlayıcıların tədqiqi tarixi M.Kazım bəyin adı ilə bağlıdır. Bağlayıcılar onun tərəfindən ətraflı
Ģəkildə tədqiq olunmuĢdur.
M.Kazım bəydən sonra Azərbaycan dilçiliyində bağlayıcılar haqqında C.Əfəndiyev daha ətraflı
məlumat vermiĢdir (1, Səh145).
Azərbaycan dili kitablarının bir çoxunda bağlayıcıların təsnifi ilə bağlı müəyyən ziddiyyətlər
vardır.
M.Hüseynzadə 1963-cü ildə nəĢr etdirdiyi ―Müasir Azərbaycan dili‖ kitabında bağlayıcıları
quruluĢca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olmaqla üç qrupa ayırır (səh 230).
Prof. B.Xəlilov da bu fikrin tərəfdarıdır. Bu haqda B.Xəlilov yazır: ―Düzəltmə bağlayıcılar
quruluĢca düzəltmə olan əsas nitq hissələrindən fərqlənir. QuruluĢca düzəltmə olan əsas nitq hissələri
sözdüzəldici Ģəkilçilər vasitəsi ilə düzəlir, düzəltmə bağlayıcıların tərkibində isə heç bir sözdüzəldici
Ģəkilçi iĢtirak etmir.
Düzəltmə bağlayıcılar ya bağlayıcı ilə baĢqa bir hissəciyin, ya bağlayıcı ilə baĢqa bir sözün, ya
da bir sözlə bir hissəciyin birləĢməsindən əmələ gəlir. Düzəltmə bağlayıcılar bunlardır: çünki yaxud,
hərgah, hərçənd, nəinki, yainki, habelə və s.‖ (2 , səh, 302).
Fikrimizcə, bağlayıcıların quruluĢca növləri sadə və mürəkkəb olmaqla iki qrupa ayrılsa, daha
dəqiq olar. Yuxarıda qeyd olunan fikirlərə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, M.Hüseynzadənin
quruluĢca düzəltmə hesab etdiyi bağlayıcılar əslində mürəkkəb bağlayıcılardır. Buludxan Xəlilovun
isə düzəltmə hesab etdiyi habelə, hərgah bağlayıcıları mürəkkəb, digərləri isə sadə bağlayıcı kimi
izah olunmalıdır.
Bir çox elmi əsərlərdə bağlayıcılar quruluĢ etibarilə sadə və mürəkkəb və ya tərkibi olmaqla
iki yerə ayrılır. Bundan əlavə, bağlayıcılar sintaktik vəzifəsinə görə tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları adı altında iki qrupda verilir, bu bağlayıcılar mənaya görə təsnif olunur.
F.Zeynalov bağlayıcılardan danıĢarkən onları xalis bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər adı altında
iki növə bölür (3, səh.274).
Eyni zamanda müəllif ―Müasir türk dillərinin qrammatik quruluĢunda bağlayıcıların yeri‖
(ADU-nun elmi əsərləri, 1985, N5 səh25) məqaləsində bağlayıcıların nominativ lüğəvi mənası olmadığı
üçün onların mənaca bölgüsünə Ģərti yanaĢmaq lazım olduğunu qeyd edir.
Fikrimizcə, bağlayıcıların mənaca bölgüsü onların lüğəvi mənasına deyil, mətndə daĢıdığı
vəzifəsinə əsaslanır. Bir sıra bağlayıcı birləĢmələrdə isə bu birləĢmələrin tərkibində iĢtirak edən əvəzlik
və baĢqa leksik tərkiblərin mənasına əsaslanır ki, bunlardan ancaq tabeli mürəkkəb cümlələrin tərəflərini
bağlamaq üçün istifadə edilir.
1980-ci ildə çap olunmuĢ ―Müasir Azərbaycan dili‖ (morfologiya EA-nəĢri) dərsliyində onun
üçündür ki, ona görə ki, o səbəbə ki, ona görə də, buna görə də, ondan ötrü ki, onun üçün də, bunun
üçün də, o zaman ki, o vaxt ki, onda ki, o gün ki və s. bu kimi bağlayıcılar tabelilik bağlayıcısı yox,
bağlayıcı birləĢmələr adlandırılmıĢdır. Doğrudur, belə birləĢmələrin tərkibində bağlayıcı iĢtirak edir,
lakin bu, bütün birləĢməni bağlayıcı adlandırmağa əsas vermir. Bizim fikrimizcə, Ə. Abdullayev məhz

ona görə də bunları bağlayıcı birləĢmələr adlandırır. Burada həm belə birləĢmələrin bütünlüklə sırf
bağlayıcı olduğu iddia edilmiĢ, həm də bu birləĢmələrin tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bağlamağa
xidmət etməsi inkar edilmir (4, səh. 430).
Yuxarıda göstərilən bağlayıcılar haqqında fikirlər müxtəlifdir. Kamil BəĢirov və Bəsti Mehralıyevanın ―Orta məktəbdə Azərbaycan dili morfologiyasının tədrisi məsələləri‖ əsərində “onun üçün ki,
ondan ötrü ki, ona görə ki, belə ki” bağlayıcıları tabelilik bağlayıcısı kimi təqdim olunur (5, səh.277).
C.Cəfərov, N.Abdullayev. ―Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası‖ (Bakı, 2004) əsərində
də ona görə, ona görə ki, buna görə, buna görə də, buna görədir ki, bunun üçün, bunun üçün də,
odur ki, budur ki, bu səbəbə görə və s. bu kimi bağlayıcılar tabelilik bağlayıcıları hesab olunur
(6,səh.140).
Orta məktəb proqramları və metodik vəsaitlərində adıçəkilən bağlayıcılar tabelilik bağlayıcısı
kimi təqdim olunmuĢdur. Fikrimizcə, yuxarıda göstərilən bağlayıcılar tabelilik bağlayıcıları kimi
təsnif olunmalıdır. Əgər belə olarsa, ali məktəb dərsliklərinin əksəriyyətində tabelilik bağlayıcısı
kimi tədris olunan bu bağlayıcıları orta məktəblərdə tədris etmək də asanlaĢar.
Bağlayıcı və qoĢmanın oxĢar və fərqli cəhətləri də izah olunmalıdır. Azərbaycan dilçiliyində
bağlayıcı ilə qoĢmanın fərqinin olub-olmamasına ilk dəfə M.Hüseynzadə aydınlıq gətirmiĢdir. Bu
hal bağlayıcıların tədqiq olunması baxımından əhəmiyyətli olsa da, müəyyən yanlıĢlıqlarla da
rastlaĢırıq. Məsələn, M. Hüseynzadə bağlayıcı ilə qoĢma arasında olan birinci fərqi onların quruluĢunda axtarır və qeyd edir ki, bağlayıcılar sadə, düzəltmə və mürəkkəb olduğu halda, qoĢmalar
sadə sözlərdən ibarət olur. Fikrimizcə, bu fikir yanlıĢdır. Bağlayıcıların, ümumiyyətlə, köməkçi nitq
hissələrinin quruluĢca düzəltmə olması müəllifin yanaĢmasının yanlıĢlığını ortaya qoymuĢ olur.
Bağlayıcı və qoĢma arasında olan baĢqa bir fərq haqqında M.Hüseynzadə yazır: ―Bağlayıcı
heç bir Ģəkilçi qəbul edə bilmir. QoĢmalar isə həm sözlərə qoĢularkən, həm də mürəkkəb
bağlayıcıların tərkibində iĢtirak edərkən xəbər Ģəkilçisi qəbul edir və qoĢulduğu sözlə birlikdə
cümlə üzvi vəzifəsində iĢtirak edir‖ (7, səh.229) .
Burada da müəllifin söylədiyi fikrin birinci hissəsi bağlayıcıları düzəltmə hesab edərkən
söylədiyi tezisin inkarı kimi səslənir. Daha dəqiq desək, M.Hüseynzadə bir tərəfdən yazır ki,
bağlayıcılar düzəltmə ola bilər, digər tərəfdən isə bağlayıcılara Ģəkilçi qoĢula bilməməsi tezisini
irəli sürür.
1980-ci ildə nəĢr olunmuĢ ―Müasir Azərbaycan dili‖ əsərində qoĢma və bağlayıcının fərqi bu
Ģəkildə göstərilir ki, qoĢmalar ĢəkilçiləĢməyə doğru inkiĢaf edir, bağlayıcılarda isə bu xüsusiyyət
özünü göstərmir. Fikrimizcə, bu fikir tam mənada özünü doğrultmur. Ona görə ki, ilə bağlayıcısı
qoĢma kimi ĢəkilçiləĢmiĢ variantda iĢlənə bilir. Məsələn. Atamla mən məktəbə getdik.
Fikrimzcə, qoĢma və bağlayıcı arasında olan fərqlər aĢağıdakılardır:
1.QoĢmalar qoĢulduğu sözdə müəyyən məna çaları yaradır, bağlayıcılar isə həmcins üzvlər və
yaxud tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında bağlılıqdan baĢqa heç bir
qrammatik məna yaratmır.
Bağlayıcıların ilk iĢi bağlılıq yaratmaqdır. Yalnız bağlılıq yarandıqdan sonra həmin bağlılığın
mənalarından söhbət gedə bilər.
2. Bağlayıcıları vergül, durğu iĢarəsi əvəz edə bildiyi halda ,qoĢmaları vergül əvəz edə bilməz.
3. Bağlayıcılar sözləri və cümlələri bir-birinə bağlayaraq onların arasında iĢləndiyi halda,
qoĢmalar yalnız sözlərin sonuna qoĢulur.
Bütün deyilənləri nəzərə almaqla bağlayıcılar quruluĢuna, sintaktik vəzifəsinə, nəhayət,
yaratdığı məna növlərinə görə təsnif etməlidir. Bunlar təməl prinsiplər hesab olunmalıdır. Eyni zamanda, bağlayıcıların digər nitq hissələrindən nə ilə fərqlənməsinə, yəni omonimliyinə,
bağlayıcılarla vergülün necə iĢlənməsinə, iĢlənmə xüsusiyyətlərinə görə də təsnif edilməsinə aydınlıq gətirilməlidir.
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SUMMARY
It is/are spoken in the article from subordinating conjunctions. Cause (reason), (the) elucidation, kind (of) s of condition, concession are been investigation of the subordinating conjunctions.

Seyidova G., tarix elmləri namizədi, dosent,
Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV AZƏRBAYCAN
DÖVLƏT QURUCULUĞUNUN TƏMƏLÇĠSĠ KĠMĠ
Azərbaycan xalqı əsrlər boyu tarixin müxtəlif çətin sınaqlarından çıxmıĢ, özünün varlığını,
mədəniyyətini qoruyub saxlaya bilmiĢdir. Müəyyən dövrlərdə imperalist dövlətlərin əsarəti altına
düĢməsinə baxmayaraq, özünün dilini, dinini, adət və ənənələrini yaĢatmıĢ, həm də dünyaya böyük
Ģəxsiyyətlər, sənət karifeyləri bəxĢ etmiĢdir. Əsrlər boyu millətimizin fəxarət hissinə çevrilən bu
Ģəxsiyyətlərin adı ilə yaxĢı mənada öyünmüĢ, onların adlarını yaddaĢlarımıza əbədi olaraq həkk
etmiĢik.
Nizamimiz, Fizulimiz, Nəsimimiz, Üzeyir Hacıbəyovumuz, Qara Qarayevimiz, Fikrət Əmirovumuz və onlarla dünya Ģöhrəti qazanmıĢ dahi sənətkarlarımızla fəxr etmiĢik. Lakin tarixin bütün
dövrlərində güclü sərkərdəyə, böyük liderə ehtiyac duymuĢuq.
Doğrudur, CavanĢir, Babək, Koroğlu kimi qəhrəmanlarımız güclü sərkərdəmiz və dövlət
xadimlərimiz olmuĢdur. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmıĢ və bu dövləti
cəmisi 23 ay idarə edən Fətəli Xan Xoyski, Məmmədəmin Rəsulzadə kimi dövlət xadimlərimiz
olmuĢdur. Lakin Azərbaycan indiki kimi heç vaxt dünya siyasətində öz yeri olan müstəqil bir
dövlətə çevrilə bilməmıĢdir. Sovet imperiyası dövründə Azərbaycan SSRĠ-nin ən zəngin yeraltı və
yerüstü sərvətlərə malik ölkələrindən biri olsa da o öz sərvətlərinin sahibi olmamıĢdır. 1969-cu ilə
qədər Azərbaycan nəinki dünyada, heç Sovetlər ittifaqı məkanında da kifayət qədər tanınmamıĢdır.
Yalnız 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəliĢi respublikamızda sosial-mədəni, iqtisadi
inkiĢafın sürətini artırdı. Az bir müddət ərzində H.Əliyevin liderlik qabiliyyəti nəinki Azərbaycan
xalqının, eyni zamanda Sovet hakimiyyətinin baĢında duran L.Ġ.Brejnevin diqqətini özünə cəlb
etdi. Heydər Əliyev əhalinin sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması üçün ilk növbədə korrupsiyanın,
rüĢvətxorluğun, süründürməçili-yin aradan qaldırılması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirdi.
Onun bu istiqamətdə gördüyü iĢlər Kremldə də əks-səda verdi. Heydər Əliyev qətiyyət göstərərək
geniĢ kadr islahatlari apardı. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqı müstəqil olmasa da dövlətçiliyini
yavaĢ-yavaĢ hiss etməyə baĢladı. Yeni iri sənaye obyektləri yaradıldı. Əhalinin mənzil-məiĢət
Ģəraitini yaxĢılaĢdırmaq üçün yeni mikrorayonlar salındı. Köhnə Bakının içərisindəki bir və iki
mərtəbəli yöndəmsiz binalar sökülərək onların yerində gözəl memarlıq quruluĢuna malik olan yeni
binalar inĢa olundu.
Vaxtilə Heydər Əliyev rus yazıçısı A. Proxorova verdiyi müsahibədə demiĢdir: ―Xalqa xidmət
elə, xalqın yolunda özünü fəda elə. Bax,budur ideya budur fəlsəfə‖. [ 1.s.54]
Məhz Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
vəzifəsinə təyin olunanda özünün qeyd etdiyi bu yolu tutmuĢdu. O, müstəqil Azərbaycan dövlətinin

prezidenti olduğu 25 dekabr 1999-cu ildə həmin dövrü xatırlayaraq Rusiya jurnalistlərinə verdiyi
müsahibəsində demiĢdir: ―Azərbaycanda MK-nın birinci katibi kimi mən də azad fikirliliyimlə
müəyyən dərəcədə o vaxtın çərçivəsi daxilində fərqlənirdim. O vaxtlar korrupsiyaya, əxlaqa zidd
hallara, cəmiyyətdəki bütün mənfi stereotiplərə qarĢı mübarizə barədə qaldırdığım məsələlər onda
partiya dairələrində heç də hər yerdə yaxĢı qarĢılanmırdı. Çünki,o vaxtlar bir müddəa mövcud idi:
cəmiyyətimizdə mənfi nə varsa, hamısı keçmiĢin qalıqlarıdır və biz onları qabartmamalıyıq. Ona
görə də mənim açıq çıxıĢlarım məruzələrim, məqalələrim cəmiyyətdə çox böyük maraq doğururdu,
ancaq eyni zamanda bunlar partiya rəhbərliyimizdə heç də həmiĢə bəyənilmirdi.‖ [ 2.s. 312]
Ancaq Heydər Əiyev özünün idarəçilik bacarığından məharətlə istifadə edərək Sovet
cəmiyyətinin ideoloji buxovundan çıxmağa çalıĢırdı. Onun azad fikirləri hərdən kommunist
mətbuatının müəyyən qanadlarına da öz təsirini göstərirdi. Məsələn ―Azərbaycan‖ jurnalı görkəmli
yazıçı Əkrəm Əylislinin redaktorluğu dövründə sovetlər zamanında hardasa bir dissident jurnal
kimi fəaliyyət göstərirdi. [2.s. 34] Halbuki, Heydər Əliyevin hakimiyyətindən əvvəlki dövrlərdə
mətbuatın qismən də olsa azad fikir söyləmək, imkanları tamam yox idi.
Hal-hazırda qətiyyətlə demək olar ki, Milli liderimiz Heydər Əliyevin Sovet dönəmindəki ən
böyük tarixi xidmətlərindən biri apardığı məqsədyönlü siyasət vasitəsilə respublikamızın müstəqil
yaĢaması haqqındakı düĢüncələri idi. O, bu düĢüncələri əməli fəaliyyəti ilə sürətləndirməyə
çalıĢırdı. Belə ki, ―Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində
həyata keçirilən sosial-iqtisadı və mədəni quruculuq proqramının nəticələri onun uzaqgörən siyasətinin düzgünlüyünü sübut etdi. 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın SSR-də qazanılan nailiyyətləri
müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün mühüm təməl oldu‖ [4.s. 11] Heydər Əliyev ölkə rəhbəri
kimi fəaliyyət göstərdiyi az müddət ərzində SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanları ilə bir
çox orden və medallarla təltif olunmuĢ, ona 1979-cu il avqust ayının 24-də Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adı verilmiĢdir. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasındakı danılmaz nailiyyətlərini
görən Kreml hakimiyyəti onu 1982-ci il 15 dekabr tarixində SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə təyin etmiĢdir. Heydər Əliyev Sovetlər imperiyasında bu ali vəzifəni icra edən
tək azərbaycanlı olmuĢdur. O, bu vəzifədə də özünü qüdrətli dövlət xadimi kimi ğöstərə bilmiĢ,
Qorbaçov kimi Ģovinist və paxıl bir rəhbərin qibtə obyektinə çevrilmiĢdir. Özünün bir rəhbər olaraq
Heydər Əliyevdən dəfələrlə zəif olduğunu qörərək Qorbaçov onu 1987-ci ildə istefaya getməyə
məcbur etmiĢdir. Əslində Heydər Əliyev kimi böyük bir istedada malik olan dövlət xadiminin SSRĠ
hakimiyyətindən uzaqlaĢdırılması Sovet imperiyasını zəiflətmiĢ və çökdürmüĢdür. SSRĠ güclü
siyasi qanaddan məhrum olan kimi bu ölkənin bir çox respublikalarında milli –etnik zəmində siyasi
münaqiĢələr baĢlanmıĢdır. Dağlıq Qarabağ ərazisində erməni separatçılarının baĢ qaldırması isə bu
ölkənin süqut etməsinə əsas səbəblərdən biri olmuĢdur.
Həm siyasi həm də psixoloji cəhətdən kifayət qədər güclü olan Heydər Əliyev bütün düĢdüyü
vəziyyətlərdə öz xalqının gələcək taleyini düĢünmüĢdür. Bununla əlaqədar olaraq 1996-cı ildə etdiyi
çıxıĢlarının birində demiĢdir: ― Mən keçmiĢdə də Azərbaycanın gələcəyi, müstəqilliyi haqqında
düĢünərkən və Sovet ittifaqı dağılan zaman bu barədə öz fikirimi qəti bildirərkən Azərbaycanın
müstəqil yaĢaması üçün tam imkanı olduğu barədə fikirlərimi deyərkən, eyni zamanda zəngin
yeraltı sərvətlərimizlə, neft-qaz yataqlarımızla və baĢqa mədəniyyətimizlə bərabər, böyük sənaye
potensialı ilə bərabər, geniĢ aqrar sektorda, kənd təssərüfatı sahəsində, ərzaq məhsulları istehsalı
sahəsində də Azərbaycanın böyük potensialını həmiĢə nəzərə alırdım.‖ [ 5.s. 55]
Heydər Əliyev hələ Sovet hakimiyyətində təmsil olunduğu illərdə daima zəhmətkeĢ insanların
yanında olmuĢ, onların mövcud problemlərini vaxtında həll etməyə çalıĢmıĢdır. SSRĠ Nazirlər
Sovetinin birinci müavini olarkən ona əsasən ölkənin nəqliyyat sahələrinin inkiĢaf etdirilməsinə
rəhbərlik həvalə edilmıĢdir. Bu dövrlərdə o minlərlə insanın Ģikayətlərinə baxmıĢ, əməli tədbirlər
görülməsi barədə müvafiq strukturlara tapĢırıqlar vermiĢdir. Hətta yeri gəldikdə bəzi nazirliklərin
yararsız iĢlərini tənqid etmiĢdir. Məsələn, 1983-cü ildə SSRĠ Nəqliyyat-Tikinti Nazirliyinin və
Yollar Nazirliyinin fəaliyyəti ilə tanıĢ olarkən təəssüflə qeyd etmiĢdir ki, onlar qarĢılarına qoyulan
vəzifələri yerinə yetirməmiĢlər. [ 4.s. 76]
Baykal-Amur dəmiryol xəttinin çəkiliĢində Heydər Əliyevin xüsusi xidmətləri olmuĢdur.
Baykal-Amur tikinti üzrə yaradılan komissiyanın sədri olmuĢ o elə komisiyanın birinci iclasında

çox ciddi çatıĢmamazlıqlar və nöqsanlar aĢkar etmiĢ, onların tezliklə aradan qaldırılması üçün təcili
əməli tədbirlər görmüĢdür.
Xarici ölkə nümayəndələri və dövlət baĢçıları ilə görüĢlərdə HeydərƏliyevin qüdrətli bir
dövlət xadimi olduğunu ona paxıllıq edənlər də gizlədə bilməmiĢlər. Onun bu istedad və bacarığı
M.S.Qorbaçovda ona qarĢı düĢmənçilik münasibəti yaratdı. M.S.Qorbaçov Heydər Əliyevi özünün
əsas rəqibi hesab etdi. Buna görə də özünü dırnaqarası azərbaycanlı hesab edən Ə.Vəzirov kimilərini Heydər Əliyevin əleyhinə yönəltdi. Hətta vaxtilə cəzalandırılaraq Azərbaycanda tutduğu
vəzifədən qovulan Ə. Vəzirovu Azərbaycan KPMK-nın birinci katibi təyin etdi. Ə.Vəzirov vaxtilə
cinayət törətmiĢ və cəzalandırılmıĢ bir qrup insanları Heydər Əliyevə qarĢı yönəltdi. Lakin çox az
bir zaman içində Ə.Vəzirovun və onun təsiri altına düĢənlərin iç üzü açıldı. Dağlıq Qarabağda fəallaĢan erməni separatçılarının əsas himayədarının M.S.Qorbaçov olduğunu gördükdə, xalqda Ə.Vəzirova qarĢı dərin bir nifrət hissi yarandı. Xalq Ə.Vəzirovu ―Vəziryan‖ adlandıraraq onun
istefaya getməsini tələb etdi.
1989-cu il yanvar ayının 12-də SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti ―Azərbaycan SSRĠ-nin
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında‖ fərman
verəndə bu hadisə M.S.Qorbaçovun Azərbaycan xalqına etdiyi ən böyük xəyanəti kimi
qiymətləndirildi. Arkadi Volskinin baĢçılıq etdiyi bu xüsusi idarə komitəsi birbaĢa Moskvaya tabe
edildi. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın tərkibindən dolayısı ilə
qoparıldı. Bu hadisə Azərbaycan xalqının qəzəbini daha da artırdı, bütün xalq ayağa qalxaraq
Qorbaçov hakimiyyətinə meydanlarda öz nifrətini bildirdi. GeniĢ miqyas almıĢ xalq hərəkatının
təsiri nəticəsində 1989-cu il noyabr ayının 28-də A.Volskinin anti azərbaycanlı üsul - idarəsi ləğv
edildi. Ancaq bu üsul-idarə fəaliyyət göstərdiyi az bir müddət ərzində ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq ideyasını həyata keçirmək istəyən erməni millətçilərinin silahlanmasına və təĢkilatlanmasına
Ģərait yaratmıĢdı. ―Krunq‖ adı altında fəaliyyət göstərən təĢkilat Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləĢmək ideyasını gücləndirərək faktiki olaraq Azərbaycana qarĢı elan edilməmiĢ müharıbəyə
rəvac verdi. Bundan sonra erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarĢı terror hərəkatı daha da
gücləndirildi. Eyni zamanda Ģovinist sovet rəhbərləri də Azərbaycana qarĢı təzyiqləri artırdılar.
Bakıya göndərilmiĢ SSRĠ Ali Soveti Ġttifaq Sovetinin sədri Y.Primokov və SĠKPMK katibi
A.Qirenko xalq hərəkatının qarĢısını almaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atdılar. Ancaq Kremlin
məkrli niyyətini görərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti 1990-cı il yanvar ayının 19da SSRĠ tərkibindən çıxmaq haqqında qərar qəbul etdi.
Lakin 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə SSRĠ müdafiə naziri D.Yazovun
rəhbərliyi ilə ruslardan və ermənilərdən təĢkil olunmuĢ Sovet ordusu Bakıya yeridildi. 131 nəfər
amansızlıqla öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 400 nəfər hərəkat fəalları isə həbs edildi. Moskvada təzyiq
və təqib altında yaĢamasına baxmayaraq Heydər Əliyev yanvarın 21-də azərbaycanın buradakı
nümayəndəliyinə gələrək 20 yanvar qırğınına özünün kəskin etirazını bildirdi. Onun çıxıĢı tarixi bir
sənəd kimi hər yerə yayıldı. M.Qorbaçovun bu hərəkətini pisləyərək dedi: ―… Mən onları hüquqa,
demokratiyaya yabançı humanizmə və ölkəmizdə elan olunmuĢ hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə
zidd hesab edirəm‖ [ 6.s. 16]
Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Ə.Vəzirov isə öz xalqını müdafiə etmək əvəzinə Bakıdan qaçaraq
Moskvaya sığındı. Heydər Əliyev çətin bir vəziyyətdə canı qədər sevdiyi xalqının içinə qayıtdı.
1991-ci il sentyabr ayının 4-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin sesiyası Azərbaycan
Respublikası və Naxçıvan MR-nın xalq deputatı Heydər Əlirza oğlu Əliyevi Ali Məclisin sədri seçdi.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının baĢı üzərinə qaldırıldı.
Naxçıvandan sonra 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Bəyannamə qəbul edildi. Nəhayət, 1991-ci il oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin ikinci sesiyasında ―Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitutsiya
Aktı‖ qəbul olundu.
Lakin nə A. Mütəllibov, nə də Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti Azərbaycanı mövcud böhrandan xilas
edə bimədi. Rus ordusu tərəfindən silahlandırılmıĢ ermənilər hər gün əli yalın azərbaycanlılıarı
qırğınlara məruz qoydular. Törədilən Xocalı soyqrımından sonra Laçın və ġuĢa ermənilər tərəfindən
iĢğal edildi. Bundan sonra ətraf rayonlardan da Bakıya və baĢqa ərazilərə qaçqınların axını daha da

artdı. Nəhayət, belə bir ağır vəziyyətdə xalqın tələbi ilə Heydər ƏliyevBakıya gəldi. 1993-cü il iyun
ayının 15-də o, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Ə.Elçibəy yaranmıĢ çətin
vəziyyətə dözə bilməyərək 1993-cü il iyun ayının 17-də Kələkiyə getdi. HeydərƏliyev prezidentin
vəzifəsini də icra etməli oldu. Bu elə bir dövr idi ki, Əlikram Hümbətov ―TalıĢ-Muğan Respublikası‖
yaradılması haqqında qərar qəbul edərək özünü prezident elan etmiĢdi. Surət Hüseynov Azərbaycanın
Qərb bölgəsindən baĢlayaraq öz silahlı dəstəsi ilə Bakı Ģəhərinə çatmaq üzrə idi. Moskvanın təhriki ilə
isə Azərbaycanın ġimalında ―Sadvalçılar‖ ―Böyük ləzgistan‖ dövləti yaratmaq iddiasına gəlmiĢdilər.
Lakin Heydər Əliyev çox böyük siyasi ustalıq nümayiĢ etdirərək, hər üç qruplaĢmanı tezliklə
zərərsizləĢdirdi və Azərbaycanın parçalanmasının qarĢısını aldı.
1993-cü il oktyabr ayının 3-də növbədənkənar keçirilən prezident seçkilərində əhalinin 98,8%
səsini toplayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Heydər Əliyev ağır müharibə
Ģəraitində prezident seçilməsinə baxmayaraq ölkəmizin müstəqilliyini saxlaya bildi və sosialiqtisadi problemləri həll etməklə yanaĢı ordu quruculuğuna baĢladı. Az bir zamanda Azərbaycan
Dövlətinin beynəlxalq nüfuzunu artıra bildi. ĠĢğaldan yenicə azad olmuĢ Azərbaycanı hüquqi
demokratik dövlət səviyyəsinə qaldırdı. Ömrünün son dəqiqlərinə qədər bu dövlətin müstəqilliyini
qorudu və onu özünün dövlətçilik təcrübəsinə yiyələndirdiyi, kifayət qədər elmi-siyasi biliyə,
idarəçilik qabiliyyətinə malik olan Ġlhам Əliyevə tapĢırdı. Sevindirici haldır ki, Ġlham Əliyevin səmərəli rəhbərliyi ilə Azərbaycan regionun ən aparıcı dövlətinə çevrilmiĢdir. Ġlham Əliyev
Milli liderimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik ideyalarını daha da inkiĢaf etdirərək ölkəmizdə həm
iqtisadi, həm də siyasi islahatlar aparmaqla dövlətimizin ardıcıl inkiĢafına nail olur, demokratiyanı
möhkəmləndirir. Ġлщам Əliyev bir neçə il bundan öncə demiĢdir: ―Biz bilirik, bəzi ölkələrdə belə
fikir var ki, öncə gərək iqtisadiyyat möhkəmlənsin, güclü iqtisadi baza formalaĢsın, ondan sonra
demokratikləĢmə prosesinə daha da böyük təkan verə bilər, yaxud bu istiqamətdə hansısa daha da
cəsarətli addımlar atıla bilər. Mən bu fikrə Ģərik deyiləm. Mən düĢünürəm ki, bu iki proses
pararel Ģəkildə getməlidir. Əgər Azərbaycanda demokratiya tam Ģəkildə bərqərar olmasa, azad
cəmiyyət yaranmasa bizim iqtisadi uğurumuzun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır‖[7.s.21-22]
Ġndi sevindirici haldır ki, vaxtı ilə Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan azad, demokratik,
hüquqi bir dövlətin sakinləriyik.
ƏDƏBĠYYAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Əliyev QoĢqar. H.Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi.
Bakı,‖Qismət‖ nəĢriyyatı 2003
Heydər.Əliyev və mətbuat. III cild, Bakı, Nurlan nəĢriyyatı, 2003
Məmmədov Tahir. Azərbaycan Respublikasında siyasi mətbuatın inkiĢafında və formalaĢmasında H.Əliyevin rolu. Bakı, Nurlan nəĢriyyatı, 2007
Hüseynova Ġradə. Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin qurucusu. Bakı, ―Təhsil‖ nəĢriyyatı 2004
Heydər.Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. VI kitab Bakı, 1998.
QayıdıĢ. Bakı, 1996
Prezident Ġlham Əliyev.ĠnkiĢafın Azərbaycan yolu II cild, Bakı, 2008
РЕЗЮМЕ

В статье прослеживается основные этапы деятельности общенационального лидера
Азербайджана Гейдара Алиева в деле становления суверенного демократического государства – Азербайджан.

Садыхов Дж., доцент,
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджан
НАХЧЫВАН – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
НАХЧЫВАН – один из древнейших городов Азербайджана. Садыхов Джаваншир Шукюр
оглы, доцент Азербайджанского Медицинского Университета Нахчыван является одним из
древнейших городов Азербайджана. Ещѐ в начале нашей эры, будучи одним из поселений, этот
город в период раннего средневековья, развиваясь, стал одним из экономических и культурных
центров Ближнего Востока [1, с.12]. Несмотря на постоянные разрушительные нашествия и
вторжения со стороны Сасанидов, Византии [2, с.115-125] и Арабского халифата, город сумел
продолжить общее развитие. Находившийся на перекрестке международных караванных путей,
Нахчыван после разрушительных вторжений быстро восстанавливался. Этому также способствовало развитие производительных сил. Именно поэтому, после завоевания арабскими эмирами, Нахчыван не только сохранил своѐ экономическое и культурное значение, но стал одним из важнейших военных центров. В конце XI века, в процессе дальнейшей феодализации
и роста центробежных сил увеличилось стремление феодалов к политической независимости. Города Азербайджана, прежде подчинявшиеся Арабскому халифату, постепенно приобретали независимость и превращались в экономические, политические и культурные центры. В числе этих городов наряду с Тебризом, Ардебилем, Марагой, Бардой и Гянджой важную роль в жизни Азербайджана играл и Нахчыван. Город являлся политикоадминистративным центром Нахчыванского магала и в то же время был известен как торговый и ремесленный центр. Здесь были развиты сотни профессий – гончарное дело, кузнечное
ремесло, ювелирное дело, ткачество, столярничество, портняжное ремесло и другие профессии. В дальнейшем этот город поочередно входил в состав государств Саджидов и Саларидов. С середины XI века Нахчыван находился в составе государства Сельджуков [3, с.149].
Алп Арслан, положив конец существованию государства Раввадидов, вошел в Нахчыван [3,
с. 704-705] и напав отсюда на Армению, разрушил город Ани [4, с.219]. В этот период Нахчыван становится резиденцией сельджукских султанов. В X-XI веках нахчыванскими мастерами-каменщиками в городе были выстроены роскошные дома, мавзолеи, мечети, мосты и
другие сооружения. Нахчыван в это время уже представлял собой благоустроенный город,
где имелись трех и четырехэтажные дома. Нахчыванские мастера были знакомы также и с
судостроением. По указу Алп Арслана было построено несколько судов для плавания по реке Араз [3, с.143]. После распада Сельджукской империи на территории Азербайджана образовалось государство Атабеков-Эльденизидов. В XII веке, учитывая большое экономическое
и культурное значение Нахчывана, Шамсаддин Эльдениз сделал этот город столицей государства [6, с.488]. С этого времени один из древнейших городов Азербайджана – Нахчыван,
будучи торговым и ремесленным центром, превратился в основной экономический и военный центр государства. Ахмед-ибн-Лютфуллах в своем произведении ‘‘Джами-ад-дувал‘‘
отмечает, что Нахчыван был главным городом Аррана [4, с.227]. Все средневековые города
Азербайджана по своему внешнему облику были похожи друг на друга. Города, как правило,
были обнесены прочными крепостными стенами. Для защиты от нашествий вокруг средневековых городов возводили двойные стены, а потом окружали их глубоким и широким рвом,
наполненным водой. В зависимости от того, с какого направления прибывали торговые караваны, у городов было несколько прочных крепостных ворот. Дома, сады и огороды, конюшни и другие хозяйственные помещения горожан располагались во внутреннем городе, то есть
внутри крепостных стен. Посевные площади, луга и пастбища находились за чертой крепостных стен. Со временем первоначальный облик средневековых городов постепенно менялся. С ростом населения во внутреннем городе увеличивалась и плотность. Со временем с
наружной стороны крепостных стен – во внешнем городе так же строились дома, крупные
ремесленные кварталы, караван-сараи и другие общественные здания. Самым оживленным и
многолюдным местом в этих городах была городская или рыночная площадь. Она распола-

галась, как правило, вблизи мечети. Это место считалось центральной частью или главным
кварталом города. Обычно в этом квартале располагались дворцы и дома городского правителя, казия, богатых купцов и крупных феодалов, крытый рынок, органы городского управления, медресе, караван-сараи, бани и др. Шамседдин Эльдениз разместил резиденцию падишахов в Нахчыване, которая стала также и политическим центром государства [7, с.5]. В
период господства сельджуков и Эльденизидов Нахчыван был одним из крупных центров
ремесла и торговли. Этот город, являвшийся очень важным военно-стратегическим пунктом
Азербайджана на берегу Араза, был окружен мощными крепостными стенами. Нахчыван являлся крупным ремесленным центром. Редкие ткани, верхняя длинная мужская одежда (чуха), различная посуда, изделия из железного дерева, редкие образцы ремесла, изготовленные
из золота, серебра и меди удовлетворяли внутренние потребности, а также вывозились в другие страны. Помимо резиденции Атабеков было сооружено много дворцов, медресе, мечетей,
замков, усыпальниц и других редких жемчужин зодчества. Родники, находившиеся внутри
крепости, обеспечивали Нахчыван питьевой водой. Побывавший в Нахчыване французкий
путешественник Вильгельм де Рубрук пишет о том, что Нахчыван большой и красивый город, и является столицей крупного государства [8,с.171]. Нахчыван был типичным феодальным городом, где имелась укрепленная крепость-резиденция и торгово-ремесленные предместья с обширными базарами и многочисленными каравансараями. В социальном плане население города состояло из ремесленников, мелких и средних купцов, феодалов и городской
знати. Монеты, найденные в районе города Нахчыван, свидетельствуют о его связи с такими
крупными городами Ближнего и Среднего Востока как Тебриз, Барда, Баку, Марага, Гянджа,
Ардебиль, Казвин, Урмия, Багдад, Самарканд и др. [9, с.86-87]. В городе, являвшимся экономическим, культурным и политическим центром Эльденизидов, имелся монетный двор.
По сведениям источников, в Нахчыване, так же как и в других мусульманских городах, было
сооружено множество мечетей, дворцов, медресе, замков, усыпальниц и других произведений зодчества [10]. Сооруженная близ Нахчывана крепость Алинджа, как и другие величественные крепости, способствовала безопасности города. Эта крепость особо выделялась
своим величием и оборонительной мощью. Крепость стоит на вершине горы с отвесными
скалами. Укрепления крепости расположены в несколько рядов. Они состоят из стен с огневыми позициями и башнями. Расположенные внутри крепости жилые здания и другие сооружения были украшены резьбой на камне. Вырытые в скалах водоемы и каналы накапливали в себе дождевую воду и влагу, тем самым играя важную роль в снабжении крепости водой. Как и другие средневековые города Азербайджана, Нахчыван состоял из внутреннего
города (ичери шехер) и внешнего города (байыр шехер) с просторными базарами и каравансараями. На древнем кладбище было найдено множество надгробных камней в виде фигур
различных животных, относящихся к средневековью. Источники сообщают о налогах и поборах, взимаемых с населения, таких как харадж, тойфир, тойджу, русум и др. Арабский автор Ягут Хамави в своем произведении ‘‘Муджам-ал-булдан‘‘ свидетельствует о том, что из
Нахчывана вышло много ученых, получивших образование в таких культурных центрах Востока как Дамаск, Тунис, Багдад и др. Побывавшие в Нахчыване путешественники, востоковеды, купцы и торговцы, оставили много ценных сведений о городе. Среди них Овлия Челеби, Жан Батис Тавернье, Жан Шарден и многие другие. В Нахчыване, как и в других городах
Азербайджана, были созданы уникальные образцы мирового зодчества. Здесь были воздвинуты прекрасные замки, мечети, минареты, усыпальницы, крепости и башни. Выдающийся
представитель азербайджанского зодчества Аджеми ибн Абу-бекр Нахчывани является создателем таких уникальных произведений зодчества, как усыпальницы Юсифа ибн Кусейра
и Момине Хатун [11, с.248-249], Гошаминаре, Джума мечеть, Дарульмюльк (дворец Эльденизидов) и других редких архитектурных памятников. В XIII-XIV веках помимо крепостей и
бастионов в различных местах Азербайджана строились кубовидные, восьмиугольные, куполообразные мавзолеи, характерные для восточной архитектуры. Построенный вблизи Нахчыванского села Джуга мавзолей Гюлистан по стилю был близок к мавзолею Момине хатун.
Эти произведения представляют собой выдающиеся памятники азербайджанского зодчества

и занимают видное место в истории архитектуры Ближнего Востока. В середине XVIII века
Нахчыван стал центром одноименного ханства. Территория ханства охватывала земли от
Зангезурских гор до долины реки Араз. Нахчыванское ханство граничило с Гарабагским,
Ираванским и Макинским ханствами. В начале XIX века началось завоевание Россией северной части Азербайджана. В период второй русско-иранской войны русское командование
поставило себе целью в первую очередь овладеть Ираванским и Нахчыванским ханствами. В
ходе боевых действий летом 1827 г. русские войска завоевали Нахчыван, а затем в октябре
1827 Ираванскую крепость. По условиям Туркменчайского договора предусматривалось переселение армян на Кавказ и в том числе в Азербайджан. Число армян в Гарабахе ‘‘значительно возросло после русских завоеваний в результате массовой иммиграции из Персии и Турции. После
заключения Туркменчайского мира по указу Николая I была организована армянская область,
включавшая территории Эриванского и Нахчыванского ханств, где концентрация иммигрантов
была особенно высока‘‘ [11, с, 86]. Н.И.Шавров писал в 1911 г. что ‘‘…из 1 млн. 300 тыс. душ,
проживающих ныне в Закавказье армян более 1 млн. не принадлежит к числу коренных жителей
края и поселены нами [12, с. 61 ]. Особую роль в претворении в жизнь плана переселения армян
на территорию Северного Азербайджана сыграл А.С.Грибоедов, который оставил об этом сведения в своей ‘‘Записке о переселении армян из Персии в наши области‘‘. Армяне большей частью поселены на землях помещичьих мусульманских. Летом это еще можно было допустить.
Хозяева, мусульмане, большей частью находились на кочевьях и мало имели случаев сообщаться с иноверными пришельцами‘‘ [14, с. 388] Далее А.С.Грибоедов пишет: ‘‘Мы не мало рассуждали о внушениях, которые должно делать мусульманам, чтобы помирить их, с нынешним
их, отягощением, которое не будет долговременно и искоренить из них опасение насчет того,
что армяне завладеют землями, куда их на первый раз пустили‘‘ [14, с. 389]. В марте 1921 г.
во время российско-турецких переговоров в Москве важное место занимала проблема границ
между двумя государствами, а также между Закавказскими республиками. Во время переговоров Турция заявила, что соглашается вывести свои войска из Нахчывана лишь при условии, если Россия признает Нахчыван составной частью Азербайджана. Согласно заключенному 16 марта договору Нахчыван оставался в составе Азербайджана, только после этого
Турецкая армия была выведена из Нахчывана. Однако в результате передачи Зангезура Армении Нахчыван оказался изолированным от остальной части Северного Азербайджана. 9
февраля 1924 г. была образована Нахчыванская АССР.
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SUMMARY
Nakhchevan – at the beginning of a.d. was one of the settlements developing in the period of
Middle Ages, became one of the economical and cultural centres in the Middle East. In spite of destroying invasion of Sassanid, Bizantia the city could continue its developing. Standing on the way
of International Caravan Way and after destroying invasion this city rebuilt again. In XII century
paying attention of economical and cultural developing of Nakhchevan the rulers of the Azerbaijan
state Atabek-Eldenezids made it the capital of their country. Nakhchevan was a typical feudal town
with its tower trade suburbs, markets and inns (caravansaries). Nakhchevan masters-masons built
beautiful buildings, mausoleums, mosques, bridges and others. Nakhchevan masters were familiar
in shipbuilding. The sources inform that in XI century by the direction Seljuc Sultan Alparslan.
Some ships were built for sailing in the river Araz. The coin in the region of Nakhchevan are evidence of connection with such cities of Middle East as Barda, Baku, Ganja, Tabriz, Ardabil,
Kazvin, Urmiya, Tiflis, Bagdad, Samarkand and etc. The resources indicate that there were lots of
educational centres – medreses and schools. The Arabian author Yakub Hamavi was evidence that
most scientists from Nakhchevan got education in such cultural centres of East as Tunis, Damascus,
Bagdad etc. The great representative of architectural school Ajami Ibn Abu-bekr Nakhchevani is the
author of mausoleum of Yusuf Ibn Kuseyr and Momina Khatun.
Саникидзе И., доктор филологических наук,
профессор Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, Грузия
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЛЕКСИКА
В РАССКАЗЕ МИХАИЛА ДЖАВАХИШВИЛИ «ЛАМБАЛО И КАША»
Обычно, любой язык создаѐт форменную икону обширных содержаний мира бытия
воспринятого человеком, но художественное слово из семантической призмы оценки всѐ
больше обостряют силу того же слова. Неоценима роль каждого классического писателя в
этом процессе, чем его видение мира попадает в ареал нашего сознания, дает возможность
нам воспринять увиденное с собственным разумом как реальность и начинает поделиться со
своим чувством. Великий грузинский беллетрист ХХ века – Михаил Джавахишвили (18801937) в рассказах лепит политематический калейдоскоп в классической художественной
форме. Как пишет Ал. Лоссев: «Классическая красота не является значением чего-то другого, но совершенно самостоятельная красота, сама себя означающая и потому, сама себя объясняющая красота» [4; ст.275]. Рассказ «Ламбало и Каша» писатель создал в 1925 году, после
того, уже прошли четыре года советизации независимого грузинского государства, тогда как
Азербайджан уже считал пять лет. Эти исключительно трагические события действительности Закавказья не были предметом осмысления врознь для М. Джавахишвили. Боль была
общая, происшедшая по одной и той же причине и в одном и том же геополитическом пространстве, а то, что предпосылка события не была рождена в 20-ие годы ХХ века, об этом
гласила и история этих двух стран. Историческая истина требовала, чтобы писатель обернул
бы изумительное знание современных событий в художественном одеянии и превратился бы
в вечном путеводителем собственной эпохи. Перед тем как мы изложим вкратце сюжет рассказа, следует отметить одну значительную деталь биографии писателя. В начале ХХ века
из-за деятельности непринятой для русской империи, М. Джавахишвили был отправлен в
ссылку из родины и «начал работать инспектором страхового общества в Ростове». После

разжигания Первой Мировой Войны «М. Джавахишвили был послан на фронт Обществом
Красного Креста» [3; ст.216]. Дочка писателя – Кетеван Джавахишвили отмечает: «Михаил в
1915-1916гг. находился на персидском фронте. Он собрал многочисленный материал из жизни
тамошнего народа» [1; ст.29]. В связи с тем, что М. Джавахишвили родился и воспитывался в
губернии Борчало, в селе Церакви, района нынешнего Марнеули, становится ясным, где и когда
научился он азербайджанскому языку. В начале ХХ века, также, как и теперь, в Марнеули и в
его прилегающих сѐлах азербайджанское население живѐт в сожительстве с грузинами. Стилизованное использование знания азербайджанского языка писатель беллетрист постарается дать в
рассказе рассматриваемом нами и предложить удивительное качество выразительности.
Считаем целесообразным представить вкратце довольно объемную весть переданную в
рассказе: Врач, посланный Красным Крестом приезжает в город Шерифхан, ново-основанном
русскими в окрестностях озера Урмия. Он ищет пассажирский фаэтон, когда услышит приветствие на грузинском языке. Крестьянин из Аскерабада, говорящий по-грузински, был двадцатилетный Машади Хасан, когда-то работавший в месте с отцом на короткое время в Тбилиси и Борчало. Врач очаровывается звонким голосом Машади Хасан, т.е. Ламбало и начинается их дружба. Молодой азербайджанец ухаживает за садом лечебницы, и поэтому каждое
утро приносит врачу сладости и фрукты. Когда-то у бывшего вора, контрабандиста и отцеубийцы, ассирийского Крестьянина Каша Лазаре, который был назначен заведующим лечебницы эпископом Павла, появляется ненависть к наивному крестьянину – Ламбало и начинает несправедливо преследовать его. Однажды, с целью наказания, Ламбало был гвоздѐм прибит к
дереву посередине города. Освобождение невинного «Иолдаши» грузинскому врачу удаѐтся с
помощью губернатора Урмии, перса Итимида од Доуле. Коварству Каша-Лазаре нет предела.
Повторно он представляет клевету против Ламбало и других мусульман в избиении христиан,
на основании чего они заключают Машади Хасан и его собратьев сначала в тюрьму, а затем,
дальнейшим приговором стало избиение 50 палочным ударом. На этот раз грузинский врач не
сможет спасти младшего друга и Ламбало умирает во время наказания. Отец Хасана –
Машади Изат станет мстить из-за сына и, наилучший знаток «иланоджахлоди», т.е. «иланов» [//змей] сделает так, чтобы змеи покусали бы Каша-Лазаре.
На фоне исключительно значительной социально-политической ситуации М.Джавахишвили начнѐт разворачивание тех нравственно-этических проблем, у которых никогда не было
этнических границ. Нравственные лица грузина и мусульман азербайджанца одинокого были
осквернены империалистической Россией, циническое отношение было заметно в малейших
нюансах. Рассказ сопровождается своеобразной контрастной линией. С одной стороны стоит
империалистическая Россия для которой, по-видимому, главной стала политика покорения людей; Разве имеет значение дети какого народа или какие страны станут под их мишени?! Христианский гуманизм также становится жертвой этого идеологического стремления, его господства и оно принимает нечто иллюзорное, опустошенное от религиозных ценности, метаморфическое лицо. В конце произведения Павел Эпископ, изгнанный из окрестностей Урмии упрямо
кричит: «-Не уйду! Там, где пролита святая кровь русского, там и есть сердце России. Не уйду!
Они не посмеют!» [2; ст.227]. Ясно, что русская православная церковь «вовлечена во всероссийском деле». Позиция писателя, остро выраженная империализму, разумеется было течением против советской идеологии, выраженная недвусмысленно. Теперь несколько слов о
том, насколько важна сила экспрессии каждого конкретного слова или выражения, когда перед мастера художественного слова стоит задача какого-нибудь рода. Для того, чтобы поговорить об эстетической ценности выраженной словом, мы должны указать на то, что не состоится прелесть выражения если оно полностью не изображает нужную мысль. Возможно,
поэтому и следует, что художник, в первую очередь должен иметь поразительное восприятие
языка, его формы - содержаний, богатый запас лексического фонда, и способность того, чтобы в конкретный момент выбрать нужную и для себя приѐмную. Одной из особенно привлекательностей рассказа М. Джавахишвили является то, что азербайджанские слова, рассеянные во множестве грузинской лексики, отрывистые фразы с изумительной естественностью вписываются в пяльцы сюжета. Хорошее знание азербайджанского языка

помогает писателю создать художественные лица не только Машади Хасана и его отца –
Машади Изати, но и приобретает силу острого языкового ударения в процессе реализации
общего выражения. Для того, чтобы грузинский читатель смог бы прочесть азербайджанскую лексику, он оформляет их в соответствии грузинской фонематической системы (вербальный материал он пишет по-грузински) и, в большинстве случаях, переводит там же. Его
тактика ориентирована на читателя и направлена на правильное осмысление явлений, действий. Как мы отметили с самого начала, врач, приехавший в Урмия, очаровывается наивностью и звонким голосом молодого мусульманина – Ламбало. В рассказе мы читаем: «Серебряный голос Машади Хасана ещѐ раз поднялся в воздух: - Ла-амба-ло-о-о-… и вновь понизился постепенно, так что даже не понял, когда прекратился звон. Такой чистый тенор, такая
наивная интонация, такой сильный голос и редкое пьяно здесь, в забытом Азербайджане?!» [2; ст.155]. Да, здесь, именно в этом «забитом Азербайджане», начинается «Кардаш-иолдашество». Примечателен тот факт, что М. Джавахишвили в своѐм рассказе часто
использует эти лексические единицы, хотя редко переводит их. Как будто знает, что грузинский читатель должен хорошо осуществить их лексическое понимание. В одном месте глубина грузино-азербайджанской дружбы как бы превосходит представление. Машади Хасан
снимает чадру с головы своей невесты, чтобы показать еѐ грузинскому врачу в знак доверия,
а грузин, в ответ, разумеется с любовью, скажет: «Ты должен найти мне «куклу», я женюсь
на ней, приму мусульманскую веру и останусь здесь. Ламбало полез в окно с хохотом и поднял руку: Аха ха! Гюрджи иолдаш! (грузинский друг) дай руку Ламбало, руку! «Ал вер
ал!» сегодня же приведет Ламбало первую красавицу, пускай двух, пятерых, даже десять и
ста, ихи-хи!... Каидар мола возьмѐт заточенный нож, помажет один раз, чик! И станет лекарем мусульманином, их-хи! Охо-хо! Ага, отдай руку, Ламбало, руку!» [2; ст.192].
Удивительная внутренняя теплота, огромная эмоция и внутренний импульс благоразумия начинают выплывать на поверхность, когда рассказывающий персонаж, тот же грузинский врач, после того, как Ламбало женится по мусульманскому обычаю, начинает в глубине
души, благословлять их: «Будь счастлив, Машади Хасан!.. Будь в мире и в радости, мой
«иолдаш» Ламбало!» [2; ст.195]. Для крестьянина из Аскерабада грузинский врач есть и
«Ага» (господин) тоже, поэтому в их диалогах Машади Хасан выражает дружеское отношение именно этим словом, обозначающим уважение; Например, в тексте рассказа мы находим
такие предложения:
 «Черешня , Ага, черешня! - обрадовался Хасан, - сладкое слово – Шакар сиозды,
шакар!» [2; ст.155].
 «Сабах хеир олсун, - Доброе утро, Ага!» [2; ст.158].
Фердинанд де Сосюр писал: «В языке, как во всей семитологической системе, знак состоит только из того, чем он отличается от других знаков. Отличие создает отличительную
черту, также ценность и единицу» [5; ст.127]. Слово, как один из полноценных лицо-единица
языкового знака, само по себе, разумеется, в первую очередь подразумевает в себе функцию
словесной передачи обозначающего предмета, но ведь его ценность значительно выходит из
границ фонетической «Фотографии» материальных сущностей, как сухая передача звуков,
тем более, когда дело касается художественного слова. Единственным определителем специально отобранного словесного материала является писатель в месте со своей системой воображения и мировозрением. А человеческий мир и история его существования смогли, чтобы
его же натура превратилась бы в контаминацию неоднородных характеров и, часто, общих
ценностей. Из этого следуют те нравственные критерии, которых мы называем общечеловеческими. М. Джавахишвили в рассказе – «Ламбало и Каша» заставляет говорить своих главных героев изнутри сферы именно всеобще признанных сверх-ценностей –дружбы, любви,
сочувствия, справедливости – а всѐ это он разукрашивает двуязычным, грузиноазербайджанским словесным материалом. Материализация невидимых струн братства происходит отдельными фразами; Для примера приведѐм выдержки из текста:
 «В одно время они тоже были в городе «Тифлиси». Отличный город... Чох яхши город!..Хаи гиди, какой «игити» - Какой героический народ гурджи!» [2; ст.154-155].

 «- Здравствуй, Машади Хасан!
– Неджасиз? Кеифин, Халин? – Как поживаете? Как настроение? Как вы спали?
– Спасибо тебе, Хасан, ты продаѐшь этот виноград? » [2; ст.158].
 «Хош-хош! – Спокойно говорит Изат…
– Сабах хеир олсун, Машади Изат! –Позвал я наконец-то с далека.
Они узнали меня, остановили осла и сошли вниз.
– Ламбало! – Закричал Машади Хасан – Это мой Кардаш, Это мой брат лекарь!
– Сабах хеир, Ага! – Доброе утро, господин, откуда,? Как вы сюда попали? Как поживаете?
Наведали друг друга. Они встретили меня, как давно не видевшего брата» [2; ст.180].
 «– Ага, Ламбало это «Баладжа человек», - маленький человек. Он бедный, но ….
Валах, у него доброе сердце …» [2; ст.191].
Теперь посмотрим тот поток азербайджанской лексики и фраз, которых точно не назовѐшь
выражающими положительных эмоций. Следует отметить, что всякая речь, или еѐ письменная
форма хотя бы выражает какую-то степень эмоции; Но чем больше эмоциональна, эстетическое
слово или возражение, тем больше теряет предметное представление. Поэтому и есть, что эстетическое осмысление слова всегда сопровождает художественное слово. В этом случае, главное
значение лексемы, еѐ материальная сущность стала бледнее, заполнена семантически перегнутыми и дополнительными художественными нюансами. Известно, что «возможность переносного использования тоже в разных языках по-разному реализована» [6; ст.48]. Исходя из этого
становиться ясным то, что как осторожен должен быть писатель, чтобы произошло бы полное
перекрытие семантических нюансов данные на двух языках и, чтобы двуязычная эмоция стала
быть абсолютно однородной. Лексемы, изображающие отрицательный настрой (которые даны в
формах обращения) звучат в тексте в основном в адрес Каша; Напрмер:
 «– Ты опять здесь? Грязная свинья, Собака мусульманина! Киофа Оглы! Донгуз!» (Каша обращается к Хасану) [2; ст.158].
 «– Ламбало, Киофа Оглы! Убирайся вонь, а то…» (Хасан обращается к Кашу) [2;
ст.174].
 «– Ламбало! – взорвался как бомба Машади Хасан под моим окном. – Ламбало, Киофа
оглы! Ит! Донгуз! Собака! Свинья!»; (Хасан обращается к Каша) [2; ст.175].
Думаем, что текстовые примеры, приведенные нами для иллюстрации, хорошо изображают стилистическую неповторимость М. Джавахишвили и согласно использованию иноязычного – азербайджанского – материала, оно исключительно точное и последовательное. Вообще, стиль текста никогда не состоит из одного, какого-то слоя; В таком случае, произведение
или вообще язык писателя потерял бы эстетическую ценность. В тексте рассказа М. Джавахишвили также дано восприятие какой-то удивительной целостности, гармоническое перераспределение эмоций и разбавление грузино-азербайджанских языков превращено в предмет
реализации общей идеи; А такой синтез нельзя оценить только оригинальной манерой, поскольку в нем выраженная мысль не принадлежит эмпирической плоскости, оно погружается в глубине.
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SUMMARY
A story ―Lambalo and Khasha‖ by Mikh. Javakhishvili was written in 1925, after the period
when the sovietization of the Independent Georgian State had been already occurred for four years,
and that of Azerbaijan had counted already five years. The precondition of these extremely tragic
phenomena of the reality of Transcaucasia the writer has described in the very story to be considered by us. A special attractiveness of ―Lambalo and Khasha‖ is the fact that in the Georgian text
Mikh. Javakhishvili has used the Azerbaijanian words, separated phrases with surprising attractiveness. The perfect knowledge of the Azerbaijanian language helps the writer on one hand to create
the artistic images of the personages, and, on the other hand in the process of realization of the main
spoken theme it helps to acquire the force of sharp lingual stress. With the aim to become it possible
for the Georgian reader to read the Azerbaijanian lexica, Mikh. Javakhishvili mounts them (writes
the verbal material in Georgian) according to the Georgian phonematic system and, in most cases,
translates them hereto. His tactics is oriented towards the reader and and what is the main thing it is
directed to the correct consideration of the phenomena, actions. In the text of the story we come
across with the lexemes and phrases expressing both the positive and negative emotions; E.g.:
Khardash-ioldash [brother-friend], ―Chokh yakhshi‖ [very good] ―gurdji‖ [Georgian], ―Nejasiz?
Keifin, Halin?‖ [How are you? How do you feel? How did you sleep?], ―sabakh kheir, Agha! [Good
morning, mister!], ―Qiopa oghli! Donghuz!‖ [Son of the bitch! Swine!], etc. We think that in the
illustrative material there is shown well the stylistic infallibility of Mikh. Javakhishvili, according to
consumption of Azerbaijanian lingual material it is too precise and consecutive. In the text of the
story mixing of the Georgian-Azerbaijanian languages has become the subject of realization of the
common idea and depicts the common ailment of two nations of Transcaucasia.

Salamova K., psixologiya elmləri namizədi,
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ SOSĠAL ĠDARƏETMƏNĠN ELMĠ ƏSASLARI
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və rəhbərlii ilə həyata kçırilən sosial-iqtisadi
siyasətin ən mühüm istiqamatlərindən biri də demoqrafik vəsiyyətin və əhalinin səmərəli
məĢğulluğunun təmin edilməsinin nizamlanmsı ilə bağlı sosial idarəetmənin düzgün qurulması və
həyata keçirilməsindən ibarət olmuĢdur.Çünki,keçən əsrin 60-cı və 70-ci illərin əvvəllərində
respublikada sosial idarəetmənin düzgün qurulmaması respublikada sürətlə artmaqda olan əmək
ehtiyatlarının sayı və yeni yaradılan iĢ yerlərində idarəetmə tarazlyğının pozulmasına və əmək
ehtiyatlarının bir qisminin iĢtimai istehsaldan kənarda qalmasına və onların əməyindən tam və
səmərəli istifadə edilməməsinə gətirib çıxarmıĢdı.Bunun əsas səbəbi qeyd edilən nöqsanlarla ynaĢı
sosial idarəetmənin elmi əsaslarla həyata keçirilməməsi idi.Bəs sosial idarəetmə nədir?
Sosial idarəetmə dedikdə idarəetmənin tərkib hissəsi olan,ya bütövlükdə təĢkilati bölmələr,
ya da müxtəlif təĢkilatların üzvləri kimi çıxıĢ edən konkret fərdlər nəzərdən keçirilir. Vəziyyyətdən
asılı olaraq idarəetmə münasibətlərinin mürəkkəb sistemində təmsil olunan fərdlər ya müstəqil
Ģəkildə, ya da ictimai qrupun daxilində idarəetmənin subyekti və ya obyekti kimi çıxıĢ edə bilərlər.
Sosial idarəetmənin əsas kateqoriyalarını isə ―təĢkilat‖, ―idarəetmənin subyekti‖ və ―idarəetmənin obyekti‖ anlayıĢları təĢkil edir (Ģəkil 1.).

Sosial idarəetmə

Təşkilat

İdarəetmənin subyekti

İdarəetmənin obyekti
Şəkil 1.

Təşkilat – ümumi məqsədlərin əldə edilməsi və birgə fəaliyyətin nizamlanması naminə
fəaliyyəti idarəetmənin subyekti tərəfindən Ģüurlu qaydada tənzimlənən qruplarının (iki və daha çox
insanin)birləĢmə formasıdır.
İdaretmənin subyekti – müəyyən idarəetmə obyektinə yönəlmiĢ idarəedici fəallığın mənbəyi,
əməli-praktiki fəaliyyətin daĢıyıcısıdır. Bu qisimdə istər ayrıca fərd, istərsə də sosial qrup çıxıĢ edə
bilər.
İdarəetmənin obyekti – obyektiv gerçəkliyin yəni, üzərinə idarəedici təsirin yönəldiyi
hissəsidir.Ġdarəetmənin obyekti rolunda həm konkret fərd, həm də sosial qrup çıxıĢ edə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmənin subyekti ilə onun obyekti arasında qarĢılırlı dialektik
əlaqə və təsir mövcuddur. Bu zaman idaretməniun vacib Ģərti kimi idarəetmənin subyektinin onun
obyektinə təsiri özünü göstərir.Yəni sosial idarəetmə daha yaxşi nəticələrin əldə edilməsi üçün
birgə fəaliyyətin təşkili və koordinasiyası məqsədilə idarəetmənin subyektinin (yəni, rəhbər iĢçinin)
idarəetmənin obyektinə (yəni, müəyyən səviyyədə təĢkil olunmuĢ konkret insan qrupuna və ya bu
cür qrupun hər hansı bir konkret üzvünə ayrılıqda), fasiləsiz təsiri prosesidir.
Ġdarəetmədə münasibətlər sistemi iki sosial-psixoloji fenomenə əsaslanır. Bunlardan biri məhz
idarəetmə (yəni, müəyyən obyektə məqsədyönlü təsir), digəri isə tabeçilik (yəni, subyektinin
məqsədyönlü təsirə məruz qalması və ona qarĢı həssaslıq) adlanır.
Ġdarəetmənin subyekti və obyekti qarĢılıqlı əlaqələr sistemində, informasiya təminatı,
qərarların qəbulu və icra edilməsi ilə səciyyələnən idarəetmə sistemini təĢkil edirlər (ayrı-ayrılıqda
isə onlar idarəedici və idarə olunan sitem kimi fərqləndirilirlər).
Bir tam, təĢkilati baxımdan vəhdət təĢkil edən bir ictimai hal kimi, idarəetmə sistemi
aĢağıdakılarla səciyyələnir:
* fəaliyyətin funksiyaları və məqsədləri ilə;
* bir-biri ilə qarĢılıqlı tabeçilik münasibətində olan tərkib hissələrin konkret toplusu ilə;
* xarici əlaqələr (məs., subordinasiya, koordinasiya, saziĢ münasibətləri və s.) rejimi ilə;
* bütövlükdə idarəetmə sisteminin və onu təĢkil edən ünsürlərinin strukturunun, onların
əlaqələrinin, səlahiyyətlərinin, həyat fəaliyyətinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi ilə.
Cəmiyyətin inkiĢafının hər mərhələsində insan fəaliyyətinin idarə edilməsinin müxtəlif
növlərinə ehiyac olmuĢdur.Sovet psixoloqu V.V. Davıdov isə idarəetmənin üç növünün içtimai
istehsal və müxtəlif əmək sahələri ücün vacib olduqunu qeyd etmiĢdir:
– birinci istehsalın idarə olunması (iqtisadiyyat,təsərrüfat və s.)
– ikinci sosial-siyasi idarəıemə (qrup,xalq və s.)
– əxlaqi-mənəvi idarəetmə (cəmiyyətin bütövlükdə və hər bir üzvünün ayrılıqda)
Bundan baĢqa idarəetmə ardıcıllığına görə üç mərhələdən keçir:
– idarəetmənən strateji mərhələsi (idarəetmənin məqsədini dəqiqləĢdiir,planlaĢdırma aparır);
– idarəetmənin operativ mərhələsi (fəaliyyət üzrə tədbirləri həyata keçirmək);
– idarəetmənin nəzarət mərhələsi (əldə olunmuĢ hər bir naliyyətin təhlili)
Hər bir elm kimi idarəetmənin də özünəməxsus predmeti mövcuddur. Bu sahədə çalıĢan
alimlərin əksəriyyətinin fikrinə görə, bu predmet idarəetmə münasibətləridir və özündə aĢaöıdakı
münasibətləri birləĢdiir.
* subyektlə obyekt arasında münasibətlər;

* təĢkilatın eyni iyerarxik səviyyədə qərarlanmıĢ üzvləri arasındakı münasibətlər;
* qarĢıda duran məsələlərdən asılı olaraq qarĢılıqlı razılaĢdırılmaya yönəlmiĢ münasibətlər;
* eyni bir idarəetmə obyekti çərçivəsində, müxtəlif təĢkilati bölmələr arasındakı münasibətlər;
Ġdarəetmdə digər fəaliyyət növlərindən prinsipial Ģəkildə fərqlənən fəaliyyət növü də var.Bu
fəaliyyət növu idarəetmə fəaliyyəyi adlanır.Ġdarəetmə fəaliyyətinin əsas psixoloji xüsusiyyətləri
kimi aĢağıdakıları göstərmək olar:
* Ġdarəetmə iyerarxiyasının müxtəlif səviyyələrində fəaliyyət növlərinin rəngarəngliyi;
* Tez-tez dəyiĢən, ziddiyyətli Ģəraitdə və informasiya qıtlığı zamanı həyata keçirilən
fəaliyyətin qeyri-alqoritmik yaradıcı xarakteri;
* Həll edilən idarəetmə məsələlərinin parlaq ifadə olunan proqnostik təbiəti;
* Kommunikativ funksiyanın əhəmiyyətli rolu;
* Qəbul edilən qərarlar üçün yüksək məsuliyyət hissindən doğan yüksək psixi gərginlik.
Beləliklə, idarəetmə fəaliyyəti – konkret təĢkilatda idarəetmə funksiyalarının yerinə
yetirilməsi üzrə, xüsusi təĢkil olunmuĢ əmək fəaliyyətinin bir növüdür.
Bu fəaliyyətin baĢlıca məqsədi – idarə olunan kollektivin, onun qarĢısında duran məsələlərin
həlli baxımından, məqsədyönlü və koordinasiya olunmuĢ fəaliyyətinin təmin edilməsidir. İdarəetmə
fəaliyyətinin məhsulu isə təĢkilatın tələb olunan rejimdə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün
zəruri olan idarəetmə qərarları və praktiki addımlardır. Bu saman fəaliyyətin bütün sahələrinə
idarəedici təsir təĢkilatın üzvləri tərəfindən həyata keçirildiyi üçün tabeçilikdə olanların
məqsədyönlü fəaliyyətinin idarə edilməsi prioritet təĢkil edir.
Ġdarəetmə prosesində funksional rolundan asılı olaraq, idarəedici personalın üç dərəcəsi
fərqləndirilir (Ģəkil 2.):
İdarəedici personalın kateqoriyaları

I dərəcə

II dərəcə

III dərəcə

Rəhbər işçilər və ya
xətt menecerləri
(İdarəetmə aparatı
işçilərinin 10%-i)

Mütəxəssislər və ya
funksional menecerlər
(İdarəetmə aparatı
işçilərinin 60-70%-i)

İdarəetmə aparatının
qulluqçuları
(İdarəetmə aparatı
işçilərinin 20-30%-i)

Şəkil 2.
Birinci kateqoriyaya aid edilən idarəedici personalın (rəhbər iĢçilərin və ya xətt menecerlərinin) əsas vəzifəsi – idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstərməsi və inkiĢafı prosesinə ümumi rəhbərlikdir. Onların fəaliyyətinin səciyyəsi ondan ibarətdir ki, onlar bu və ya digər idarəetmə məsələlərini bilavasitə həll edən iĢçilərə təsir göstərirlər. Bu zaman onlar diqqəti aĢağıdakı istiqamətlərdə
cəmləĢdirirlər :
* bütün strateji, prinsipial məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi;
* kadrların seçilməsinin, yerləĢdirilməsinin, təlimlənməsinin və tərbiyələnməsinin həyata
keçirilməsi;
* bütövlükdə təĢkilatın icraçılarının, struktur bölmələrinin iĢinin koordinasiyası.
Ġkinci kateqoriyaya daxil olan idarəetmə mütəxəssislərinə (mütəxəssislərə və ya funksional
menecerlərə), bir qayda olaraq, mühəndislər, iqtisadçılar, mühasiblər, hüquqĢünaslar, psixoloqlar və
s. aid edilirlər. Onların qarĢısında, bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olan aĢağıdakı üç məsələnin həlli
vəzifəsi durur:

* öz konkret istiqaməti üzrə, təĢkilatda iĢlərin vəziyyəti haqqında informasiyanın alınması, emalı
və təhlili;
* analitik verilənlərin əsasında, ayrıca funksional məsələlərin həlli variantlarının iĢlənib
hazırlanması;
* öz istiqamətləri üzrə, idarəetmsə məsələlərinin həyata keçirilmə səviyyəsinə nəzarət.
Üçüncü kateqoriyaya – idarəetmə aparatının xidmətçilərinə katibələr (referentlər), texniklər,
laborantlar və s., yəni idarəetmə aparatında cari uçotu və kargüzarlığı həyata keçirən bütün Ģəxslər aid
edilir. Onların əsas vəzifəsi – rəhbər iĢçilərin və mütəxəssislərin fəaliyyətinə informativ və texniki
xidmətin göstərilməsidir.
Eyni zamanda, rəhbər iĢçilər haqqında danıĢarkən, idarəetmə iyerarxiyasının, idarəetmə funksiyaları fərqlənən, səviyyələrini qeyd etmək lazımdır (Ģəkil ). Belə ki, ali səviyyə əsasən təĢkilatın
ümumi irəliləyiĢini, onun dəyiĢkənliyini və inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən edir; orta səviyyə ünsürlərinin və əlaqələrinin nisbi dayanıqlılığının və dəyiĢkənliyinin vəhdətində fəaliyyət göstərən,
həyat qabiliyyətli strukturu yaradır; aĢağı səviyyə - sistemin müəyyən verilmiĢ ünsürlərinin sabitliyini və
bərpasını təmin edir.
Ġdarəetmənin bir elmi istiqamət və özünəməxsus peĢə sahəsi kimi nəzərdən keçirilməsi ideyası
XVIII əsrdə - cəmiyyətin kapitalist formasiyasının inkiĢafının yetkin dövründə - meydana gəlmiĢdir.
XIX əsrin ortalarında sistemləĢdirilmiĢ idarəetmə konsepsiyası inkiĢaf etmiĢdir.
XX əsrin əvvəllərində idarəetmə artıq istənilən təĢkilatın müvəffəqiyyət əldə etməsini təmin edə
biləcək müstəqil fəaliyyət sahəsi kimi nəzərdən keçirilməyə baĢladı. Bununla da, idarəetmədə prinsip
etibarı ilə yeni bir mərhələnin – iqtisadi inkiĢaf mərhələsinin baĢlanğcı qoyuldu.Ġqtisadiyyatı inkiĢaf
etdirmək üçün ilk növbədə sosial idarəetmə düzgün qurulmalıdır.Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin
qurulması,yaĢaması,inkiĢafı,xalqın sosial rifahının yüksəlməsi,bir sözlə respublikada qazanilan uğurların
hamısı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin düzgün idarəetmə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN dediyi kimi ―Ġqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər Ģeyə qadirdir!‖.
SUMMARY
Concrete individuals oratinq as members of the different orqanizations look when sosial
managment said. Sosial manacment that is forminq of the cooperation for get of the betler results and
continvons influence of subyect (of chiet of ihe worker that is) of the management is process coordination
the purpase to obyekt (thot is to qrup of concrete man orqanizeol in the delinite level ov anyon concrete
member of this kind of qroup separately) of the managment.In the managment process dependiq on
functional role thee degrees of the administrative persononel ar distinguished. cheit wonkers or line
manocers,specialists or service of the apparatus of funksional managers and management.
Самадашвили К., магистр Тбилисского государственного
университета им. И. Джавахишвили, Грузия
ПЕРЕВОД ПЬЕСЫ МИРЗА ФАТАЛИ АХУНДОВА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИЗИРЯ ЛЕНКОРАНСКОГО ХАНА»
(«ВИЗИРЬ ХАН»), ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АКАКИЮ ЦЕРЕТЕЛИ
Мирза Фатали Ахундов - классик азербайджанской литературы. Он родился в начале XIXго века (в 1812-ом году) и всю свою сознательную жизнь посвятил служению своего народа.
В своих стихах и прозаических произведениях Ахундов выступал против идеи державности, восхваливая идеи свободы и справедливости.
Выдающийся просветитель азербайджанского народа большую часть своей жизни (с
1834-го года до смерти) провел в Тифлисе, тогдашнем административном и культурном центре Кавказа. Он был тесно связан с местной интеллигенцией.

За время с 1850 по 1856 год М.-Ф. Ахундов написал шесть комедии, проложив дорогу
развитию азербайджанской драматургии.
Выдающийся грузинский писатель, Акакий Церетели (1840-1915), автор большого числа оригинальных произведений и переводов, в том числе и басен Крылова, заинтересовался
пьесой Ахундова «Приключения визиря Ленкоранского хана» и перевел ее с русского на
грузинский язык.
В 1898-ом году, через год после завершения перевода он напечатал пьесу в своем журнале «Сборник Акакия».
«Акакий не был профессиональным переводчиком, его переводы представляют личную симпатию к тому или иному автору» [3; ст. 443].
Что привлекло Акакия Церетели в пьесе? Великий поэт считал, что «в произведениях
Мирзи Фатали так четко видна жизнь азербайджанского народа, как в зеркале». И что грузины пока очень плохо знакомы с их жизнью [3; ст. 443]. Он счел своим долгом перевести пьесу Ахундова «Визирь хана».
Кроме того, в комедии любовно-бытовая тема тесно переплетается с политической темой разоблачения феодально-деспотической власти. «Действие в комедии развивается естественно, живо, легко, события происходят и образы раскрываются последовательно, непринужденно» [1; ст. 10].
Наверное, Акакий Церетели находил сходства тех событий с грузинским обществом,
ведь автор пьесы высмеивает такие унизительные черты человека, как жестокость, тупость,
лицемерие, ненасытность и т. д.
М.Ф. Ахундов писал: «Мои комедии надо читать как разговор: где требуется удивление
– удивляйся, где надо выразить страх - бойся, где изумление - изумляйся, где спокойствие будь спокоен...» [1; ст. 65].
Эти комедии, в первую очередь, заставляют читателя задуматься над самим собой и над
окружающими людьми.
Главный персонаж пьесы - визирь Мирза-хабиб. Основные события комедии происходят именно в его дворце. Обе жены обманывают мужа, ненавидя друг друга, в его гарем входит посторонний мужчина... Но и сам визирь не внушает доверия: он тупой, лицемер, жестокий - наказывает слуг, доносит хану на Теймур-ага и просит убить его. Д.Д. Жафаров пишет:
«Смело можно сказать, что все то, о чем рассказывает пьеса, было весьма типично для современной Ахундову действительности».
Сила художественного воздействия комедии в том, что деспотизм в области семейнобытовых отношений изображался автором в тесной связи с деспотизмом политической власти» [4; ст. 69]. Хан и его приближенные всячески угнетают простой народ, а за свои «труды» восхваляют себя: «Ах, ханская власть! Что может быть тяжелее тебя на свете? Каждый
озабочен только мыслью о своей семье и детях, а мне приходится заботиться о тысячах людей, вникать в их горести» [1; ст. 157], - вздыхает хан, и его беки, такие же подонки, единогласно подтверждают его слова. Далее Ахундов показывает, как «заботится» хан о своих
подданных: он удаляет просителей от себя самыми несправедливыми решениями: выбить
глаз у лошади, наградить незнающего лекаря, казнить Теймура-ага...
В этой несправедливости родятся, живут и умирают простые, ни в чем не повинные,
трудовой народ. Так проходят года, века, ведь у хана даже нет имени - он просто хан, первый
злодей в государстве.
В комедии «Приключения визиря Ленкоранского ханства» автор развивает тему бескорыстной любви. Герои комедии, Теймур-ага и Ниса-ханум, выдерживают острую борьбу
против хана и его визиря для утверждения своего права на любовь и добиваются победы,
правда, благодаря случайному стечению обстоятельств, внезапной гибели их главного противника, ленкоранского хана» [1; ст. 10].
Ниса-Ханум, сестра второй жены визиря, отважная, умная девушка, преданная своей
любви. Она охотно соглашается на побег с любимым человеком.

Женщины в пьесах Ахундова часто добиваются своего. Они неустанно ведут борьбу за
свои права, но они несут в себе и недостатки, свойственные окружающему их обществу и
патриархально-феодальному образу жизни - это невежество и суеверие. В пьесе «Визирь
хан» такими женщинами являются: первая жена визиря Зиба-ханум и Пери-ханум - мать Ниси-ханум. Она довольно хитра и умна.
В пьесе осуждено такое оскорбительное для женщин явление, как многоженство.
Что касается «счастливой» развязки обеих тем комедии - лирической и политической в мировой литературе найдется множество аналогов. Добролюбов объяснял это характером
самой жизни. Он писал: «Мы оправдываем А. Н. Островского в случайности и видимой неразумности развязок в его комедиях. Где же взять разумности, когда ее нет и в самой жизни,
изображаемой автором?» [4; ст. 74-75]
М.Ф. Ахундов в эпилоге своей комедии несправедливого хана заменяет справедливым,
умным. «Разгневанный на Теймур-ага хан по милости случайности утонул в море и люди избрали ханом Теймур-ага. Но в этой перемене автор, конечно, не видел разрешения общественно-политического конфликта пьесы. Смысл этой комедии - это разоблачение деспотического общественного порядка.» [4; ст. 75]
Видимо, Акакий Церетели глубоко уважал творчество своего азербайджанского единомышленника. Он всячески постарался, чтобы его перевод был бы блестящим. Он старательно следует за текстом оригинала, ловит дух и настрой событий. Есть только незначительные
отклонения. Например, в русском варианте визирь в разговоре с купцом упоминает о двадцати четырех золотых пуговицах, [1; ст. 144] а в переводе Акакия Церетели не говорится о количестве пуговиц [3; ст. 212]. Во время ссоры Зиба-ханум говорит мужу о своей золовке: «Из
скупости она кладет сыр в банку и только снаружи прикасается хлебом» [1; ст. 145], а у Акакия Церетели написано, что она в банку вливает мед (наверно, потому, что это больше свойственно грузинскому народу) [3; ст. 214]. В русском варианте один из просителей доносит,
что лекарь убил его брата[1; ст. 158], а в грузинском - верблюда[3; ст. 226-227].
Эти различия незначительны, главное, что в переводе не утеряны основная мысль и
внутренний порыв оригинала.
Перевод несет грузинский дух и тем самым свидетельствует о близости интересов и
нравов двух стран старого Кавказа - Грузии и Азербайджана.
Сбылись и слова М.Ф. Ахундова: «Мне надлежало показать лишь образец и подать
пример и быть зачинателем» [1; ст. 63].
Он также писал: «В природе человека заложены два главных свойства: одно из них горе, другое - радость» [1; ст. 61]. Его комедии до сих пор живы и изумляют людей своей
простотой и жизнерадостностью.
Что касается перевода Акакия Церетели, из-за высокого литературного качества его
можно свободно принять за оригинала, только - на грузинском языке.
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SUMMARY
Mirza Fatali Akhundov _ one of the classics of Azerbaijan literature. From 1850 to 1856 he
wrote six comedies, paving the way for the development of the dramatic art of his people.
One of the greatest writers Akaki Tsereteli (1840-1915) interested in his play ―Adventures of
the Vizier of Lankaran Khan‖ and translated it from Russian into Georgian.

Akaki Tsereteli found the similarity of the events in Georgian society. the author of the play
ridiculed the brutality, stupidity, hypocrisy, etc.
Akaki Tsereteli's translation, because of it‘s high litetary quality, can be easily regarded as an
original composed in the georgian language.
Əhməd S., filologiya elmləri namizədi,
Ayn Şams Univeristeti, Misir
MĠSĠRDƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠ
(Hazırkı vəziyyət və perspektivlər)
Qədim tarixi köklərə malik olan Azərbaycan-Misir əlaqələri gündən-günə çiçəklənir. Bu
əlaqələr təkcə siyasi, iqtisadi sahələrlə məhdudlaĢmır, eyni zamanda mədəniyyət sahəsini də əhatə
edir.
Məlum olduğu kimi, Misir 1991-ci il dekabr ayının 26-da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
rəsmən tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuĢdur.
Misir Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə ilk vaxtlardan bəri böyük əhəmiyyət vermiĢdir.
Azərbaycan dilinin bu ölkədə tədris olunması, Misirin Azərbaycana və onun dilinə olan marağının
ən mühüm təzahürlərindən biridir. Misirin ən aparıcı təhsil ocaqlarından biri olan Ayn-ġəms
Universitetində Azərbaycan dilinin tədrisinə 1998-ci ildən baĢlanılmıĢdır. Azərbaycan dili o
zamandan etibarən universitetin ədəbiyyat fakültəsinin III və IV kurs tələbələrinə ikinci xarici dil
olaraq tədris olunmaqdadır.
Həmin dövrdən bu dilə olan maraq getdikcə artmağa baĢlamıĢdır.
Bu universitetdə hal-hazırda 130-a yaxın misirli tələbə Azərbaycan dilinin sirlərini öyrənir.
Həmçinin Əl-Əzhər Universitetinin qızlar fakültəsinin I-IV kurs tələbələrinə Azərbaycan dili ikinci
xariici dil olaraq tədris olunmağa baĢlamıĢdır. Burada Azərbaycan dilini öyrənən tələbələrin sayı isə
250-ə yaxındır. Ümumilikdə, hal-hazırda Misirdə 400-ə yaxın tələbə Azərbaycan dilinin
tədrisindən yararlanmaqdadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütövlükdə Misirin təhsil müəssələrində Azərbaycan dilinin tədrisinə
güclu maraq vardır. Burada Azərbaycan dilini öyrənən tələbələr təkcə dillə kifayətlənmir, eyni
zamanda Azərbaycanla bağlı ədəbi-mədəni tədbirlərdə fəal iĢtirak edirlər. Məsələn, ötən ilin dekabr
ayında Ayn-ġəms Universitetində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümü ilə bağlı
keçirilmiĢ böyük tədbirdə tələbələrin dillə yanaĢı, bu ölkənin ədəbiyyatına və mədəniyyətinə
göstərdiyi marağı qeyd etmək olar.
Həmçinin Universitetdə Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə bağlı böyük tədbir keçirilmiĢ,
bu tədbirdə də Azərbaycan dilini öyrənən tələbələr XX əsrin bu böyük faciəsi haqqında təsirli Ģer və
bayatılar söyləmiĢlər.
Onu da qeyd etmək istərdim ki, Qahirə Türk AraĢdırmalar Mərkəzinin marağı nəticəsində,
həmin mərkəzin nəzdində Azərbaycan AraĢdırmalar bölməsi açılmıĢdır. Bu bölmə Azərbaycan,
xüsusilə Azərbaycan dili ilə bağlı müxtəlif tədbirlər, fəaliyyətlər həyata keçirir.
Eyni zamanda, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq Azərbaycan dilindən ərəb dilinə
və ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə prosesi baĢlanılmıĢdır. Hal-hazırda görkəmli Misir
yazıçısı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Nəcib Məhfuzun seçmə əsərləri Azərbaycan dilinə
tərcümə olunur. Yazıçı-ədəbiyyatĢünas Vaqif Sultanlının ―Ġnsan dənizi‖ romanı yaxın vaxtlarda
ərəb dilində iĢıq üzü görəcək. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü professor Kamal Abdullanın ―Yarımçıq əlyazma‖ da romanı ərəb dilinə
tərcümə olunub və bu yaxınlarda nəĢr olunacaq.
Misirdə elmi-nəzəri tədqiqatlara, dərslik və dərs vəsaitlərinə və Azərbaycan dilini daha geniĢ
Ģəkildə tədris edən müəllimlərə ehtiyacımız var.

Ümid edirəm ki, Azərbaycan dilindən ərəb dilinə və ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələrin
sayı artacaq. Azərbaycan həqiqətlərini yaymaq və misirlilərin Azərbaycanı daha yaxından tanımaqları
üçün bu ölkədə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılmasına ehtiyac duyulmaqdadır.
Sevilay F.
Sakarya Universiteti, Türkiyə
METHODS IN MUSIC THERAPY
FROM THE PAST TO THE PRESENT DAY
Music, briefly defined as ―food for the soul‖, is one of the earliest methods of therapy with a
history as old as humanity. From primitive to modern societies, people, so called ―shamans‖, ―witch
doctors‖, or simply ―doctors‖, have, at different times, attempted to cure illnesses with music. Music‘s powerful effect lies in working directly on the brain as the centre of human senses and consciousness, as well as affecting certain hormones in the human body. Especially in the last 40-50
years, music has been studied under the domain of ―Music Therapy‖ as a special therapy method,
and mostly collective researches carried out by spiritual healers, clinical psychologists, and music
therapy professionals have showed the effects of music as supporting therapy for patients and illnesses.
In primitive societies, so called ―shamans‖ and ―witch doctors‖ were feared yet highly respected. It could be argued that the shamans made the first example of spiritual healers. Primitive
people believed that illnesses were cast by evil spirits, and that unidentified sounds heard in the nature had magical and mystical qualities. The shaman‘s healing ritual involved playing a drum-like
instrument or making certain sounds next to the patient in order to reach the spirits, as well as using
various plants to cast out the illness-causing evils spirits. In the meantime, the shaman would be
dancing in a way that involved various limb and body movements, losing himself in the rhythm, the
music and the dance, while also putting the people around him into a trance.
In the Antiquities, the Greeks and the Romans considered the importance of music therapy.
Pythagoras (585 B.C. – 500 B.C.), famous philosopher and mathematician, investigated ways to
treat depressed and temperamental patients. It‘s also known that 2,400 years ago, Hippocrates,
named as the founder of medicine, would take the patients to the monastery accompanied by chanting. Around 400 B.C, Plato, one of the most important Greek philosophers and a student of Socrates, would discuss how music penetrated deep into the soul so as to stimulate tolerance and relaxation. The Greek poet Homer, of the 9th century B.C., would claim in his poem ―Odyssey‖ that music
heals bleeding, whilst the physician and anatomist Claudius Galenus would write about the antidotal qualities of music against scorpion stings and insect bites. (1)
Socrates treated the mentally-ill by playing music with instruments made from horse bones or
hollowed plant stems. In the 5th century A.D., the African physician and medical writer Caelius Aurelianus advised playing oboe in Phrygian mode to treat chronic patients. He postulated that music
was highly effective in the treatment of mentally ill patients. (2)
In ancient China, rituals and music constituted a big part of people‘s lives. Chinese scholars
believed that music would drive the people to goodness, and calming music would bring about good
health. They suggested that music should have a purpose to rein back desires and to sweep away
sadness. The Chinese placed great importance on music: they trusted in the stentorian gong Lo to
send the evil spirits and demons away from the patient. The gong would be played to patients for
treatment.
The ancient Turkic relics from 3,000 B.C – 2,000 B.C. in East Turkistan include the flute instrument. The sculptures from 100 B.C – A.D. 100 in Uzbekistan can be seen holding musical instruments. Zurna was frequently in use in the Fergana Valley area. Just the same, tambur, dutar,
cross flute, balaban, and tombra were the most frequently used instruments. (3)
The Turks used dance, melody and rhythm for various reasons. Particularly the instruments
used in rituals were regarded as sacred. The dances performed with music imitated some of the sa-

cred figures. The karacorga dance, which has been used as a healing method by Kazak and Kirghiz
Turks since ancient times, symbolises the gait of a horse. Other figures include animals like eagle,
wolf, bear, deer, swan, and goose. It was believed that those figures represented the spirit of ancestors. The healing dance, which has found its way to the present day, is the baksı dance that is based
on the aforementioned horse gait. Examples can be seen in the Gobustan rock drawings in Azerbaijan. The information can also be found in written sources: ―An hour away the east Baku, you will
see another ancient figure. Amongst the complicated rock formations can be seen the rock drawings
of Gobustan: hunting scenes, a group of people performing a ritual dance, a boat of several oars
with a sun symbol on the nose part, odd looking animals resembling a lion... 12,000 years ago, this
place used to be the home to some ancient people.‖ (4). We will return to the discussion of baksı
dance later on.
The Asian Turkic healers, called baksı or kam, paid special attention to the sacred musical instruments used in the healing ritual. Amongst these, kopuz, an instrument played with a bow and
fingers, had spiritual and therapeutic effects. Kopuz is the instrument of Dede Korkut and is played
with a bow. One of the tuning pegs that hold the strings on the head represents the sun while the
other represents the moon. The part below the bridge supporting the strings on the body represents
the ground while the part above represents the sky. Rubbing a bow on the strings in-between the
head and the body creates the sound. This sound was believed to help make contact with the spirit
of ancestors. On the other hand, the shamans in the Altai and the northern Altai area would ritually
use drums for fortune telling, performing witchcraft, and healing. In the Altai area, the drum used
by kams was called tüngür or tümür.
The Kirghiz Turks used kopuz in witchcraft, for fortune telling, for healing, in rituals to cast
away evil spirits and to summon good spirits. When a Kirghiz fell ill, the baksı would be called for
help. The baksı would prefer light cases and avoid severely ill patients. If apatient were severely ill,
it would be explained that they could not be helped. The baksı called in to help would begin the
treatment by checking the patient‘s pulse. He would then sing his songs while playing kopuz. After
looking in sheep‘s dung to identify the cause of the illness, he would order a big and fatty sheep to
be sacrificed, describing all the details of the animal. Most of the time, the search for a sheep of the
specified size and colour would become great trouble. Once the meat from the sacrifice was cooked
in a cauldron, the neighbours would be invited in. After having tapped the sheep‘s lungs three times
on the patient‘s head, the baksı would throw them to the dogs. Then, everyone apart from the patient would have a bite of the meat. The baksı would perform a second round of praying and would
predict that the patient would survive if he could live past a certain day. Until that certain day he
would rest by the patient, praying a few times daily (5)
Long before the practices in Europe, The Anatolian Turks, the Seljuks, the Mamluks and the
Ottoman Turks, had started treating mental illnesses with medicine, occupation, and music in the
hospitals set up in Damascus, Cairo, and Bursa. The first known mental hospital, which was specifically designed for mentally ill patients, was built in 1154 in Damascus by the Seljuk Turk Atabey,
Nureddin Zengi, and displays a modern view of architecture of great significance.
The Ottomans relied on important Turkish-Islamic scholars such as Ebu Bekir Razi, Ebu Nasr
Farabi and Ibni Sina for music therapy studies. They were widely known and respected as doctors
and musicologists, and, studying the healing effects of music, they brought the tradition of musical
healing to the Seljuk and Ottoman hospitals (şifahane). The most significant practice of that era was
the treatment of patients through ―maqam music therapy‖. Under the reign of the Ottoman Empire,
the musicians were trained to a high standard; the maqams were thoroughly studied; instrument
makers and composers were rewarded by the sultan, the members of the palace as well as the government. On top of all, the relation between the human nature and the music was also an important
subject matter of study. The maqams were categorised according to the effects of the frequency of
beats on the people, as well as their effects on different nations and different illnesses. Musa Bin
Hamun, who was one of the royal doctors during the reign of Sultan Süleyman the Magnificent,
would use music in the treatment of children and in dental treatment. In those days, music was also

used upon children to develop good manners, for easing down, and to help the royal babies sleep
calmly in their cradles.
During the Anatolian and Seljuks-Ottoman reign, the method used in medical centres
(Darüşşifa) and mental asylums (Bimarhane) was as follows: The building, which would usually be
built around a central courtyard, consisted of porches and corridors on which could be found rooms
of 4-5 square meters. The food hall, the pharmacy, and the kitchen where the medicine was liquefied into syrup, were the indispensible elements of occupational therapy and the board of doctors.
One of the most elaborate examples of the medical centres is the Darüşşifa in Edirne (Edirne
Darüşşifa), which had an exceptional setting for the wellness of the mentally ill patients. In the
wide hall was a ―music stage‖. The rooms and the stage, surrounding a large courtyard with a fountain, were covered on top by a big and high dome. The rooms had windows opening both to the outer court and the inner courtyard. The light from the lantern at the top of the dome not only illuminated the inner yards, but also cleaned the air and let out the bad odours. This system would provide
perfect illumination and ventilation in the closed structure of the building. The patient rooms arranged around a centre would allow the use of a small number of staff while the staff could easily
survey the rooms at once and act quickly in emergencies. There was also a highly sensitive acoustic
system in that part of the building. Thanks to the echoing of the sound, the music concerts could be
clearly heard three times a week in every part of the building. It has been documented that the water
spouting out from the fountain would sometimes reach up the dome. The sound of the water sprinkling down on the ground from that height was said to leave the patients in peace. The asylum had a
band of ten musicians which consisted of singers (hanende) and instrument players (sazende). The
band would hold concerts three times a week. Finally, scented flowers, such as hyacinths, basil, and
roses, would be hanging from the ventilation holes so as to let patients benefit from the effects. The
patients in the asylum were served highly nutritional game animals such as goose and duck.
Today, music therapy in Turkey is slowly gaining the attention it deserves. The ―TÜMATA‖
group founded several years ago by Dr. Oruç Güvenç has helped elevate the tradition of music and
movement therapy, where Ethnomusicology materials are dealt with and used within the domain of
medicine, to a position of significant standing in Turkish history and culture.
TÜMATA‘s accumulated knowledge in music and movement therapy has been combined
with the experience of clinics and laboratories in Turkey and Europe. The research on the relation
between psychogalvanic reflexes and music, carried out during clinical psychology doctorate studies (1976-1980) at the CerrahpaĢa School of Medicine at the University of Istanbul; the research
held by the Berlin Urban Hospital on the computerised EEG analyses and the effects of the Turkish
maqam music (1986-1990); and the findings from the ongoing projects run in Vienna in the domains of Neurology, Cardiology, Oncology, Geriatrics, and Immunology (2001-2003), proves the
place and the importance of the Turkic music therapy tradition.
As a result of TÜMATA‘s therapy practices of playing Turkish maqam music to comatose patients in the Vienna Meidling Rehabilitation Centre, the alpha and beta waves in the brain have been
observed changing, and thanks to the music therapy sessions a number of patients have woke from
their comas.
Based on the practices held in Vienna, Rahmi Oruç Güvenç has observed movement in the
brain waves of patients listening to Turkish maqam music. Güvenç claims that the studies held in
Gazi University in Turkey show that, with music therapy, the stress hormones in autistic, spastic,
and hyperactive children can be reduced by 40%. Güvenç remarks: ―The world famous cardiologist
Prof. Dr. Mehmet Öz has explained that in the treatment of his patients, he used music therapy
methods by playing our CDs.‖ (6)
The TÜMATA group‘s music therapy practices, have been developed together by Dr. Rahmi
Oruç Güvenç and Psy. Gerhard Kadir Tuçek (the Head of the Austria Eastern Music Therapy
School), and are used in a number of hospitals and medical centres throughout Europe. During the
passive therapy session, which I have personally observed, patients are asked to lie down on a thin
mattress and close their eyes. Regardless of the type of illness, The TÜMATA group then plays examples of different maqams with reed flute (ney) and kopuz, whilst someone stands by a big caul-

dron filled with water and makes ―water‖ sound by moving their hands in the cauldron. After about
45 minutes the patients are observed to go into a great relaxation and peaceful state, even falling
asleep. In an active therapy session, I have observed the stages of the baksı dance as follows:
 The 1st move requires creating a balance between the hands, the eyes, and the heart, as well
as getting to know the hands. (Most of the neurons in the brain are connected to the hands and the
tongue.)
 The 2nd move involves moving the arms in such a way as to make an inwards circle. The
move represents a draw from external distractions and stimuli, and a turn to the self and the real
values that are in the self. (Focusing in order to gain the feeling of health, unity and integrity.)
 The 3rd move involves the movement of the arms in a wide, inward curve, parallel to the
ground. (Resonance practice by natural moves like reaching, covering a distance, arriving, swimming, flying, and running.)
 The 4th move aims to work the shoulders and torso muscles and bones, which are recognised
as blocking centres of stress and physical energy. The move involves holding the waist with the
hands and moving the shoulders back and forth and to the sides. (Example of baksı dance.)
 The 5th move involves leaning the hands on the waist and moving the head back and forth
and to the sides. This move is described as improving and making way for the neck and nape muscles as well as the nerves and veins leading to the brain. (Example of baksı dance.)
 The 6th move is a repetition of all the moves practised during the session. This is an unforced
practice influenced by the harmony and balance of natural movements; it emerges within the self
and is felt deep inside (just like the fly of a bird, the gait of a horse, the blow of the wind, etc.). At
the end, as the whole body is still moving, the patient stands up as he is slowing down the moves,
and concludes the session.
Dr. Adnan Çoban, an important name in the music therapy domain in Turkey, summarises his
studies as follows: ―First, an electroencephalogram, a quantitative EEG analysis, is performed on
the patient. This way the brain‘s functions are mapped and the brain activity identified. In other
words, the brain is monitored to see whether the functions increase or decrease in pace. If low frequencies are identified, some high-frequency music is chosen; if the brain indicates high frequences, some low-frequency music is chosen. In the meantime, levels of blood pressure and certain hormones are measured. The suitable music, which has been determined in the light of the computerised results, is played to the patient. As the patient listens to the chosen music, the doctor monitors
in real-time the brain waves sent through the electrodes attached around the patient‘s head, and
analyses the immediate effects in order to find the most suitable music for the patient. This is an
extremely efficient method that supports the common, scientific treatments. A music CD, which can
be listened to at home, is arranged specifically for the patient based on the frequency analysis. Besides the individualised music therapy process, the patients can also attend group sessions to listen
to musical performances.‖ (7)
Someone else I have personally made contact with for the matter is Prof. Nuran Kömürcü of
the Birth Department at the University of Marmara. For a study, Prof. Kömürcü had placed women
having labour pains, or travail, in two separate rooms. In one of the rooms the women were played
the reed flute and water sound, whereas in the other room the women were left to suffer the labour
pains naturally. The results showed that even though the labour pains remained around the same
level for all of the women, those in the music room were able to follow the doctor‘s instructions for
breathing and relaxation techniques in a much calmer fashion, thereby managing to deal with the
pain in a much more efficient way.
There are many other examples, but now I would like to move on to the current music therapy
studies.
Today, the music therapy practices around the world are highly advanced. Different approaches are used not only in the treatment of mental illnesses, but also in pregnancy, with autistic patients, with sufferers of Alzheimer‘s and Parkinson‘s diseases, for substance addictions, with patients of chronic pain, with children and adults, with cancer patients, with patients in intensive care,
and in the preparation process before operations.

 In Austria, in the Vienna Medical School, the Meidling Clinic, the Maqam Music Research
Centre at Vienna University of Music, and in the Ethnomusic Therapy Institute, Dr. Gerhard Kadir
Tuçek has been practising music therapy using ―Turkish maqam music‖ on almost a thousand patients every year, and has been scientifically observing the positive changes in the brain‘s alpha and
beta waves in most of the patients in intensive care.
 The Music Therapy Association, founded in 1998 in the USA, has carried out important
studies in the domain as well as supporting the training of almost 5,000 music therapy professionals. Their studies mostly focused on the healing effects of the harp. In the ―International Healing
Harps Symposium‖ in Allentown, Pennsylvania, the effects and the results of the experiment where
50 harpists played for mentally, physically, spiritually and emotionally ill patients were discusses in
depth. The harp can be used in music therapy in either active or passive ways. The influences of the
instrument lies in the wide octave range of the harp that surrounds and vibrates the whole body; the
colour palette of the varied and relaxing sounds; the feeling of infinitude created through the sound
scales produced by the glissando technique; the lowered blood-pressure as a result of the emotive
sounds created by pulling the strings; and the effects of the harp‘s vibrations on the body, especially
on the ―thymus gland‖ in the thorax, which is the most important gland of the immune system. (8)
 The Aalborg Psychiatric Hospital in Denmark uses two different methods of music therapy:
one of the methods consists of professional musicians teaching the patients how to play instruments,
while the other one involves live performances played for the patients.
In fact, music therapy is practised in different parts of the world for different illnesses with
different techniques. However, due to time limitations, I would like to briefly mention the ―Orff‖
method, which has been developed by the educationist Carl Orff famously known for his oratorio
―Carmina Burana‖:
 ―The Orff – Schulwerk‖ training (―the Orff Approach‖), which is taught at the Orff Institute
at the University of Mozarteum and widely used around the world, aims to develop an interest in
music, especially in the children, by using familiar instruments, and intends to help coax out individual expression as well as improve creativity through the use of body, sounds, and musical instruments. Sound, the earliest and most natural of musical instruments, has great significance in that
regard. The use of ―ostinato‖ (continually repeated musical phrase or rhythm) shapes the improvisation sessions. In the end, as an active form of learning is achieved, imitation and exploration leads
to improvisation and music composition. When this method is applied to children, the ―Orff instruments‖ are employed to make the training rather fun and interesting. Those instruments include triangle, rhythm sticks, cymbals, timpani, gong, xylophone, tambourine, and drums in various sizes.
Before the therapy starts, a story is put together and main points are identified by the teacher. It is
important that the main points are expressible. Examples include the clap of thunder, the sound of
rain, the sound of footsteps running up or down the stairs, the sounds made by a yawning person in
the morning, etc. The Orff instruments are placed in the middle of the class, the exercise is explained to the participant children, and the teacher plays an ostinato pattern on the organ or the piano suitable for the story. To begin the enactment or the practice, the trainer walks away from the
keyboard and taps on a student‘s shoulder as if to ask them to take up the story and express through
their instrument the situation or sound that the story was left at. The student stands up, walks to the
Orff instruments and picks the most suitable one to perform this enactment, turning thought into
practice. Even though several different examples come up during the practice sessions, it is also notable that many children use the same instrument in a similar fashion. As a student plays an instrument, the others listen to the story and watch the enactment. Alternatively, students can be asked to
draw the story during the practice. In such cases, the students are asked to picture the story in their
minds and then draw it on paper. This way, the students are also given the opportunity to express
themselves through drawing. The practice points to conclusions such as ―experience first, express
later‖ or ―first, experience the concept with the whole body; then, explain the experience through
words‖.
In short, music therapy studies and practices clearly demonstrate the positive effects of music
on the spiritual and physical health of people. When music is employed by professionals for those

in need of treatment, it could have positive effects on hormones, regulate bodily functions, alter
perception, improve memory and learning capacities, and improve pain tolerance. In light of the
conclusions, it could also be claimed that music not only helps patients in treatment and therapy, but
can also be used to maintain good health, especially against the stress caused by busy city life, and
prevent possible mental illnesses in that aspect. I wish you all happy days full of music.

Səfərova N., filologiya elmləri namizədi,
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
TƏHSĠL SĠSTЕMĠNĠN KОNFLĠKTОLОJĠ PRОBLЕMLƏRĠ
Kоnflikt müəyyən оbyеktdə və yа оndаn kənаrdа оlаn əks mənаfеli tərəflərin qаrĢıdurmаsıdır.
Tərəflərin əksliyi cəmiyyətin müхtəlif sfеrаlаrındаkı sаbitlik və dəyiĢiklik mеyllərini ifаdə еdir.
Ümumiyyətlə, insаn cəmiyyəti təĢəkkül tаpdığı gündən оnun еlə bir оbyеkt və subyеkti оlmаmıĢdır
ki, əks istiqаmət, yахud dа mаrаğа mаlik оlmаsın. Bеlə hаllаrа cəmiyyətdə fərdlə mühit, fərdlə-fərd,
idаrə və müəssisələrdə rəhbərliklə tаbеçi kоllеktiv, hаkimiyyətlə kütlə, istеhsаllа-istеhlаk,
idеоlоgiyаlаr və s. аrаsındаkı uyğunsuzluğu misаl göstərmək оlаr.
Sоsiаl həyаtın аyrılmаz bir tərəfi kimi mövcud оlаn cəmiyyətin idеоlоji sfеrаsı idеоlоji
fəаliyyətdə təzаhür еdir. Ġdеоlоji fəаliyyət mənəvi tələbаtlаrı (еlmi, yаrаdıcı, mааrifləndirici,
еmоsiоnаl hissləri və s.) ödəmək məqsədi güdür. Ġnsаn və cəmiyyətin mаhiyyətini ifаdə еdən həmin
tələbаtlаrın təminаtındаkı uyğunsuzluq idеоlоji münаqiĢələrlə nəticələnir. Ġdеоlоji kоnfliktlərin
təsnifаtınа еlmi kоnfrаnslаrdаkı mübаhisələr, dini icmа və təsisаtlаr (yəni məscidlər, dini
təĢkilаtlаr), təhsil оcаqlаrı və idаrələri аrаsındа, yахud dа оnlаrın dахilindəki kоnfliktlər аiddir.
Ġdеоlоji münаqiĢələrin cəmiyyətdə dаhа gеniĢ yаyılmıĢ nоvü təhsil sistеmindəki kоnfliktlərdir.
Bu kоnfliktlərlə tаnıĢ оlmаzdаn əvvəl Təhsil sistеminin mаhiyyətinin аçıqlаnmаsını dаhа önəmli
hеsаb еdirik [5, 34-35].
Təhsil sistеmi diаlеktik surətdə bir-birilə qаrĢılıqlı əlаqədə оlаn iki аspеktdən ibаrətdir.
Оnlаrdаn biri müstəqil institut kimi təhsil sistеmi, оnun dахili məzmununu öyrənir. Burаyа
аĢаğıdаkı prоblеmlər dахildir: Təhsil iĢçilərinin, Ģаgird-tələbə kоllеktivlərinin fəаliyyətinin sоsiаl
аspеktlər, təhsil sistеmi müəssisələrinin strukturu və fəаliyyəti, plаnlаĢdırmа və idаrəеtmə, tədris
prоsеsində Ģəхsiyyətin sоsiаllаĢmаsı qаnunаuyğunluqlаrı, müəllimlərin sоsiаl-iqtisаdi vəziyyəti və
ictimаi rоlu, оnlаrın pеĢə stаtusu və s. Bu mənаdа təhsil sistеmini insаnlаrın еlmi biliklərə
yiyələnməsinin rеаl prоsеsi, bu biliklər əsаsındа оnlаrın sоsiаl təcrübə əldə еtmələri, intеllеktuаl və
sоsiаl pоtеnsiаlın fоrmаlаĢmаsındаn ibаrət təlim-tərbiyə prоsеsidir.
Təhsil sistеminin ikinci аspеkti оnun cəmiyyətin bаĢqа institutlаrının, məsələn, istеhsаlаt, еlm,
mədəniyyət, siyаsət və s. qаrĢılıqlı əlаqələrinin mаhiyyətini tədqiq еdir. Burаdаn аydın оlur ki,
insаn fəаliyyətinin mühüm növü və sоsiаl tərəqqinin müəyyənеdici Ģərti оlаn təhsil sistеminin
cəmiyyət həyаtının bütün sаhələri ilə qаrĢılıqlı əlаqəsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Yəni təhsil
sistеmi məhsuldаr qüvvələrlə (istеhsаl iĢçilərinin sоsiаl-pеĢə kеyfiyyətlərini fоrmаlаĢdırаrаq),
istеhsаl münаsibətləri ilə (istеhsаl fəhləsinin sоsiаl simаsını fоrmаlаĢdırаrаq, аdаmlаrı mövcud
istеhsаl münаsibətləri sistеminin dахilində yеrləĢdirərək) və ictimаi üstqurumun mühüm еlеmеntləri
ilə də (hаkimiyyət subyеktləri kimi siyаsi mənаfеlərlə birləĢmiĢ оlаn müхtəlif insаn qruplаrını
fоrmаlаĢdırаrаq) qаrĢılıqlı əlаqədədir. Bütün bu çохtərəfli qаrĢılıqlı əlаqələrdən ən mühümü sоsiаlsinfi (siniflər, ictimаi təbəqə və qruplаr) münаsibətlərdir. Cəmiyyətin sоsiаl strukturundа ifаdə
еdilmiĢ bu münаsibətlər еlə аmillərdir ki, təhsil sistеmi оnlаrdаn dаhа çох аsılıdır. Bu
münаsibətlərin vаsitəsilə təhsil sistеmi özünün istеhsаlаtlа əlаqəsini həyаtа kеçirir. Məhz оnlаrın
vаsitəsilə təhsil sistеmi istеhsаlаtа, еlmi-tехniki tərəqqiyətə təsir göstərir [4, 353-356].
Dünyəvi biliklərin təlimi vаsitəsi kimi təhsil sistemi cəmiyyətin sоsiаl-iqtisаdi və idеоlоji
inkiĢаf qаnunаuyğunluqlаrının tədqiqini həyаtа kеçirən еlmi kоnsеpsiyа və nəzəriyyələrin təhlilinə
və оnlаrın prаktik insаn fəаliyyətində istifаdəsinə kömək еdir. Bundаn bаĢqа təhsil sistеmi
cəmiyyətin siyаsi sfеrаsı ilə də qаrĢılıqlı əlаqədədir. Siyаsi institutlаrа, dövlətə, оnun təĢkilаt və

idаrələrinə аid оlаn birlik və fərdlər аrаsındаkı bu və digər mааrifləndirici vаsitələr оnlаrın siyаsi
Ģüur və siyаsi mədəniyyətini fоrmаlаĢdırır. Bütün bunlаr, еləcə də siyаsi sistеmin fоrmаl və qеyrifоrmаl təsisаtlаrının idаrəеtməsinə də təsir göstərir. Dеməli, təhsil sistеminin cəmiyyətin bu və yа
digər sаhələri ilə qаrĢılıqlı əlаqəsinin pоzulmаsı аĢаğıdаkı prоblеmləri dоğurur:
1) Təhsil sistеminin mövcud sоsiаl mоdеlinin cəmiyyətin təlаbаtını təmin еtməməsi.
2) Təhsil sistеminin bu və yа bаĢqа həlqələrinin fəаliyyətinin cəmiyyətin tələbаtınа
uyğunsuzluğu.
3) Cəmiyyət üzvlərinin təhsil аlmа stimulunun zəifliyi.
Bu prоblеmlər iki növ rеаl ziddiyyəti yаrаdır: cəmiyyətin tələbаtı ilə təhsil sistеminin
strukturu: cəmiyyətin tələbаtı ilə təhsil sistеminin fəаliyyəti аrаsındа ziddiyyətlər. Göstərilən
ziddiyyətlər təhsil sistеmində münаqiĢələri Ģərtləndirən bir sırа səbəbləri – təhsil prоsеsində
islаhаtlаrın ləngidilməsi və yа qеyri-düzgün kеçirilməsi, еlmi-tехniki təchizаtın zəifliyi, pеdаqоji
yükün təhsil stаndаrtlаrınа uyğun оlmаyаn bölgüsü, intizаmın pоzulmаsı, pеdаqоji еtikаyа müvаfiq
оlmаyаn dаvrаnıĢ, qiymətləndirmənin qеyri-оbyеktivliyi, təhsil hаqqının cəmiyyət üzvlərinin
iqtisаdi həyаt tərzinə uyğunsuzluğu və s. dоğurur. Bu səbəblər nəticəsində təhsil sistеminin
аĢаğıdаkı subyеktləri аrаsındа qаrĢıdurmа bаĢ vеrir: tələbə-tələbə, tələbə-müəllim, tələbə-rəhbərlik,
tələbə-inzibаti və qаnunvеrici оrqаn, müəllim-müəllim, müəllim-vаlidеyn, müəllim-rəhbərlik,
müəllim-inzibаti оrqаn, rəhbərlik-rəhbərlik, rəhbərlik-vаlidеyn, rəhbərlik-inzibаti оrqаn və s. [1,
120-128] GöstərilmiĢ subyеktlərin kоnfliktləri iki tipdə оlа bilər: kоmprоmis, rəqаbər. Bu tip
kоnfliktlərə kеçmiĢ sоvеtlər məkаnındа (mövcud quruluĢun süqutu ilə bаğlı təhsil sistеmindəki
islаhаtı, yəni mərkəzləĢdirilmiĢ imtahan sisteminə keçidi misal göstərmək olar. Bakı, 2008 iyun
еtirаzı), Аsiyа (2003 Ġrаn) və Аvrоpаdа (2010 Britаniyаdа pаytахtı Lоndоndа) təsаdüf еdilmiĢdir.
Belə ki, bunа 2003-cü iln iyunundа Irаn Islаm Rеspublikаsının Tеhrаn Ģəhərində bаĢ vеrmiĢ tələbə
hərəkаtını misаl göstərmək оlаr. Həmin münаqiĢə yuхаrıdа еdilən səbəblərdən birilə, təhsil
prоsеsində islаhаtlаrın ləngiməsilə bаğlı idi. Yəni tələbələr univеrsitеtin müаsir ədəbiyyаtlа təminаtı
və оnlаrın mütаliyəsi, еləcə də müаsir musiqinin dinlənməsi üçün Ģərаitin yаrаdılmаsını, təlim
zаmаnı аzаd gеyimdən istifаdə еdilməsi tələbələri ilə çıхıĢ еtmiĢlər. Оn gün müntəzəm dаvаm еtmiĢ
iхtiĢаĢ tələbələrlə pоlis və hökumət tərəfdаrlаrı аrаsındа tоqquĢmа ilə bаĢа çаtmıĢsа dа, müəyyən
fаsilələrlə dаvаm еtmiĢdir. Həmin kоnfliktlərdən 7 il sоnrа, yə 09.12.2010-cu ildə Lоndоndа təhsil
hаqqının 3 dəfə аrtırılmаsınа qаrĢı tələbələrin еtirаz hərəkаtı bаĢ vеrmiĢdir. Təəssüflər оlsun ki,
həmin hərəkаt hökumətin güc strukturlаrının vаsitəsilə yаtırıldı. Tələbələrin bir qismi (20 tələbə)
həbs оlunmuĢ, digər qismi isə müхtəlif хəsаrətli, müхtəlif хаrаktеrli bədən хəsаrəti аlmıĢdır (43
tələbə). Nəticədə hеç bir dəyiĢiklik əldə оlunmаdı.
Təhsil sistеmindəki kоnfliktlərin əhəmiyyəti böyükdür. Məhz, həmin münаqiĢələr təhsil
sаhəsindəki durğunluğun, оnun inkiĢаfını ləngidən nеqаtiv аmillərin tədricən аrаdаn qаldırılmаsınа
kömək еdir. Bunun sаyəsində sоsiаl institut kimi təhsil sistеminin sоsiаl-iqtisаdi və mədəni
funksiyаlаrının rеаllаĢmаsınа Ģərаit yаrаnır. Yəni fərd və qruplаrın sоsiаl vəziyyəti ilə təhsil
səviyyəsinin qаrĢılıqlı əlаqəsi həyаtа kеçirilir. Nəticədə, cəmiyyətin sosiаl-pеĢə strukturunu və
lаzımi bilik və vərdiĢlərə yiyələnmiĢ kаdrlаrı fоrmаlаĢmıĢ olur.
Bütünlükdə mədəniyyəti, həm də оnun еlеmеntlərini – bilikləri, sоsiаl nоrmаlаrı, mənəvi
dəyərləri, sоsiаl vərdiĢləri qоruyаrаq, nəsildən-nəslə ötürməklə inkiĢаf еtdirir. Bu funksiyаlаrın
icrаsı fərdin dаvrаnıĢınа, оnun sоsiаllаĢmаsınа və yаrаdıcılıq qаbiliyyətinin təĢəkkülünə təsir
göstərir. [2, 50] Bеləliklə də, müəyyən ictimаi-mədəni kеyfiyyətlərə mаlik оlаn hərtərəfli inkiĢаf
еtmiĢ Ģəхsiyyət fоrmаlаĢır. Оnа görə də təhsil sistеmindək ziddiyyətlər vахtındа və düzgün аĢkаr
еdilməklə, аrаdаn qаldırılmаlıdır. Kоnfliktоlоqlаr isə təhsil sistеmində lаbüdən yаrаnаn kоnfliktləri
dаhа gеniĢ tədqiq еtməlidirlər. Еyni zаmаndа оnlаr pеdаqоji prоsеsin vахtı çаtmıĢ prоblеmlərinin
həlli vаsitəsi kimi kоnfliktləri ictimаiyyətin diqqətinə çаtdırmаlıdır. Bu nöqtеyi-nəzərdən
kоnfliktоlоqlаr həm kоnfliktlərin sоsiаl-iqtisаdi və idеоlоji köklərini müəyyən еtməli, həm də
оnlаrın həllinin ən оptimаl yоllаrını rаĢdırmаlıdırlаr. Yаlnız bu hаldа, təhsil sistеmindəki kоnfliktlər
pоzitiv nəticələr vеrə bilər. Çünki cəmiyyətin еlmi idаrəsi və rifаhı bunu tələb еdir.
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SUMMARY
The article deals with Ideological Conflicts first, Their causes and classification. The education system as a type of Ideological activity, conflicts and their role in the development of the society are analysed here.
Салимов Э.
Бакинский славянский университет, Азербайджан
РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
На фоне интенсивных интеграционных процессов и глобализации современного мира диалог между различными культурами выступает в качестве важного фактора, регулирующего взаимоотношения между странами с разными культурами.
В условиях глобализации и гомогенизации многих процессов весь мир стал объединяться
разнообразными взаимовыгодными связями – экономическими, технологическими и информационными. Однако в нем в то же время до сих пор остаются врожденные цивилизационные болезни, такие как войны, которые ставят нас перед грозным вызовом. Войны, особенно те, источником которых могут быть межцивилизационные различия, способны нанести непоправимый ущерб международному миру и стабильности. По мнению американского ученого С.
Хантингтона, цивилизации существующие сегодня не схожи по своей истории, языку, культуре, традициям и религиозным представлениям. Люди по разному смотрят на отношения
между богом и человеком, индивидуумом и группой, гражданином и государством, родителями и детьми и т.д. Хотя эти различия сложились на протяжении веков, они все еще не исчезли. Эти различия более фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и режимами.[4]. В ХХ веке, когда на фоне идеологической борьбы и двухполярной системы мира, цивилизационные и культурные различия отошли на второй план и у многих
сложилось такое мнение, что они стали достоянием истории. Но с окончанием холодной
войны эти надежды исчезли с возрождением религиозного фундаментализма и всплеска
культурной идентичности. В религиозном плане это выглядело как процесс десекуляризации. Хотя различия не всегда означают войны, тем не менее, они создают благоприятные
условия для различного рода столкновений и повышают конфликтный потенциал различных
регионов мира.
На фоне всего перечисленного межкультурный диалог может выступать в роли определенных усилий, направленных на преодоление противоречивых взглядов, присущих различным культурам. В последние годы эта проблема обсуждается на различных международных
уровнях.
В этом контексте Азербайджан, как страна, расположенная на стыке двух цивилизаций, еще
с давних времен оказывала плодотворное влияние на развитие и укрепление межкультурного диалога. Испокон веков наша страна является местом мирного сосуществования различных религий и
культур, что создает благоприятную почву для участия Азербайджана в глобализационных про-

цессах. В начале ХХ века Азербайджан стал первой демократической республикой в мусульманском мире и успешно внедрял на государственном уровне передовые западные ценности. Сегодня Азербайджан выступает как образец религиозной толерантности и местом слияния различных культур. Благодаря создавшейся в нашей стране культурной среде любой иностранец по
своему мировоззрению, религиозным взглядам не чувствует себя в Азербайджане чужим. Сегодня Азербайджан признается в мире не только как страна с богатой культурой и историей, но и
местом межкультурного диалога.
После распада СССР основой государственной политики является сотрудничество с передовыми странами, участие в интеграционных процессах, а также пропаганда нашей культурной истории и создание условий для признания Азербайджана мировой общественностью
страной передовых идей, диалога и сотрудничества.
По этому поводу общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в
своих выступлениях не раз подчеркивал, что многонациональность, богатая культура, толерантность является достоянием азербайджанского народа, и наша задача должна заключаться
в том, чтобы сохранить и пропагандировать во всем мире это духовное наследие.
Важным моментом государственной политики также является проведение в нашей
стране международных форумов, посвященных мировой культуре, межкультурному диалогу.
Так, например в 1998 году по инициативе президента Азербайджана Гейдара Алиева в Баку
прошла международная конференция, посвященная проекту «Великий Шелковый Путь». По
сути, это мероприятие носило экономический характер, но в то же время выступило в роли
диалога между различными культурами и народами. Гейдар Алиев, выступая на конференции посвященной проекту Шелкового Пути отметил, что Азербайджан, находясь в центре
этого грандиозного проекта, играет важную роль в слиянии Востока с Западом. [1]
Благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева сегодня Азербайджан помимо внедрения достижений западной цивилизации вносит большой вклад в межцивилизационный,
межкультурный диалог, обогащает различные культуры, мировоззрения своим духовнокультурным наследием, ценностями.
В этом направлении ведутся работы, как на государственном, так и на неправительственном уровнях. Президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева внесла большой вклад в деле пропаганды азербайджанской культуры и истории. Азербайджанский мугам, ашугское искусство,
национальное ковроткачество были включены ЮНЕСКО в сокровищницу духовного культурного наследия человечества. Проведение юбилеев деятелей культуры и литературы на
уровне ЮНЕСКО у каждого из нас вызывает чувство гордости. Проведение международных
фестивалей, посвященных азербайджанской культуре, классической музыке, мугаму, ашугскому и ковроткаческому искусству служат установлению диалога между учеными, культурологами, представляющими разные страны. На мероприятиях, проводимых в Азербайджане
деятели науки, культуры, религии обсуждают различные проблемы глобального характера.
В октябре 2005 года в Париже в рамках недели «Межцивилизационного диалога» приуроченном к 60-летию ЮНЕСКО, выступая на мероприятии «Азербайджан: слияние культур
и цивилизаций» Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан находящаяся в центре слияния Востока с Западом готова внести вклад в глобальный
культурный диалог. В последние годы в Азербайджане проводились международные мероприятия, посвященные этой теме. Среди этих мероприятий стоит отметить проведение в
июле 2008 года в Баку международного форума «Усиление роли женщин в межкультурном
диалоге», в ноябре 2009 года международной конференции «Межрелигиозный диалог: от
взаимного диалога к сотрудничеству», в апреле 2010 года саммита религиозных лидеров.
Итогом этой деятельности явилось то, что в 2009 году Баку был объявлен столицей исламской культуры. Выступая на торжественном открытии года «Баку-столица исламской
культуры-2009», президент Ильхам Алиев отметил: Во всем мире необходимо единство исламских стран ради установления мира. Это единство будет служить миру и диалогу между
исламской и европейской культурами. Ислам должен быть представлен всему миру как мир-

ная религия. Все эти решения служат одной цели: достижению мира во всем мире и укреплению диалога между цивилизациями. [3]
Вершиной всех этих мероприятий направленных на укрепление диалога стало проведение в Азербайджане Мирового Форума. В декабре 2008 года в Баку проводилась международная конференция "Межкультурный диалог - основа устойчивого развития и мира в
Европе и его соседних регионах". В работе конференции приняли участие 42 страны-члены
СЕ и десять стран-соседей. В церемонии открытия конференции приняли участие президент
Азербайджана Ильхам Алиев, генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, генеральный директор ISESCO Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, представители UNESCO и
ALEKSO. На открытии конференции президент Ильхам Алиев выступил с инициативой «Бакинского процесса», целью которого является развитие межкультурного диалога: Я очень
хочу, чтобы начатый сегодня «Бакинский процесс» был долгосрочным, чтоб были разработаны конкретные механизмы, план деятельности, чтобы проведение таких мероприятий стало традицией. По итогам двухдневной работы международной конференции была принята
Бакинская декларация о содействии межкультурному диалогу как внутри европейских обществ, так и между Европой и соседними с ней регионами.
Благодаря этой деятельности в апреле 2011 года в Азербайджане был проведен Мировой Форум по межкультурному диалогу. В приветствии участникам форума президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул особую актуальность объединения именно на почве
культуры. «Мы хотим, чтобы все народы, представители всех религий тесно общались друг с
другом, открыто обсуждали все проблемы, выражали свои мысли. Люди должны стать ближе
друг другу, нельзя допускать противостояния на религиозной почве».[2]
В начале 90-х годов с исчезновением биполярного мира и конца идеологического противостояния мир стал менее стабильным и безопасным. Глобализация столкнулась с контридеологиями в виде религиозного фундаментализма, национализма. Все это стало питательной средой для терроризма и других радикальных проявлений. Межкультурный диалог, выступая как профилактическое средство в этом случае, является средством достижения консенсуса между народами, придерживающихся различных культурных ценностей. Возможно,
его дальнейшее применение и развитие создадут благоприятные условия для всеобщей гармонии развития человечества.
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SUMMARY
In the context of globalization intercultural dialogue serves as an important factor regulating
relations among countries with different cultures. Establishment of contacts, desire for mutual understanding are effective instruments to overcome sense of superiority and biased views of the representatives of various cultures regarding each other.
One of the important problems facing contemporary world is to find optimal ways of cooperation among cultures, religions and civilizations. In this context Azerbaijan as a country located at

the cross of two civilizations since ancient times has always positively influenced on the development and strengthening of intercultural dialogue.
Nowadays Azerbaijan is recognized in the world not only as a country with rich culture and
history but also as a place of intercultural dialogue.
Смеюха В., кандидат филологических наук,
Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону, Россия
ЖЕНСКАЯ ПРЕССА В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Женская пресса являет собой информационно-коммуникативную среду, в которой образуются, развиваются и трансформируются социально-культурные, гендерные, ментальные
категории; в ней отражаются актуальные гендерные образы и модели поведения, доминанты, являющиеся востребованными в аудиторном сегменте. Трансформация женской прессы,
вызванная социально-политическими и культурными преобразованиями общества, отражает
изменения в культурной составляющей социума, освещает эволюцию общественных представлений о функционально-ролевых характеристиках женского сегмента. Опыт издания
женской прессы Азербайджана насчитывает более ста лет. Модификация типологических
концепций азербайджанских женских журналов связана с преобразовательными процессами
в сфере социально-культурных отношений, которые определяют интересы, идеалы, задачи
феминной группы. Первый журнал, адресованный азербайджанским женщинам, стал выходить в г. Баку в 22 января 1911 г., издание называлось «Ишыг» («Свет»). Его редактором была Хадиджа-ханум Алибекова, издателем – ее муж Мустафа бей Алибеков. Журнал выходил
до 1912 г., было выпущено 68 номеров. Аудиторию издания составляли женщины-интеллигентки. Программа журнала была разработана с учетом важнейших и актуальных тенденций
в культурно-общественной жизни Азербайджана начала XX в., в нем пропагандировались
идеи женского образования. В г. Баку первая женская мусульманская школа появилась в
1901 г., в 1909 была организована русско-татарская (азербайджанская) школа, получили распространение женские школы на дому. Тема женского образования, просвещения являлись
на данном этапе революционно-демократической, потому Хадиджа-ханум Алибекова стала
ее популяризировать на страницах издания «Ишыг».
В советский период женская пресса Азербайджана представляла республиканский тип
женской периодики, входящий в систему массовых женских общественно-политических
журналов. На женскую прессу была возложена задача приобщения женских масс к общим
идеям коммунистического строительства. Организация советской женской периодики на
территории советского государства произошла в начале 20-х гг., однако до выхода периодических изданий, специально обращающихся именно к женской аудитории, вопросы изменения жизни женского населения, осуществления советской эмансипации освещались в газетах, адресованных широкой аудитории. Так, в газетах «Коммунист», «Бакинский рабочий»
действовали рубрики «Страница трудящихся женщин», «Женская страница», где публиковались материалы, подготовленные женотделом ЦК АКП, также под руководством Центрального комитета коммунистической партии Азербайджана были выпущены отдельные однодневные газеты «Путь тружениц» («Зехметкеш кардынларын йолу») и «Путь тружениц Кавказа» («Кавказия зехметкеш кардынларынын йолу») [1]. Целью женотделов являлось планирование и реализация работы с женским населением, отдел по работе среди женщин ЦК
АКП (б) был открыт в 1920 г., он включал организационно-инструкторский и агитационнопропагандистский подотделы. В своей деятельности женотдел Азербайджана активно использовал прессу. Издание «Закавказская труженица» («Закавказия зехметкеш кадыны»), издававшееся женотделом Закавказского краевого комитета РКП (б), выходило на нескольких
языках, в том числе, и азербайджанском. Журнал на азербайджанском языке адресовался сотрудникам женотделов и выходил тиражом 560 экз. В 1923 г. в г. Баку стало выходить изда-

ние «Шарг гадыны» («Восточная женщина»), в 1938 г. журнал был переименован в «Азербайджан гадыны» («Женщина Азербайджана»).
Работа с женщинами восточных республик проводилась под особым вниманием ЦК
ВКП (б), что объяснялось низким уровнем образования населения в данных регионах, особенностями культурных и ментальных характеристик женской аудитории. Были открыты
специальные женские клубы, в обязанности которых входило обучение женщин чтению и
письму, разъяснение основ нового политического строя, распространение медицинских, педагогических знаний. При клубах рекомендовалось открытие секций: медицинских консультаций, яслей, культурно-просветительских школ, библиотек, читален, правовых консультаций [2]. Например, в структуру клуба тружениц-мусульманок им. Али Байрамова входили
швейная, переплетная мастерские, ясли, амбулатория, курсы грамоты и политграмоты [3]. В
центральных женских журналах СССР работа с женщинами в восточных республиках освещалась в специальных рубриках. Женская пресса национальных регионов данного этапа
формировалась по типу центральной женской периодики, ее работа координировалась республиканскими центральными комитетами партии, в частности, азербайджанский женский
журнал был органом ЦК АКП. Издание было нацелено на поддержание и популяризацию
деятельности советской власти в отношении женского населения, освещалось проведение
кампаний по ликвидации неграмотности, привлечению азербайджанских женщин к общественной и профессиональной деятельности, открытие детских дошкольных учреждений.
Характеризуя деятельность женского движения на территории Азербайджана, Гейдар Алиев
отметил основные его результаты: «Главными достижениями того периода являются эмансипация женщины, ликвидация в кратчайшие сроки неграмотности среди женщин, приобщение женщин к специальностям учителя, врача, инженера и поэта, и обладание равными с
мужчинами правами в обществе, возможность реализации своего таланта и умений» [4].
В начале XXI в. издание «Азербайджан гадыны» прекратило свою деятельность, но в
2009 г. оно было возобновлено. Целесообразность работы старейшего журнала его авторы
мотивируют традициями, наличием аудитории, которой интересна проблемно-тематическая
направленность издания, в частности, журналисты концентрируют внимание читателей на
жизни и быте женского населения Азербайджана, проблемах гендерной аудитории.
На современном этапе женская пресса Азербайджана развивается в соответствии с общемировыми тенденциями функционирования СМИ. Женская периодика представлена массовыми изданиями, ориентированными на привлечение широкой аудитории. Глобализация
информационных процессов, коммерциализация медиа, распространение концептов и образцов массовой культуры привели к тому, что женские периодические издания стали позиционироваться как СМИ, формирующие образы и модели поведения женской аудитории, в которых превалируют идеи внутрисемейного быта, семейной жизни, имиджа феминной группы. В конце XX – начале XXI вв. на постсоветском пространстве открываются издания международных медиакорпораций. В 2011 г. появилась азербайджанская версия журнала «Cosmopolitan», сегодня в стране выходит журнал «fashion Каприз», позиционирующий себя как
«ведущий женский fashion-журнал Азербайджана». Популярная азербайджанская женская
пресса нацелена на формирование модного стиля и образа жизни женщины. Например, в
структуру издания «fashion Каприз» входят рубрики «Icon», «Fashion, catwalk, trends», «Beauty & health».
Одной из основных задач женской прессы является освещение информационных интересов женской аудитории, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «наши женщины,
использующие свою неисчерпаемую энергию и силу интеллекта ради Родины и народа, за прошедшее время добились многочисленных успехов. Гармоничное единство национальной самобытности и современности является неотъемлемой особенностью их богатой духовности.
…среди женщин Востока первые шаги в различных областях культуры и искусства, науки и
техники также были сделаны женщинами нашей страны» [5]. Информационные интересы женщины Азербайджана аккумулированы в сферах культуры, профессиональной деятельности, семьи, домашнего быта. Пресса отражает актуальные аспекты действительности, выделяя факторы

социальной действительности, наиболее интересные потенциальной аудитории, исходя из чего
в модели современного женского журнала освещаются обозначенные тематические категории: в
«fashion Каприз» работает рубрика «Family», рубрика «Person» знакомит с жизнью и деятельностью известных женщин Азербайджана (например, были опубликованы материалы о женщинеполитике, писателе-публицисте, авторе романа-эпопеи «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» Э.
Ахундовой, Президенте Фонда Гейдара Алиева, после доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО М.
Алиевой и др.).
Таким образом, можно заключить, что женская пресса Азербайджана играет важную
роль в распространении культурных тенденций страны. Исторический анализ азербайджанской женской периодики показывает, что типологические и проблемно-тематические
концепции женских изданиях формируются в условиях эволюции социума и являются зависимыми от динамики культурных, образовательных процессов. Модель женского журнала
способствует реализации таких важнейших функций как информирование, культурное просвещение и обучение гендерной аудитории, что ведет к актуализации определенных характеристик феминной группы.
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SUMMARY
The author considers a female press of Azerbaijan and reveals its role in cultural development
of the country; investigates magazines in their historical development, focuses attention on the purposes and problems, subjects of editions.
Süleymanova V., dissertant, Qafqaz Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN VƏ ĠNGĠLĠS DĠLLƏRĠNDƏ PRĠVASĠYA ELEMENTLƏRĠNĠN
TƏSDĠQ VƏ ĠNKAR TRANSFORMALARININ YARANMASINDA ROLU
Təsdiq və inkarın semantik-funksional, funksional və üslubi xarakterinin müəyyənləĢməsində,
onların ekspressivlik dərəcələrinin, müxtəlif intensivlik hədlərinin aĢkarlanmasında təzad effekti
əhəmiyyətli rol oynayır. Təsdiq və inkar hökmlərin məntiqi ifadəsi nəqli cümlə formalarında
strukturlaĢır. Lakin ünsiyyət prosesi o qədər mürəkkəb və çoxaspektlidir ki, bir çox hallarda birbaĢa,
təyinatlı ifadə formasının təsir gücü kifayət etmir; əlavə tamamlayıcı funksional vahidlərin sintaktik

məcazlığından, transpozisiya gücündən müĢtərək funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün istifadə etmək
lazım gəlir.
Privativlər, o cümlədən də feli privativlər təsdiq və inkarın ifadə həcmini geniĢləndirməklə
onların məntiqi və emosional-ekspressiv çalarlığında əhəmiyyətli yer tutur. Bu sahədəki ifadə
miqyaslarını konkret transformasiya tipləri ilə izah etməyə çalıĢaq:
(1) It is not true that he didn‘t reject my proposal (= He rejected my proposal).
It is not true that he rejected my proposal (= He did not decline my proposal/ He accepted my
proposal)
It is true that he did not reject my proposal (= He accepted my proposal)
Demək olar ki, bütün dillərdə bu cür təsdiq və inkar transformaları mövcuddur. Azərbaycan
dilində bir neçə nümunə nəzərdən keçirmək maraqlı olardı:
Bu doğru deyil ki, bu dəfə o, dərslərdə iĢtirak etməyib= Bu dəfə ötürüb( gəlməyib). / Bu
doğrudur ki, o, dərsləri ötürməyib.
Privativ konstruksiyalarla əlaqədə yaranan perifrazlar təsdiqin müxtəlif intensivlik
dərəcələrində, modal və emosional çalarlıqlarda ifadə olunması üçün geniĢ perspektivlər açır. Belə
perifrazlarda zəif təsdiqdən tutmuĢ onun qüvvətləndirilməsinin müxtəlif, rəngarəng formaları ifadə
oluna bilir. Bunu aĢağıdakı misalların müqayisəsi ilə aydınlaĢdırmağa çalıĢaq.
(2) Our relations have not been broken off yet. – Münasibətlərimiz hələ də davam edir
(qırılmayıb).
(3) I am not mistaken in my opinions. – Mən öz fikirlərimdə yanılmamıĢam.
(4) I don‘t deny my words. – Mən sözlərimi danmıram.
(5) We do not completely reject this fact. – Biz bu faktı tamamilə rədd etmirik. (Qismən
qəbuk edirik)
(6) No one can forget your support to us. – Heç kəs sənin bizə köməyini unuda bilməz.
(7) The law has not been abolished yet. – Qanun hələ ləğv edilməyib.
(8) I knew that not a bite had he eaten.- Bilirəm ki, o, bir tikə də yeməyib.
Əgər (1)-ci misalda ümumən dolayı-perifrastik yolla neytral təsdiq ifadə olunurdusa, (2) - (8)
misallar təsdiq və gerçək fraqmentlərin situativ iĢarələri kimi doğulur, danıĢanın predmet və
hadisələrə subyektiv hissi münasibətindən, fəal dil davranıĢından xəbər verir. (3),(6),(8)- cu
misallarda bilavasitə fikir və hisslərin daxili dinamikası, kontekst indikatorunun fəal xarakteri
ünsiyyəti qüvvətli ―pozitiv axın‖ məcrasına istiqamətləndirir; (3),(4),(5) və (7) –ci kommunikativ
situasiya tiplərində zəif təsdiq, müqabil tərəfə və ya tərəflər qrupuna münasibətdə güclü iqrar ön
plana çıxır. S.Abdullayev bunu ―diplomatik‖ iqrar adlandırır. Onu da qeyd edək ki, belə qeyrimüstəqim, vasitəli mənalandırmalarda birbaĢa cavabdan qaçmaq, real fikri açıq, birmənalı ifadə
etməkdən çox onu gizlətmək, ifadə etməmək səyi gizlənir. S.Abdullayevə görə, kütlənin istismar
edilməsinə, aldadılmasına kömək edən manipulativ (aldanıĢlı) yalan məhz belə bir linqvistik və
sosial-psixoloji mexanizmə əsaslanır. Perifraz texnikasının birbaĢa qrammatik inkarlıq sferasında
yoxluq, privativlik üzərinə keçirilməsi mücərrədliyi gücləndirir, fikrin konkret və anlaĢıqlı
qavranılmasını xeyli çətinləĢdirir. Bu mənada təsdiqlik və inkarlıq effektinin zəiflədilməsinin,
perifraz düĢüncənin yalan problemi ilə birbaĢa əlaqəsi vardır. [1, s.234]
Misallar üzərində müĢahidələrimizi davam etdirsək görərik ki, (2), (4), (5) və (7)-cu perifraz
Ģəkillərindən qüvvətli intensiv təsdiqin müxtəlif ekspressiv ifadə dərəcələri gizlənir. Bu cümlələrdə
affektiv strukturlaĢmanın təsdiqin qüvvətləndirilməsindəki konstruktiv rolu dərhal diqqəti cəlb edir.
Ġnkarın qüvvətlədirilməsi vasitələri yeni sintaktik mühitdə diametral çevriliĢə uğrayır və intensiv
təsdiqin ifadə vasitələrinə çevrilir. (2), (5), (7) - cu misallarda iĢlənən əvəzlik və zərflərin cümləyə
daxil etdiyi ―ümumiləĢdirmə‖ seması təsdiqliyin qüvvətləndirilməsinin mühüm semantik Ģərti kimi
qərarlaĢır ki, bu da həmin vasitələrin intensivləĢdirmə gücünü bir daha təsdiq edir. Bu misallardan o
nəticə də çıxır ki, məna inkarlığı tamamilə qrammatik inkarlığı neytrallaĢdırmadığı kimi, qrammatik
inkarlıq əlaməti də leksik inkarlığa məhz neytrallaĢdırma səviyyəsinə uyğun olaraq mətndən asılı
olaraq həm zəiflədici, həm də qüvvətləndirici təsir göstərə bilir:
(1) He once failed as he was getting up to give a major speech- He once didn‘t succeed as he
was getting up to give a major speech.

He once didn‘t fail as he was getting up to give a major speech- He once succeeded as he was
getting up to give a major speech.
(2) Has anyone seen my car keys? I put them down five minutes ago and now they‘ve
disappeared off the face of the earth/ I put them down five minutes ago and now they‘ve vanished /
I put them down five minutes ago and now they‘ve lost/ I put them down five minutes ago and now
they don‘t exit./ I put them down five minutes ago and now they are not there. - Thanks to God,
they‘ve not disappeared / they‘ve not lost/ they do exist/ they are there.
(3) O, mövcud vəziyyətə/ biabrçı vəziyyətə həmiĢə göz yumurdu/ ört-basdır edirdi.
O, mövcud vəziyyətə/ biabrçı vəziyyətə heç vaxt göz yummurdu/ açıb göstərirdi.
Verilən misallardan aydın olur ki, privativlərlə inkar daĢıyıcılarının müxtəlif əlaqələnmələri təsdiq
və inkarın məntiqi və emosional çalarlanmasında əhəmiyyətli yer tutur, vasitəli ifadə üsulunun
orijinal və imkanlı Ģəkillərini meydana çıxarır.
Qeyd etmək vacibdir ki, hər bir inkar cümləni formal olaraq konkret təsdiq cümləyə isnad
vermək doğru olduğunu nəzərə alaraq ifadə edə bilərik ki, bu paralelliyi qorumaq üçün funksionalsemantik planda leksik məna və cümlənin sintaktik quruluĢunu nəzərə almaq lazımdır. Fikrimizcə,
bu transformasiya əməliyyatını privativ feli frazeologizmlər üzərində aparmaq çətindir. Müasir
ingilis dilində feli frazeologizm və ideomları geniĢ tədqiq edən Ġgnacio M. Palacios Martinez qeyd
edir ki, belə feli frazeologizmlər və ideomlar təbiət etibarı ilə inkardırlar və implisit və ya eksplisit
inkarlıq ifadə edirlər. Jespersen isə inkar və təsdiq transformasiyaları üzərində tədqiqat aparıb feli
frazeologizmləri daha dərindən öyrənmək məqsədini qarĢısına qoymamıĢ, daha çox qüvvətləndirici
və zəiflədici xüsusiyyətlərini araĢdırmıĢdır [4, s.207-227]. Semantik-sintaktik perspektivdə bir neçə
feli frazeologizmlərin təsdiq inkar çalarlıqlarının ifadəsi üzərində dayanmaq, fikrimizcə, maraqlı
olar. Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz müəlliflərin privativ feli frazeologizmlərin,
inkar mənalı ideomların təsdiq Ģəklinin transformasiyasının qeyri-mümkünlüyü fikrinin doğru
olduğu qənaətindəyik. Bu haqda T. Nagıyeva yazır: ― Təsdiq və inkarlığa gəlincə, frazeoloji
birləĢmələr özünü aĢağıdakı kimi göstərir:
a) Frazeologizmlər yalnız təsdiqdə iĢlənir, onun inkarda iĢlənən variantı mövcud deyildir;
b) Frazeologizm yalnız inkarda iĢlənir, onun təsdiq variantı yoxdur;
c) Frazeologizm bu mənada sərbəstdir: Onu həm təsdiq, həm də inkar Ģəkildə iĢlətmək
mümkündür.‖
Bir neçə nümunəyə diqqət yetirək:
Rome was not built in a day – (It takes a long time to do a job properly)
Verilən nümunəni formal olaraq təsdiq cümlə Ģəklində vermək olar, lakin onun semantik
baxımından heç bir tutumu qalmır. Görünür ki, bu tip feli frazeologizmlərin sabit qəlibə malik
olması sadəcə ingilis dili üçün deyil, alman, fransız, italyan, ispan və s. baĢqa dillərdə də
xarakterikdir [2, s.25-32]. Bununla bərabər tərcümə ediləcək dildə də həmin vahidlərin qarĢılığı
mövcud olmaya bilər. Məsələn, It‘s no use crying over spilt milk- ideomunun təsdiq qarĢılığı –
transformasiyası mümkün olmadığı kimi hər hansı bir dilə hərfi də tərcümə edilə bilmir.
Azərbaycan dilinə hərfi tərcümə etsək ―dağılan südə görə ağlamağa dəyməz‖ mənası alınacaq.
Halbuki, bizim dilimizdə bu ideomun qarĢılığı ―Keçənə güzəĢt deyərlər‖ frazeologizmidir.
Qeyd etməyi lazım bilirik ki, tədqiqat prosesində bir çox dilçinin araĢdırmadığı və ötəri
keçdiyi təsdiq və inkar transformalarının yaranması mümkün olan bir neçə feli frazeologizmin
mövcud olduğunu müĢahidə etdik:
(1a) It‘s raining cats and dogs. - (1b) It‘s not raining cats and dogs.
(2a) Jack beat about the bush the other day. - (2b) Jack did not beat about the bush the other
day.
Bunun əksinə olaraq yalnız təsdiq forması olan feli frazeologizmləri də az deyil:
(3) I could kick myself.
(4) He has a way with children.
Bəzi hallarda isə həmin vahidlərin sintaktik quruluĢları ilə ifadə etdikləri məna arasında bir
uyğunluq mövcud olmur:
(5) There is nothing to it.

(6) Don‘t say that you‘re going for a walk in this wretched weather!
(7) I couldn‘t agree more.
(8) Don‘t tell me you are not at home yet!
(5)-(8)-ci misallar sintaktik cəhətdən inkar, lakin ifadə etdikləri məna etibarı ilə təsdiqdir.
Faktiki olaraq, onlar təsdiqi qüvvətləndirərək bir növ inkar görümlü təsdiq əmələ gətirmiĢlər. Bunun
əksinə olaraq təsdiq görümdə inkar sema bildirən feli frazeologizmlər də mövcuddur:
(9) It‘s too good to be true.
(10) It all turned out very badly.
Privativ feli frazeologizm adlandırdığımız (9), (10) misallar yoxluq, naqislik ifadə edərək
inkarlıq yaratmıĢdır. M.C. Linebarger təsdiq və inkar transformalarının yaranmasını bir neçə cümlə
verərək belə izah edir:
(1a) I didn‘t say that I would lift a finger to help you.
(1b) I left open the possibility that I wouldn‘t lift a finger to help you.
(1c) I didn‘t say that I would help you, because it just goes without saying that I always help
you.
(1d) I didn‘t say that I would lift a finger to help you, because it just goes without saying that I
always help you [3, 165-188].
Müəllifin fikrincə, yuxarıdakı nümunələrin (a) variantında daha sonra digər variantlarda
göstərilən ima (implisit inkar), (b) variantında eksplisit təkzib, (c) variantında edilən imanın açıq
təsviri mövcuddur. (d) variantının istifadəsi isə dil normaları baxımından doğru deyil.
Əlbəttə, göstərilən cümlə tiplərinin müxtəlif ünsiyyət məqamlarında iĢlənmə vəziyyətlərini və
bunların doğurduğu funksional-üslubi təsirləri bütün mürəkkəbliyi və çoxaspektliliyi ilə əhatə
etmək qeyri-mümkündür. Transpozisiya istiqamətlərini daha aydın Ģəkildə izləmək üçün danıĢan və
müqabil tərəf arasındakı münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq kommunikativ cümlə tipləri
arasındakı bəzi nisbət tiplərini nəzərdən almaq vacibdir. Bu, sahə konstituentlərinin iĢlənibiĢlənməməsinə görə təsdiq və inkar cümlə formalarının struktur və funksional üslubi variativlik
miqyaslarını nümayiĢ etdirmək üçün zəruridir. Dilin sintaktik səviyyədəki belə zənginlik və
mürəkkəbliyi, struktur-funksional çevikliyi müxtəlif privasiya elementlərinin təsdiq və inkar
transpozisiya imkanlarının zənginlik və rəngarəngliyində ifadə olunur.
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SUMMARY
The contrast effect plays a very important role in defining semantic-functional, functional and
stylistic nature of negation and affirmation, their expressiveness and various intensity limits.
It is essential to focus on some types of correlation between communicative types of sentences
due to observe the directions of transformation. Using the constituents of the field helps to show

different structural, functional and stylistic scope of negative and affirmative forms of the
sentences, as well. In this article, we tried to find out the width and complexity of the syntactic level
of the language and associate it with various privative elements in negative and affirmative
transformation of the sentences.
Sofiyeva S., dissertant,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN ROMANLARINDA TARĠXĠ MOVZU
VƏ MƏNƏVĠ-ƏXLAQĠ KEYFĠYYƏTLƏRĠN TƏCƏSSÜMÜ
Bəlli olduğu kimi, ötən əsrin altmıĢıncı ilərindən baĢlayaraq cəmiyyətin ictimai-siyasi
həyatında baĢ verən «mülayimləĢmə», «yumĢalma» prosesi ədəbiyyata da təsirsiz qalmadı. Həmin
dövrdən baĢlayaraq ədəbiyyatda insana qayıdıĢ meylləri güclənməyə baĢladı.Uzun illər yanlıĢ
ideoloji stereotiplərin təsiri ilə «ədəbi axtarıĢların» insandan daha çox istehsalat, təsərrüfat
prosesləri üzərində qurulması bütövlükdə obraz və xarakter yaradıcılığı prosesinə ciddi zərbə vurmuĢ, sənəti öz əbədi missiyasına xidmət məramından sapındırmağa yönəldilmiĢdi. Bu mənada
insana qayıdıĢ fonunda diqqəti çəkən məqamlardan biri heç Ģübhəsiz ki, milli-mənəvi dəyərlərin ön
plana çəkilməsi, bu aspektdə milli xarakter yaradıcılığına diqqətin artırılmasıdır.
Lakin qeyd olunmalıdır ki, altmıĢıncı illər ədəbiyyatı özündən əvvəlki onilliklərin zəruri
estetik çalarları özündə ümumiləĢdirmiĢdir. Qeyd edək ki, romanın xarakter yaradıcılığı prosesində
digər janrlarla müqayisədə daha çox imkanlara malik olduğu nəzəri-estetik fikirdə mübahisə
doğurmur. Azərbaycan ədəbiyyatında milli xarakterin təcəssümünə daha çox tarixi roman janrında
yaranmıĢ bədii örnəklərdə müraciət olunmaqdadır. Bu da təsadüfi deyildir; çünki milli xarakter
anlayıĢını ehtiva edən komponentlərin daha çox tarixi dövr anlayıĢı ilə bağlılığı və yaĢadığımız
zaman kəsiyində bu komponentlərin mühüm bir qisminin qeyb olması, unudulması, yaxud müəyyən
deformasiyaya uğraması tarixi roman janrına problemin gerçəkləĢdirilməsi üçün imkanlar
yaratmıĢdır. «Tarixi Ģəxsiyyətlərin bədii obrazının sənət dili ilə yenidən canlandırılması keçmiĢ
epoxanın açılmamıĢ «sirlər»inin üzə çıxarılmasına...milli yaddaĢın möhkəmlənməsinə ciddi təkan
verir. Tarixi Ģəxsiyyətlər xalqın milli-tarixi simasını müəyyənləĢdirir və bu mənada da onların həyat
və fəaliyyətinin öyrənilməsi zəruridir» [1, s. 204].
Bəzi müəlliflərin qənaətincə, milli xarakter anlayıĢı mənsub olduğu xalqın ən müsbət
keyfiyyətlərini özündə təcəssüm etdirən qəhrəman mənasında dərk olunmalıdır. Məsələn, yazıçı
Mirzə Ġbrahimovun milli xarakterlə bağlı mülahizələri bu baxımdan diqqəti çəkir: «Mənə elə gəlir
ki, qəhrəmanın milli səciyyəsinə, milli xüsusiyyətlərə xalqın ruhunu, humanizmini, nəcibliyini,
müdrikliyini əks etdirən keyfiyyətləri daxil etmək lazımdır. Hər bir vərdiĢi və ya adəti milli
xüsusiyyət adlandırmaq və onlardan yapıĢmaq olmaz» [2, s. 224].
Mirzə Ġbrahimovun «Pərvanə» romanı da milli xarakter yaradıcılığı baxımından diqqəti cəlb
edən bədii örnəklərdən biridir. Yazıçının «böyük yaradıcılıq uğuru» [3, s.220] kimi dəyərləndirilən
bu romanda XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda və bütövlükdə Zaqafqaziyada cərəyan edən
ictimaisiyasi hadisələr fonunda milli xarakterin maraqlı, yaddaqalan örnəkləri yaradılmıĢdır. Xüsusilə, yazıçının yaratmıĢ olduğu Hürü xanım, dəmirçi Vəfadar, Sahib, Nəriman, Ġlyas bəy, Səlim ağa
obrazları özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi, daxili-mənəvi dünyalarının hərtərəfli, dolğun
canlandırılması ilə diqqəti cəlb edirlər. Əlbəttə, adı çəkilən obrazlar xarakter etibarı ilə eyni
səviyyədə iĢlənilməmiĢlər. Lakin bütövlükdə onlar təsvir olunan süjetin əsasında dayanan hadisə və
əhvalatların gediĢində mühüm rol oynayırlar.
Təəssüf ki, sosialist realizmi yaradıcılıq metodunun formalaĢdırdığı qəlib və stereotiplərə
uyğun olaraq romanda yaradılan obraz və xarakterlər müsbət və mənfi qütbləri təmsil edirlər. Lakin
dövrün ideoloji məfkurəsindən qaynaqlanan bu nöqsanlara baxmayaraq əsərdə yaradılmıĢ obraz və
xarakterlər bəzi istisnalar nəzərə alınmasa quru, sxematik təsir bağıĢlamır, əksinə təbiiliyi, canlılığı,
dolğunluğu ilə seçilirlər.

Akademik Bəkir Nəbiyev epik əsərlərdə xarakter yaradılıĢı prosesinə diqqəti yönəldərək yazır:
«Tarixi hadisələr və müasir həyat materialı epik planlı əsl yüksək sənət əsərinin üzvi tərkib
hissəsinə yalnız o zaman çevrilə bilir ki, canlı insan xarakterlərində, bədii obrazların fikir və
duyğularında, hiss və həyəcanlarında, hərəkət və psixologiyasında öz inandırıcı təcəssümünü tapmıĢ
olsun. Ən nəcib və xeyirxah yazıçı məqsədi də xarakter yaratmaq üçün kifayət deyil. Burada
psixoloji tədqiqat ustalığı, təfərrüatları yerləĢdirmək və təqdim etmək bacarığı, əsl sənətkar qələmi
tələb olunur» [4, s. 78]. ġübhəsiz ki, bu kriteriya ilə yanaĢdıqda Mirzə Ġbrahimovun «Pərvanə»
romanında təkrarsız xarakterlər silsiləsi yaratdığının Ģahidi oluruq. Böyük ədibin sənətkarlıqla yaratmıĢ
olduğu bu xarakterlər eyni zamanda milli xüsusiyyətləri ilə seçilməkdədir.
Qeyd edək ki, Mirzə Ġbrahimov xüsusi Ģəkildə fərqləndirdiyi «müsbət insanların səadət, iĢıqlı,
azad dünya və vətən uğrundakı fədakarlığını romanın bütün süjet xəttində, bədii ruhunda, eyni zamanda,
rəmzi mənada iĢlətdiyi «Pərvanə» adında da təbii Ģəkildə əsaslandıra bilmiĢdir. ĠĢığa vurğun olan
pərvanələr həmiĢə Ģamın ətrafında fırlandığı kimi, fədakar insanlar da əsrlər boyu iĢıqlı vətən uğrunda,
azadlıq hərəkatı ətrafında toplanır, vahid bir cəbhədə birləĢirlər. Bu sahədəki müqəddəs ənənələrini isə
əsrdən-əsrə, nəsldən nəslə keçirmiĢlər. Bu mənada əsərdə iĢtirak edən hər bir obraz zəngin həyat
materialları, tarixi hadisə və faktlarla əlaqəli və bağlı Ģəkildə verilmiĢdir» [5, I c., s. 426].
«Pərvanə» romanında epik hadisələrin mərkəzində dayanan, digər obrazlarla əlaqə və
ünsiyyətdə olan əsas qəhrəman Hürü xanımdır. Yazıçı baĢ qəhrəman səviyyəsinə qaldırdığı Hürü
xanımın milli xarakter kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərini, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini, daxili
dünyasının zənginliklərini böyük məharətlə açıb göstərə bilmiĢdir. Hürü xanım istər zahiri, istərsə
də daxili aləminin gözəlliyi ilə seçilən namuslu, təmiz əxlaqi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan qadınının simvoludur.
«Pərvanə» romanında milli xarakterin səciyyəvi cizgiləri daha çox Vəfadar obrazında bədii
təcəssümünü tapmıĢdır. Sadə peĢə sahibi olan Vəfadar kiĢilik, ləyaqət, barıĢmazlıq, əyilməzlik və s.
kimi mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə seçilir. O, ədalətsizliklə, haqsızlıqla barıĢmağı mənliyinə,
Ģəxsiyyətinə sığıĢdırmır, həmiĢə kimsəsizlərin, haqqı-hüququ tapdalananların, əzilənlərin, zülmə tuĢ
gələnlərin yanında olmağı düĢünür. Məhz buna görə də Vəfadar obrazı bəzi tədqiqatlarda haqlı
olaraq Ġsmayıl ġıxlının «Dəli Kür» romanındakı Cahandar ağanın varisi kimi dəyərləndirilir.
«Cahandar ağanın milli ləyaqətinin baĢlıca prinsipləri olan kiĢilik və mərdlik baĢqa bir keyfiyyətdə
«Pərvanə» romanının aparıcı qəhrəmanlarından biri Vəfadarın bədii obrazında davam etdirilir. Bu
obrazın daxili məzmununda milli və bəĢəri dəyərlər Ģəxsi maraqdan, Ģəxsi istəkdən yüksəkdə durur.
Bu mənada Vəfadar Cahandar ağanın varisidir. Bunları ümuminsani yaxınlıq, nağıl qohumluğu, real
milli xüsusiyyətin bədii xarakter qohumluğu, bir ümumi tipoloji istiqamət birləĢdirir» [6, s.556].
Vəfadarın milli xarakter xüsusiyyətləri onun Hürü xanıma olan münasibətində də canlı bədii
təcəssümünü tapmıĢdır.
«Pərvanə» romanında müsbət, iĢıqlı insanlarla yanaĢı, daxili-mənəvi dünyası təzadlı boyalarla
əks etdirilmiĢ Ġlyas bəy obrazı da maraq doğurur. Epik hadisələrin süjetində Ġlyas bəy mənfi planda
təqdim olunsa da, yazıçı onun öz zümrəsinə xas olan xarakter cizgilərini real boyalarla canlandırmıĢdır. Yazıçı Ġlyas bəyin zalımlığını, güclülər qarĢısında əyilməsini, zəiflər önündə isə qəddarlıq
nümayiĢ etdirməsini səciyyəvi detallarla aĢkarlaya bilmiĢdir. O eyni zamanda ayıq, hiyləgər, öz
xeyri-Ģərini düĢünən, bütün fəaliyyətini bu zəmin üzərində qurmağı bacaran bir Ģəxsdir. «Pərvanə»
romanında «...tarix artıq yalnız çılpaq illüstrasiya demək deyil, keçmiĢdən lövhələr hakim, rəsmi
ideyaya dekor və fon rolunu oynasa da, müəllifi artıq həm də milli tale, mənĢə və kök problemi,
milli ziyalının xalqın tarixində məhz milli-mənəvi dəyər rolu, qeyrət və vicdan missiyası
düĢündürür» [7, s. 500-501]. Əsərdə bütün bu məqamlar müsbət, iĢıqlı idealın təmsilçiləri olan
xarakterlərin simasında bədii təcəssümünü tapdığından təsvir olunan tarixi hadisələr canlı və real
təsir bağıĢlayır.
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SUMMARY
The article speaks about the national features which are becoming the major characters of
the historical fiction as a result of turning back to the spiritual values in Azerbaijan literature in the
60s of the last century. The idea of the achievements which Azerbaijan novels have gained by the
embodiment of historical subjects and national features is the base line of the article.
M.Ibrahimov‘s novel ―Parvana‖ which is considered to be an example of historical fiction
where moral and spiritual values and national characteristic features are reflected, is the subject of
thorough analysis.
Шарабидзе Т., доктор филологических наук, профессор,
Пайчадзе Т., доктор филологических наук, профессор,
Тбилисский государственный университет им. М. Джавахишвили
ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НИКОЛОЗА БАРАТАШВИЛИ В НАХИЧЕВАНИ
Известний факт, что последние годы жизни видющийся грузинскоий поэт Николоз Бараташвили жил в Нахичевани - с конца ноября 1844 года до конца марта 1845 года. этот период стал плсдстворним для поетаб но особенно надо отметить два стихотворения, которые
как бы открили новую, нейзвесную страницу его творчества. Наша цель сопоставить эти два
стихотворения - "Суровый ветер налетел" и "Благо твоему создателю" со стихотворениями
предыдущего периода и проследить, насколько соответствуют они стилистическим особенностям Бараташвили и в целом творчеству писателя, выяснить, кто является адресатом этих
стихотворений.
Четыре месяца - с конца ноября 1844 года по конца марта 1845 года - Николоз Бараташвили провел за границей, в Нахичеванской области. Это было его первое расставание с
родиной, вызванное необходимостью содержать семью. Бараташвили, с первого взгляда веселый, немного циничный, любитель веселия, был к таму же верным семьянином. Он с непоэтической серьезностью ищет работу на государственной службе, согласен почти на все, так
как дома ждет его безнадежно забалевший 50 летний больной отец и находящиеся в крайней
нужде члены семьи.
В это время управляющим Нахичеванской областью назначают Левана Меликишвили,
школьного друга Бараташвили. Знакомые и друзья помогают, выступают посредниками семьи Бараташвили и его "назначают" заместителем управляющего областью, но на самом

деле он впустую служит в течение четырех месяцев в невыносимых условиях. Когда Леван
Меликишвили покинул Нахичевань, выяснилось, что Николоза Бараташвили на эту должность и не назначали. Бараташвили крайне уязвленного, отзывают назад в Тбилиси.
Нахичеванский период тяжело отразилось на душе поета, очень трудно находиться в
дали от родины, в дали от Тбилиси, знакомых и друзей: "Уже три месяца нахожусь здесь, и
ни кто даже собакой меня не считает", переживает поэт и невнимание родных, жалуясь своему другу детства Маико Орбелиани: "Эх, вынесу и это горе! Мне тоже некогда: теперь я себя
посвятил государю и обществу, не всегда же будет юность, настало время для службы, и вам
хватит считать мух..." Он имеет серьезные цели, хочет работать, но все равно ему трудно.
"Теперь кто же спросит о нас - какие-то молодые люди оказались в Нахичевани. Теперь небо
другое, страна другая и в моде восьмидесятилетние мужчины"[1, 194]. Трудно понять, что
имел он ввиду поет этой последней фразой, но ясно, что ему было обидно за невнимание.
и неоцененный труд... "государем и обществом", которым он "посвятил" себя... Все это и не
удивляет, ведь судьба не щедила его и до этого, однако, как и прежде, в Нахичевани на его
стороне была муза.
К сожалению, не все написанные поетом стихи в Нахичевани и в Гяндже сохранились.
Они не вошли ни в один из известных рукописных сборников: Маико Орбелиани - друга поэта, Екатерины Чавчавадзе - царицы Менгрелии, возлюбленной поэта, Григола Орбелиани известного грузинского поэта, дяди Бараташвили , или же самого Бараташвили. Часть из них
утеряны... Между сохранивщихся стихотворение - "Суровый ветер налетел", каторую Бараташвили отправил вместе с письмом 9 февраля 1845 года Маико Орбелиани. Второе стихотворение - "Благо твоему создателю", написанное в Нахичевани в том же году 10 января.
Автограф которого не сохранился, Илья Чавчавадзе опубликовал в "Моамбе Грузии" (1863
г. № 2).
В обоих стихах фигурирует возлюбленная. В одном из них - вызванные потерей возлюбленной невзгоды. Невзгоды нас не удивляют, нас интересует, известна ли лирическая
возлюбленная, насколько сильны чувства поэта к ней и как отличается с художественной
точки зрения это стихотворение от ранних любовных образцов. Если рассмотрим стихотворение "Благо твоему создателю", то увидим, что возлюбленная поэта красивая, спокойная
черноглазая женщина, которая с трудом соответствует постоянной музе поэта - голубоглазой
Екатерине Чавчавадзе. Она к этому времени уже давно была замужем (1839 г.) их дружба
была разрушена (однако отношения в скором восстановятся и продолжатся в течение какого-то времени (1840-1841гг.)
Прекрасные глаза "небесного цвета" возлюбленной меняются черными глазами, возвышенное настроение же, по словам Бараташвили - "низким", "пришедшим как-то в раздумьях". Стихотворение своим ритмом (стих написан 16-дольником: "Другом мне служит бурка,
острый кинжал - побратимым"), присущим народному стиху интонацией, существенно отличается от изящного, немного философичного, архаичного и высокого стиля стиха, посвященного Екатерине Чавчавадзе. Ясно, что адресатом поэта является или кто-то другой, или
никто.
Если кто и была в Нахичевани, в чужом краю другая возлюбленная поэта, то более ясным становится из строк стихотворения, где странником является сам Бараташвили. «Я
странником неким пришел, труженник бедный мира, /Другом мне служит бурка, острый
кинжал - побратимым [1, 134].
В посланных из Нахичевани письмах Маико Орбелиани, проявляется личность местной
женщины, но только лишь проявляется и не дает нам возможности говорить о большем. Поэт
о ней пишет: "Сейчас в Нахичевани одно новое стихотворение, написанное восемнадцатилетней женщиной, которую зовут Гонча-Бегум. Она дочь хана, очень красивая и яркая, бедная сгорела в руках своего мужа и теперь не живет с ним, старается разойтись. Несчастную
выдали против воли замуж, когда ей было лишь двенадцать лет/ Если бы Вы знали еѐ историю - прекрасный роман.".

В стихотворении она оплакивает свою судьбу. В одном месте она говорит: "Мой прекрасный сад, хочу прийти поговорить с твоим фонтаном, с твоими цветами, но боюсь, что
там окажется мой муж". Я запишу это стихотворение и с переводом перешлю. Думаю, Сатар
должен знать этот голос, прекрасный голос [1, 194]. Сатар известный иранский певец, большой мастер восточных песнопений. Николоз Бараташвили очень любил музыку и уважал
творчество Сатара. По словам его сестры Барбаре Везиришвили, куда бы поэт ни пошел,
везде брал его сборник с собой. В рапортном письме начальник округа Левана Меликишвили отмечает: "Тато (так ласково звали Николоза Бараташвили) днем и ночью просит: "Бога
ради, освободи ее от мужа". Я, как степенный человек, не соглашаюсь" [1, 194]. Данная приписка начальника округа относится к Гонча-Бегум. Как видно, интерес Бараташвили к этой
женщине довольно серьезен и даже если приписка это просто шутка, отношение поэта к ней
больше, чем вызванное очарованием "красивой и яркой" дочери хана.
Именно так должна была воспринять письмо Бараташвили и Маико Орбелиани, и хотя
ее ответ к Тато не сохранился (архив Бараташвили после его смерти, пока мать и дядя поэта Илья Орбелиани прибыли в Гянджу был уничтожен; произведения и письма 1844-1845 годов
также были утеряны), из следующего письма Бараташвили из Нахичевани мы узнаем, что
Маико заинтересовалась историей Гонча-Бегум и считала ее если не возлюбленной своего
друга, то хотя бы серьезным увлечением. Именно это старается отрицать Бараташвили, когда
пишет: "Моя милая сестра Маико! Очень сожалею, что не понимаешь мох действий. Я померил уже супругов"[1, 195].
С 10 января 1844 года (с даты, которую Илья Чавчавадзе считал написаннием стихотворения "Благо твоему создателю") по 9 февраля этого же года (даты, указанной на письме
Маико Орбелиани) не прошло и месяца. Настроение поэта резко меняется, вновь на лицо
безысходность, вызванная потерей возлюбленной, не видно счастья от встречи с красивой
женщиной. Правда, переживания не достигают того уровня, чтобы поэта считать "безсловестной жертвой" ("Люблю глаза с туманной поволокою...", 1942 г.), но думаем, след нового
разочарования в стихотворении действительно чувствуется.
Трудно сказать, были ли чувства у поэта к Гонча-Бегум и посвятил ли ей "Благо твоему
создателю, красавица", но одно ясно, во втором стихотворении, написанном за месяц в Нахичевани "Суровый ветер налетел", тем же ритмом, вновь появляются тяжелые и безысходные переживания. Жестокий ветер отнимает у поэта сладостный цветок его жизни, окрапленный божественной росой. Его место же занимает "мрачное время" полное слез. Стихотворение своим настроением и мировозрением напоминает произведения Бараташвили - "Я
храм нашел", написанное 1841 году, когда поэт окончательно потерял надежду на ответную
любовь Екатерины Чавчавадзе. Бараташвили и здесь не предал уже сформированное в прежние годы представление о божественной любви, и в этот раз это чувство преподносит как
"окрапленное божественной росой". Поэт эти чувства передает такой же языковой фактурой,
книжным языком лирика, как и в других стихах.
В стиле Бараташвили не попадают лишь некоторые стихотворения поэта - одно из них
"Благо твоему создателю", что объясняют влиянием фольклора (не исключаем и жизненные
новшества, которые повлияли на настроения стихотворения и ритм, когда эти новшества исчезают, поэт возвращается к своему стилю). Не можем сказать этого о втором стихотворении
- "Суровый ветер налетел", который написан тем же ритмом, что и стихотворение "Благо
твоему создателю", но ничем не отличается от стиля поэта других стихотворений.
На творчестве Бараташвили, с точки зрения поэтической речи, отразилось большое
влияние грузинской гимнографии, и в целом, древнегрузинской литературы. Это влияние явственно прослеживается в последнем стихотворении.
"Уж время вечное слезой омыло имя его!" [1, 135] эта строка не может не напомнить
известный отрывок из "Витяза в тигровой шкуре", обращенный богу:
"Coлнцe, oбpaз cвeтлoй нoчи! Beдь в тeбe oтобpaжeн
\Toт oдин, eдинocyщный и cтoящий внe вpeмeн..." [2, 826]

Если в "Витязе тигровой шкуре" под "стоящий вне времен" подразумевается бог (и это
ясно), основываясь на катафатически-апофатичеком методе, не должны ли мы под словами
Бараташвили "время бесконечное" понимать "бог"? Что правильнее - злое время (как мы традиционно понимаем), которое заменяет любовь слезой, или - бог? Если судить по стихотворению Бараташвили "Моя молитва", поэт просит бога спасти его "от бурь мирских пороков"
и дать ему "пристань тихую", то есть бог определяет судьбу человека, а не время.\ Бог же
есть "время вечное". Так что, возможно слова Бараташвили "время вечное", характерно для традиционного, христианского мировоззрения грузин и мы должны видеть в них многовековой
способ выражения имени господа. Проповеди псевдо Дионисия Ареопагитского не были чужды
для романтиков, так как они постоянно отражались в традиционном художественном мышлении. Однако не должны забывать одно - существование божественного и мирного дуализма, что
так четко проступает у обоих поэтов. У Руставели сиюминутное сталкивается с вечным, мирское
с божественным, бог покровительствует отрешенным от мирского.
Нужно учитывать и то, что у Руставели все сиюминутное и мирское преодолимо, небесное, вечное судьбоносное, роковое - непреодолимы. Судьба является божественным предначертанием: "
He бывaлo, чтoбы cмepтный oбpeчeньe oтвpaтил" [2, 188], "He cyдьбa - тaк нe пoгибнy и cpeди
нecмeтныx opд, \ A кoгдa cyдьбa пpиcтyпит - кaк пылинкa бyдy cтepт" [2, 1027], "Из тeлecныx
ктo cпocoбeн избeжaть cyдьбы cвoeй?" [2, 786] У Бараташвили так же появляется тема сиюминутного и судьбоносного (ведь черный ворон является персонификацией злой судьбы), но поэт
не боится:
"Не плачь. За ночью день настанет.\ И солнце вновь взойдет.
И свет разгонит мрак" [2, 89].
Перед нами еще раз ставится вопрос: что должно означать "время вечное" - злую долю,
чья персонификация черный ворон, или судьбу – божественную волю.
По нашему мнению, выражением злой доли в стихотворении является ветер, "времени
вечному" же придается значение судьбы. Следует учитывать также, что преодоление судьбы
в "Витязе тигровой шкуре" реально, у Бараташвили же видна лишь надежда на борьбу и преодоление судьбы. Хотя судьба и "злая доля" отличаются друг от друга, между ними нет четкой границы. Именно это обстоятельство дает нам возможность в словах поэта "время вечное" увидеть судьбу и бога. И реально для Бараташвили злая доля превратилась в судьбу.
Тоже можно сказать о Гонча-Бегум. К сожалению злая участь постигла стихотворение - не
сохранился не только перевод Бараташвили, который он обещал Маико Орбелиани (возможно перевести его Бараташвили и не успел, так как оставил Нахичевань в короткое время), исчезло даже имя женщины и в Нахичевани его никто не знает. Никто не знает женщину, творчеством которой заинтересовался "первый" поэт Грузии и пожелал перевести ее стихотворение. Сохранились лишь "смятые" листы, которые все равно сладостны, поскольку относятся
к "постылой" жизни Бараташвили.
Написанное Маико Орбелиани "случайно" (или специально) несколько предложений и
два последних стихотворения поэта дали нам возможность говорить о 18-летней талантливой поэтессе Гонча-Бегум, "красивой и яркой" дочери хана. Ее имя уничтожила "злая
участь", но полностью все же не уничтожила. "Судьба" сохранила ее имя в мыслях и чувствах великого грузинского поэта.
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SUMMARY
The title of this letter – ―Romanesque Episode‖ – is conditioned by episodes occasionally appeared in the religious literature as the result of description of a certain fact and having the same
title, transferring of which was not proposed by writer. Under this title we understand the reality
developed in the fiction and in particular – love episodes, which could be caused by a concrete fact
and real feeling.
Two last years of Nikoloz Baratashvili‘s life and particularly the period spent in Nakhichevan
from November 1844 to March 1845 are described in this letter and two poems created in this period are analyzed here. Our purpose is to compare these two poems – ―The Strong Wind Blew At
Me‖ and ―God Bless Your Parent‖- with poems of the previous period and to establish whether they
correspond to Baratashvili‘s stylistic peculiarity and the writer‘s whole creature. Analyzing the poems we see that the poem ―God Bless Your Parent‖ differs from other Baratashvili‘s love poems
and from the high-style lexicology typical for the poet by its intonation distinctive for folk poetry,
which, from our point of view, should indicate to the fact that the addressee of his love poetry has
changed. The letter is certain attempt to establish this addressee who as we think is Goncha –
Begumi – the daughter of Nakhicheveni Khan.
Baratashvili writes about this woman to his friend – Maiko Orbeliani in his letter sent from
Nakhichevan. From this letter we find out that Goncha-Begumi was 12 years old, when she was
forced to marry. She was 18 years old when she decided to divorce from her husband; Baratashvili
was also very interested in her divorce. He asked his friend – the governor of Mazra – to allow this
divorce. Goncha-Begumi wrote poems, which were very popular and often sung in Nakhichevan.
Baratashvili also liked these poems and promised his friend – Maiko Orbeliani – to translate them
and to send them to her. Along with the letter the poet sent to Maiko his new poem ―The Strong
Wind Blew At Me‖. It is written in the same style of Baratashvili‘s other poems. Influence of the
ancient Georgian literature is evident in this poem.
And in particular, we think the last line of the poem – ―Hard time covered her name with
tears‖ – is connected with appeal to the God in the ―Knight in the Panther‘s Skin‖, where the God is
shown as ―the sunny night‖ and ―perpetuity‖. Using cataphatical and apophatical method for explanation of God‘s name, we think it to be reasonable to understand also Baratashvili‘s words ―perpetuity‖ as the God and not as the hard time, as we traditionally understand. We think that the doctrine
of Pseudo-Dionysius the Areopagite was not strange for romanticists too, because of the fact that it
finds expression in the traditional poetical thinking.
The dualism of God and world existing in the ―Knight in the Panther‘s Skin‖ is evident in this
line of the poem, where the moment is opposed to the perpetuity, the world – to the God and the
God protects the world‘s sacrifice. The moment and the perpetuity as well as the sky and the fortune
are surmountable but the destine is not. The destine in Baratashvili‘s poem can be understood in
two ways: personification of the bad fortune can be the black raven and the destine, which is the
will of God. Surmounting of the fortune is divine prediction. The bad fortune is presented in the poem as strong wind and the ―perpetuity‖ has the meaning of destine.
ġabanov M., dissertant, Naxçıvan Özəl Universiteti, Azərbaycan
ERMƏNĠLƏRĠN ƏRAZĠ ĠDDĠALARINA QARġI
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN FƏALĠYYƏTĠ
Müasir dövrümüzdə Azərbaycanın ən ağrılı, ən vacib problemlərindən biri ərazilərimizin
Ermənistan tərəfindən iĢğalı məsələsidir. Problemin illərdir həll edilməmiĢ vəziyyətdə qalması, hər
bir dövlət üçün ən vacib məsələ olan ərazi bütövlüyünün təmininin ölkəmiz üçün hələ də problem
kimi davam etməsi deməkdir. Çünki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab Ġlham Əliyevin və

digər dövlət rəsmilərinin də dəfələrlə bəyan etdiyi kimi ölkəmiz üçün ən vacib məsələ ərazi
bütövlüyümüzün təmini məsələsidir. Bununla yanaĢı, Ermənistanın iĢğalçı siyasəti həm Azərbaycan, həm də ümumilikdə region üçün təhlükəsizlik, qaçqınlar, regional əməkdaĢlıq və sairə müxtəlif
yönümlü sosial problemlər yaratmaqdadır.
Ermənilərin torpaqlarımıza qarĢı əsassız iddiaları və azərbaycanlılara qarĢı düĢmən münasibəti
bütün XX əsr boyu müĢahidə olunmuĢdu. Ona görə də ermənilərin ərazi iddialalarından danıĢarkən
mütləq bütün XX əsr nəzərdən keçirilməlidir. HəmiĢə mürəkkəb tarixi Ģəraitdə, qlobal ictimai–
siyasi böhranların yaĢandığı mərhələdə meydana çıxan erməni təcavüzü əhalimizin qırılması,
torpaqlarımızın iĢğalı ilə nəticələnmiĢdi. Beləlikləzaman–zaman ermənilər Azərbaycan torpaqlarını
iĢğal etməklə öz dövlətlərini yaratmağa müvəffəq ola bildilər. Buna bölgədə marağı olan böyük
dövlətlər, əsasən də çar və sovet Rusiyası kömək etmiĢdi.
1920-ci ildə Cənubi Qafqazın yenidən Rusiyanın nəzarəti altına keçməsi regionda siyasi
vəziyyəti dəyiĢdirdi. Rusiya Cənubi Qafqazda xristian Ermənistan və Gürcüstanın daha çox
ərazilərə nəzarət etməsində, həmin ərazilərin xristianlaĢdırılmasında maraqlı idi. Ona görə də
Rusiya regionda möhkəmləndikdən sonra Azərbaycan-Ermənistan və Azərbaycan-Gürcüstan
arasındakı "mübahisəli ərazilər" deyilən məsələləri dərhal ikincilərin xeyrinə həll etdi. Belə ki,
əhalisi yalnız Azərbaycan türklərindən ibarət olan Dərələyəz, Göyçə, Zəngibasar mahalları Ermənistana,
Borçalı mahalı isə Gürcüstana verildi [7, s.4]. Azərbaycan rəhbərliyi Moskvanın təzyiqləri qarĢısında
davam gətirməyərək 1920-ci il noyabrın 30-da və dekabrın 1-də Zəngəzurun Ermənistana verilməsi
haqda bəyanatlarla çıxıĢ etdi [7, s.5]. Ermənilər Zəngəzurdan sonra Naxçıvanı da ələ keçirəcəklərinə
ümid edirdilər. Zəngəzur itirildikdən sonra Naxçıvana erməni iddiaları qəti Ģəkildə rədd edilsə də,
ermənilər az sonra Naxçıvan məsələsini yenidən gündəmə gətirdilər. 1921-ci ildə Türkiyə, Rusiya,
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında imzalanmıĢ Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvan
Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı[8, s. 67-80; 9, s. 23-38] .
Sonrakı dövrlərdə də torpaqlarımızın ermənilərə verilməsi prosesi davam etmiĢdi. Beləki,
Сənubi Qafqaz Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Mehri-Cəbrayıl
qəzalarının 24 kəndi, Mehridə rayon yaratmaq adı altında Qazax rayonundan 50 kv. km. torpaq
sahəsi[1, v.2 ; 3,s.129], 1929-cu il 18 fevral tarixində Naxçıvan mahalının 657 kv. km. sahəsi
(Karcevan, Qurd-Qulaq, Qoradiz, Oğbin, Daqın-Almalı, Almalı, Ġtqıran, Sultan-bəy və Ordubad
qəzasının Qorçivan sovetliyinə aid olan Mehri, Buğakər yaĢayıĢ məntəqələri habelə Kilitin bir
hissəsi) [2, v.2; 12, s.9-10], 1930-cu ildə Əldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və sair yaĢayıĢ
məntəqələri Ermənistana verilmiĢdi[5, 1999, 5 fevral].
Ermənilərin ərazi iddiaları sovet dövründə də davam etmiĢdi. Onlar 1952-1953-cü illərdə və
1967-ci ildə Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Tağılar kəndinin Ermənistanın ġəmĢəddin rayonuna
birləĢdirilməsi haqqında məsələ qaldırmıĢdılar. Moskvanın tapĢırığı ilə mübahisəli torpaq
məsələsini araĢdırmaq və ermənilərin xeyrinə həll etmək məqsədilə Azərbaycan KP MK-nın bürosu
1968-ci il noyabrın 26-da 86 saylı protokolla xüsusi qərar qəbul etmiĢdi. Erməni rəsmi dairələri iki
respublika arasında sərhədlərin girintili-çıxıntılı olmasını məqsədəuyğun saymayaraq ―hamarlanmasını‖ təklif edirdilər. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri M.Ġsgəndərov və
katibi Z.ġükürovanın 1969-cu il may ayının 7-də imzaladıqları ―Azərbaycan SSR ilə Ermənistan
SSR arasındakı sərhəddin qrafik təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında‖ iki maddədən ibarət qərar
qəbul olunmuĢ[4, v.92-96] və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə tapĢırılmıĢdı ki, hazırlanmıĢ yeni
xəritəyə uyğun olaraq sərhədlərin naturaya keçirilməsini 1969-cu il noyabrın 1-dək təmin etsinlər[2,
v. 245; 6, s.5-6].
Lakin bu qərar qəbul ediləndən az müddət sonra, 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə seçilməsi[11, s.82-83] ilə həm bu
bədnam, antiazərbaycan qərarın yerinə yetirilməsinə imkan vermədi, həm də ermənilərin
Azərbaycandan yeni torpaq iddialarına son qoydu.
Beləliklə, 1969-cu il mayın 7-də qəbul edilmiĢ qərar kağız üzərində qaldı və 1984-cü ilə qədər
Ermənistanda bu məsələ qaldırılmadı. 70-ci illərdə ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən
gündəliyə gətirsələr də, bu məsələnin qarĢısı alındı. Göründüyü kimi XX əsrin 60-80-ci illərində
ermənilər Azərbaycan ərazilərinə qarĢı iddialar irəli sürmüĢ və buna nail olmaq üçün SSRĠ

rəhbərliyi səviyyəsində fəaliyyət göstərmiĢdilər. Lakin onların bu istəklərini Heydər Əliyev alt-üst
etmiĢ, ərazi bütövlüyümüzünpozulmasına imkan verməmiĢdi. Özündən əvvəlki rəhbərlər Azərbaycanın bəzi ərazilərini Ermənistana güzəĢtə getsələr də, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra
həmin qərarların yerinə yetirilməsindən imtina etdi. Onun hakimiyyəti illərində Ermənistana ərazi
verilmədi.
Heydər Əliyevin istər Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə, istərsədə SSRĠ
Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində iĢlədiyi müddətdə Azərbaycandan Ermənistana bir
qarıĢ da olsun torpaq verilmədi. Ermənilər baĢa düĢürdülər ki, Heydər Əliyev nə qədər ki,
hakimiyyətdədi onlar Azərbaycandan torpaq qopara bilməyəcəklər, ona görə də Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətdən getməsi üçün bütün iyrənc vasitələrə əl atdılar və 1987-ci ilin oktyabrında
istəklərinə nail ola bildilər. Ermənilərin planlarına ən böyük maneə Heydər Əliyevin olduğunu
sübut edən faktlardan biri 1987-ci ildə onun hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmasından 15 gün sonra yeni
ərazi iddiaları ilə çıxıĢ etmələridi. 1987-ci ilin oktyabr ayında Heydər Əliyevin SSRĠ rəhbərliyində
tutduğu yüksək vəzifədən uzaqlaĢdırılması ermənilərin öz niyyətlərini reallaĢdırmaq ümidini artırdı.
M.Qorbaçovun ən yaxın adamı, iqtisadi məsələlər üzrə müĢaviri, milliyətcə erməni olan professor
Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi bir mətbuat konfransında ―Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir‖-bəyanatı ilə çıxıĢ etməsi ilə Qarabağ məsələsi gündəmə gətirilir [13, s.20]. Beləliklə, 19871990-cı illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olmaması Azərbaycan üçün çox ağır nəticələr verdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ torpaqlarının erməni qəsbkarları tərəfindən iĢğalı
Azərbaycana güclü təsir etdi. Xalqımızın dədə-baba yurdları olan Ermənistan torpaqlarından və
Qarabağdan axırıncı dəfə deportasiya edilməsi ona nəinki maddi, eyni zamanda mənəvi zərbələr
vurdu. Azərbaycan xalqına, onun genefonduna təhqiramiz təzyiqlər edildi. Nəticədə bir milyondan
çox qaçqın yurd-yuvasından didərgin düĢdü.
1990-1993-cü illərdə Naxçıvanın erməni təcavüzündən qorunmasında, blokada vəziyyətinə
düĢmüĢ Naxçıvan əhalisinin tarixin bu sərt sınağından məharətlə çıxarılmasında ümummilli lider
Heydər Əliyevin rolu inkaredilməzdir. Azərbaycanın bu qədim diyarı məhz Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti nəticəsində iqtisadi blokadanı yardı. Bir qarıĢ torpağını düĢmənə təslim etmədi.
Heydər Əliyevin uzaqgörən diplomatiyasının nəticəsində məĢhur Qars müqaviləsinin Ģərtləri bərpa
olundu. Naxçıvan əsrin budəfəki sərt sınağından da uğurla çıxmağa nail oldu.
1993-ci ilin ortalarında Azərbaycan parçalanmaq, məhv olmaq ərəfəsində olduğu zamanda
Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürərək yenicə müstəqillik qazanmıĢ respublikanı
xilas etdi. Bu dəfə Heydər Əliyevin xidmətləri nəticəsində əsrin əvvəllərində Xalq Cümhuriyyətinin
aqibəti təkrar olunmadı.
AXC hakimiyyəti dövründə idarəetmədə müĢayiət olunan kobud səhvlər, həmçinin yaranmıĢ
ağır sosial-iqtisadi gərginlik Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuĢdu.
Cəbhədəki məğlubiyyətlər, torpaqların itirilməsi, ordu quruculuğunda yol verilən nöqsanlar ölkədə
yeni-yeni faciələrin baĢ verməsinə səbəb olurdu. Gəncədə 1993-cü ilin iyun qiyamı vəziyyəti daha
da ağırlaĢdırdı. Məhz bu anlarda xalqın və hakimiyyətin təkidli tələbi ilə böyük siyasətçi Heydər
Əliyev Bakıya dəvət olundu. Ġyunun 9-da Bakıya gələn Heydər Əliyev [10, s.777] məsuliyyətli
məqamda xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi. 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan tarixinin yeni bir dövrü baĢlayır. Bu dövrdən baĢlayaraq
Heydər Əliyevin çox gərgin əməyi nəticəsində erməni-rus silahli birləĢmələrinin hücumlarının
qarĢısı alınır, atəĢkəs imzalanır, ölkədə siyasi sabitlik yaradılır. Əldə olunmuĢ siyasi sabitliyin
nəticəsində əsrin müqaviləsi imzalanır ki, bu da Azərbaycanın gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyət
daĢıyırdı. Cəbhə bölgələrində olan atəĢkəs Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsinə səbəb olurdu.
1994-cü ilin mayında ulu öndərin sayəsində əldə edilmiĢ atəĢkəs rejimini[5, 1994, 10 may] bu
günədək sabitqədəm saxlayan amillərdən biri də elə məhz son illər Azərbaycanın getdikcə artan
müdafiə qüdrətidi .
Hеydər Əliyеv hаkimiyyətə gəldikdən sоnrа Еrmənistаn-Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ
münаqiĢəsinin həll olunması üçün dünyada söz sahibi olan böyük dövlətlər və beynəlxalq təĢkilatlar
ilə danıĢıqlar aparmağa baĢladı. Aparılan danıĢıqlarda əsas məqsəd Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfdən iĢğal olunması faktını dünya dövlətlərinə çatdırmaq və münaqiĢənin sülh yolu

ilə ədalətli həllinə nail olmaqdan idarət idi. Bu məqsədlə ATƏT-in 1994-cü il BudapeĢt [5, 1994,
7 dekabr], 1996-cı il Lissabon [5, 1996, 7 dekabr], 1999-cu il Ġstanbul [5, 1999, 19 noyabr] zirvə
görüĢlərində iĢtirak edərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması sahəsində gərgin iĢ
aparmıĢdı. Heydər Əliyevin ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması sahəsindəki apardığı siyasət bu
günümüzdə də uğurla davam etdirilir və əminik ki, bu siyasət yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini
verəcəkdir.
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SUMMARY
The scientific article deals with the issue of the territorial integrity being of Azerbaijan‘s most
painful problem, the territorial claims of Armenians and the reasons of occupation of our land. The
claims of Armenians against Azerbaijan land which began at the beginning of XX century and continued in the years of Soviet authority are analyzed with facts. It‘s noted that, the execution of
adopted decision of Azerbaijan SSR about some of Azerbaijan regions annexation to Armenia was
put an end after ournationalleaderHeydarAliyev‘scomingtoauthority. Even not a piece of
AzerbaijanlandwasgiventoArmeniaduringHeydarAliyev‘sauthority.
In 1987, Armenians put forward new territoria lclaim safter Heydar Aliyev‘s removing from
the authority.
ġenocak E., Dr., İstanbul Texnik Universiteti, Türkiye
THE DIFFERENCE BETWEEN CULTURAL
VOCAL MUSIC TECHNIQUES
Being one of the most impressive instruments in the world, human voice forms one of the
base subdivisions of the art of music.
In the 15th century, instrument based music was prohibited in churches and the only authority
was one voice vocal based music (choirs). Bards in the second half of 15th century broke free of the

authority of the church and introduced the tunes to common folk. These bards were called as Troubadour, Guilard, Gleemen. After these bards showed up, vocal based music was divided to two as
religious and non-religious. Human voice became an important feature due to the bards, this type of
art chosen according to the harmony and beauty of the voice created the ―soloist‖ tradition and
formed many different vocal techniques and schools seen during performance.
The evolution of vocal techniques was started by Pope Silvester. A school was built to improve and systematize the voice and breath techniques.
The style which was formed during the 17th century, was called Bel-Canto Technique (The
Art of Singing Beautifully).
In the 19th century radical changes were made on the subject of the art of vocal music. New
schools were built and the art of vocal music of Italy brought a new stream through aestetichal point
of view in Literature.
In the school of Napoli, Lully and Gluck, one of the most important names in music and drama in classical view, went to new improvements with the belcanto style.
Gluck (1714 - 1787) the German, who was the virtuoso of national music in the art of vocals,
brought a new look to the belcanto technique. In the national music of France, Lullu, formed the use
of chest, middle and head register altogether. Gluck took the ‗best vocal artist‘ title improving this
new technique Lullu used. Pampopon (1796 - 1859) improved the use of open and closed voices
which revealed the melody structure in the French vocal training. In the 19th century, Paris became
an important music center of Europe.
The all new in Renaissance, Italian musical drama art spread through the other parts of europe.
Musicians sent to Germany and France spreaded the impact of Italian music. This caused Germany
to build new schools.
While the Italian belcanto technique is still in effect, Germans formed their first music schools
to implement this technique to their own national music and took the first steps for the School of
Hamburg to born and evolve.
The art of musical drama introduced French its own national opera in a short time. The first
movement, the group invited by Cardinal Marzini from Italy in 1645 gained success by Rossini‘s
opera ―Orfeo‖. Rossini brought this on stage for the first time in the palace of France in 1647. This
started the movement of national opera in France.
Artist Lecturer at ITU State Conservatory of Turkish Music
After this movement, the corporation called Royal Music Academy was opened in France
(1671). Napolien composer Luigi Rossi‘s opera ―Orfeo‖ was a great success. At the opening ceremony of Royal Music Academy, a work named ―Pomene‖, which was written by Robert Cambert,
was performed.
Lully who got many success stories being the founder of Paris opera, owned the copyrights of
the famed opera ―Pay and Peri‖. Connected to school napoli, Italian composer Peri, gave importance to the art of vocal music like Caccini and Montoverdi. Jean-Philip Pe Rameau (1683 1764) is known as the first drama composer.
Andre Ernest Modest Gretry‘s (1741 - 1813) success in explaining its stories‘ characters with
music brought him huge accomplishments. Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) composed significant works for the evolution of national music.
In 17th century in England, famed composer Henry Purcelle (1659 - 1695) gave a start to the
national opera which was short in period. Purcelle composed the music of many most famed theaters‘ such as Dryden, Lees and plays of Shakespeare.
His most significant opera was the ‗King Arthur‘ opera which he written in 1691. Purcelle
was under the influence of religious works, being affected from Hendel. Thoman Augustine Arene
was a composer who created work for National English Opera after Purcelle.
Scottish music-scientist H.Georg (1773 - 1831) had the lead role in the evolution of the art of
vocal music around the world and in Napoli vocal music.
Some Russian artists who were educated in Italy, improved their own techniques following
the Italian school. Russian singers have their own features and techniques.

The Church‘s influence continued to show itself until the end of 17th century. Being the first
school for musical culture, The Church learned the first lessons from ―The alphabet of vocalization
of Alexander The Great Mezens‖.
Petersburg and Moscow became the center of art in Russia. The evolution of Russian vocal
education and Russian musical education came with the opening of Marinski Theater(1860) in
Moscow and Petersburg theaters. The difference in techniques between Russian and Italian theaters
showed itself.
In 1980, Modern Soviet Opera was improved. Certain rules have been made in vocal performance around the lines of the technique of G. Sviridov. New schools of music were open. In 1982,
the general confederate vocal conference broadcasts about the education of opera vocal artists were
published in Kiev.
Schools were opened all around the europe in order to protect and improve their own national
vocal music. Russian and Soviet art of vocal music opened national schools to protect its own features and techniques and stated the difference between the vocal techniques of Russia and Italy.
The first idea on the importance of the foundation of Azzerbaijan School of Vocal Music was
came in 1927 with Bülbül.
At those times the rise of general musical vocal techniques in Azerbaijan in the means of folk
music was obviously significant. Bülbül spent 35 years of his life to improve the Azerbaijan School
of Vocal Music. The importance of the tongue and voice which is the main idea in the art of vocals,
was brought to us by him.
Bülbül, proved that the Azerbaijan language was suitable for practicing vocals and on this basis it was better than Italian language. Speaking language is the manifestation of real possibilites of
human being, the expression of social relations, a product of social people and it makes the thoughts
become real.In his book ―Maruze ve Nutuklar‖ he used the logical analysis and synthesis around
scientific basis.
According to Bülbül, the main objective of the singers and teachers is to expand the idea the
composer gave in the artwork by protecting fonetical properties of the language and the national
flavors and to help the listener to understand the artwork better with sound effects and trims. On his
idea, any singer singing in a language, must know and understand that language well.
As Bülbül says, the Azerbaijan language helps the singers in some basis with it‘s suitability.
In this language in-front-of-tongue sounds, which helps to mouthize the vocie, cover the most part
and at the same time there are many words which suits and adds delicacy to the
tongue.Ü.Hacibeyov who is the basis of the professional music in Azerbaijan, sampled the ‗gazel‘s
of Fuzuli while he was creating his work.
Being educated in Italy, Bülbül, stated this after realising the difference between two vocal
techniques: ―We may add kırtlak, güĢe, gezinti, tatlı soluk voice types which were born from the
experiments of folk singers and Azerbaijan School of Singing, to Italian voice types like Alte avante, rotondo, shiaro which are accepted by everyone ‖
In Bakü, In the theater of opera and bale, Azerbaijan maqam operas, ―Leyla ve Mecnun‖,
―Aslı ve Kerem‖ by Ü.hacibeyov, ―ġah Ġsmail‖ by M.Magomayev, ―AĢık Garip‖ by Z.Hacibeyov
were performed alongside Russian and western europe operas in the name of M.F.Akhundov.
The Ottomans who were following the development movements in west countries between 18th
and 19th centuries, met the art of opera around this period. Innovations started and the influence of west
and east recorded some improvements during the 19th century after the declaration of the Tanzimat.
These movements of innovation affected the education of vocals as well. The Enderun which was built
during the period of The Ottoman Empire was the first official foundation to provide education in the
field of music. Selim The III. (1761 - 1808) who created important works in Turkish music, took the
writings of his ambassadors‘ about the music and opera in other countries into consideration and seen
his first opera representation in 1797. Through the meeting of musical plays with the Palace, the implementation of European vocal technique on Turkish music came to be.
Sustaining its existance with the declaration of constitutional monarchy during the period of
Mahmut The II, The Enderun trained many musicians. And there were also dergahs and ‗Mevlevi-

hane‘s which were religion houses and teached music too as a result of islamic tradition of The Ottoman Empire. Being connected to the education style of Turkish music, singing songs were in
meĢk* style.
With the founding of Muzıka-i Hümayun through shutting down the Mehterhanes in 1826,
significant importance was given to improvement of European musical technique in Turkish music.
After the declaration of republication, Guiseppe Donizetti became the best teacher in the application of the techniques of the west to the Turkish music in order to modernize Turkish composers. From the young musicians known as Turkish composers, Adnan Saygun, Necil Kazım Akses,
Ferit Anlar, Cemal ReĢit Rey, Nevit Kodallı, composed and performed operas, operets, musicals,
worked on the application of polyphonic Turkish music and improved the Turkish vocal techniques.
The systematization of music was provided by Darül Elhan built in 1915.
Between 1923 - 1928, in the school named under Istanbul Belediyesi, both western techniques
and Turkish techniques were being lectured. Being reformed in 1932, it went on its work under the
name Istanbul Belediye Conservatory and today its name became Istanbul University State Conservatory. In the music congress set in Ankara, the importance of spreading and systematizing the
western techniques were accepted. Carl Ebert and Paul Hindemith became lecturers in Musiki
Muallim school which was formed in Ankara.
This school took the first steps to found the State Conservatory in 1935 - 36, Opened a voice
education subdivision and Prof. Carl Ebert, Dr. Ernest Praetorius, Georg Markowita, Schosinger,
Nurullah ġevket TaĢkıran, Saadet Ikesus were the first lecturers of the subdivision.
*meĢk means: one learns the song from someone else and carries it out to other musicians only by playing it without any written language and the song stays the same in many years.
Ankara State Conservatory was founded in 1940. In 1975, State Conservatory of Turkish Music was built and Turkish Music, Folk Music & Western Music lessons were lectured.
A special kind of education between disciplines is needed on the subject of physiologics, anatomics and voice science in talking and singing. The sound basically is the change in the pressure of
air around our ears. On the field of the art of vocals, acoustics and human voice are th emost significant subjects. The human voice shows itself at first when the baby is born and made the first sound
crying, this is its first song. The social, cultural, economic and climate structure, religion and the
race of its country of origin are the most important things which form the features of a human voice.
During the performance of an artwork, one should show all the characteristics of ones mother
tongue. The way that goes to beautiful singing passes through right breathing and talking beautifully. Our voice assists us for our whole life. There have been countless research on voice and sound.
The Vocal Chords were found by French Anatomist Antoin Ferrein in 1741. On his works on cadavers, two muscles connected together were seen in the middle section of the Larenx.
He concluded that sound is being created between these two muscles. He named these muscles
as vocal chords (Cordes). Three major structures get a duty in the formation of human voice. 1.
Generator system (Lungs), 2. Vibratuar system(Larenx, Throat), 3. Resonator system (Empty spaces
above Larenx and organs). Acceptable sound is collected by this whole system working together. In
the brain which is controlling this whole functions and duties, the center of talking and hearing
plays the biggest role in our singing.
Resonator sections take two roles during singing and talking. They work to empower the primer tone of the voice created by the vocal chords. When we come to letters, vowels are created by a
timbre field formed by the jaw and tongue and consonants are created through putting obstacles in
the same field. Tongue, lips, theeth, inner mouth and mouth space can control the articulations
through healthy practice. Vowels and consonants take a big part in the correct education of vocals
with the help of these articulators. If this is supported by correct breathing techniques, the artists
voice life span will be lengthened. If the vocalist uses mimics during a performance, the artwork
will become more powerful.
According to vocal education, we can divide the breath system to three phases. Chest breath,
Spine breath and Diaphgram breath.

The classification of human voice was introduced around the year 1500. Today‘s classifications basics were formed in the books of choral music around 16th century as Cantus, Altus, Tenor,
Bassus. During vocal education, physiological capacity should not be forced. The voice of child,
woman and man are classified as;
Woman Voice: Alti, Mezzosoprano, Soprano
Man Voice: Bass, Baritone and Tenor.
As a sporter needs to train discretely to stay in shape, the artist who makes a living through
voice needs to practice discretely too for it. The purpose of these exercises is to empower the voice,
to make sure it stays in shape by practicing flexibility and volume.
Turkish Vocal Music is divided to two sections as Turkish Art Music and Turkish Folk Music.
The modal music which we named One Voiced Maqam Music and which systematized and
improved based on naturality forms the basics of Turkish Music. We see 24 intervals which are not
in same distance from one another in this musical scale. All of these 25 notes have their own names.
There are two forms in Turkish Music: Instrumental Music and Vocal Music.
Vocal music is also divided to two sections as religious and nonreligious music.
Tavır (attitude) in Turkish music means the performers to perform a song using their own
wisdom and talents on the music without changing the original piece radically. The technique, results of the personality and wisdom of the soloist shows the Tavır.
Vocal performance in Turkish Folk Music: The Folk Music was formed through ear-to-ear
experience by the artists who carried and protected the traditional, economic, cultural, tongue, literal, religious, historical and social structure of their geographical origin. Our Türkü, which reflects
the fights to live, the feelings and thoughts of the folk and is anonymous; gave place to many
phrases used to tell love, heroism, foreing landed children, rebelism, to give people life lessons and
found a big place at everyone‘s hearts. It found life through voice which is the most natural instrument.
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ БАЛЕТА
П.БЮЛЬ-БЮЛЬОГЛЫ «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ»
Основа сюжета балета. Как известно, героический дастан «Китаби-Деде Коркут»
(Книга моего деда Коркута), относящийся к Х-ХI векам, является итогом длительного развития устной народной традиции. «Китаби Деде Коркут» состоит из вступления и 12 песен
(сказаний), каждый из которых имеет свою линию сюжетного развития. «Сквозному» развитию дастана способствует ряд персонажей, появления которых в разных эпизодах эпоса служит «связующим звеном», объединяющим разрозненные сюжеты в единое целое (например,
образ легендарного хана Огузов – Баяндур хана, его главного полководца Салор-Казана и
др.). Однако объединяющим началом служит образ мудрого патриарха и вещего певцасказителя Деде Коркута, выступающим автором этих сказаний.
К числу наиболее значительных явлений в музыкальной культуре Азербайджана начала
ХХI века явился балет Полада Бюль-Бюльоглы «Любовь и смерть, или Со смертью танцующая любовь» по мотивам древнего тюркского дастана «Китаби Деде Коркут». Выявлению в
музыке того активного пульса, каким наполнен сюжет, способствует смелость, новаторство
музыкальной драматургии, композиционно-стилевых приѐмов, оркестровка, сценография.
Новаторское заключается, прежде всего, выбором сюжета для балета – П.БюльБюльоглы стал первым композитором, воплотивший тему дастана в масштабах крупного музыкально-сценического произведения среди азербайджанских композиторов. Однако балет
не является буквальной инсценировкой дастана. В нем используются далеко не все мотивы
литературного первоисточника. Одни сюжетные линии отброшены, другие переосмыслены,
третьи сочинены совместными усилиями П.Бюль-Бюльоглы и хореографа В.Усманова. Те
или иные изменения в сюжете дастана продиктованы, прежде всего, творческим замыслом,
стремлением подчеркнуть в рамках сюжета балета ведущую тему – тему великой этической
силы любви, развивающейся на фоне народно-освободительной борьбы.
В основу центральной идеи сюжета балета П.Бюль-Бюльоглы «Любовь и Смерть» положена борьба огузов с кыпчакми. В балете были сохранены персонажи правителей двух
стран – Огуз хана и предводителей кыпчаков Гара Мелика.
Главные персонажи балета носят символические имена Азер и Байджан, которые сливаясь воедино образуют название нашей Родины – Азербайджан. В образе главного героя –
Азера сконцентрированы героические образы огузских богатырей – Уруза сына Казана,
Амрана сына Бекиля, Иекенк, Секрек и др., сила и неустрашимость которых сочетается с
благородством, с уважением к старшим, женщинам. В балете, фактор гиперболизации и художественно-эстетической идеализации проявляется в стремлении представить героические
деяния главного персонажа в тесной связи с народом: эпическим социумом и народной истории.
Символическое выражение также получает момент появление и вновь превращение
Азера в каменную глыбу. С одной стороны, гора выступает в качестве символического выра-

жения вечности, великой этической силы любви. С другой стороны, гора имеет определѐнное значение в обрядах и мифологических преданиях тюркских народов. Во-первых, одного
из шести сыновей Огуз-хана носил имя Гора (Гаг). Во-вторых, как подчеркивает Б.Огель,
культ гор у тюрков был неотъемлемой частью культа Земли-Воды или Йер – Су 2,с. 278. У
многих тюркских народов почитание гор носит ярко выраженный характер 3, с. 35. Горный
ландшафт также является местом рождения эпических и сказочных героев, местом обитания
горных духов. И вместе с тем горы – объект поклонения, местонахождение жизненной силы
рода 4, с. 85-88.
Если образ Азера является собирательным, то прообразом Байджан может служить
конкретный персонаж дастана – Бану-Чичек (из Третьей Песни (Сказания) о Бамси-Бейреке,
сыне Бай-Буры). По сюжету данного сказания и балета, герой впервые видит девушку в одеянии воина – джигита, в качестве символа любви Азер вручает девушке цветок (чичек).
В целом, в образе Байджан воплощѐн образ любящей и преданной огузской женщины –
особенно данная концепция подчѐркнута во II действии балета, когда героиня отвергает любовь Гара Мелика. Как подчѐркивает В.Бартольд: «Почти в каждой былине рисуются яркие
картины непоколебимой супружеской любви и верности; даже невеста, покидаемая наречѐнным мужем в самый день свадьбы, перед свадебной ночью, выражает готовность ждать его
возвращение, сколько бы лет ни прошло, хотя муж назначает ей только трехлетний срок:
―Пусть зовут меня невестой с несчастной судьбой, но бесстыдной пусть не зовут‖. Нет никаких признаков многожѐнства: у каждого богатыря только одна хозяйка, которая его, ―Открыв
глаза, увидела. Отдав сердце, полюбила‖» 5, с.122.
В сюжете балета также воплощена «фаустовская концепция» – договор с тѐмными силами, в данном сюжете со Смертью. Использование термина «фаустовская концепция» носит
условный характер, так как «мефистофельское» начало, концентрирующее понятие искушение и одновременно договор-соглашение главного героя с силами зла или со смертью находит своѐ выражение и в восточной литературе.
В целом, исходя из названия балета, внутренние закономерности произведения строятся
но противопоставлении двух семантических полей – «любви» и «смерти» как отражении
идеи романтического двоемирия. Любовь и смерть – две силы, хоть и полярные по своей сути, но одинаково сильные и могущественные. Но, умирая во имя своей любви и свободы своей родины, главный герой балета тем самым обеспечивает себе бессмертие в памяти и сердце
народа.
Следует отметить, что в балете П.Бюль-Бюльоглы, по ходу развития сценического действия, противопоставление двух семантических полей – Любви и Смерти – становится равнозначным понятиям Время и Вечность. Сюжет выстроен так, что главные персонажи балета
не сразу являются нам участниками исторических событий – они «вовлекаются» в них. Так
«вечность» входит во «временной поток», наступает «время истории», чтобы затем снова
стать «вечностью».
Таким образом, наличие в балете двух вышеизложенных семантических полей, обеспечивающий контраст двух образных сфер фантастического и реального – восходит к романтической логике двоемирия. Именно этим определяется большая масштабность конфликта, высокий накал страстей, резкая контрастность, даже «полярность» в характеристике положительных и отрицательных героев.
Рассмотрение балета П.Бюль-Бюльоглы в таком ракурсе лишает их привычного упрека
в обилии дивертисментных и фоновых номеров, так как и «фоновые» номера входят в семантические поля сюжетной канвы и прочно связаны с общей концепцией произведений.
Особенности драматургии балета. Балет П.Бюль-Бюльоглы продолжает лучшие традиции русского (П.И.Чайковского, С.Прокофьева, отчасти И.Стравинского) и азербайджанского (К.Караева, Ф,Амирова, А.Меликова). От творчества Д.Шостаковича к балету П.БюльБюльоглы тянутся нити мастерства симфонического развития, умение воплощать трагедийные конфликты. В понимание композитора, балет – это целостная симфонизированная музыкально-хореографическая драма, в которой композитор стремится к сочетанию многоплано-

вости со «сквозной» целенаправленностью музыкальной драматургии: отдельные балетные
номера, сцены он сливает воедино в целостно развивающееся действие.
Развитие драматургической линии и ведѐтся последовательно, она, по ходу сценического развития, «отклоняется» в сторону, разветвляясь на побочные линии.
В балете «Любовь и Смерть» П.Бюль-Бюльоглы также осуществил общий принцип музыкального воплощения романтической драматургии антитез. В балете резко противопоставлено два интонационных пласта, характеризующих локальный фон действия: один –
характеризующий силы сквозного действия – «мир огузов», другой, связанный с силами
контрсквозного действия – «мир кыпчаков».
В формировании обострѐнно-конфликтного драматургического развития, построенного
на постоянных взаимодействиях контрастных линий, особое значение приобретает принцип
монтажности. Он способствует формированию многоэпизодного строения балета, «сталкивая»
предельно размежеванные по смыслу и выразительности планы.
Таким образом, структура балета П.Бюль-Бюльоглы основывается на два типа драматургии – «сквозной» и «монтажной». Сквозной драматургии свойственна активность взаимодействия элементов. Порождение одного музыкального «события»другим. Монтажной –
«сосуществования» различных образных начал. При этом, данные два типа драматургии –
сквозной и монтажный – предполагают, в сущности, два способа восприятия и отражения
развития сценического действия. Первое – это ощущение жизни через развитие и борьбу.
Второе – направлено на созерцание, отражение и зарисовку отдельных ярких моментов, как
бы изъятых из потока сценического действия.
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SUMMARY
The significant phenomenon in a musical life of Azerbaijan of the beginning of XXI
century became ballet P.Bul-Bulogli «Love and Death». In work is emphasized, that
P.Bul-Bulogli became the first composer, embodied a plot dastan (epos) in music-scenic among
the Azerbaijan composers. In understanding of the composer, ballet is complete symphonic musical-choreographic drama in which separate ballet numbers,‖merges‖ together in completely developing action.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЯВЛЕНИЯ
В ЧЕШСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Фразеологические единицы как единицы языка и речи могут рассматриваться в самых
разных аспектах и под самыми разными углами зрения. Будучи экспрессивными по своей
природе единицами, они проявляют себя как строительный материал фразы, как выразительные средства языка, как обычные знаки, как кумулятивы национального опыта и т.д.
В составе фразеологических единиц выделяется особая группа экспрессивно окрашенных единиц, отличающихся по своей структуре. Речь идет о сравнительных оборотах с компонентом как. Безусловно, они представляют собой средства изобразительно-речевого выражения речи.
Именно этим единицам и посвящена настоящая статья. Мы проведем исследование
компаративных оборотов чешского и азербайджанского языков, сопоставительный анализ с
целью выявления специфики сравнительных оборотов со значением положительной оценки
явления в чешском и азербайджанском языках. К анализу будут привлечены в чешском языке фразеологические единицы с компонентом jako "как", jako by "как бы", а в азербайджанском языке с компонентом kimi "как". Имеются в виду не фразеологические единицы, обладающие семантикой сравнения вообще, а фразеологизмы, имеющие прежде всего структуру
сравнения. В современном чешском языке - фразеологические единицы типа jako v pytli, jako
na drátku, jako jezevec и т.д. В азербайджанском языке - фразеологизмы типа alma kimi, inci
kimi, dəvə nalbəndə baxan kimi, cin bismillahdan qorxan kimi и др.
Рассмотрим группы сравнительных оборотов с положительной оценкой явления в чешском языке, чтобы сопоставить их с аналогичными конструкциями в азербайджанском языке.
Это компаративные обороты со следующими значениями:
1) силы – jako býk, jako Bivoj, jako skála;
2) отрезвления, прозревания – jako by čupiny spadli z oči;
3) похожести – jako by mu z oka vypadl, jako vejce vejci;
4) "хранить что-либо, бережно относиться" – jako oko v hlavě, jako zřitelnici svého oka,
jako vzacný poklad, jako se šafránem, jako v rukavičkách;
5) беззаботности, богатства, роскоши и т.д. – jako husa na krmníku, jako ryba ve vodě,
jako práse v žitě, (mít se) jako v nebi, (žít si) jako paša, má peněz jako želez, jako baron;
6) облегчения – jako když spadne kámen ze srdce;
7) обязательности, безусловности – jako že je bůh nade mnou;
8) заботы, доброты, мягкости – jako milosrdný Samoritan, jako samet, jako anděl;
9) чистоты, моральной незапятнанности – jako slovo boží, jako slza, jako anděl, jako
křišťal;
10) красоты – jako sluničko, jako z bavlnky, jako struna, jako bohyně, jako ze škatulky, jako
obrázek, jako panenka;
11) чуда, неожиданного везения – jako po másle, jako na drátku, jako když namaže, jako
švihnutím kouzelného proutku, jako po mýdle, jako malina, jako na bežícím pásu;
12) точности, ясности – jako na dlani, jako že je slunce na nebi, jako houska na krámě,
jako že dvakrát dvě;
13) знания, умения, мастерства – jako své boty, jako Písmo svaté, jako když bičem mrská;
14) безопасности, защищѐнности, спокойствия и т.д. – (mít se) jako panbůh, jako doma,
(mít se) jako v bavlnce, jako o posvícení;
15) единства, сплочѐнности, близости – jeden jako druhý, jako (dva) bratři, jako jeden
muž.

Следует, однако, отметить, что и в других группах сравнительные обороты объединяются по относительному значению, которое конкретизируется лишь в ситуации. Кроме того,
возможны случаи многозначности, когда к общему значению группы больше подходит только одно из значений фразеологизма.
Сравнительные обороты азербайджанского языка, обозначающие положительное явление, делятся на следующие группы со значением:
1) «нечто святое, нечто очень чистое и возвышенное» – ana südü kimi;
2) «что-то очень ценное» – əqiq kimi, dürr kimi;
3) «души не чаять в ком-либо, кого-то очень любить, ласкать» - duz kimi yalamaq,
göz bəbəyi kimi istəmək;
4) «быть с кем-то в хороших отношениях, ладить» - ana-bala kimi;
5) красоты, особенно женской – bədrlənmiş ay kimi, qaymq kimi;
6) «крепкий, бодрый, здоровый человек» - qırğı kimi;
7) мощной опоры, защиты – dağ kimi dalında durmaq;
8) робости, покладистости характера – ipək kimi;
9) удовлетворения от чего-либо – sarı yağ kimi ürəyinə yatmaq;
10) достойного поведения – kişi kimi;
Кроме вышеперечисленных групп сюда причисляются и группы со значением подвига,
совершения какого-либо необычного по своей значимости действия, поступка (Fərhad kimi
külünk vurmaq), расцветания (gül kimi açılmaq), ясности (ovuc kimi), красноречия, способности
заговаривать кого-угодно (tutu kimi ötmək), ловкости, умелости, дерзости (cin kimi, od kimi),
точного знания (beş barmağı kimi), цветообозначений (qar kimi, alma kimi, nar kimi),
множественности, обилия (zibil kimi), наивности (uşaq kimi), легкости, доступности (bir cam
su içmək kimi) и т.п.
Все сравнительные обороты данной группы так или иначе охватываются перечисленными парадигматическими рядами. Некоторые из этих рядов могут состоять из одного оборота, например Fədhad kimi külünk vurmaq. Тем не менее мы считаем, что в системе сравнительных оборотов азербайджанского языка, состоящей из отдельных парадигматических рядов, существует и такой ряд, который со временем может увеличиваться. По нашему мнению, значение, особенно экспрессивное, выражается не одним словом или фразеологизмом, а
несколькими, образующими ряд. Этот ряд призван выражать гамму экспрессивных значений.
Можно сказать, конечно, что не все из этих оборотов, объединенных нами в одних рядах, являются синонимами. Например, ana südü kimi и durna gözü kimi объединяются в одной
парадигме.
Однако фразеологизм ana südü kimi является обозначением самого святого, в то время
как durna gözü kimi есть обозначение чистоты, прозрачности и, видимо, должен входить в
один ряд со сравнительными оборотами типа dürr kimi, əqiq kimi, inci kimi и т.д. Oднако, как
было указано выше, эти парадигматические ряды соотносятся. С другой стороны, dürr kimi,
əqiq kimi, inci kimi и даже su kimi, göz yaşı kimi не имеют оттенка обозначения нравственной
чистоты, возвышенности.
Нужно отметить, что некоторые из приведенных сравнительных оборотов не являются
однозначными с точки зрения коонотации, с точки зрения положительности или отрицательности экспресии. Дело в том, что значение фразеологизма не всегда предопределяет характер
экспрессии.
Кроме того, значение фразеологизма часто носит неконкретный характер и конкретизируется в ситуации употребления, в контексте. Тогда же раскрывается и характер экспрессии.
Например, фразеологизм zibil kimi. Компонент zibil (мусор) может, на первый взгляд, сигнализировать об отрицательном характере коннотации. Однако довольно часто данный сравнительный оборот употребляется по отношению к положительным явлениям. Здесь сравнение
построено на контрасте – что-то хорошее, но его так много, такое обилие, как совершенно

ненужного. Например, pul zibil kimi. Tо же самое весьма характерно, например, для сравнительного оборота bülbül kimi cəh-cəh vurmaq. Употребление фразеологизма ситуативно может
носить ярко выразительный одобрительный характер, однако во внутренней форме оборота,
образа, лѐгшего в основу его значения, уже содержится возможность иронического употребления. Причем именнно в силу того, что эта возможность содержится в образной основе,
нельзя говорить о случайном характере иронического употребления. Ирония и отрицательность экспрессии не носят окказионального характера.
Все выше указанное характерно, конечно же, и для сравнительных оборотов с положительной оценкой явления чешского языка. Например, фразеологизм je jako anděl в зависимости от ситуации может означать как положительное, так и отрицательное явление. Все зависит от того, как мы сравниваем с ангелом. Характеризуя человека доброго, мягкого, заботливого, мы говорим je jako anděl. В то же время, говоря о человеке глупом, тупом, неспособном
думать, также употребляем фразеологизм je jako anděl. Однако данный сравнительный оборот помещѐн в эту группу, потому что в его семантике фиксируется значение доброты, заботы, мягкости, красоты и т.д. Вообще, как отмечают исследователи, для фразеологческой единицы характерно приспособление значения к ситуации. Видимо, в этом также сказывается то
обстоятелльство, что это коннотативная по природе единица языка.
Таким образом, в группе сравнительных оборотов с положительной оценкой явления в
чешском языке выделяется пятнадцать парадигматических рядов, а в азербайджанском языке
– двадцать одна парадигма. Некоторые парадигмы совпадают, например, ряд со значением
«чистоты, незапятнанности», «красоты», «умения» и т.д. В этой группе можно найти эквивалентные сравнительные обороты. Эквивалентность опирается на идентичность сравнительных оборотов по значению, по компонентному составу и по стилистической характеристике.
Понятно, что структурные модели при этом не всегда могут совпадать, так как мы имеем дело с языками, обладающим различным грамматическим строем.
Например, эквивалентными являются компаративы jít jako po másle – yağ kimi getmək о
каком-либо деле, мероприятии; jako sklo – güzgü kimi, jako slza – göz yaşı kimi. Эквивалентными являются также фразеологизмы opatrovat jako zřitelnici (svého) oka – göz bəbəyi kimi
qorumaq. Здесь полностью совпадает сравнительная часть, ядро фразеологизма jako zřitelnici
oka - göz bəbəyi kimi, а также глагольное окружение opatrovat - qorumaq. Эти обороты совпадают во всех отношениях: по значению, по стилистике, по компонентному составу и даже в
структурном отношении. Такая эквивалентность является полной.
Сравнительные обороты, совпадающие только по значению и компонентному составу, а
также не имеющие существенных различий в стилистическом отношении, являются частично эквивалентными. Частичную эквивалентность обнаруживают сравнительные обороты jako
když spadne kamen ze srdce - elə bil çiynimdən dağ (dağ, ağır yük) götürüldü. Здесь один и тот же
образ камня, как чего-то тяжелого, давящего, томящего. Частично эквивалентны также обороты jako máslo po srdci - ürəyinə sarı yağ kimi yayılmaq.
Здесь необходимо отметить, что в чешском языке устойчивых сравнительных оборотов
с образом горы как символа надежности и силы практически нет. Если в азербайджанском
языке и даже в русском языках этот образ существует (например, dağ kimi dalında durmaq в
азербайджанском языке; надеяться как на каменную гору, стоять за спиной как гора в русском языке), то в чешском языке он практически отсутствует.
Помимо полных и частичных эквивалентов существуют и ложные эквиваленты. К такому фразеологическому явлению относятся обороты, имеющие тождественный образ, но
различающиеся по значению. Например, чешский фразеологизм jako by mu z oka vypadl в переводе на азербайджанский язык выглядит следующим образом – elə bil onun gözündən düşüb.
При полном сходстве всех компонентов, обороты имеют разное значение. Чешский оборот,
выражающий положительную оценку явления, имеет значение тождества (как две капли воды). Азербайджанский фразеологизм (правда, без сравнительноно оборота elə bil) выражает
негативное явление и имеет значение "потерять уважение" (упасть в чьих-то глазах).

Таким образом, мы привлекли к анализу фразеологию чешского и азербайджанского
языков, относящихся к разным языковым группам – славянской и тюркской. Предприняли
попытку проведения сопоставительного изучения коннотативных единиц этих языков. Безусловно, далекие по степени родства языки позволили нам обнаружить в них известное количество общих признаков и закономерностей. В целом же, выполняя функцию эмоционально-образного общения между людьми, сопоставительная фразеология стоит у истоков своего
комплексного изучения в азербайджанской славистике.
На современном этапе становления отечественной славистики в нашей республике
ощущается острая необходимость в составлении двуязычного чешско-азербайджанского
фразеологического словаря. Предложенный нами материал может быть использован в лексикографической практике, а также помочь в процессе переводческой деятельности. Проведенное исследование может быть применено и в практике преподавания иностранного (в частности чешского) языка в вузах Азербайджана.
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SUMMARY
The article is researches to one of the phraseological units – comparisons in the Czech and
Azerbaijan languages. To analyze comparisons with a positive meaning. To discover similar and
different means in their paradigmical rows.
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АЛХИМИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ МИРА.
О ПОЭТИКЕ «АТМОСФЕРНОЙ ПРОЗЫ» ЭЛЬЧИНА САФАРЛИ
Молодое дарование и литературное открытие 2008 года. Таково общее мнение критиков и читающей публики, запечатленное не только в газетных и журнальных статьях , но и
на сайтах и форумах Интернета. «Из всего моря - океана современной российской прозы за
последние 15 лет можно выделить лишь Робски, Акунина, Стогова, Андрея Плеханова и
Эльчина Сафарли» [5] , - сказал директор издательства АСТ Николай Алѐшин, которого Сафарли называет «мой литагент и ангел –хранитель»
Чего уж проще в эпоху Всемирной Паутины зайти на сайт восходящей литературной
звезды и выразить свое восхищение или неудовольствие . Интернет укрупняет картину процесса , ускоряет интеракцию между автором и читателем.
Если первую книгу азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Сладкая соль Босфора» оценили как «атмосферную прозу» и «немного мыльную оперу на тему «богатые то-

же плачут»[2], то вторая - «Туда без обратно » - прошла под оценкой «безумно правдивая
книга»[2] . Кстати, вторая книга Сафарли номинирована на Букеровскую премию.
Московское издательство АСТ «Астрель», с которым сотрудничает писатель, на обложке «Сладкой соли Босфора» поместило отзывы турецких и российских критиков: Пакизе
Батур из газеты Zaman (Время) назвала книгу «настоящей восточной мозаикой», а московский хроникер Инга Панская определила «Сладкую соль Босфора» как произведение, которое «однозначно потеснит «Черную книгу» Орхана Памука»[1,с.321].
Вряд ли потеснит. Это не «Черная книга»: стамбульской печали Памука здесь нет и в
помине. Хотя художественным пространством книги является как раз Стамбул.
Литературный топос Стамбула плотно заселен: Решат Нури Гюнтекин, Иван Бунин,
Алексей Толстой, Пьер Лоти, Иэн Флеминг, Дон Аминадо, Орхан Памук. Сюда же входят
тексты нехудожественные: исторические изыскания Агатангела Крымского, мемуары Александра Вертинского и многое другое.
Сам Сафарли протягивает интертекстуальные нити от своей книги и к «Королькуптичке певчей» («Тетушка Нилюфер рассказывала о тяжелом детстве в интернате, о первом
свидании с Махсуном, о дружбе с Решадом Нури Гюнтекином, подарившем миру «Королька
- птичку певчую»[1, с.14]), и к стамбульской поэзии русского поэта- эмигранта Дона Аминадо (А.П.Шполянского), чьи строки использует в качестве эпиграфов ко всем главам «Сладкой соли Босфора».
Автор добавляет пикантный эпизод, скорее всего апокрифического происхождения, в
чем честно сознается, посещения стамбульского Ичери Чарши Патриком Зюскиндом: «Если верить слухам, здесь (на Египетском базаре) сам Зюскинд вдохновился на написание
«Парфюмера», когда нечаянно раздавил ногой завалявшийся помидор. Кисловатый сок прогнившего овоща фонтаном брызнул на стекла очков знаменитого прозаика. Сюжет будущего
бестселлера окончательно сформировался»[1, с.176].
Едва ли корректным будет добавление к перечисленным Милорада Павича. В романах Павича Стамбула нет: есть Константинополь - Царьград. Торжественный, державный,
холодноватый Константинополь не интересует Сафарли. Молодой писатель к нему, трагичному Константинополю, равнодушен. И не потому, что Константинополь - город символически христианский. На мой взгляд, Сафарли не очень ортодоксальный мусульманин :
«Просто- напросто было непривычно находиться в измерении холодного Константинополя»[1,с.15].
Не совпадает литературное пространство «Сладкой соли Босфора» и с картой туристического Стамбула. Российская рецензентка из сайта Проза - Ру наивно удивляется тому,
что побывавши в Стамбуле, не увидела и не ощутила особого стамбульского мира Сафарли:
«Это все равно, что инопланетянину завидовать. Мы просто с ним живем в разных мирах»[2].
В «Сладкой соли Босфора» нет увлекательного сюжета с напряженной фабулой, неожиданной кульминацией, стремительной развязкой. Журналистские зарисовки разных судеб,
так или иначе связанных со Стамбулом и с автором: квартирная хозяйка рассказчика Нилюфер-ханым, которая утешается верой, что ее муж, умерший с четверга на пятницу, пребывает в раю, русская женщина Кристина, вышедшая замуж за наследника солидного капитала и не сумевшая поладить с турецкой свекровью, курдянка Сана с ее мечтой дать дочери
образование, глухонемая художница Гюльбен... Простые люди, простые судьбы. И собственная непростая судьба рассказчика, о которой он повествует с предельной искренностью.
В точном соответствии с откровениями Эльчина Сафарли: « Так получилось, что с
детства я окружен простыми людьми. Никаких политиков, артистов, писателей, телеведущих… Ведь самые стоящие правила - без пафоса, высокопарностей, красивостей»[3].
В эпизоде про историю женщины - курдянки Сафарли почти в точности повторит сказанное в своем Интернет - интервью: «Сана не мечтает о Курдистане. Сана не мечтает о целостности восставшей нации. Сана мечтает о счастливом будущем дочери. И все. Больше ни
о чем. Все банально - без политики, войн, переговоров» [1, с. 166].

Опыт журналистской работы не сделал автора циником, не научил брезгливости к людям, а лишь привил недоверие к пафосу политических деклараций и отвращение к слишком
широким понятиям: «Родина прекрасна на расстоянии вытянутой руки. Родина прекрасна в
картинках болтливого телевизора - всегда можно переключить канал. За яркой надписью
«родина» непременно фон из субъективных картинок»[1, с.66].
Большинство из «простых людей» в книге Сафарли - женщины. Женщины вообще интересуют писателя больше, чем мужчины. Один из читателей на форуме сайта Librus, заметив это преобладание, язвительно подчеркнул, что очевидно Сафарли не умеет ладить с
мужчинами и не имеет друзей - мужчин. Невнимательный читатель. У рассказчика есть друзья-мужчины: например, корректор Мустафа и его старенький отец Раджаб- эфенди из Коньи, Хасан, который женат на красавице Свете, стамбульский мачо и владелец трех кафе.
Но друзей - женщин больше. В Интернет - дневнике Сафарли встречаем запись: « Женщины однозначно лучше мужчин… »[4].
Вторая часть «Сладкой соли Босфора», названная «Люди города души», тоже начинается с дифирамбов женщинам: « Женщины - одна, особая нация. Сильная, выносливая в любых
обстоятельствах»[1, с.71].
Будни рассказчика-журналиста имеют свой колорит и экзотику: русские проститутки и
стриптизерши (в Турции их зовут наташами): «Женя - проститутка. Не самого низкого класса. Среднего. Достичь столь элитного уровня при нынешней конкуренции в Стамбуле сложно. Ей удалось»[1, с.210]. Вторую свою книгу «Туда без возврата» Сафарли напишет о стамбульской проститутке. В «Сладкой соли Босфора» содержится несколько абсолютно безэмоциональных зарисовок судеб русских проституток и стриптизерш.
Колоритно выглядит трансвестит в зеленом парике, который кормит уличных кошек
мясом из остывшего донера: «Он - трансвестит. Их в Стамбуле тысячи. Зовут Хасан. Называют Эсмеральдой. 24 года.» [1, с.80].
Краткость (до телеграфного стиля) и подчеркнутая точность («зовут» - «называют»)
сведений из журналистского блокнота сочетаются с обширными проникновенными лирическими отступлениями о других жителях города: чайках, голубях и кошках…..
Все города мира делятся на «собачьи» и «кошачьи». Стамбул - город «кошачий». Кошкам не требуется слишком много пространства, а Стамбул так тесно заселен: «Кошки на
улицах Стамбула - толстозадые богини с сытыми глазищами. Настоящие аристократки. Один
раз прогонишь - второй раз не подойдут. Развалятся на капоте припаркованной машины и
будут сверлить глазами, мол, жадина - говядина, мог бы и угостить»[1, с.79].
К составляющим стамбульской атмосферы - прозвучало же определение «атмосферная
проза» - относятся магия и суеверия, как без них: «Жить на Востоке без веры и суеверий значит жить в Париже без флакончика французских духов. Пробегающая черная кошка,
женщина с пустым ведром в руках, зеркало, оставленное на подоконнике дома, трижды сказанное «бисмиллях» перед сном. Хоть энциклопедию составляй.» [1, с.173].
В раздел стамбульской магии и суеверий входит и старичок-колдун, торгующий пряностями на Египетском базаре, и привидение в красных туфельках на высоком каблуке: женщина - привидение появляется только в дождливые дни, зовут ее Арзу: «По словам тетушки
Нилюфер, женщина в красных туфлях появляется в Ортакее приблизительно с 1952 года.
В дождливую погоду. Предсказывает судьбы и исчезает, оставив пару красных туфелек» [1,с.
29].
Энциклопедия городской магии и суеверий составлена. Хранительницей стамбульской
устной легендарной традиции предстает неоднократно упоминаемая автором Нилюферханым, особа с развитым воображением и избытком свободного времени, что не отменяет ее
доброго отношения к молодому квартиранту. Именно Нилюфер-ханым (она еще и поварихой у Сулеймана Демиреля служила, балуя турецкого президента несравненной пахлавой),
начинает «чувственные страницы» прозы Сафарли, стряпая вкусности.

Все в художественном мире Сафарли имеет свой вкус, запах, цвет, форму и даже тактильные ощущения, как теплая кожа возлюбенной , которую юноша ощущает губами, или
деревянный пол из некрашеных досок под босыми ногами.
Абстрактные понятия чувственно материализуются, воздействуя на рецепторы: ностальгия может быть шоколадно- коричневой, а грусть глухонемой Гюльбен оранжевого
цвета, любовь пахнет амброй или имбирем: «… у любви вкус имбиря, у губ - корицы, улицы пахнут апельсинами, а кожа фиалками» [2].
Город предстает огромной алхимической ретортой, где все превращается во все, почти по философии Аристотеля в результате процессов сублимации и дистилляции. Обнажается сущность сложнейших явлений, слагаемых из простейших частиц.
Соединяются четыре стихии: воздух - сезонные ветры (пойраз, лодоз, мельтем); вода Босфорский залив; огонь - солнце и кухонный очаг; земля - улицы, площади, районы, базары Стамбула, названные достоверно точно - Истикляль - джадыси, Ортекей, Лалели, Месир Чарши, Сулукуле.
Аналогом алхимической трансформации в книге Сафарли является кулинария. Процесс приготовления пищи заключен в рамки двойной традиции: с одной стороны, традиция
Средиземноморья с триадой хлеба (пшеницы)- вина (виноградная лоза)- оливкового масла
(оливок), с другой - традиции исламских ограничений в виде запрета на вино и свинину и десакрализация хлеба. Художественное сознание сохраняет фрагменты алхимического феномена в
виде алгоритмов действия: от низкого к высокому, от простого к сложному, от единичного к
общему. И чувства создаются по этому алгоритму: «Наши сердца переплетены ванильно - имбирными нитями, покрытыми румяной корочкой. Наши поцелуи отдают освежающим вкусом
тмина, делая чувства жаркими. Наши прикосновения нежны, словно бордовые волокна шафрана. Не допускаем резких движений - все с восточным изяществом» [1,с.134].
Гастрономические сравнения и обилие восторженных восклицаний - вполне в стиле Сафарли, как и легкий турецкий акцент.
Наверное, в его рецептах на кулинарном форуме Гастронома доминирует сахар. Это все
влияние Италии. Стамбул на Босфоре - территория пограничная между христианским Средиземноморьем и исламским Востоком. А итальянские авторы утверждают, что «итальянская
кухня - настоящее праздненство сахара. С сахаром изысканнее становится кушанье и во много
раз тоньше напиток. Сахар повсеместно входит в состав блюд. В Тосканской книге рецептов
сказано: «Когда готовишь, добавь сахару сверху - и блюдо выйдет вкусным»[6, сс.148- 149].
Кулинария от Сафарли - действо алхимическое, когда приготовление блюда или создание мира имеет свой алгоритм и превращается в творчество с элементами роскоши и великолепия.
По определению Википедии: «предположительно слово «алхимия» происходит от египетского «сhemi» - черный, другие возможные варианты: гр. сок, эссенция, вкус, смешивание.» [4]. И предстает автор «Сладкой соли Босфора» опытным алхимиком, создающим мир
как смешение четырѐх стихий, где уже в пределах семантики названия – «сладкая соль» - сочетается соль обыденной жизни обычных людей и сладкое восхищение многообразием судеб, причудливостью сплетений привязанностей , красками стран, вкусом приключений , и
все согрето теплой интонацией рассказчика.
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AZƏRBAYCAN DĠLĠ LÜĞƏTLƏRĠNĠN LĠNQVĠSTĠK ĠNFORMATĠVLĠYĠ
Cəmiyyətin gündəlik həyatında lüğətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün orta və ali
məktəbdə, ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində, elm ocaqlarında lüğətsiz keçinmək, demək olar ki,
mümkün deyil. Lüğətlər bizim ən yaxın köməkçilərimizdir. Dil haqqında çox vacib məlumatları biz
onlardan alırıq. Ġndi leksikoqrafiya xeyli inkiĢaf etmiĢ, dilin bütün sahələri, onun elment və
vahidləri leksikoqrafik iĢlənmiĢ və lüğətlərdə təsvir edilmiĢdir. Hal-hazırda bir dilin, məsələn, rus
dilinin, əllidən çox linqvistik lüğət növü mövcuddur. Təəssüf ki, bunu azərbaycan lüğətçiliyi
haqqında demək çətindir: burada iĢlənməmiĢ sahələr hələ çoxdur, məs., azərbaycan dilinin
frazeoloji lüğəti, qrammatika lüğəti, sözdüzəltmə lüğəti, qısaldılmıĢ sözlər lüğəti, tarixi lüğəti və
baĢqaları hələ də yoxdur.
Məqalə isə baĢqa məsələyə – linqvistik məlumatların azərbaycan dili lüğətlərində yer tutmasına
həsr edilir. Bu məqsədlə Azərbaycan dilinin izahlı, orfoqrafiya və tərcümə lüğətləri araĢdırılır.
Lüğətin linqvistik informativliyi lüğət məqalələrində dil vahidlərinin leksik-qrammatik xüsusiyyətləri barədə lazımi məlumatların verilməsidir. Bu məlumatlar sırasında qrammatik məlumatlar xüsusi
yer tutur. Lüğət məqalələrinin əlavə məlumatlar olan hissəsinə qrammatik aparat deyilir. Linqvistik
informativlik müxtəlif məlumatların məcmuu ola bilər. Bura daxildir:
1) baĢ sözlərin mənalarının açılması;
2) baĢ sözlərin iĢlənmə nümunələri;
3) baĢ sözdə və onun qrammatik formalarında vurğunun göstərilməsi;
4) baĢ sözlərin nitq hissələrinə aidliyi;
5) ismin hallarının göstərilməsi;
6) fellərin hal Ģəkilçilərinin göstərilməsi;
7) fellərin Ģəxs formalarının göstərilməsi;
8) fellərin zaman formalarının göstərilməsi;
9) baĢ sözün struktur dəyiĢikliklərinin əks etdirilməsi;
10) digər məlumatların verilməsi.
Bütün bu və ya digər linqvistik məlumatlar azərbaycan dilinin müvafiq lüğətlərində yer
amalıdır. Bunun üçün ciddi tədqiqat iĢləri aparılmalı, baĢ sözlərin ümumi və fərdi xüsusiyyətləri aĢkar ediməli, paradiqmaların və lüğət vahidlərinin linqvistik özəlliklərinin lüğətlərdə yığcam Ģəkildə
təsvir edilmə yollarının əvvəlcədən müəyyənləĢdirilməsi lazımdır.
Azərbaycan dilinin lüğətləri dil vahidlərinin leksik, qrammatik, üslubi, orfoqrafik və orfoepik
xüsusiyyətlərini əks etdirməlidirlər. Linqvistik informasiyanın həcmi lüğətin növündən asılı olaraq
artıb-azala, minimum-maksimum ola bilər, lakin oxucu bu informasiyanı almaq imkanından
məhrum edilməməlıdır.
Ġndi isə adı gedən lüğətlərin informativliyini nəzərdən keçirək.
1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 1) Ə. Ə. Orucovun redaktəsi ilə 1966 – 1987-ci illərdə nəĢr
edilmiĢ dördcildli ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ giriĢ hissəsində göstərir ki, o, ―sözlərin
qrammatik izahına (xarakteristikasına) müəyyən yer verməyi nəzərdə tutur‖ [ 1, 8]. Lakin 43
mindən artıq sözlüyə malik olan bu lüğətin ―qrammatik izahı‖ yalnız baĢ sözlərin hansı nitq
hissəsinə aidliyinin göstərilməsi ilə məhdudlaĢır (Don – isim, Donmaq – fel, Donlu – sifət və s.).
Maraqlıdır ki, Azərbaycanda izahlı lüğətçilik sahəsində ilk təcrübə olan bu lüğətin ―ikiyüzillik
ənənənə və təcrübəyə malik olan rus lüğətçiliyinin təcrübə və iĢ üsuları öyrənildikdən sonra‖ tərtib
edilməsinə baxmayaraq, həmin təcrübədən lazımınca istifadə edilməmiĢdir. Rus dilinin izahlı
lüğətlərində qrammatik məlumatlara geniĢ yer verildiyi halda, ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə
bu məlumatlar, demək olar ki, sıfra bərabərdir.

2) A. A. Axundovun redaktəsi ilə 1997 – 2000-ci illərdə iĢıq üzü görmüĢ üç cilddən ibarət
―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖ndə də bu baxımdan elə bir irəliləyiĢ olmamıĢdır. Burada da
yalnız baĢ sözlərin hansı nitq hissəsimnə aid olduğu göstərilir [2].
2. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə nəĢr edilən
―Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti‖nə 80 minə yaxın söz daxil edilmiĢdir, lakin bu sözlükdə
qrammatik formalara yer verilməmiĢdir [3]. Halbuki buna böyük ehtiyac vardır, belə ki orfoqrafiya
lüğəti yalnız baĢ sözlərin deyil, həm də onların formalarının yazılıĢını göstərməlidir, çünki sözlər
hallanarkən və ya zamana, Ģəxsə və s. görə dəyiĢərkən onların tərkibi müəyyən dəyiĢikliyə uğrayır,
məsələn, fikir sözü hallananda ikinci i saiti əvəlcə düĢür (fikrin), sonra isə yenidən bərpa olur
(fikirdən). Məlumdur ki, yazılı və Ģifahi nitqdə sözün lüğət forması deyil, onun baĢqa Ģəkilləri daha
çox iĢlənir. Bəs Mənim getmək fikrim yoxdur cümləsindəki fikir sözünün necə yazıldığını harada
yoxlamaq olar? Gedib bir daha Azərbaycan dili dərsliyinimi oxumaq lazımdır? Əvvəla, bu qeyrirealdır, ikincisi, dərsliklər hər hansı bir dil hadisəsinə aid bütün dil vahidlərini sadalamaq imkanından xaricdir. Bunun üçün müvafiq lüğətlər mövcuddur.
Leksik vahidlərin struktur dəyiĢikliyini əks etdirməklə Orfoqrafiya lüğəti lin-qvistik
informativlik baxımından öz dəyərini xeyli artırmıĢ olardı.
3. Azərbaycanca-rusca lüğətlər. Bu cür lüğətlər Azərbaycan dilini təmsil edən baĢ sözlərin
mənalarının tərcüməsindən əvvəl onun qrammatik xüsusiyyətlərini əks etdirməlidir. Nəzərə alsaq
ki, belə lüğətlərin oxucuları ilk növbədə azərbaycan dilinin daĢıyıcısı olmaya bilər, belə informasiyanın zəruriliyi heç kəsdə Ģübhə doğurmaz. Bu qəbildən olan mövcud lüğətlərin linqvistik
informativliyini gözdən keçirək.
1. Xudadat Əzizbəyovun 1965-ci ildə tərtib etdiyi 23 minlik ―Azərbaycanca-rusca lüğət‖ində
nitq hissələri də daxil hər hansı bir linqvistik məlumat yoxdur. Lüğət yalnız baĢ sözlərin birbaĢa
rus dilinə tərcüməsi ilə kifayətlənir:
Ət мясо. Ətli 1) мясной; 2) мясистый. Dülgər плотник və s. [4].
2. Professor M. T. Tağıyevin redaktəsi ilə tərtib edilmiĢ və 1986 – 2000-ci illərdə ilk dəfə nəĢr
edilmiĢ dördcildli ―Azərbaycanca-rusca lüğət‖ (2-ci nəĢri – 2006) baĢ sözlərin qrammatik
xüsusiyyətlərinin açılmasına öz münasibətini bir cümlə ilə bildirib: ―BaĢ sözdən sonra onun bu və
ya digər nitq hissəsinə aid olduğu göstərilir‖ [ 5, 13]. Bu zaman nitq hissəsini göstərən qrammatik
iĢarələrdən istifadə edilir (iĢarələr rusca verilir ):
XALQ сущ. ... XALLI прил. … XATIRLAMAQ глаг. … KIM мест. XƏBƏRSĠZ нареч. … KAġ част. … KĠ союз … və s.
Bundan baĢqa, lüğətin linqvistik informativliyinə baĢ sözlərin üslubi xüsusiyyətlərinin
(CANAN 1. поэт. … 2. разг.), terminlərin iĢlənmə sahələrinin göstərilməsini (AYRIQOTU с у
щ. б о т. … BĠXROM п р и л. х и м.), köhnəlmiĢ sözlərin iĢarələnməsini (CIFT сущ. устар.),
fellərdə idarə əlaqəsinin sual əvəzliyi ilə göstərilməsini (DOLANDIRMAQ глаг. 1. kimi... 2.
nəyi) də aid etmək olar. Lakin lüğətdə leksik vahidlərin qrammatik xüsusiyyətləri açılmamıĢ qalır.
Beləliklə, araĢdırdığımız hər üç növ lüğətdə Azərbaycan dili leksik vahidlərinin ilkin variantları (lüğət formaları) qeyd olunur, lakin onların qrammatik xüsusiyyətləri, məruz qaldıqları struktur dəyiĢikliklər həmin lüğətlərdə öz əksini tapmır. Nitq prosesində sözün quruluĢca baĢqalaĢması hallarının olması və bu halların oxucularda caĢqınlıq yaratma ehtimalı əsas sorğu mənbəyi olan
lüğətlərin diqqətindən yayınmamalıdır. BaĢ sözlərin qrammatik xarakteristikası ciddi məsələdir və
dünya təcrübəsində öz həllini bu və ya digər Ģəkildə tapmıĢdır. Azərbaycan lüğətçiliyində isə bu
məsələ diqqətdən kənarda qalmaqdadır və məsələnin vacibliyi, demək olar ki, tərtibçilər tərəfindən
hələlik aydın təsəvvür edilmir.
Lüğətlərin linqvistik informativliyindən danıĢarkən bir vacib məsələni də yada salmaq istərdim.
Bu, vurğu məsələsidir. Nitqin təĢkilində və sözün düzgün tələffüzündə vurğunun yeri və əhəmiyyəti
məlumdur. O da məlumdur ki, hər zaman danıĢıqda vurğu səhvinə rast gəlinir. Azərbaycan dilində
vurğunun sadəliyi və heç bir çətinlik törətmədiyi fikri də yanlıĢdır. Azərbaycan dilinin lüğətlərində
vurğunun qeyd edilməməsi, ola bilsin ki, bu fikrə əsaslanır. Vurğu sözün köynəyidir, harada söz varsa,
orada vurğu da var, yəni vurğusuz söz yoxdur. Lakin vurğu prosodik hadisədir və o, yalnız söz səsləndikdə üzə çıxır. Odur ki, yazıda vurğunun yeri xüsusi (əlavə) iĢarə ilə göstərilir. Deməli, lüğətlər əks

etdirdikləri hər bir sözdə vurğunun yerini göstərməlidir. Bu sahədə rus dilinin ənənəsi örnək ola bilər:
növündən və məqsədindən asılı olmayaraq rus dilinin bütün lüğətlərində vurğu göstərilir və bu ənənə,
demək olar ki, lüğətçilik yaranan gündən davam edir.
Azərbaycan dilinin lüğətlərində sözün qrammatik Ģəkillərinin və vurğusunun verilməsi onun
mənasının açılmasından heç də az əhəmiyyətli deyildir. Əlbəttə, bütün söz formalarının lüğətdə
yerləĢdirilməsi imkan xaricindədir, bu, xüsusi qrammatika lüğətlərinin iĢidir. Lakin lüğətlərdə baĢ
sözlərin qrammatik formalarına dair minimum informasiyanın veriləsi vacibdir. Bu məqsədlə xüsusi
tədqiqat iĢlərinin aparılması tələb olunur. Müəyyən nitq hissələrinə aid olan sözlər hallanarkən və ya
təsriflənərkən struktur dəyiĢikliyi baĢ verir ki, bu dəyiĢikliklər lüğətdə öz əksini tapmalıdır. Bəzi
məqamlara diqqət yetirək.
1. Bir qrup isimlər hallandıqda söz kökünə morfoloji element əlavə edilir, lakin bu element bütün
paradiqmanı əhatə etmir, məs., su sözünə yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında y səsi əlavə edilir: su+
y+un, su+y+ a, su+y+u, lakin yerlik və çıxıĢlıq hallarında həmin səs itir: su+da, su+dan.
2. Digər qrup isimlər hallara görə dəyiĢdikdə söz kökünə iki element əlavə edilir, yiyəlik və
təsirlik hallarında n səsi, yönlük halında isə y səsi artırılır: soba – soba+n+ın, soba+y+a,
soba+n+ı (lakin soba+da, soba+dan). Buraya axırı saitlə bitən isimlər daxildir.
3. Sonu q ilə bitən isimlərdə yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında q səsi ğ səsinə keçir: daraq –
darağ+ın, darağ+a, darağ+ı (daraq+da, daraq+dan).
4. Sonu x ilə bitən isimlər də eyni dəyiĢikliyə uğrayır: Qazax – Qazağ+ın, Qazağ+a, Qazağ+ı
(lakin Qazaxda, Qazaxdan), Yevlax – Yevlağın, Yevlağa, Yevlağı (lakin Yevlaxda, Yevlaxdan).
Son vaxtlar Qazax, Yevlax kimi sözlərdə (məhz bu iki ad misal gətirilir)
hallanma zamanı
x səsinin dəyiĢilmədiyi iddia edilir, yəni Qazaxın, Qazaxa, Qazaxı; Yevlaxın, Yevlaxa, Yevlaxı və
rəsmi çıxıĢlarda ara-sıra belə tələffüz eĢidilməkdədir. Bu, kökündən yanlıĢ olan, süni və əsassız bir
yanaĢmadır, sübutu olmayan bir iddiadır. Doğrudur, dilimizdə axırı x ilə qurtaran sözlər vardır ki,
onlarda hallanma zamanı x səsi ğ-ya keçmir, bunlar, əsasən, birhecalı sözlərdir, məs., arx – arxın,
arxa, arxı; çarx – çarxın, çarxa, çarxı və s. Onların sırasında xüsusi isim də var: Qax (rayonu) –
Qaxın, Qaxa, Qaxı (Çox güman ki, Qazax, Yevlax adlarını Qaxla tutuĢdurub bu qənaətə gəliblər).
Bəs görəsən niyə Yevlax, Qazax sözlərində x – ğ əvəzlənməsi baĢ verir? Əvvəla, qeyd etmək
lazımdır ki, bunun əsasında q – ğ səs əvəzlənməsi durur. Məsələ ondadır ki, Ģifahi nitqdə axırı q ilə
bitən sözlər x ilə deyilir və sonradan x – ğ əvəzlənməsi baĢ verir: papax – papağın, qapax –
qapağın, qaçax – qaçağın, ayax – ayağın, işıx – işığın və s. Papaxın, qapaxın, ayaxın, işıxın kimi
tələffüz Azərbycan dilinə nə qədər uyğundur? Qazaxın, Yevlaxın tələffüzü də elə təsir bağıĢlayır.
Deyilənləri xalq mahnısına çevrilmiĢ bir bayatı da təsdiqləyir:
Əzizim, arxa nə var,
Dolanır çarxa nə var,
Mən o yarı sevirəm,
Bilmirəm xalxa nə var?
Fərz etmək olar ki, Qazax, Yevlax adları əslən *Qazaq, *Yevlaq (müqayisə et: oylaq)
olmuĢdur. Azıx – Azıq da bu qəbildən ola bilər: Azıx – Azığın, Azığa, Azığı. Ümumiyyətlə, x səsinin
ğ-ya keçməməsi yalnız təkhecalı sözlərdə müĢahidə olunur.
Digər tərəfdən, x səsinin ğ-ya keçməsini 1980-ci ildə çapdan çıxmıĢ Müasir Azərbaycan
dilinin akademik qrammatikası da təsdiq edir və sözü gedən adları misal gətirir: Qazax, Qazağın,
Qazağa, Qazağı; Yevlax, Yevlağın, Yevlağa, Yevlağı
[ 6, 69]. “Qazağı” oyun havasını da yada
salaq.
5. Sonu k ilə bitən isimlərdə yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında k səsi y səsinə keçir: külək –
küləy+in, küləy+ə, küləy+i (lakin küləkdə, küləkdən); ürək – ürəyin, ürəyə, ürəyi və s.
6. Bir sıra isimlər hallandığı zaman söz kökündə səs düĢümü müĢahidə olunur. Bu zaman
yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında ikihecalı sözlərdə ikinci sait düĢür: sinif – sinØf+in, sinØf+ə,
sinØf+i; fikir – fikØr+in, fikØr+ə, fikØr+i, şəkil – şəkØlin, şəkØlə, şəkØli (lakin şəkildə, şəkildən).
Ġsimlər lüğətdə verilərkən belə hallar nəzərə alınmalıdır.

Fellərin qrammatik xüsusiyyətləri daha mürəkkəbdir və onların leksikoqrafik həlli xüsusi
olaraq öyrənilməlidir. Felin lüğət forması məsdərdir. BaĢ söz kimi çıxıĢ edən məsdər həm isim, həm
də fel kimi xarakterizə oluna bilər. Maraqlıdır ki, felin hallanması zamanı da isimdə baĢ verən
əvəzlənmə hadisəsi təkrar olunur, yəni məsdərin k, q səsləri yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında
uyğun olaraq y və ğ -ya keçir; görmək – görməyə, almaq – almağa... (ancaq görməkdə, almaqda).
Lüğətdə bu formaların verilməsi məqsədəuyğun olardı.
Felin zaman formalarından ilkin variantda ən azı indiki, gələcək və keçmiĢ zaman
formalarının göstərilməsi lüğətlərin informativliyini nisbətən artırmıĢ olardı. Bu zaman birinci
Ģəxsin təki digər Ģəxslər üçün oriyentir rolunu oynaya bilər:
Ġndiki zaman:
Gəl|mək f ~irəm ...
ĠĢlə|mək f ~yirəm ...
Al|maq f ~ıram ...
Saxla|maq f ~yıram ...
Gör|mək f ~ürəm ...
ÜĢü|mək f ~yürəm ...
Otur|maq f ~uram ...
Oxu|maq f ~ yuram ...
Gələcək zaman:
Tik|mək f ~əcəm ...

Ələ|mək f ~yəcəm ...

Sıx|maq f ~acam ...

Oxu|maq f ~yacam ...

KeçmiĢ zaman
Gəl|mək f ~dim ...
Qal|maq f ~dım ...

Gül|mək f ~düm ...
Qur|maq f ~dum ...

Felin əmr Ģəklinin əsas forması ikinci səxsin təki və cəmidir. Minimum informasiya ikinci
Ģəxsin təkinin müntəzəm olaraq lüğətdə göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu Ģəkil quruluĢ etibarı ilə
felin kökünə bərabərdir.
Oxumaq f oxu;
Yazmaq f yaz;
Gülmək f gül və s.
Azərbaycan dili lüğətlərində informativ lüğət məqaləsinin quruluĢu təxminən bu cür təsəvvür
edilir:
Oxu|maq f ~mağa; ~yuram; ~yacam; ~dum; oxu; читать, прочитать.
Gəl|mək f ~məyə; ~irəm; ~əcəm; ~ dim; gəl; идти, прийти.
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SUMMARY
The article deals with analysis of explanatory, orphoqraphic and Azerbaijani-Russian
dictionaries and their lexico-qrammatical features of lexical units of the Azerbaijani language. It is
recommended to strengthen the qrammatical apparatus of these distionaries by giving examples of
dictionary entry models that have linguistic information.
ġükürlü E., filologiya elmləri namizədi, dosent,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
BƏZĠ QƏDĠM TÜRK YER ADLARI HAQQINDA
1. GiriĢ
Orxon-Yenisey yazılı abidələri zamanımıza kimi gəlib çatmıĢ və dilimizin tarixini ən yüksək
səviyyədə əks etdirmək imkanına malik kitabələr olaraq daim dil tarixçilərimizin diqqət mərkəzində
qalmaqdadır. Bu abidələr qədim türk dilinin istər səs sisteminin, istər qrammatik quruluĢunun,
istərsə də leksikasının öyrənilməsi baxımından böyük önəm daĢımaqdadır.
XVII əsrin sonundan və XVIII əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq öncə Sibirdə, sonra mərkəzi
Asiyada qəbir daĢları, qayalar, sərhəd dirəkləri və s. kimi sərt əĢyalar üzərində cızma-oyma üsulu
yazılmıĢ abidələrin sayı artdıqca onların hansı xalqa olmasına maraq getdikcə artmaqda idi [7. səh.15].
Qədim türk yazılı abidələri əski türk tayfalarının əsasən siyasi-hərbi fəaliyyəti, eləcə də saray
ierarxiyası haqqında məlumat verməklə yanaĢı bu qəbilələrin yaĢadıqları, vuruĢduqları, hərbi yürüĢ
etdikləri ərazilər haqqında müəyyən məlumatlar verir. Lakin bu yazılı mənbələrin zamanına görə kifayət
qədər dolğun məlumatlarla zəngin olmasına baxmayaraq, daim köçəri həyat tərzi sürən əski türklər
haqqında ən geniĢ məlumatları biz onların qonĢularının tərtib etdikləri səlnamələrdən ala bilirik.
ġərqi Asiyada və indiki Monqolustan ərazilərində yaĢamıĢ olan əski türklərin tarixi,
yaĢadıqları əraziləri və yaĢam tərzi haqqındakə məlumatların böyük bir hissəsini bizə qədim Çin
mənbələri verməkdədir [2. səh. 19].
2. Yer adlarının leksik və imla xüsusiyyətləri
ÖTÜKÄN – qədim Çin mənbələrində ġimаli Mоnqоlustаndа Tu-Kin аdı ilə gеtmiĢ dаğ
аdıdır. ÇаğdаĢ zаmаndа həmin dаğ Хаnqаy sırа dаğlаrı аdlаnır. VII-VIII yüzillərdə türk qəbilələrinin də məskən sаldıqlаrı qədim yеrlərdən biri оlmuĢdur. Bu оnоmаstik vаhid qədim türk yаzılı
аbidələrində həm dаğ vаhəsi, həm də yаĢаyıĢ yеri, ölkə mənasında iĢlənmiĢdir. Vаhə mənаsındа
Ötükən sözü yıĢ, yurd, ölkə mənаsındа isə yir/yеr sözləri ilə əlаqədə iĢlədilmiĢdir. Bir yеrdə həmin
sözlər bitiĢik, bаĢqа yеrdə аyrı yаzılmıĢdır. Ötükən tоpоnimi ön dаmаqdа tələffüz оlunduğunа görə
оnun bаĢındа yеr аlаn ―ö‖ sаit səsi imlа qаydаsının tələblərinə görə həmiĢə yаzılmıĢdır. Sözün
ikinci hеcаsındа yеr аlаn ―ü‖ və ―ä‖ sаit səsləri isə еyni imlа qаpydаsınа görə, аdətən,
yаzılmаmıĢdır. Sözün sаmit səsləri də ön dаmаq аhənginə uyğun оlаrаq incə sаmit səs yаzı iĢаrələri
ilə yаzılmıĢdır. ―t, n‖ sаmit səsləri qаlın qаrĢılığı оlаn incə (t) və (n) hərfləri ilə ―k‖ sаmit səsi isə
həmiĢə incə, yа dа hərfləri ilə yаzılmıĢdır:
:
:

:

:

:
:

:

:
:

:

:
:

:

:

Türk bod(u)n(ı)ğ Öt(ü)k(ä)n y(е)rkä b(ä)n öz(ü)m bilgä Toñuk(u)k Öt(ü)k(ä)n y(ä)r(i)g konm(ı)s
t(e)y(i)n (e)s(i)d(i)p b(ä)r(i)y(ä)ki bod(u)n kury(a)kı öŋr(ä)ki bod(u)n k(ä)lti.
Türk xalqını Ötükən torpağında, mən özüm bilici Tonyukuk Ötükən ölkəsində məskən saldığımı
cənubdakı xalqlar eĢidib (yaxın) gəldilər.
(Tоn. 17)
:
:
:
:
:
:

Türk k(a)ğ(a)n Öt(ü)k(ä)n yiĢ ol(u)rs(a)r ilt(ä) buŋ y(o)k
Ötükən meĢəli dağında (taxtda) türk xanı oturmuĢdursa, (demək) eldə dərd-qəm yoxdur
(KTk.3)
Sоnuncu örnəkdə ―ı‖ sаit səsi yаzılmаyаn y(ı)s sözü imlа pоzuntusunа məruz qаlmıĢdır.
Kül-tigin аbidəsinin kiçik mətnində bir dəfə Ötükän tоpоniminin ikinci hеcаsındа yеr аlаn
―ü‖ sаit səsi yаzılmıĢdır. Əslində bir söz dахilində аrdıcıl gələn hеcаlаrdа еyni sаit səsin təkrаr
оlаrаq yаzılmаsı hаdisəsi Köktürk ədəbi dili üçün imlа pоzuntusudur. Lаkin qədim türk mətninin
охunuĢunu аsаnlаĢdırdığınа görə bizcə bunu qədim imlаnın təkmilləĢdirilməsi təĢəbbüsü оlаrаq
dəyərləndirsək dаhа dоğru оlаr:
:
:
:
:
:
Ötük(ä)n yir ol(u)r(ı)p (a)rk(ı)Ģ-t(i)rk(i)Ģ ıs(a)r n(ä)ŋ buŋ(u)ğ y(o)k
Ötükən ölkəsində (taxtda) oturub karvanlar göndərsən, heç bir dərdin olmaz

:

(KTk. 8)
ġАNTUŊ/SАNTUŊ – həm Ģəhər, həm də səhrа, çöl mənаsını bildirən qədim tоpоnimdir.
Arxa dаmаqdа tələffüz оlunduğunа görə bu yеr аdının qаlın-incə qаrĢılığı оlmаyаn ―Ģ‖ sаmit səsini
çıхmаq Ģərti ilə ―s, n, t‖ sаmit səsləri incə qаrĢılığı оlаn qаlın
(s) və yа qаrĢılığı оlmаyаn bir
fоrmаlı (Ģ), qаlın-incə qаrĢılığı оlmаyаn sаğır (ŋ), qоĢа ―nt‖ sаmit səs birləĢməsi isə liqаtur, (nt)
hərfləri ilə yаzılmıĢdır. Sözün birinci hеcаsının ―а‖ sаit səsi imlа qаydаsınа görə yаzılmаdığı hаldа,
ikinci hеcаsındа yеr аlаn ―u‖ sаit səsi həmin qаydаnın tələbinə görə həmiĢə yаzılmıĢdır:
:
:
S(а)ntuŋ b(а)l(ı)kа t(a)luy üg(ü)zkä t(ä)gm(i)s yok (e)rm(i)s
ġаntun Ģəhərinə, dənizə, çayadək çatmadığımızı xana bildirdim
(Tоn. 18)
:

:

:

:

:

:

(E)ç(ü)m k(a)ğ(a)n birlä ilg(ä)rü Y(a)Ģ(ı)l üg(ü)z ġ(а)ntuŋ y(а)zıka t(ä)gi sül(ä)d(i)m(i)z
Xan əmimlə birlikdə Ģərqdə YaĢıl çaya, ġаntun çölünədək qoĢun çəkdik
(KTb.17)
TАMАĞ IDUK – оlsun ki, qədim оğuz ləhcəsində bоğаz mənаsını bildirən tаmаk isminin
müqəddəs mənаlı ıduk sözü ilə birləĢməsindən törəyən mürəkkəb yеr аdıdır, müqəddəs kеçid
mənаsını bildirmiĢdir [5. səh. 33].
Аrха damaq аhənginə uyğun оlаrаq tələffüz еdildiyinə görə bu sözün bаĢındа yеr аlаn ―t‖
sаmit səsi incə qаrĢılığı оlаn qаlın
hərfi ilə yаzılmıĢdır. Sözün yаzılıĢındа iĢtirаk еdən ―m, ğ‖
sаmit səslərini ifаdə еdən
(m), (ğ) hərflərinin incə qаrĢılığı оlmаdığınа görə hər iki hеcаsındа
yеr аlаn ―а‖ sаit səsi yаzılmаsа dа Tаmаğ sözünü əslinə yахın bir Ģəkildə охumаq mümkün
оlmuĢdur (və mümkündür). Mürəkkəb tоpоnimin tərkib hissəsini təĢkil еdən iki hеcаlı ıduk
sözünün bаĢındа gələn qаlın ―ı‖ sаit səsi isə imlа qаydаsının tələbinə görə həmiĢə yаzıldığı hаldа,
ikinci hеcаsındа yеr аlаn ―u‖ sаit səsi isə həmin imlа qаydаsınа görə yаzılmаmıĢdır. Sözün ikinci
tərkib hissəsinin ―d‖ sаmit səsi qаlın
hərfi, ―ќ‖ sаmit səsi isə охu хаtırlаdаn
hərfi ilə
yаzılmıĢdır:
:
:
:
:
:
T(а)m(а)ğ ıd(u)k b(a)Ģda süŋ(ü)Ģd(i)m k(a)rl(u)k bod(u)n(ı)ğ öl(ü)rt(i)m

Tamağ Iduk baĢında vuruĢdum, karluk xalqını məhv etdim
(BK.29)
TАRDUS / TАRDUġ – hаnsı isə qədim Türk bəyliyinin və ya qəbiləsinin аdını bildirən
sözdür. Tаrdus/TаrduĢ ön dаmаqdа tələffüz оlunduğunа görə оnun «t, r, d» sаmit səsləri incə
qаrĢılığı оlаn qаlın (t), (r), (d) hərfləri ilə yаzılmıĢdır. Sözün sоnundа gələn «s» sаmit səsi bəzi
hаllаrdа həm də ―Ģ‖ sаmit səsi ilə tələffüz оlunduğunа görə qаlın-incə qаrĢılığı оlmаyаn hərfi ilə
yаzılmıĢdır. ―s‖ sаmit səsi ilə tələffüz оlunаn vаriаntdа isə həmin sаmit səs qаlın (s) hərfi ilə dеyil,
incə ―s‖ səsi üçün nəzərdə tutulаn hərfi ilə yаzılmıĢdır və imlа pоzuntusundаn bаĢqа bir Ģеy
dеyildir. Tаrdus / TаrduĢ sözünün birinci hеcаsının ―а‖ sаit səsi bəlli imlа qаydаsınа görə
yаzılmаdığı hаldа, ikinci hеcаsındа yеr аlаn ―u‖ sаit səsi həmiĢə yаzılmıĢdır:
:
:
:
:
Sü b(a)sı Ġn(ä)l k(a)ğ(a)n, T(а)rdus sad b(a)rzun t(i)di
QoĢun baĢçısı qoy Ġnəl kağan və TаrduĢ Ģаdı getsin
(Tоn.31)
:

:

:

:

:

... (e)çüm (a)pam törüsinçä y(a)r(a)tmıs boĢğurm(ı)s Tölis T(а)rduĢ (bodunığ anta etmis)
... atam-babam baĢa salmıĢ, əvvəlki dövləti bərpa etmiĢ, sonra Tölis, TarduĢ (xalqlarının
azadlığını orada bərpa etmiĢ)
(KTb.13)
TÄMĠR KАPIĞ -Səmərqənddən Bəlхə gеdən yоl üzərində dаğ kеçidinin аdıdır, dəmir qаpı
mənаsını ifаdə еtmiĢdir. Ön dаmаq аhənginə tаbе оlаn tämir (dəmir) və аrха dаmаqdа tələffüz
еdilmiĢ kаpığ (qаpı) sözlərinin birinci növ ismi birləĢməsi Ģəklində birləĢməsindən törəmiĢ bu yеr
аdının sаmit səslərinin yаzılıĢı, təbiidir ki, аrха və ön dаmаq аhənginə uyğun оlаrаq icrа еdilmiĢdir.
Ön dаmаqdа tələffüz еdilmiĢ оlаn tämir sözünün bаĢındа gələn ―t‖ və ―r‖ sаmit səsləri qаlın
qаrĢılığı оlаn incə (t) və (r) hərfləri ilə yаzılmıĢdır. (m sаmit səsini ifаdə еdən hərfinin qаlın-incə
qаrĢılığı оlmаdığınа görə dəyiĢməmiĢdir). Bu sözü ―а və ı‖ sаit səsləri əski imlа qаydаsınа görə
yаzılmаmıĢdır. Tämir kаpığ tоpоniminin ikinci tərkib hissəsinin ―ќ və ğ‖ sаmit səsləri incə qаrĢılığı
оlаn qаlın (ќ) və qаlın incə qаrĢılığı оlmаyаn (p), (ğ) hərfləri ilə yаzılmıĢdır. Оnа görə də Tämir
kаpığ tоpоniminin yаzıdа əksini tаpmаyаn ―ä, i, а, ı‖ sаit səslərinin əslinə yахın və yа əslində
оlduğu kimi охumаq çətin оlmаmıĢdır:
:

:

:

T(ä)m(i)r k(а)p(ı)ğka t(ä)gi irt(i)m(i)z (a)nta y(a)nturt(ı)m(ı)z
Dəmir qapıyadək çatdıq, (onları) oradan geri dönməyə məcbur etdik
(Tоn.45)
YАRIS YАZI – çöl, səhrа, düzənlik mənаsını bildirən yеr аdıdır. Qədim türk yazılı
аbidələrində bitiĢik yаzılsа dа bu yеr аdının bir vurğu аltındа birləĢdiyini söyləmək çətindir.
Yаrıs yаzı yеr аdı birinci növ ismi birləĢmə Ģəklindədir. Оnun iki hеcаdаn ibаrət оlаn birinci
tərkib hissəsi аrха dаmаqdа tələffüz оlunduğunа görə «y, r, s» sаmit səsləri incə qаrĢılığı оlаn qаlın
hərfləri ilə yаzılmıĢdır. Sözün «а» sаit səsi əski imlа qаydаsınа uyğun оlаrаq yаzılmаmıĢdır. Аncаq
ikinci hеcаsındа yеr аlаn «ı» sаit səsi yаzılmаlı оlduğu hаldа tаriхi ənənəvi imlа prinsipinə uyğun
оlаrаq yаzılmаmıĢdır. Sözün ikinci tərkib hissəsi оlаrаq iĢlədilmiĢ оlаn yаzı sözü də аrха dаmаq
аhənginin tələbinə uyğun оlаrаq оnun bаĢındа gələn «y» sаmit səsi еyni qаydа ilə qаlın , hərfi ilə
yаzılmıĢdır, «z» səsi isə qаlın-incə qаrĢılığı оlmаyаn hərfi ilə yаzılmıĢdır. Sözün birinci hеcаsının

«а» sаit səsi imlа qаydаsının tələbinə uyğün оlаrаq yаzılmаdığı hаldа, sоnundа gələn «ı» sаit səsi еyni
imlа qаydаsınа görə yаzılmıĢdır:
:
Y(а)r(ı)s y(а)zıda tir(i)l(ä)l(i)m t(e)m(i)s
YarıĢ çölündə toplaĢaq
(Tоn. 33)
3. Nəticə
Köktürk ədəbi dilində apelyativ sözlər kimi onomastik vahidlərin də yazılıĢı fonetik və tarixiənənəvi prinsiplərin Ģərtlərinə əsaslanılmıĢdır. Daha doğrusu, onomastik sözlərin yazılıĢında tələffüz və
sabitləĢmiĢ ilk yazı forması əsas götürülməklə həm arxadamaq, həm də öndamaq samit səslərin yerliyerində yazılıĢına əməl edilməklə bərabər söz kökü daxilində sait səslərin düzülüĢü də önəmli rol
oynamıĢdır. Bununla yanaĢı etnik, yer, Ģəxs, dağ, göl və s. adlaının yazılıĢında tarixi-ənənəvi prinsipə
daha çox riayət edilmiĢdir. BaĢqa sözlə desək onomastik vahidlər ilk gündən necə yazılmıĢdırsa həmin
Ģəkildə də sabitləĢmiĢ, əsrlər keçsə də fərqli ləhcə və Ģivələrdə danıĢan Türk yazarları, katibləri,
həvəskarları, əlifba biliciləri, demək olar ki, onlan həmiĢə eyni bir Ģəkildə yazmaqda davam etmiĢlər.
Qədim türk yazılı abidələrindən götürülmüĢ nümunələr əsasən, türk mənĢəli sözlərdən
düzəlmiĢdir. Bu adlar daha çox mürəkkəb tərkibli sözlərdən ibarətdir.
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SUMMARY
Depend on the historical events of the time of the Kekturkish empire in old Turkish
monuments had wrote a lot of place-names. Those are names of the mountains, rivers, deserts and
lakes. Place-names in Kekturkish literary language may be single and compound by their structure.
In general those words are Turkish origin. The orthography of the onomastical units drawn into the
research work are guided from one side to the phonetic, and from the other side to the historicaltraditional principles.
Tağıyev C., tarix elmləri namizədi, dosent,
Gəncə Dövlət Universiteti, Sosial fənlər kafedrasının müdiri, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEVĠN NEFT STRATEGĠYASI
AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQĠLLĠYĠNĠN TƏMĠNATIDIR
Dünyada elə hadisələr baĢ verir ki, o böyük tarixi hadisə kimi əbədi olaraq bütün xalqların
yaddaĢında qalır.
Bu, neft strategiyasının Azərbaycan diplomatiyasının tarixində önəmliyin təsdiqidir və sonrakı
əsrlərdə hörmətlə xatırlanacaqdır. Bu fikri Ulu öndərimiz Heydər Əliyev elmi-siyasi cəhətdən
əsaslandıraraq demiĢdir: ―Azərbaycanın böyük neft və qaz yataqlarına malik olması bizim

xalqımızın yaxĢı yaĢaması üçün,ölkəmizin inkiĢaf etməsi üçün ən əsas amildir‖ [1]. Bu amil tarixin
səhifəsinə qızıl xətlə yazılır, tarix də bunu Azərbaycan diplomatiyasının müvəffəqiyyəti kimi
özündən sonra gələn nəslə olduğu kimi çatdıracaqdır.
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərinə qədər dünyada kəĢf edilmiĢ 28 minə yaxın zəngin neft
yatağı sırasında yüksək keyfiyyəti və ehtiyatlarının çoxluğu ilə seçilən Azərbaycan nefti bu gün
beynəlxalq maraqların düyün nöqtəsinə çevrilmiĢdir. Dünyada neft ölkəsi kimi Ģöhrət tapan
Azərbaycanda hələ 1872-ci ildə 26 min ton, 1900-cu ildə 10 milyon ton neft istehsal edilmiĢdir.
Rusiyanın neft yataqlarından hasil edilən neftin 95 faizi, dünya neftinin isə 50 faizi Azərbaycanın
payına düĢürdü. Dünya neftçıxarma təcrübə tarixində cığıraçan kimi iz qoymuĢ Azərbaycan
neftçiləri 1949-cu ilin noyabr ayında suyun dərinliyində ilk fantan vuran quyusunu istismara
verməklə əfsanəvi ―Neft DaĢları‖nın bünövrəsini qoydu. XX əsrin sonuna qədərki müddətdə
Xəzərdə neft hasilatı 420 milyon tona , qaz hasilatı isə 320 milyard kub metrə çatdı [10.14 noyabr
1997-ci il].
XX əsrin 60-70-ci illərində möhtərəm Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ilk gəliĢi ilə Xəzər
dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda neft yataqlarının kəĢfiyyatına dair dövlət proqramı
hazırlandı. Sanqacal-dəniz , Duvannı dəniz , Xara-zirə və s. zəngin neft və qaz yataqlarının kəĢfi ilə
suda neft hasilatı artdı.Qısa müddətdə tikilib istifadəyə verilən 250-dən artıq müəssisə, o cümlədən
kəĢf edilən yeni neft yataqları, dənizdə və quruda neft ehtiyatlarından gələcək nəsillərin maraqlarını
nəzərə almaqla həyata keçirilən siyasət , inĢa edilən nəhəng neftayırma zavodları , təmir edilən
kəmərlər və s.bu gün müstəqil dövlətin neft siyasətinin əsasını təĢkil edən iqtisadi , siyasi ,mədəni
və mənəvi potensialın uzaqgörənliklə yaradılan bazası idi.
Beynəlxalq enerji böhranının getdikcə gərginləĢdiyi bir Ģəraitdə dünyanın super dövlətləri ,
ABġ, Ġngiltərə, Fransa eləcə də keçmiĢ imperiya ərazisinə iddiasından əl çəkməyən Rusiya hazırda
neft ehtiyatları beynəlxalq ekspertlər tərəfindən 3,5-5 milyard ton həcmində proqnozlaĢdırılan
Azərbaycana marağını gizlətmirdi.[4]. Təsadüfi deyil ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanda
müstəqillik haqqında Konistitusiya aktı qəbul edildikdən sonra Respublika xarici dövlətlər
tərəfindən qısa müddətdə rəsmi olaraq tanındı. 25 dekabr 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini
ilk tanıyan dövlətlərdən biri kimi qarĢılıqlı diplomatik münasibətlər yaratmağa hazır olduğunu
bildirən ABġ-ın səmimi niyyəti Dövlət Katibi Ceyms Beykerin Azərbaycana 12 fevral 1992-ci il
tarixli səfəri dövründə bəyan edildi [11. 13 fevral 1992].
BaĢqa respublikalarda olduğu kimi , Azərbaycanda da müstəqillik əldə ediləndən sonra
müstəqil dövlət quruculuğunda atılan addımlar , sosial-iqtisadi və siyasi problemlərin həllini dünya
dövlətlərinin qeyd edilən maraqları ilə çulğalaĢdırmaq vacibliyini diqtə edirdi [6].
1993-cü ilin iyun ayında Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtması hasil olunacaq
neftin nəqli problemini Respublikanın xarici siyasətinin prioritet müzakirə müstəvisinə çıxardı. Bu
prosesin kontekstində dünyada NATO-nun fəaliyyətinin geniĢləndirilməsinə , iki potensial böhran
qövs- ġərq və Cənub zonalarındakı qeyri-sabitliyə səbəb olan amillər araĢdırılırdı.Almaniya ilə
Rusiya arasındakı ərazini ,habelə ġimali Avropadan Türkiyəyə qədər olan ərazini , Qafqazı və Kiçik
Asiyanı əhatə edən ġərq qövsündə Azərbaycanın siyasət platforması hazırlandı. Real faktorları
nəzərə almaqla , demokratiya və bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiĢ türkdilli dövlətlərin yaxınlaĢması
önə çəkilirdi. Amerika isə xarici siyasətində türkdilli regionda Türkiyənin roluna, müsəlman
dünyası ilə tarixi , mənəvi və geosiyasi yaxınlığına üstünlük verən siyasət yeridirdi.
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında ARDNġ ilə xarici neft kompaniyaları
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı ―Azəri‖, ―Çıraq‖ yataqlarının bütövlükdə ,
―GünəĢli‖ yatağının isə suyun dərinliyində 200 metrdən çox olan hissəsinin müĢtərək iĢlənməsi
haqqında ―Əsrin müqaviləsi‖ adlı kontrakt imzalandı.Müqavilədə 7 ölkənin (Azərbaycan, ABġ,
Böyük Britaniya, Norveç, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə) 11 neft kompaniyası (―ARDNġ‖,
‖BP‖, ―AMOKO‖, ―LUKoyl‖, ‖Pennzoyl‖, ―YUNOKAL‖, ―Statoyl‖, ―TPAO‖, ―Mak-Dermott‖,
―Remko Enerji‖, ―Delta Nimir‖) iĢtirak edirdi. Otuz il müddətinə nəzərdə tutulan bu müqaviləyə
―Əsrin müqaviləsi‖ adının təklifini Heydər Əliyev verdi.[1].
Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxması baxımından əsas məsələ etibarlı tranzit sistemlərinin
yaradılmasından ibarət idi.Bu baxımdan , neftin bir neçə istiqamətdə nəql olması fikri son dərəcə

məntiqli görünürdü.Məsələnin bu Ģəkildə həlli bölgə dövlətlərində sabitliyi təmin etməklə bərabər,
fövqəldövlətlərin və regional güc mərkəzlərinin əməkdaĢlığı üçün möhkəm zəmin yaradırdı. Neftin
nəqli istiqamətləri aĢağıdakılar idi. Rusiya ərazisindən Qara dənizə və Avropaya, Çin ərazisindən
Sarı dənizə və Hind okeanı sahillərinə , Xəzərin dibi ilə çəkilmiĢ boru vasitəsi ilə Mərkəzi Asiyadan
ixrac olunan neftin (o cümlədən Azərbaycan neftinin) Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən
Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərinə , Dunay hövzəsinə Balkanlara kimi gedib çıxırdı. [5]. Bu da
―Bakı-Tbilisi-Ceyhan‖ layihəsinin, bütövlükdə- ―Əsrin müqaviləsi‖nin tərkib hissəsi , uzunömürlu
və etibarlı olduğunun təsdiqi , Azərbaycan diplomatiyasının təntənəsidir.
Bakı-Ceyhan ixrac boru kəməri aĢağıdakı – 3 birbaĢa, 2 kombinləĢdirici marĢrutlardan biri
vasitəsi ilə Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxarmalı idi:
– Bakı-Tbilisi-Ceyhan
– Bakı-Ermənistan-Naxçıvan-Ceyhan
– Bakı-Ġran-Naxçıvan-Ceyhan
– Tengiz-Aktau-Mahaçkala-Bakı-Ermənistan-Naxçıvan-Ceyhan
– Tengiz-Aktau-Mahaçkala-Tbilisi-Ceyhan [8].
Burada Avrasiya nəqliyyat magistralı ideyasının gerçəkləĢməsini də nəzərə alsaq məlum olur
ki, XXI əsr tarixdə qarĢı-qarĢıya olan sivilizasiyaların qlobal əməkdaĢlıq əsri olmalıdır. Azərbaycan
isə bu prosesdə ən əhəmiyyətli mövqeyə sahibdir.
―Əsrin müqaviləsi‖ və onun yerinə yetirilməsi iĢi və əldə edilmiĢ nailiyyətlər müstəqil
Azərbaycan dövlətinin böyük uğuru idi. Bu Azərbaycanda hüquqi , demokratik ,dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesinin bəhrəsi , Azərbaycan dövlətinin, düĢünülmüĢ xarici və daxili siyasətinin
nəticəsi idi.Yeni yaranmıĢ Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar
olması, ölkəmızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, respublikamıza xarici sərmayələrin cəlb
edilməsi sahəsində dövlətin apardığı ardıcıl siyasətin nəticəsi idi. Bu Heydər Əliyev
diplomatiyasının bəĢəriliyinin uğuru idi [2].
―Əsrin müqaviləsi‖ imzalandıqdan sonra Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün
seçilmiĢ marĢrutların fəaliyyətinə diqqət artırıldı.Ġlk növbədə Bakı-Novorasiysk xətti məqsədə
uyğun hesab edildi. ġimal istiqamətində kəmərin çəkilməsi haqqında 1996-cı ilin yanvar ayında
Moskvada saziĢ imzalandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Rusiyanın baĢ
naziri Viktor Çernomırdin tərəfindən təsdiq edilən razılaĢma ―Əsrin müqaviləsi‖nə sərt mövqedən
yanaĢan Rusiyanın münasibətlərində müəyyən həlimlik yaratdı.SaziĢ 1997-ci ilin ortalarına qədər
Azərbaycan neftinin dünya bazarını ixracını nəzərdə tuturdu.Layihə iĢlərini həyata keçirmək üçün
ABƏġ-in elan etdiyi tenderin qalibi olmuĢ ―Braun ənd Rud‖ (BR) ABġ Ģirkəti və Azərbaycan
tərəfinin birgə səyi nəticəsində ġimal boru kəmərinin Azərbaycanın payına düĢən hissəsinin tikintisi
artıq 1997-ci ilin əvvəlndə müvəffəqiyyətlə baĢa çatdırıldı.Hətta 1997-ci ilin mart ayının 1-nə
qədərki müddətdə neft borusunun Rusiyanın sərhəddinə qədər olan hissəsi Azərbaycan nefti ilə
dolduruldu [10. 1 mart 1997].
Beləliklə, Azərbaycan ―Əsrin müqaviləsi‖nin həyata keçirilməsində tarixi irəliləyiĢə nail oldu.
1997-ci ilin noyabrında ―Çıraq‖ yatağından çıxarılan ilkin neft Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında bağlanan müqaviləyə əsasən çəkilmıĢ Bakı-Novorosiysk neft kəməri
vasitəsilə nəql edilməyə baĢlandı [3. 1999, №3-6, s.4; 10. 8 noyabr 1999]. 7 noyabr 1997-ci il
―Çıraq-l‖ platformasında ilkin neft hasilatının əsasının qoyulması günü kümü tarixə daxil oldu
[9.2000, №1, s.72]. Bu hasilat üç il müddətində Heydər Əliyevin ―Neft strategiyası‖nda ―Xəzər
möcüzəsi‖ idi.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına ixracı üçün qərb marĢrutu üzrə alternativ neft kəmərinə
malik olmağı vacib hesab edən Azərbaycan hökuməti Bakı-Supsa neft kəmərinə üstünlük verdi.Bu
kəmərin çəkilməsini istəməyən qüvvələrin baĢ qaldırmasına baxmayaraq Gürcüstanla Azərbaycan
arasında boru kəməri barədə saziĢ imzalandı [ 9. 1999, №3-6,s.4].
1996-cı il martın 8-də Tbilisi Ģəhərində imzalanan hökumətlərarası saziĢlə Bakı-Supsa Qərb
boru kəmərinin təməli qoyuldu,dəyəri 565 milyon ABġ dolları olan layihə həyata keçirildi [9.
1999, №3-6,s.7].

Beləliklə, Azərbaycanın, eləcə də Xəzəryanı dövlətlərin neftinin dünya bazarına çıxarılması
üçün alternativ kəmər istismara verildi.
1999-cu il aprelin 17-də müstəqil Azərbaycanın tarixində fövqəladə əhəmiyyətli hadisə baĢ
verdi.Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev , Gürcüstan Prezidenti Eduard ġvardnadze və Ukrayna
Prezidenti Leonid Kuçmanın iĢtirakı ilə Bakı-Supsa neft kəməri və Gürcüstanın Qara dəniz
sahilindəki Supsa Ġxrac terminalı istismara verildi.Azərbaycan neftinin Novorossiysk limanına əlavə
olaraq Supsa limanından dünya bazarkarına ixrac edilməsinə baĢlandı [9.1999, №7-9,s.12].
Faktların təhlili göstərir ki,Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə neftin ixracının iki və daha çox
kəmərlə həyata keçirilməsi ehtiyacının yaranacağı barədə proqnozları təcrübədə təsdiqləndi.Belə ki,
neft strategiyasının uğurla həyata həyata keçirilməsi sayəsində əgər 1997-ilə Respublikada 9 milyon
ton neft hasil edilirdisə, 1998-ci ildə 11,4 milyon ton ,1999-cu il 13,8 milyon ton , 2000-ci ildə isə
14,5 milyon ton neft istehsal edilmiĢdi [6].
Ulu öndərin uzaqgörən neft strategiyasının yüksək nəticəsidir ki, Azərbaycan neftinin xaricə
ixracı üçün iki alternativ neft kəməri yaradıldı və neft həmin kəmərlər vasitəsilə xaricə ötürülür.
Bakı-Novorossiysk neft kəməri mövcud olduğu halda böyük risk sayəsində ikinci neft kəmərinin
(Bakı-Supsa) yaradılması həm iqtisadi cəhətdən həm də siyasi və strateji cəhətdən əhəmiyyətli
idi.Bunun ―Əsrin müqaviləsi‖nin məhsullarının xaricə , dünya bazarına çıxarılması üçün əsas neft
kəmərinin də yaradılmasına təĢəbbüs göstərilməsi ən əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi və beynəlmiləl
addım idi.Neft strategiyasının memarı Heydər Əliyevin ―Əsrin müqaviləsi‖nin beĢinci ildönümünə
həsr edilmiĢ təntənəli mərasimdəki nitqində səslənən ―Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan
neftinin ,Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün çox böyük əhəmiyyət daĢıyan BakıCeyhan neft kəməri tikilməlidir, istifadəyə verilməlidir‖ ciddi və kəskin bəyanatı Azərbaycanın neft
siyasətinin uzaqgörənliklə davam etdirilməsindən xəbər verirdi [3].
Bütün bu iĢlərin gediĢinə görə Heydər Əliyev Supsada,Bakı-Supsa neft kəmərinin açılıĢına
həsr olunmuĢ təntənəli mərasimdəki nitqində demiĢdir: ―Hesab edirəm ki, bütün bunlar Gürcüstanın
da Azərbaycanın da, Ukraynanın da, Qərb, Avropa ölkələri ilə, AvropaBirliyi, Amerika BirləĢmiĢ
ġtatları ilə əməkdaĢlıq üçün yaxĢı bünövrə qoymuĢdur. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk və bu
əməkdaĢlığın daha uğurlu olması üçün gələcək iĢlərimizdə bütün tədbirləri görəcəyik.‖ [1].
1995-ci ilin noyabrından 1999-cu ilin aprelinə kimi çəkən çox mürəkkəb danıĢıqlar
nəticəsində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda və quruda prespiktivli strukturlar üzrə yeni neft
müqavilələri imzalanmıĢdır ki, bu da müqavilələrin sayını 19-a çatdırmıĢdır.ARDNġ-ın birinci
vitse-prezidenti Ġlham Əliyev bildirmiĢdi ki, 1999-cu ilədək yeni müqavilələr çərçivəsində 10
müqavilə sahəsi üzrə seysmik məlumatların toplanması və təhlili iĢləri baĢa çatdırılmıĢ, ―Ġstiqlal ‖
qazma qurğusu vasitəsi ilə 4 perspektivli strukturunda 7 kəĢfiyyat quyusu qazılmıĢdır.Qısa müddət
ərzində bu layihələrə 700 mln. Dollardan artıq sərmayyə qoyulmuĢ və qısa bir müddətdə
Azərbaycan bomus və akr hesabı ödəniĢləri Ģəklində 372 mln.dollar əldə etmiĢdir [2].
Müqavilələrinin həyata keçirilməsində dünyanın 14 ölkəsindən olan 33 neft Ģirkətinin iĢtirak
etməsi də bu baxımdan təqdirəlayiq hesab edilirdi.Bunlar dünyanın ABġ, Böyük Britaniya, Fransa,
Ġtaliya, Norveç, Rusiya, Türkiyə, Yaponiya, Səudiyyə, Ərəbistanı, Belçika, Almaniya, Ġran,
Ġspaniya və Kanada kimi böyük ölkələrdir [2].
Bu gün Azərbaycanın imici dünya ictimaiyyətinin nəzərində xeyli yüksəlmiĢdir.Azərbaycan
əməli iĢlərlə sübut etdi ki, dünya birliyində öz layiqli yerini tutan etibarlı , sabit tərəfdaĢdır.
Respublika Prezidenti Möhtərəm Ġlham Əliyev cənabları ―Əsrin müqaviləsi‖nin beĢinci
ildönümünə həsr olunmuĢ təntənəli mərasimdəki nitqində demiĢdir: ―Bu gün biz bu saraya təntənəli
mərasimə toplaĢmıĢıq. Bu, ―Əsrin müqaviləsi‖nin təntənəsidir. Bu, Heydər Əliyevin neft
strategiyasının təntənəsidir. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici və daxili siyasətinin
təntənəsidir. Budur ―Əsrin müqaviləsi‖, budur Heydər Əliyevin neft strategiyası! ‖ [2].
GörülmüĢ iĢlər, – qazanılmıĢ nailiyyətlər bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan ―Əsrin
müqaviləsi‖nin yerinə yetirlməsi uğrunda əzmlə mübarizə aparır və buna nail olur.
Beləliklə, Heydər Əliyevin neft strategiyasını həyata keçirərək Azərbaycan böyük iqtisadi,
siyasi və strateji uğurlara nail olmuĢdur.

Artıq böyük əhəmiyyətə malik Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi
Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması sahəsində ən böyük addımdır.
Respublikamızın Prezidenti Ġlham Əliyev cənablarının çox böyük önəm verdiyi neft
strategiyası Azərbaycanın III minillikdə inkiĢafı üçün gözəl təminatıdır.
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SUMMARY
The article deals with the contribution of oil strategy to the process of state building in legal,democratic,secular spheres as well as the result of interal and external policy of Azerbaijan
State. Here is given profound facts moving the achievements in economics,politics,and strategy of
Azerbaijan having realized the genius ideas of our common national leader H.Aliyev.
Tağıyev Ə., filologiya elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan Dövlət və Mədəniyyət İncəsənət Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCANÇILIQ VƏ TÜRKÇÜLÜK:
TARĠXĠ PARALELLƏR VƏ ĠDEYALARIN QARġILIQLI ƏLAQƏSĠ
Azərbaycançılıq elmdə və siyasi ədəbiyyatda artıq bir paradiqma kimi irəli sürülmüĢ, onun
yaranıĢı, təkamülü, hazırki vəziyyəti, xüsusiyyətləri, türkçülükdən fərli cəhətləri və s. müəyyən
tədqiqatların obyekti olmuĢdur. Azərbaycançılığın milli ideya kimi seçilməsi heç də onun türkçülüyə qarĢı qoyulması demək deyildir. Türkçülük ümumi, bir qədər də romantik səciyyə daĢıdığı
halda, azərbaycançılıq daha real və praktiki görünür, yerli xalqlar, xüsusən də azsaylı xalqlar üçün
daha məqbul və cəlbedicidir.
Etnik millətçilik olan türkçülükdən fərqli olaraq azərbaycançılıq siyasi-coğrafi millətçilikdir
və bütün respublika xalqları və vətəndaĢları üçün inteqrativ rol oynayır. Ona görə də azərbaycançılıq qarĢıya qoyulmuĢ məqsəddir, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi yolunda bir vasitədir.
Hər bir xalqın, millətin, tayfanın, regionun və hətta ayrılıqda götürülüĢ bir insanın
özünəməxsus müəyyyən bir ideyası, fikri, amalı, yəni uğrunda mübarizə apardığı bir məqsədi olur.

Bu fenomen özlüyündə ya milli ideyanın özüdür, ya da ona yaxın bir anlayıĢdır. Bu ideyalar geniĢ
və dar mənada iĢlənə bilər. Məsələn, Qərb ideyası ilə yanaĢı. ―alman ideyası‖, ―fransız ideyası‖,
―anqlo-saks ideyası‖ və s. mövcuddur. ―Slavyan ideyası‖ ilə yanaĢı olaraq ―rus ideaysı‖ mövcud
olduğu kimi, ―islam ideaysı‖ və ―türk ideyası‖ ilə bağlı olan bir ―Azərbaycan ideyası‖ da olub və
indi də var. Bu ideyalar özlüyündə öz siyasi-coğarfi məkanlarını çıxıĢ nöqtəsi sayırlar. Məsələn,
Qərb ideyasının məqsədi ―Avropa evidir‖. Slavyan ideyasının və eləcə də türk ideyasının məqsədi
―Avrasiya evinə‖ sahib olmaqdır. Bu ideyalar öz ―evlərini‖ qurub yaratmaq üçün bəzən baĢqalarını
rədd edirlər. Məsələn, Qərb ideyası ―West is against Rest!‖ (Qərb hamıya qarĢı!) Ģüarından bir
vasitə kimi istifadə edir. ―Qafqaz ideyası‖ ―Qafqaz – qafqazlılar üçün‖ Ģüarını irəli sürür. Belə olan
Ģəraitdə ―Azərbaycan ideyası‖da Azərbaycanı özünə sığınacaq bilir, onun siyasi-coğrafi vəhdətini
ön sıraya qoyur.
Azərbaycançılıq – respublikanı məskunlaĢdıran xalqlardan Azərbaycan dövlətinə mənsubluq
hisslərinin formalaĢdırılması, ölkədə vahid vətəndaĢ siyasi mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək vəzifələrinin yerinə yetirlməsini tələb edir. Ġnsanlar öz polietnik rəngarəngliyini poli politik rəngarəngliyə
çevirməməlidir. Əksinə, çalıĢmalıdırlar ki, yaĢadıqları Azərbaycan Respublikasının ümumi
maraqları və mənafeləri kölgədə qalmasın.
Milli ideyalar milli liderlərin ətrafında sıx birləĢəndə reallığa çevrilir. Xalq milli ideyanı milli
liderin ideyası kimi qəbul edəndə onun rolu daha da artır və yalnız o halda milli ideya dönməz olur.
Azərabycançılıq iqtidar tərəfindən hakim ideyaya, bir siyasi xəttə, dəsti-hərəkətə çevrilmiĢdir.
Azərbaycanı bütün ölkə vətəndaĢlarının mənafelərinə uyğun gəldiyinə görə onu hər yanda
dəstəkləyirlər. Heç də təsadüfi deyildir ki, ulu öndər Heydər Əliyev demiĢdir: «Mən həmiĢə
azərbaycanlı olmağımla fəxr etmiĢəm». Azərbaycançılığın bu kimi müsbət cəhətlərilə yanaĢı onun
gələcək perspektivliyini Ģübhə altına ala biləcək momentlər də vardır. Azərbaycançılıq tarixən
osmançılığın Türkiyədə oynadığı rolu Azərbaycanda oynamalıdır. Bu keçid dövründə ölkənin və
onun xalqlarının vəhdətini qoruyub saxlamaq üçün ortaya atılmıĢ siyasi bir ideyadır. Osmançılıq
zəminində о zamanlar yeni bir millət meydana gətirmək istəyirdilər. Hətta 1839-1856-cı illərdə
xarici iĢlər naziri Mustafa RəĢid paĢa tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilən və Tənzimat-(Xətti
Humayun) adını almıĢ islahatlar bütün imperiya əhalisinin bərabər hüquqa malik olduğunu elan
edirdi.
Bu isə ölkənin əsas əhalisini təĢkil edən müsəlmanlara təhqiramiz görünürdü. Qərb qarĢısında
qorxaqcasına edilmiĢ güzəĢtlər Milli və dini fərqlərə baxmadan bütün adamların bərabər elan olunması
siyasəti özünü doğrultmadı və o iflasa uğradı. Azərbaycançılığı da belə bir tarixi tale və perspektiv gözləyirmi? Osmançılığı Qərb ölkələri müdafiə etdikləri kimi Azərbaycançılığı da bir sıra qonĢu dövlətlər
dəstəkləyirlər. Onlara görə bu, Azərbaycanı Türkiyədən uzaqlaĢdırmaq vasitəsinə də çevrilə bilər.
Osmanlı imperiyasında əvvəl osmançılıq, sonra islamçılıq və daha sonra türkçülük ideyalarının
yaranıb inkiĢaf etməsi nəhayətdə bu imperiyanın süquta uğraması ilə nəticələndi. Osmançılıq islam
əhalisinin, islamçılıq xristianların, türkçülük isə ölkənin qeyri-türk əhalisinin narazılığı ilə qarĢılandı.
Fələstinə muxtariyyət tələb edən yəhudi masonları buna nail olmadıqda bütün vasitələrlə
imperiyanı çökdürməyə çalıĢdılar və ölkə əhalisi arasında çaĢqınlıq yaratmaq üçün həm Avropada, həm
də Türkiyədə adları yuxarıda göstərilən ideya cərəyanlarını, xüsusən də islamçılıq və türkçülüyü
yayanları maliyyələĢdirməyə baĢladılar. Onlar bu yolla bir növ öz qisaslarını alır, həm də bunu öz
məqsədlərinə çatmağın yolu kimi görürdülər. Deməli, imperiyanın dağılmasında həm daxili, həm də
xarici amillər mühüm rol oynadılar. Burada baĢlıca rolun kimə məxsusluğu mübahisəlidir və onun
haqqında birmənalı rəy yox dərəcəsindədir. Ancaq о məlumdur ki, imperiyanm süqutu Qərb ölkələrinin
və eləcə də yəhudi masonlarının maraqlarına tam uyğun idi.
Ġslamçılığın və sonra da türkçülüyün yaranmasında qeyri-rus xalqlarının bütün Rusiyanı bürümüĢ
Milli hərəkat dalğası da müəyyən rol oynadı. Hətta belə bir fikir də formalaĢmıĢdır ki, islam-türk
xalqlarının Ən çox istismar olunduğu Rusiya istər panislamizmin, istərsə də pantürkizmin vətənidir.
Deməli, islamizmin və türkizmin yaranmasında üç mühüm xarici amil -Rusiya, Avropa və yəhudilər
xüsusi rol oynamıĢlar. Amma əksər tədqiqatçılar islamizmin və türkizmin vətəninin Türkiyə olduğunu
iddia edirlər. Bu iddiaları da onunla əsaslandırırlar ki, Türkiyə о zamanlar bu hərəkata rəhbərlik edə
biləcək yeganə islam-türk dövləti idi. Həm də Qərb islam dünyasını tutmaq üçün ən əvvəl Türkiyəni

dağıtmalı idi. Türkiyə də öz növbəsində Qərbin təcavüzü qarĢısında davam gətirmək üçün bu
ideoloji cərəyanlardan istifadə etməyə çalıĢırdı. Paradoksal vəziyyət alınırdı. Bu ideyalardan Türkiyə
özünü qorumaq üçün, Qərb, Rusiya və yəhudilər isə Türkiyəni parçalamaq üçün istifadə edirdilər.
YaranmıĢ tarixi Ģərait isə heç də imperiyanın xeyrinə deyildi. Hətta Türkiyənin öz daxilində sultan
hakimiyyətindən narazı olan qeyri-türklərlə yanaĢı türklərin özü də bu imperiyanın çürüdüyünü, nə
ilə isə əvəz olunmalı olacağını dərk edirdilər.
О ki, qaldı yerli türk burjuaziyasına, onun da maraqları imperiyanın saxlanılmasının xeyrinə
deyildi. Çünki Karl Marksm çox haqlı olaraq göstərdiyi kimi onları bu imperiyada hakim sinif kimi
tanımırdılar. «Burada bütün millətlərə yer vardı o cümlədən türklərə də» (Rene Pinon). Siyasi
elitanın əsasını fanaroitlər (əsasən, yunanlar, ermənilər və yarıtürkləĢmiĢ Balkan slavyanları) təĢkil
edirdilər. Onlar Türkiyədə mövcud olan bütün maddi və mənəvi rifah ehtiyatlarından lazımınca
yararlansalar da daim imperiyanı arxadan vurmağa hazır idilər. Sadə adamları qəsdən incidir və
ölkədə narazılıq yaradırdılar.
Türklər isə Anadolunun sadə zəhmət adamlarından ibarət idilər və hər an onların hüquqları
pozulur, mənlikləri tapdalanırdı. Sarayda və elmi-mədəni dairələrdə danıĢılan osmanlı dili isə ölkə
əhalisinə yad bir dil idi. Çünki, ərəb-fars və türk sözlərinin konqlomerasiyasından ibarət olan bu dil
surroqat bir Ģeydi və əksəriyyət tərəfindən anlaĢılmaz idi. Belə bir mürəkkəb tarixi Ģəraiti olan ölkə
Ģübhə yox idi ki, dağılmaq ərəfəsində idi və dağıldı da. Marağı olan bütün siyasi tərəflər isə bu
süqutdan öz tələbatlarını ödəməyə tələsdilər.
Üç qitənin mərkəzində ən gözəl və ən əlveriĢli coğrafı Ģəraitə malik olan imperiya ərazisi
dərhal bölüĢdürülüb pay-püĢt edildi. Deyəsən, heç türklərin özlərini nəzərə alan yox idi. Lakin onlar
bu iĢə kənardan bir seyrci kimi baxmağı özlərinə sığıĢdıra bilməzdilər. Onların cəngavər, döyüĢçü
və passionar ruhu buna qətiyyən tab gətirə bilməzdi. Ona görə də onlar ayağa qalxdılar ki, öz
haqlarını tələb etsinlər.
Göründüyü kimi ―türkləĢmək, islamlaĢmaq və yeniləĢmək‖ yeni bir ―azərbaycanlaĢmaq‖
Ģüarını da əhatə etmək zərurəti yaranır. Buna istər Azərbaycanda, istərsə də azərbaycanlıların
kompakt halında yaĢadıqları digər regionlarda ehtiyac hiss olunur. Ġstər türkçülük, istərsə də
islamçılıq Milli ideya kimi təklikdə hazırkı Azərbaycanın tələbatını ödəmək gücündə deyildir.
Onlara mütləq əlavə bir qüvvə də lazımdır ki, bu qüvvənin də azərbaycançılıqdan baĢqa bir ideya
olacağına heç Ģübhə yoxdur. Azərbaycançılıq evin içini, yəni daxili siyasəti nizamlayan bir vasitədir
və onu əldən buraxmaq olmaz. Z.B.Göyalp da vaxtilə türkçülüklə turançılığın və türkiyəçiliyin
qarĢılıqlı əlaqəsindən daĢınarkən birinci yerə türkiyəçilyi qoyurdu.
Bu günkü Azərbaycançılıq bizdə, türkiyəçiliyin Türkiyədə oynadığı rolu oynaya bilər.
Azərbaycançılıq - Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin və vətəninin keĢiyində durmaq deməkdir.
Ölkənin müstəqilliyi təhlükəsizliyi, Milli maraqları bütün vasitələrlə azərbaycançılığın inkiĢaf
etdirilməsini tələb edir. Çünki o, sadəcə bir ideya olmaqdan ibarət deyil, həm də məqsəddir,
müəyyən bir məqsədin həyata keçirilməsi vasitəsidir.
Azərbaycançılıq inkiĢaf edərək artıq bir siyasi idealogiya halına gəlmiĢdir və onun keĢiyi
baĢında ümummilli lider Heydər Əliyev dayanırdı.
Azərbaycançılıq baĢda prezident Ġlham Əliyev olmaqla hazırkı iqtidar tərəfindən də
dəstəklənir və inkiĢaf etdirilir.
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SUMMARY
The article deals with the Azerbaijani national idea and its characteristic features, its difference, historical parallels with the turkizm and osmanizm. The integrative role of Azerbaijanizm,
especially amone minority ethnical groups is very important. It is the ideology of sitizenship. All
the ethnics of Azerbaijan accept this idea as their own, as a political idea of a state.
Azerbaijanizm is the idea of sitizenship while turkizm is the idea of ethinic‘s. Azerbaijanizm
emerges as a unity of these ideas in our republic.
At the end of the article the used literature is given.
Tağıyeva M., filologiya elmləri namizədi, dosent əvəzi,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
C.MƏMMƏDQULUZADƏNĠN
―KAMANÇA‖ ƏSƏRĠ FƏLSƏFĠ-PSĠXOLOJĠ ASPEKTDƏ
XX yüzilin əvvəllərində Azərbaycanda baĢ vermiĢ xalqımızın tarixinin problemli hadisələrini
əks etdirən, bir çox mürəkkəb ictimai-siyasi ziddiyyətləri öz məharətli qələmi ilə sadə dildə təsvir
edən nasirlərimizdən biri də Mirzə Cəlil Məmmədquluzadədir. Ədəbiyyatımızda Molla Nəsrəddin,
Mirzə Cəlil kimi tanınmıĢ, tənqidi realizmin banisi olmuĢ yazıçı, həm də qüdrətli dramaturq,
vətəndaĢ-publisist, azərbaycançılıq ideologiyasının yaradıcılarından biridir.
C.Məmmədquluzadənin azərbaycan dramaturgiyasının inkiĢafında yeni mərhələ təĢkil edən
dramları (―Çay dəzgahı‖ (1889), ―Ölülər‖ (1909), ―Kamança‖ (1920), ―Anamın kitabı‖ (1920), ―Dəli
yığıncağı‖ (1926) və s.) xalqın cəhalət və mövhumat əsarətindən, onun milli-mənəvi dəyərlərindən,
adət-ənənılərindən və bir gün də öz aktuallığını itirməyən bir çox qlobal problemlərdən bəhs edən
həmiĢəyaĢar və ölməz əsərlərdəndir.
C.Məmmədquluzadə XXI əsrin qarayarasını bətnində daĢıyan, hal-hazırda bütün dünya
siyasətçilərinin maraqla izlədikləri erməni-Azərbaycan münaqiĢəsini hələ öz dövründə (demək olar ki,
bir əsr əvvəl) iĢiqlandırmaqdan çəkinməmiĢdir. Belə ki, o, 1920-ci ildə ġuĢada Ģahidi olduğu bir
əhvalata biganə qala bilməmiĢ, Vətən sevgisi və insanpərvərlik hissi ilə qidalanaraq ―Kamança‖ əsərini
yaratmıĢdır. Ġlk baxıĢda ―Kamança‖ məzmun və formasına görə sadə dildə yazılmıĢ kiçik həcmli (cəmi
7 səhifəlik), birpərdəli pyesdir. Yazıçı-dramaturq burada XX əsrin əvvəllərini, indiki qlobal miqyasda
olmasa da (tarixən mövcud olmuĢ bu məqsədyönlü qarĢıdurmanın kökləri 1920-ci ildən də əvvəllərə
gedir) baĢ vermiĢ erməni-Azərbaycan toqquĢmasını təsvir edir. ―Kamança‖ pyesində müharibənin real
hərb səhnələri qələmə alınmasa da, döyüĢdən əvvəlki, yaxud sonrakı vəziyyətlərin təsviri və təqdimi
vastəsilə mövcud qarĢıdurmaların gediĢatından xəbər tutmaq mümkün olur. Bu baradə tədqiqatçı Ġsa
Həbibbəyli haqlı olaraq qeyd etmiĢdir: ―...―Kamança‖ pyesi Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ
münaqiĢəsinə həsr olunmuĢ birinci bədii əsərdir‖ [1, s.19]. Əsərin daha bir qiymətli cəhəti ondan
ibarətdir ki, pyes erməni-Azərbaycan münaqiĢəsinin baĢ verdiyi həmin dövrdə Qarabağda yaĢayan
ədibin real həyati müĢahidələri əsasında yazılmıĢdır.
Pyesdəki (faciədəki) hadisələr ―Qarabağda, dağın ətəyində, kəndin kənarında, ağacın dibində,
çəməndə, axĢama biraz qalmıĢ‖ [3, s.430] baĢ vermiĢdir. Burada ―atlı dəstəsi sərkərdəsi‖ [3, s.430]
Qəhrəman yüzbaĢının və onun Vətən torpaqlarının müdafiəsi üçün hər cür fədakarlığa hazır
silahdaĢlarının yurdsevərlik və insanpərvərlik kimi xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuĢdur.
Əsərin əsas qəhrəmanlarından biri Qəhrəman yüzbaĢı obrazıdır. C.Məmmədquluzadə bu surəti
təzadlı Ģəkildə təsvir etmiĢdir. Belə ki, əsərin əvvəllərində Qəhrəman yüzbaĢı öz vəzifəsini layiqinə
yerinə yetirən sərt, qara-qabaq, ciddi, tabeliyində olan əsgərlərə qarĢı kobudluq və səbirsizlik
təzahür etdirir: ―A kiĢi, siz Allah, siz peyğəmbər, bu güftgunu (söhbəti – M.T.) boĢlayın . Ġndi hər

nə olub, keçib; qoyun bir saat qulağımız dincəlsin görək‖ [3, s.431], - deyə mübahisə edən
yoldaĢlarının üstünə qıĢqıraraq əmr edir. Digər tərəfdə o, ermənilərin onun dostları və silahdaĢları
olan Süleymanbəygilə qarĢı törətdikləri qətliyamdan sonsuz dərəcədə məyus olur. Qəhrəman
yüzbaĢı həlak olmuĢ igid, qəhrəman yoldaĢlarını unuda bilmir, onların bu həyatdan getməkləri ilə
barıĢmaq istəmir, bu faciədə elə onların özlərini acizanə Ģəkildə günahlandırır. ―... Nə qədər
baĢıdaĢlı Süleymanbəyə çığırdım ki, dəyirmana girməyin. Mən bilirdim ki, orada erməni var. Yəni
olmasaydı da, Süleymanbəygil ordan salamat qurtara bilməyəcəkdilər. Məgər yadınızdan çıxıb ki,
haman dəyirmada bildir ermənilər on iki adamımızı yandırırlar? Mən bilirdim ki, ora xatalı yerdi‖
[3, s.431]. Qəhrəman yüzbaĢı Həsənəlinin, QaraĢın, Əzizin, Qasıməlinin, Novruzun, elə özünün
təskinlik hislərinə qapanmasına razı ola bilmir. Hər hansı bir təskinliyi boĢ sayır. Çünki nadürüst
ermənilər tərəfindən pusquya salınaraq qəddarcasına öldürülmüĢ mərd həmvətəninin simasını hey
xatırlayır. Onlarla bir daha qarĢılaĢmayacağınının çarəsizliyi ilə qovrulur. O, üzünü Həsənəliyə
tutub deyir: ―Biz onların beĢ-on dığa- mığasını öldürmüĢük, bəs Nəcəfqulu kimi igidi bir də haradan
tapacağıq? ġirzadı haradan tapacağıq? Misirxanı neçə erməniyə dəyiĢmək olar? Bu nə boĢ-boĢ
təskinlikdi özünüzə verirsiniz?‖ [3, s.431]. Qəhrəman yüzbaĢı Xumarıdan Qazançıya (ġuĢanın
kəndləridir.) kimi alınmıĢ iki erməni səngəri ilə, bir neçə erməninin öldürülməsi hadisəsini
yoldaĢlarının qətliyamından aldığı yarasına məlhəm edə bilmir. Ermənilərə əsl qan uddurmaq fikri
ilə qovrulur. Elə bu vaxt döyüĢ yoldaĢları ÇeĢməbasardan toy məclisindən qayıdan ermənini tutub
onun hüzuruna gətirirlər.Məlum olur ki, o, məĢhur kaman ustası qazançılı BaxĢıdır. BaxĢı
anadangəlmə çolaqdır. Məharətli kamançaçını çolaq təsvir etməklə Cəlil Məmmədquluzadə bizə nə
demək istəyirdi? Burada siyasətə qapanmadan qeyd etmək çox və yerinə düĢərdi ki, drammaturq bir
insanın malik olduğu zahiri əlaməti, zənnimizcə, onun mənsub olduğu bütün xalqa Ģamil edir. O,
xalqa ki, artıq öz simasını nəinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada törətdiyi vandalizm
hərəkətləri ilə açib göstərmiĢlər. Qəhrəman yüzbaĢının kamançı Baxçı ilə qarĢılaĢması səhnəsi onun
təzadlı obrazının yeni, bəlkə də əsl xüsusiyətlarini sərgiləyir. Həlak olmuĢ igidlərin qanını almaqda
özünü borclu bilən yüzbaĢı intiqam alovu ilə alıĢıb-yanır. O, çolaq BaxĢını sorğu-sual edib alıĢan
sinəsinə azacıq da olsa su səpmək niyyətindədir. Lakin hədələrə məhəl qoymayan erməninin
doğrunu söyləməyəcəyini görən Qəhrəman yüzbaĢı BaxĢıya sonuncu dəfə kamança çalmağa icazə
verir. Kamançanın məlahətli, qəlbi riqqətə gətirən yanıqlı səsi Qəhrəman yüzbaĢının daxili
təlatümünü daha da lərzəyə gətirir. O, xəncəri çıxarıb erməni BaxĢının üstünə çəkəndə hiyləgər
erməni ( bəlkə də yaĢadığı son dəqiqələri uzatmaq məqsədi ilə) rastdan ġikəsteyi-farsa, sonra da
Segah-zabil havasına keçid alır. Erməni əlində inildəyən kamançanın ah-naləsi Qəhrəman
yüzbaĢının qəlbində çağlayan hiddəti, intiqam hissini yuyub aparır və o, erməniyə ―... itil get
burdan! Yoxsa atanın goru haqqı, bu yoldaĢımın baĢına and olsun, bu qəməynən bu saat səni də
öldürərəm, özümü də öldürərəm! Çıx get!‖ [3, s.436]. Deyərək onu azad edir. Həmvətənlərinin
erməni tərəfindən vəhĢicəsinə qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, hirsini və hisslərini böyük çətinliklə
cilovlayıb əsr düĢmüĢ emənini – kamançaçı BaxĢını elə öz kamançasına bağıĢlayır. Bu hərəkət
qəhrəman yüzbaĢının və onun simasında Azərbaycan xalqının bütün igid, mərd oğullarının çox
yüksək insani keyfiyyətlərindən sənətə və sənətkara hörmətindən, incə musiqi duyumundan, zəngin
qəlbindən, elə buna görə də əfv etmək bacarığına malik olmasından bəhs edir.
Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə Qəhrəman yüzbaĢı obrazında bir tərəfdən sərt, intiqam hissi
ilə alovlanan mərd igidi, digər tərəfdən – bu igidin qəlbinin dərinliklərində gizlənərək onun bütün
varlığını sarmıĢ incə ruhlu bir insanı təsvir etmiĢdir. Sonda insani duyğular intiqam alovuna qalib
gəlir.
Əsərdə diqqətinizi çəkən digər obraz isə övlad acısı yaĢamıĢ ana obrazıdır. Zeynəb epizodik
rol olsa də, o, burada oğullarını Vətənə qurban vermiĢ bütün Ģəhid analarımızın simvolik obrazı
kimi canladırılmıĢdır. Oğul dağı onu azğın qızılquĢa çevirmiĢdir. Azərbaycan vətənpərvərlərinin
ermənini əsir aldığını bildikdə o, ―mərəkə ilə ağlaya-ağlaya‖ [3, s.434] hadisələrin cərəyan etdiyi
dağın ətəyinə gəlir və BaxĢının üzərinə hücum edib onun üz-gözünü cırmağa baĢlayır. Onu öz əlləri
ilə tikə-parça edəcəyini söyləyir. Sonra isə üzərinə qəməni çəkib hesab sormağa baĢlayır: ― Hanı
mənim oğlum?! Hanı mənim pəhlivan ġiralı oğlum?! ‖ [3, s.434]. Lakin BaxĢını Zeynəb deyil,
Qəhrəman yüzbaĢı vurmaq istəyəndə , ikisinin arasına girib buna mane olur. Qadının bu hərəkəti

onun ülvi, həzin hisslərinə malik ana olması ilə izah oluna bilər. Dünyanın ən acı, ən ağır dərdi
ananın ürəyini daĢa döndərə bilməmiĢdir. Axı ana qadınlığın zirvəsidir. Azərbaycan qadınları əsrlər
boyu oğulları, ərləri ilə çiyin-çiyinə, onlar qədər məğrur, cəsur olmuĢ, düĢmənlərə qarĢı birlikdə
mübarizə aparmıĢlar. Lakin qadınlarımızın heç vaxt kiĢiləĢməmiĢ, əksinə, öz mərhəmətini öz
adilliyini həmiĢə qorumuĢlar. Azərbaycan qadını həm də Vətən üçün, onun bütünlüyü üçün,
torpaqları uğrunda canını göz qırpmadan qurban verməyi özünə borc bilən oğulları yetiĢdirən
analardır. ―Ana‖ kəlməsinin özü aĢıb-çağlayan və heç vaxt tükənməyəcək bir ümmandır.
Əsərin baĢ qəhrəmanı isə Kamançaçıdır. Bu fəlsəfi, bir o qədər də psixoloji bir obrazdır. Axı
niyə Cəlil Məmmədquluzadə hansısa bir insanı deyil, məhz bu musiqi alətini pyesinə, onun
kulminasiya nöqtəsinə açar seçib? Niyə müəllif insanın dil ilə deyə bilməyəcəynii üç simdən ibarət
olan bir taxta parçasının ifası ilə söyləyir? Niyə erməni BaxĢını məhz kamança xilas edir? Axı nədir
bu kamança?! Və ya ondakı bu hünər?!
Çox da çətin olmayan araĢdırmalar kamançanın XII əsrdən Nizaminin, daha sonra Füzulinin
əsərlərində öz təsvirini tapmıĢ olmasından xəbər verir. Üzeyir Hacıbəyovun təbirincə desək, insan
səsinə və qəlbinə ən yaxın olan musiqi aləti kamançadır. ―... kaman‖ ilahi baĢlanğıcla əlaqədə
rezonans yaymağa qadir ―qam səsi‖ və ya ―müqəddəs səs‖dir‖ [2], - deyə K.Ġmranov öz
müsahibəsində vurğulayıb. Əgər bu alətin sirrinə dərindən, mükəmməl Ģəkildə yiyələnib, onu
ustalıqla ifa edə bilsən, deməli, çox Ģeyə nail ola bilərsən. Bu incə mətləbdən xəbərdar olan erməni
BaxĢı ona son dəfə ifa üçün verilən fürsəti elə ermənicəsinə - hiyləgərcəsinə dəyərləndirir,
mərhəmət diləyən Rastdan yanıqlı Segaha keçir. Kamançanın səsi boĢ, kimsəsiz dağlarda əks-səda
verdikcə, ailəsini itirmiĢ dəstəbaĢçısının intiqamdan buz bağlamıĢ qəlbi əriyir.
Əsərdə erməninin Azərbaycan musiqi aləti olan kamançaya münasibəti çox diqqətə layiqdir.
Cəlil Məmmədquluzadə hələ XIX əsrdə bu alətə yüksək qiymət vermiĢ, onun sındırılmasını insan
ölümünə bərabər tutmuĢdur. O, erməni BaxĢının dili ilə: ―Qurban sənə, qardaĢ, bir azca dayan, mən
öləndən sonra kamançanı sındır ki, gözüm görməsin‖ [3, s.435], – deyir. Erməni BaxĢının son
arzusu ölümündən sonra kamançasını oğluna çatdırmaq idi. Əsir düĢərkən kamançanı hey arxasında
gizlətməsi, Novruza Allaha and verib onu oğluna vermək istəyini yerinə yetirməyə cəhdi erməninin
bu alətə biganə olmamasından, dəyər verməsindən xəbər verir. Gəlin bir də biz azərbaycanlıların öz
doğma kamanımıza olan münasibətinə baxaq. Hay-küylü Ģou-biznes məkanlarında skripkanı
kamandan üstün tutub, onu el məclislərimizdən belə sıxıĢdırıb çıxartmıĢdıq. Lakin Heydər Əliyev
fondunun prizdenti, YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın xalq
sənətimizə, muğamlarımıza, ümumiyyətlə, bütün mədəniyyətimizə göstərdiyi əvəzolunmaz qayğısı
nəticəsində bir çox mədəni və mənəvi dəyərlərimiz kimi kamanımız da özümüzə qayıtdı. Amma bu
gün milli sərvətlərimizdən olan bu musiqi alətinin harayı hələ də içində inildəyir.
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SUMMARY
One of Djalil Mammadquluzade`s works devoted to Azerbaijani-Armenian tragedy is his
philosophical-psychological drama ―Kamancha‖ (an old national musical tool of Azerbaijan). There is
talked that the magical voice of this national tool saved the life of the armenian, whom wanted to kill.
Tağıyeva S., filologiya elmləri namizədi,

Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
MÜXTƏLĠF SĠSTEMLĠ DĠLLƏRDƏ
QARġILIQLI TUTUġDURMA METODUNUN ƏHƏMĠYYƏTĠ
Respublikamız müstəqillik qazandığı gündən onun dünyanın bir çox ölkələri ilə siyasi, iqtisadi
və mədəni əlaqələri xeyli dərəcədə geniĢlənmiĢdir. Təbii ki, daim inkiĢaf edən siyasi, iqtisadi və
mədəni əlaqələr Azərbaycan dilinin dünyanın digər dilləri ilə yanaĢı yüksək ictimai dairələrdə
iĢlənməsinə təkan vermiĢdir. Ġndi Azərbaycan Respublikasında dünyanın əsas dillərindən olan
ingilis dilinin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir, bu dilin öyrənilməsinə, mənimsənilməsinə
diqqət gündən-günə artır. Heç Ģübhəsiz ki, indi ingilis dilinin həm qrammatik, həm də leksiksemantik səviyyələrdə araĢdırılması Azərbaycan dilçiliyinin qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biri
hesab olunur.
Hər bir dilin özünəməxsus lüğət tərkibi vardır. Cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, elmi, texniki,
mədəni inkiĢafı ilə əlaqədar dilin lüğət tərkibi də dəyiĢir, yeni sözlərlə zənginləĢir. Dilin qrammatik
quruluĢu onun lüğət tərkibinə nisbətən daha sabit olur. Dilin qrammatik quruluĢu da müəyyən
dəyiĢikliklərə uğrayır, təkmilləĢir, forma və qaydalarını dürüstləĢdirərək, cəmiyyətin inkiĢaf
səviyyəsinə uyğunlaĢır.
C.Buranov yazır ki, dilçilik təliminin tarixi bəĢəriyyətin tarixinin dərinliklərinə gedib çıxır.
Dil haqqında elmin inkiĢafının hər yeni mərhələsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var: dillərin
öyrənilməsinin yeni sahələri, aspektləri ilə tədqiqat metodları yaranır, yeni dilçilik məktəb və
cərəyanları meydana gəlir [8, s.7].
Ġnsanları bütün baĢqa canlılardan fərqləndirən mühüm cəhətlərdən biri də onların ―dilə‖ və
nitqə sahib olmasıdır. Nitq insanların Ģüurlu fəaliyyəti ilə qırılmaz vəhdətdə meydana gəlmiĢ və
inkiĢaf etmiĢdir. O, təbiət qüvvələrinə qarĢı mübarizədə, maddi nemətlər istehsalında kollektivin
üzvlərini birləĢdirən mühüm ünsiyyət vasitəsi olmuĢdur.
Dil hadisələrinin öyrənilməsi geniĢ və əhatəli tədqiqat sahəsidir. Bu cəhətdən dil hadisələrinin
tədqiqində dialektik metodun tələblərinə əsaslanmaq zəruridir. Dialektik metod tələb edir ki, bütün
hadisələr, onların tarixi inkiĢafı qarĢılıqlı əlaqədə, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi əsasında tədqiq
edilsin. Cəmiyyətdə insanların bir-biri ilə ünsiyyətdə, fikir mübadiləsində olması üçün çox
əhəmiyyətli və son dərəcə mükəmməl bir vasitə olan dil, çoxcəhətli və mürəkkəb bir funksiyanı
yerinə yetirir [6, s.5]. Ġnsanlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi çox mühüm olan bir funksiyanı
daĢımaq və onun qanunauyğun inkiĢafını hərtərəfli aydınlaĢdırmaq üçün dil müəyyən bir sistem və
struktura malikdir.
Ünsiyyət prosesində dilin birləĢdirici funksiyasından bəhs edərək V.Ġ.Koduxov yazır: ―Dil öz
inteqral (birləĢdirici) funksiyasını o zaman yerinə yetirir ki, ondan beynəlmiləl və dünya səviyyəli
ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edilsin... Xalqlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edilməyən
dil isə diferensial (fərqləndirici) funksiyanı yerinə yetirmiĢ olur‖ [10, s.22].
Dilin quruluĢu dedikdə, ilk növbədə onu əmələ gətirən tərkib hissələri nəzərdə tutulur ki, bunlar da insanlar arasında ünsiyyətin yaranmasında mühüm rol oynayan ünsürlər – səslər, sözlər, söz
birləĢmələri və cümlələrdir. Səslər – fonemlər ayrılıqda heç bir məna daĢımır, söz və morfemlərin
əmələ gəlməsinə və onları baĢqa söz və morfemlərdən fərqləndirməyə xidmət edir.
Sözün quruluĢu və ölçüsü fonemlərin – səslərin sayı və növündən asılıdır. Söz birləĢmələrinin
və cümlənin quruluĢu üçün isə sözlərdən istifadə olunur. Bu deyilənlərdən aydın olur ki, bütün bu
ünsürlərdən hər biri dilin quruluĢunun təĢkilində özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir [6, s.146].
Müxtəlifsistemli dilləri ayrılıqda nəzərdən keçirərkən aydın olur ki, hər bir dilin yalnız
səciyyəvi xüsusiyyətləri olduğu kimi, baĢqa dillərlə də bir çox ümumi, müĢtərək əlamətləri vardır
[2, s.266].
Yer kürəsində külli miqdarda dillər mövcuddur. V.D.Arakin hər bir dildə fərdi və ümumi
əlamətlərin olduğunu qeyd edir. Əgər biz bir neçə dilin oxĢar və fərqli cəhətlərini aydınlaĢdırmağı
qarĢımıza məqsəd qoysaq, onda müqayisə aparmaqla bu cəhəti aĢkar etmək olar [6, s.5].

Müqayisəli-qarĢılaĢdırma metodunun tarixi göstərir ki, ayrı-ayrı dillərdə danıĢan xalqlar oxĢar
əĢyaları adlandırarkən onların müxtəlif cəhətlərini fərqləndirirlər, həm də onlar oxĢar əĢyaların
adlandırılması üçün bu əlamətləri nəzərə alır, müxtəlif dillərə məxsus sözləri həmin əlamətlərin və
ya xassənin ictimai məzmununda əks olunan anlayıĢ baxımından səciyyələndirirlər. BaĢqa cür
desək, müxtəlif sözlər eyni əĢyanın adı kimi çıxıĢ edərək ayrı-ayrı mənalara malik ola bilər, çünki
onların ifadə etdikləri anlayıĢlar real predmetlərin müxtəlif cəhətlərindən çıxarılır. Məsələn, rus
dilində ―ruka‖ sözünün ingilis və Azərbaycan dillərində iki qarĢılığı var. Ġngilis dilində ―hand‖,
―arm‖, Azərbaycan dilində isə ―əl‖, ―qol‖. Hər bir dilin inkiĢaf səviyyəsi onun yalnız qrammatik
quruluĢu ilə deyil, dildə olan sözlərin mexaniki çoxluğu ilə, onun leksik tərkibinin zənginliyi ilə
ölçülür [4, s.146].
Dilçilik, dil haqqında bir elm kimi, dilin mahiyyətini açmalı və onun inkiĢafının qanunauyğunluqlarını müəyyənləĢdirməlidir.
Müasir dilçiliyin qarĢısında duran ən ümdə problemlərdən biri həm qohum, həm də
müxtəlifsistemli dilləri qarĢılıqlı-müqayisəli metodla tədqiq etməkdir; çünki, ―...müqayisə hər hansı
bir anlayıĢ və fikrin əsasıdır. Dünyada biz hər Ģeyi baĢqa cür deyil, yalnız müqayisə vasitəsilə
öyrənirik‖ [11, s.436].
Müqayisə cisim və hadisələrdəki əlamətlərin öyrənməsinin yollarından biri hesab edilir. Bu,
eyni zamanda təbiət və cəmiyyətin cisim və hadisələrinə xas olan oxĢar və fərqli əlamətləri aĢkara
çıxarmağa yönələn bir prosesdir... qarĢılıqlı-müqayisəli metodun vasitəsilə tədqiqat obyektinin eyni
zamanda həm oxĢar, həm də fərqli cəhətlərini aĢkar etməyə imkan verir [3, s.11-116].
Məhz bu nöqteyi-nəzərdən dilçilər istər qohum, istərsə də, müxtəlifsistemli dillərin tədqiq
edilməsində qarĢılıqlı-müqayisəli metodun böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərirlər. Rus
dilçisi akademik V.V.Vinoqradov qeyd edirdi ki, qohum dillərin müqayisəli-tarixi tədqiqi ilə
yanaĢı, eyni zamanda müxtəlifsistemli dillərin qarĢılıqlı-müqayisəli öyrənilməsi nəinki lazımdır,
hətta zəruridir [9, s.11].
Müxtəlifsistemli dillərin müqayisəli-tutuĢdurma üsulu ilə tədqiq olunmasının ana dilinin dərk
edilməsi və xarici dillərin tədrisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini hələ akademik L.V.ġerba,
E.D.Polivanov, V.D.Arakin, ġ.Balli, Z.N.Verdiyeva və baĢqaları da təsdiq edir. L.V.ġerba ana dili
və xarici dillərin müqayisəli Ģəkildə öyrənilməsinin əhəmiyyəti haqqında yazır: ―...ana dilində heç
bir Ģey qeydə alınmır, çünki onda hər Ģey sadə və öz-özündən anlaĢıqlıdır, heç bir Ģey heç bir Ģübhə
oyatmır, lakin müqayisəli Ģəkildə öyrənilən ikinci dil, ana dilində də müxtəlif ifadə vasitələrini
öyrənməyə kömək edir‖ [12, s.44-57]. Akademik L.V.ġerba onu da qeyd edir ki, iki dil sisteminin
tutuĢdurulması heç də o demək deyildir ki, dillərin qrammatik quruluĢu eyni olmalıdır. Hər dilə öz
xüsusi sistemi olan dil kimi baxılmalı, tədrisi asanlaĢdırmaq üçün iki dil sistemi arasında müqayisə
aparılmalıdır [13, s.312].
Hər iki dilin (xarici və ana dilinin) quruluĢunun müqayisəsi, V.D.Arakinin yazdığına görə, baĢlıca
səhvlərin qarĢısını almağa imkan verir. Həmin səhvləri yalnız öz ana dillərini bilən adamlar edirlər, bu
da, mahiyyət etibarilə, dil və Ģüurun tamamilə eyniləĢdirilməsidir, çünki yalnız bir dildə danıĢan adama
bəzən elə gəlir ki, onun fikirlərinin ifadəsi üçün baĢqa vasitələr mövcud deyildir [7, s.17].
Ana dili ilə xarici dilin paralel öyrənilməsinin tədrisdə böyük əhəmiyyətə malik olması haqqında
A.Qurbanov yazır: ―Bu metodun (qarĢılaĢdırma metodunun) vasitəsilə xarici dillərin öyrənilməsi
prosesində geniĢ istifadə olunur. QarĢılaĢdırma ana dili ilə əcnəbi dilin paralel öyrənilməsində
mənimsəmənin keyfiyyətini yüksəltməkdə xüsusi rol oynayır. Dillərin qarĢılaĢdırma metodu ilə
öyrənilməsi ikinci dilin linqvistik əsasını təĢkil edir. Məktəbdə Azərbaycan və ingilis dili paralel öyrəniləndə birinci dil etalon kimi götürülür və qarĢılaĢdırma onun materialları əsasında aparılır‖ [4, s.433].
Xarici dillərin mənimsənilməsində ana dilinin əhəmiyyətindən bəhs edən F.Veysəlli qeyd edir
ki, ...dil təlimi ana dilinə söykənməli, burada ana dili əsas götürülməli, ikinci və sonrakı dillərin
tədrisi bütövlükdə ana dili zəminində aparılmalıdır [5, s.100].
Müxtəlif dillərin leksik tərkibinin müqayisəli tədqiqinin nəticələri tərcümə iĢinə, həm də
ikidilli və çoxdilli lüğətlərin tərtib edilməsinə böyük kömək göstərir. Tərcümənin öyrənilməsinə
gəldikdə A.V.Fyodorov yazır: ―...o (tərcümə) müvafiq dillərin öz xüsusiyyətləri daxilində
müqayisəsinə əsaslanmasa, heç bir müvəffəqiyyət qazana bilməz‖ [14, s.3].

Dillərin müqayisəli-tutuĢdurma metodu ilə öyrənilməsi (tədqiqi) xarici dil üzrə dərslik və dərs
vəsaitlərini yaratmağa imkan yaradır, bu da, milli məktəblərdə xarici dillərin tədrisi üçün yeni
metod və üsulların iĢlənib hazırlanmasına kömək edir.
Akademik ġerbanın sözləri ilə desək, müxtəlif dillərin müqayisəli Ģəkildə öyrənilməsi ―ana
dilində də müxtəlif ifadə vasitələrini aĢkarlamağa yardım göstərir, indiyə qədər ana dilində
müĢahidə etmədiyimiz müxtəlif fikir çalarlıqlarını sezməyə imkan verir‖ [13, s.44].
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SUMMARY
In this article the importance of comparative analysis of languages with different structures
has been investigated. Comparative analysis of languages help the students to understand the materials of languages of different structures thoroughly because in this way they find out similar and
characteristic features of compared languages.
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MEDIA DISCOURSE AS THE HYBRID OF GENRES
Discourse can be verbalized in the various types such as literary, political, media, academic,
etc. According to N. Fairclough genre or type may be characterized as ―socially ratified way of using language in connection with a particular type of social activity‖ [5, p.27]. There are two important factors, which are relevant for all discourse types. First, they all seem constructed to arouse
and hold the interest of the receiver; and second, almost all types are strongly ideologically marked
[2, p.1998] In this regard we would like to remind four basic characteristics for any type of discourse:
– it is fixed in text;
– it has a cognitive foundation;
– it is ideologically marked;

– it is culturally motivated.
But there are of course some differences as well. According to topic texts are divided into
three broad categories: a) literary; b) institutional (media, political, etc.); c) academic or scientific.
In contrary to the most media or political discourses literary and academic discourses (books, research papers) do not take place in real time, i.e. the prerequisites differ. Second, despite the obvious pragmatic intentions, as the major characteristics for all types of discourse, say, political or legal discourse tends to be more convincing, influencing and even manipulating rather than literary or
academic discourse.
In different text types different criteria of well-formedness (for example word order)
weighted. Thus in school essays, the greatest importance can be placed on syntactic correctness; in
literary or newspaper texts the syntax may sometimes have to yield to principles of connexity and
information dynamics. In order to function appropriately text must satisfy the characteristic requirements of that particular text type, which may be very different from those of other text types.
In other words: there is a set of principles or parameters governing textual form, and these principles or parameters can be differently weighted, and thus get different priorities, in different text
types. An ideal text type for such investigation is the media text whose form completely depends on
the pragmatic intention of the sender in particular context.
As communication takes place not only in the real life but also in the fictional world it is necessary to mark distinction between the texts of these two types of contexts. According to this criterion although some genres of the newspaper are fictional, many of them reflect real life events. The
fundamental differences between the texts in real and in fictional discourse are conditioned by their
contextual features. The fictional text does not address the receiver directly but only through the
sender. The newspaper text aims to inform, to manipulate and to convince the receiver explicitly or
implicitly. We can continue such juxtaposition of different texts. But ultimate goal is the realization
of intention of both communicators resulted in the success of communication. This trend in text linguistics has brought to more distinctive approaches to the texts of different types.
The characteristic features of the real-life communication are the cooperative principles of the
maxims of quality, quantity, relevance and manner [Grice, 1976]. Meanwhile these maxims are not
prerogatives for the literary discourse and they are frequently violated to create emotionality, ambiguity, vagueness and polysemy for various pragmatic and stylistic effects.
The main issues requiring special attention in the fictional or literary discourse are the internal
world of the sender (writer or poet), his\her psychological mood while creating certain literary
work, the sender‘s desire to be expressive or not (for instance, the difference between S. Maugham
and E. Hemingway is quite relevant for this argument). In the literary text, linguistic structures,
statements, arguments, promises, orders, apologies, influencing the receiver, encouraging or even
urging to act do not address him\her directly. All these messages are filtered via the consciousness
of the sender, via the textual images as well as the receiver`s receptive powers. I.Galperin
(Galperin, 1981) is quite right indicating that aesthetic, cognitive and actual information functions
successfully integrated in literary text. He believes that the aesthetic-cognitive function of literature
exceeds the function of factual information which is characteristic of real-life discourse. But it is
also case for other types of discourse, for example written genres of political or media texts. On the
other hand, literary, academic (research articles, monographs, lectures addressed on big audience)
and newspaper discourses (analytical articles, comments) tend to be chaotic and virtual. Probably, it
might be accounted for the senders` desire to invite the potential receiver to think. In contrary, political, legal and some academic discourses (regular lectures) lack such chaoticness and virtuality.
Thus, the real world discourse is basically dialogic, whereas the literary discourse-polylogic.
If we look at the literary and media discourses, there are also obvious differences in the function of the literary texts which deliver story-telling or narrative and in the function of the media
texts which deliver message. M. Talbot indicates at the genre hybridization in media discourse
[Talbot, 2007]. Traditionally it covers press, radio, television, etc. [Bertrand, 1995, etc.] and nowadays we can add also social networks.
The core of the informative function of language exists in media texts [Wodak, Busch, 2004],

i.e. the facts of topic, extra-linguistic reality, including reported ideas or theories. Meanwhile few
media texts are purely informative: most include expressive and vocative functions with an emphasis on one of the three. Many of these texts encourage an imaginary audience to spell out a variety
of weak implicative along these lines persuading the audience. Nowadays vocative texts are more
often addressed to a readership than a reader. The first factor in all vocative texts is the relationship
between the writer and the readership, which is realized in various types of socially or individually
determined grammatical relations or forms of address.
The second factor is that these texts must be written in a language that is immediately comprehensible to the receiver. However, strictly, vocative or informative texts do not contain the expressive function-it exists in these texts only unconsciously or implicitly. Most informative texts
will either have a vocative thread running through them or vocative function concerns only certain
parts of these texts related to recommendation, opinion or value-judgment. Any text can hardly be
entirely informative, i.e. its certain part must imply subjectivity. Expressive texts usually carry message, the degree of its vocative component varies and is a matter of argument depending partly, at
least, on its proportion of universal and cultural components. So, the epithets-expressive, informative and vocative are used only to show the emphasis of text. Given the above-mentioned factors
newspaper discourse represents a special interest among the types of discourse, which is considered
as one of the richest functional styles.
The term newspaper implies that the related text is expected to reflect the events happened in
the recent past as well as to comment and to analyze those events. Newspapers, therefore, contain
news about certain events, but presentations of this news may vary. Despite the fact that with the
development of online newspapers this rule is changing, the newspaper texts of both types have the
similar characteristics: some news is presented in the form of information and some is presented in
the form of a story-telling or narrative.
The main differences between two kinds concern the structure of their texts as well as the proportion of news stories and advertising in these kinds: broadsheets contain more news reporting,
whereas tabloids contain more advertising. But the recent trends show that all kinds of the newspapers tend to include more advertising due to the obvious market reasons. Newspapers in Britain operate within a free market system. If they are not successful commercially they will fail. Competition is seen to operate to ensure a high-quality product. If the newspaper is of a poor quality, then
people will not buy it. Therefore, newspapers do not only contain news, they also contain comment,
advertising, entertainment. Advertising is a vital source of revenue for all newspapers. Newspapers
that attract a lot of advertising can sell their product at a lower price and afford a whole range of
devices to make their product attractive to the potential audience.
In fact these differences condition the relevant genres in newspaper: news, comment and analysis, advertising, entertainment. In addition news, analytical articles, comments, entertainments
pragmatically and stylistically vary. For example, news is traditionally neutral and contains main
message to be delivered to the audience without considerable emphasizing. In the contrary the authors of the analytical articles have more freedom in terms of the distribution of information, which
enables them to be flexible in the use of various linguistic devices for emphasizing. On the other
hand, the reader of newspapers is not entirely the receiver of new information on recent events. He
or she is the receiver of selected information on recent events, and this information may usually be
presented with clear ideological marking that makes it very difficult for the reader to make judgment independently on what his\her actual view-point of these events is. Another important issue in
presenting of news is that newspapers present facts in a way that is designed to arouse the reader`s
interest and curiosity. It is also possible to present facts in a way that will influence the reader`s
view of them.
Thus, the newspaper text has strong pragmatic potential with the goal of creating a specific
environment over the event it covers. We have also to take into account that stories about individuals –whether they are celebrities or not– dominate the news, rather than stories about events. In this
regard it is interesting to look how a sender of the news text use and even manipulate with that particular feature of this genre involving specific pragmatic strategy and relevant linguistic devices.

The basic characteristics for media texts is the fact that argumentation prevails in this type.
Any argumentation relies on the cause – effect or cause – result connections manifested through
various linguistic devices or simply implied in discourse. A number of researchers [Halliday, Hasan, 1976, Abdullayev, 1983, Warner, 1984, Enkvist, 1989, etc] investigated the grammatical and
lexical devices which signal cause – effect connections used, first of all, to serve for certain pragmatic goals of the sender. Such discourse markers of argumentation explicate logical reasoning for
any argument and represent a sequential structure. But alongside these explicit devices a logical
reasoning can be presented implicitly as well.
During the manifestation of argumentation these explicit and implicit relations construct certain information and cognitive structures in discourse. For example, it is obvious that metaphoric
expressions do not explicitly support argumentation as strong as certain grammatical and lexical
devices resulted in pragmatic perspectives, but the oppositions they construct give impetus to the
receiver for relevant associations and eventually for strong cognitive operations.
There are two aspects of discourse analysis. One focuses on the structure of discourse while
the other one explores discourse as the main factor to deal with the functions of morphological and
syntactical units and devices. For example, articles, conjunctions, adverbs, word order can be explained by discourse strategies. But mainly the researches cover both aspects.
A number of factors might have an impact on the combination of social and communicative
situations called discourse. But, of course, the main factors here are the type of discourse and the
capacity of the sender for options. It is the problem of ―choice‖ which was well studied in linguistics. A. Kuznetsov [12, 30] writes:
Any person who starts verbal communication is facing a choice in terms of function, style,
pragmatics, social dimension as well as of territory.
We can identify at least three levels of language on which a sender makes choices: 1) the vocabulary choices that a sender makes; 2) the choice regarding the aspects of syntax; 3) the way these levels of language can operate in texts. The lexical and syntactic patterns as well as their function
on the level of text are an important aspect in the structuring of discourse.
Texts form cohesive and coherent units of language that are constructed to operate in units
larger than the single sentence or clause. To speak about cohesion and coherence, we should know
where the border runs between micro-units and macro-units of texts. There is a case for arguing that
every device signaling the cohesion and coherence of text defines its own text unit and paragraph. A
paragraph usually consists of a topic sentence, a support sentence supporting the topic sentence, a
support sentence supporting the first support sentence, and so forth. As long as such a hierarchy can
be interpreted at supporting one single sentence (the topic sentence), the paragraph can be said to
constitute one text unit.
As text consists of sentences, its units and structures can be used to form text, i.e. units of text
obey a unified strategy of communicative dynamism reflected in the information structure. There is
a case for arguing that every device in sentence signaling the cohesion and coherence of text defines
its own text unit and paragraph. In different text types the weighting given to hierarchic paragraph
structure can be different. Often a textual definable paragraph appears as one single typographical
paragraph. But there are genres, in newspaper for instance, in which long paragraphs are shunned.
Then either a long textual macro-unit must be split up, perhaps arbitrarily, into typographical paragraphs, or the sender must learn to express himself/herself in very short units of topic and support.
Of course, as any phenomenon discourse has also it‘s own structure. Despite the researches
with different approaches in this field the linguists accept the existence of almost similar relations
between its parts or fragments and none of these connections can exist isolated within discourse. As
a rule one semantic connection coexist with other connections and even certain connection does not
exist throughout the whole text of discourse. Different types of connections can be realized within
discourse and the use of linguistic devices which ensure those connections is motivated by several
factors: not only by those in-depth trends in language but also by the factors of socio-linguistic nature. The factors of socio-linguistic nature cover the specifics of the genres and the relevant requirements impose on them. The change of these requirements has a big impact on the choice of the

relevant linguistic devices.
In this regard we have to focus on the difference between written and spoken communication.
Most of us are aware of the way in which we structure large chunks of information in writing as it is
a planned speech and we are encouraged to plan what we are going to write about, paragraph by
paragraph. Spoken communication is more complex due to the fact that it is rarely carefully planned
and mostly totally spontaneous.
But in both cases the way information is structured during the process of communication is
very important. When we deliver message to a receiver, whether orally or in writing, we instinctively impose a structure in our speech and try to organize what we send in a way that will make it easier for a receiver to understand.
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕНИИ КАЗАХСТАНА
(по данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.)
Сельское население Казахстана, как и все население республики во второй половине
ХХ в., было многонациональным. Однако в материалах послевоенных переписей, основных
источниках информации о национальном составе населения, об этом говорится с разной степенью полноты. В частности, в публикациях переписи 1959г. указаны лишь 25 национальностей, в переписи 1970г. – 11 национальностей. А в статистическом сборнике по данным Всесоюзной переписи 1979г., изданном в 1985 г., о национальном составе сельского населения
вообще ничего не говорится. Этот пробел в некоторой степени восполняется книгой с мате-

риалами переписи 1979г., выпущенной в Казахстане в 1981г. для служебного пользования и
открытой для широкого читателя лишь в конце ХХ в. Здесь имеются сведения о тридцати
национальностях сельского населения всего Казахстана и несколько меньше – его областей.
На фоне публикаций всех вышеперечисленных переписей значительно выигрывают материалы переписи 1989г., позволяющие проследить развитие национальной структуры сельского населения Казахстана в динамике. Это связано с тем, что в ее итоговых сборниках
опубликованы данные о 54 национальностях республики за 1970, 1979, 1989гг., а по областям – за 1979 и 1989гг. Поэтому, взяв за основу материалы 1989г., а, также учитывая уникальность переписей как источников данных о национальном составе, рассмотрим национальную структуру сельского населения Казахстана в послевоенный период. Анализ статистических данных показал, что национальности, населяющие Казахстан, в сельском населении республики были представлены неодинаково. Рассмотрим это на примере трѐх национальностей – казахов, коренном населении республики, азербайджанцев и русских, которые,
как и другие национальности Казахстана, внесли огромный вклад в развитие страны (см.
табл. 1):
Таблица 1 – Доля азербайджанцев, казахов, русских в сельском населении Казахстана (от общей численности лиц данной национальности; в %) [Таблица 1 составлена и
рассчитана по: 1, с.162, 166; 2, с. 19-21, 25-27]
Национальность
азербайджанцы
Казахи
Русские

1959г.
83,0
75,7
41,0

1970г.
69,8
73,7
30,9

1979г.
66,8
69,1
26,1

1989г.
56,4
61,6
22,5

И все же, несмотря на изменения, численность неурбанизированных национальностей d
составе сельского населения Казахстана оказалась достаточно высокой: в 1989г. их было
шестнадцать [Рассчитано по: 1, с. С.162, 166; 2, с. 19-21, 25-27]. За тридцать лет (19591989гг.) численность казахов, русских, азербайджанцев изменялась так (см. табл. 2):
Таблица 2 - Динамика численности наиболее многочисленных национальностей в
структуре сельского населения Казахстана [Таблица 2 составлена и рассчитана по: 1, с.
166; 2, с. 25-26]
Национальность
Сельское население
азербайджанцы
Казахи
Русские

1959 г.
5042623
31854
2116435
1630947

Национальность
Сельское население
азербайджанцы
Казахи
Русские

1959 г.
100
0,6
40,4
31,1

Численность, человек
1970 г.
1979 г.
6470074
6829063
40293
48977
3118867
3654553
1703622
1564688
Доля в общей численности, в %
1970 г.
1979 г.
100
100
0,6
0,7
48,2
53,5
26,3
22,9

1989г.
7061882
50779
4028310
1404311
1989 г.
100
0,7
57,0
19,9

Что касается их внутренней структуры по полу, то она в послевоенный период была
представлена следующим образом (см. табл.3):
Таблица 3 – Гендерная стратификация казахов, азербайджанцев, русских, среди
сельского населения Казахстана (на 1000 мужчин; человек; в %) [Таблица 3 составлена и
рассчитана по: 1, с. 166-167; 2, с. 146-147, 167-168, 170-171, 173-174; 3, с. 230-231]

Национальность
1959г.
1098
993
1104
1108

Сельское население
азербайджанцы
Казахи
Русские

Число женщин на 1000 мужчин
1970г.
1979г.
1989г.
1080
1040
1016
980
954
918
1062
1026
997
1107
1066
1058

Эти национальности в сельском населении Казахстана имели разную гендерную стратификацию, о чем свидетельствует таблица 4:
Таблица 4 – Гендерная стратификация казахов, русских, азербайджанцев сельском
населении Казахстана (в %) [Таблица 4 составлена и рассчитана по: 1, с. 166-167; 2, с. 146147, 167-168, 170-171, 173-174; 3, с. 230-231]
Национальность
мужчины
Сельское
население
азербайджанцы
Казахи
Русские

47,7
50,2
47,5
47,4

1959г.
женщины
52,3
49,8
52,5
52,6

Доля лиц соответствующего пола, в %
1970г.
1979г.
1989г.
мужженмужженмужженчины щины
чины
щины
чины
щины
48,1
50,5
48,5
47,5

51,9
49,5
51,5
52,5

49,0
51,2
49,4
48,4

51,0
48,8
50,6
51,6

49,6
52,1
50,1
48,6

50,4
47,9
49,9
51,4

Если сравнить с другими национальностями в сельском населении Казахстана, то надо
отметить, что у некоторых национальностей численность мужчин была выше, чем у женщин.
В частности, у корейцев, греков, ингушей; к тому же этот разрыв у них продолжал увеличиваться. Подобное соотношение наблюдалось среди курдов, таджиков, молдаван, литовцев; но
здесь доля мужчин постепенно снижалась, хотя и оставалась доминирующей. В целом же для
многих национальностей характерным было увеличение удельного веса мужчин, хотя разница в соотношении полов иногда была существенной. Особенно большой она была среди ингушей, где мужчины численно опережали женщин на 15,8%, и у марийцев, где разрыв составил 10,2%, но уже в пользу женщин [Рассчитано по: 1, с. 166-167; 2, с. 146-147, 167-168, 170171, 173-174; 3, с. 230-231].
Таким образом, анализ переписей, – основных источников информации о национальном
составе населения, – свидетельствует о многонациональности сельского населения Казахстана. Наибольшая доля в нем принадлежала казахам, которые с конца 70-х годов составили более половины всего сельского населения республики и в последующие годы их доминирование продолжало нарастать. При этом удельный вес русских, являющихся второй крупной
национальностью, постоянно снижался.
Такая же тенденция была характерна для немцев, украинцев, татар, белорусов, поляков,
корейцев, греков, болгар, литовцев. Обратная картина наблюдалась среди узбеков, уйгуров,
азербайджанцев, дунган, курдов, таджиков и др., доля которых в общей численности сельского населения Казахстана постоянно возрастала.
По полу национальности были представлены по-разному, но для многих из них была
характерна общая для всего сельского населения тенденция, то есть возрастание доли мужчин. И хотя к 1989г. большую часть жителей села составляли женщины, у половины наиболее многочисленных национальностей доля мужчин превалировала.
Одним из важных элементов, характеризующих социальную структуру населения, является образование. В послевоенный период особенно остро стоял вопрос неграмотности
населения. Согласно статистическим данным, доля неграмотных была значительной. Особенно высокой она была на селе. Сведения о численности неграмотных населения в возрасте
8-49 лет в сельской местности республики представляли сельскими и аульными советами,

без опроса населения, на основе ведущихся в них похозяйственных книг и списков сельсоветского учета, тщательно проверенных.
Подсчет неграмотных производился в соответствии с инструкций ЦСУ СССР, а именно:
1. К неграмотным были отнесены лица, которые не умели ни читать, ни писать. Умеющие читать и писать или только читать на каком-либо языке, хотя бы медленно, к неграмотным не относились.
2. Лица, обучающиеся в школах, включая и учащихся 1-го класса, а также обучающиеся
в школах ликвидации неграмотности, в число неграмотных не включались, хотя бы в отношении их в похозяйственных книгах стояла отметка «неграмотный» [4].
Сопоставление данных о числе неграмотных в возрасте от 8 до 49 лет на 1 января 1954
г. с данными, представленными аулсельсоветами республики по состоянию на 1 января 1951
года, показывает, что число неграмотных значительно уменьшилось.
Немалый интерес вызывает стратификация занятого сельского населения по уровню
образования. В 1959 г. у всех национальностей больше половины всех занятых были с
начальным или без начального образования. К 1970 г. их уровень повысился, но не столь
значительно: доля лиц с высшим и средним (полным и неполным) образованием лишь на немного превысила 50% [Рассчитано по: 4].
В последующие годы шло бурное развитие системы образования и к 1989 г. отдельные
национальности сельского населения Казахстана имели следующий уровень образования
(см. табл. 5):
Таблица 5– Уровень образования отдельных национальностей сельского населения
Казахстана в 1989гг. (на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше) [Таблица 5 составлена
и рассчитана по: 2, с.176 – 185]

Национальности высшим

азербайджанцы
Казахи
Русские

31
70
47

азербайджанцы
Казахи
Русские

45
73
42

азербайджанцы
Казахи
Русские

15
68
52

На 1000 человек в возрасте 15 лет и старше
приходится лиц с образованием
незаконче средним средним неполным началь не имеют
нным специальн общим средним ным начального
высшим
ым
образования
Оба пола
7
103
385
275
109
90
10
138
402
210
96
74
9
170
301
241
160
72
Мужчины
9
115
430
264
91
46
11
120
456
223
79
38
7
135
361
267
153
35
Женщины
3
90
335
288
129
140
9
157
348
196
113
109
9
201
247
218
167
106

Из таблицы 5 видно, что азербайджанцы в своем составе имели, по сравнению с другими национальностями, самый маленький удельный вес лиц со средним специальным образованием. По доле не имеющих начального образования (9,1%) они занимали вторую строчку после немцев. У мужчин она составила 4,6% от их общей численности, у женщин - 14,0%,
что является самым высоким показателем среди женщин других национальностей. Казахи
на селе в основном имели среднее общее образование, наполовину меньше приходилось на
лиц с неполным средним образованием, затем шли имеющие среднее специальное, начальное, высшее и неполное высшее образование. Немало было не имеющих даже начального

образования – 7,4% от общей численности казахов в возрасте 15 лет и старше. При этом уровень образования мужчин был выше, чем у женщин, которые, в свою очередь, опережали их
по доле лиц со средним специальным и начальным образованием. Однако удельный вес не
имеющих начального образования у женщин был весьма высоким, в 2,7 раза превышая его у
мужчин. Русские по удельному весу имеющих высшее образование уступали казахам 2,3%,
опережая их по доле лиц со средним специальным образованием на 3,1%. При этом доля не
имеющих начального образования у русских была меньше, чем у казахов, на 0,2%. Удельный
вес лиц с высшим, неполным высшим и средним специальным образованием у женщин был
выше, чем у мужчин, которые большей частью имели среднее общее и неполное среднее образование. Однако в целом удельный вес не имеющих начального образования у мужчин был
ниже в три раза [Рассчитано по: 2, с.176 – 185].
Таким образом, анализ показал, что уровень образования сельского населения Казахстана был невысоким, основу составляли лица со средним общим образованием. При этом по
уровню образования мужчины значительно опережали женщин, которые доминировали
лишь по удельному весу имеющих среднее специальное и начальное образование. Все это
нашло отражение и в уровне образования отдельных национальностей, в том числе казахов,
русских, азербайджанцев, доля которых в сельском населении советского Казахстана второй
половины ХХ в. была немалой, а значит, и их вклад в развитие сельского хозяйства страны
был довольно весомым.
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SUMMARY
The ethno gender stratification of Azerbaijanis, Kazakhs and Russian in social structure of rural population of the Republic of Kazakhstan (according to All-Union censuses 1959, 1970, 1979
and 1989y.) is considered in this article.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Внедрение современных информационных технологий во все сферы общества, использование крупномасштабных информационных операций в целях получения какой-либо выгоды получили название информационных войн, которые имеют тысячелетнюю историю.
Примеров информационного воздействия на моральную, духовную стойкость противника
можно найти немало в древнем Риме и в эпоху феодализма (борьба с «ересями», за «истинную веру» и т.д.), а также в позднейшие времена. Особое значение информационные войны
приобрели в ХХ веке, когда газеты, радио, а затем и телевидение стали средствами массовой
информации, а распространяемая через них информация - массовой. Информационная война
является новой областью знаний, в которой ведется активная подготовка специалистов во
всем мире.

Учитывая роль информации в современном мире, американский исследователь М. Маклюэн выдвигает интересный тезис, который звучит так: «Истинно тотальная война - это
война посредством информации».
Информационная война – это комплекс действий, предпринятые для достижения информационного превосходства путем нанесения ущерба информациям, процессам, которые
базируются на информационных системах противника при одновременной защиты собственных информационных систем.
Если разобраться в происходящих сегодня общественных процессах, то можно понять,
что третья мировая война уже давно началась. Эта война гораздо страшнее, ибо уничтожение
здесь происходит благодаря информации. И если известно, откуда летят пули и снаряды, то
информационные бомбы появляются неожиданно и в неизвестном месте, и иногда отразить
такую атаку вообще бывает невозможно. Именно информационным потокам массы доверяют
больше. И имея в руках такое оружие и хоть небольшое умение воздействовать на аудиторию, на массы можно завоевать весь мир. Наверное, сегодня и «военным» стала уже не интересна война с оружием в руках, так как информационная война – более жестокая и интересная. Следует отметить, что в такой войне редко «выживают» противники.
В информационной войне целью является гармонизация действий на оперативном и
стратегическом уровнях, которые должны заставить противника принимать необдуманные
решения и в результате привести к ошибочным действиям, помочь достигать субъекту собственных целей и помешать противнику добиваться выполнения своих. Следует отметить,
что в информационной войне, чем более зависим противник от информационных систем при
принятии решения, тем более он уязвим к вражескому манипулированию этими системами.
Например, программные вирусы воздействуют только на те системы, у которых есть программы. Чем современнее общество, тем больше оно полагается на информацию и средства
его доставки. Информационная война - это уже не туманная отрасль футурологии, а реальная
дисциплина, которую нужно изучать и разрабатывать.
Впервые понятие «информационная война» был введен в 1985 году в Китае [2, 113]. В
основу теоретических подходов китайских специалистов в области информационного противоборства положены взгляды древнекитайского военного деятеля Сунь-цзы (V в. до н.э.). Он
первым аргументировал необходимость информационного воздействия на противника. В
своем «Трактате о военном искусстве» Сунь-цзы отмечал: «Во всякой войне, как правило,
лучшая политика сводится к захвату государства целостным... Одержать сотню побед в сражениях - это не конец искусства. Покорить соперника без боя - вот венец искусства»[1, 94].
Главная цель информационной войны - нарушить обмен информацией в лагере противника. Надо отметить, что этот вид оружия, как правило, не направлен на задание потерь живой силы. В этом смысле развитие технологии вывела, наконец, к бескровной войне и в то же
время стала причиной создания исключительно эффективного оружия. Она уничтожает не
население, а государственный механизм. Информационно-компьютерная революция открывает широкие возможности для влияния на народы и власть, манипулирования сознанием и
поведением людей даже на отдаленных пространствах. Принимая во внимание происходящий в мире процесс глобализации телекоммуникационных сетей, возможно предположить,
что и в будущем именно информационным видам агрессии будет предоставлен приоритет.
Здесь нужно серьезное внимание специалистов разного профиля к этому вопросу, чтобы избежать наиболее негативных последствий этой войны для всего человечества.
Информационные войны стали аксиомой современных международных отношений, сегодня все больше сил и средств привлекаются к информационной борьбе, все более масштабными становятся ее последствия. Современная идеология информационных войн базируется на символическом восприятии мира, поэтому информация очень быстро с виртуальной субстанции превращается в материальную. Достаточно любое событие, даже выдуманную (дезинформацию) смоделировать, передать в СМИ, и информация, материализуясь,
начинает оказывать влияние, то есть действовать. Информационные войны позволяют очень

эффективно, с привлечением малых финансовых и человеческих ресурсов добиваться целей:
все зависит от степени профессионализма реализаторов информационных операций.
На сегодня исследования феномена информационных войн, процесса их зарождения и
развития, форм проявления и методов реализации является максимально актуальным. Знания
о мощности, методы, средства информационной войны, которая реализуется как форма информационного противостояния, становятся основным инструментом достижения геополитического доминирования на международной арене и одновременно являются определенным
гарантом построения эффективной системы информационной безопасности.
В период после обретения независимости внешняя политика азербайджанского государства еще более укрепила позиции нашей страны на международной арене. Одной из главных причин этого является выполнение основных обязанностей во внешней политике - защита независимости страны, ее суверенитета, охрана территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом, увязка ее безопасности с региональной и
международной безопасностью. Другими приоритетными задачами являются налаживание
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми государствами мира, использование этих связей для развития экономики, науки и культуры.
Фундамент внешней политики Азербайджана заложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Внешнеполитический курс великого руководителя в настоящее время достойно
продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Объективная и справедливая позиция Азербайджана в информационной войне выставила нашу страну миролюбивым государством, а Армению - захватнической.
Говоря о месте и роли Азербайджана, находящегося в условиях войны, в современном
информационном пространстве Президент Ильхам Алиев призывает разоблачать оккупационную политику Армении и усилить информационную борьбу против этой страны для доведения до мировой общественности реального положения дел в Азербайджане: «Мы должны
перейти в информационное наступление. Иной раз нас обвиняют, мол, Азербайджан ведет
себя воинственно. Может быть, однако наша воинственность проявляется лишь в информационной сфере. Другого пути у нас нет. Мы должны использовать все возможности, разоблачать
захватническую политику Армении, доносить до всех кругов информацию об этой агрессии. Реалии, правда, об Азербайджане должна быть доведена до мировой общественности».[3]
Сегодняшний уровень развития компьютерных и информационных технологий, дает
большую возможность для создания эффективной информационной агитации и противостоянию
армянской агитационной машины.
Расширение агитации, и пропаганда являются основными рычагами информационной войны. В этом направлении в информационном войне с Арменией для Азербайджана будет целесообразным создание национального фонда международной агитации и пропаганды по проблеме
Нагорного Карабаха, куда должны войти журналисты, политологи, историки, социологи и другие специалисты различных областей. Так из чего будет состоять работа фонда? Чем он будет
заниматься? Во-первых, он должен заниматься исключительно указанной проблематикой. Главной работой национального фонда международной агитации и пропаганды должно быть следующее: проведение агитации о том, что азербайджанцы являются в регионе аборигенами, а армяне пришлыми; открыть перед мировой общественностью сущность армян, показать продемонстрировать совершенные ими в регионе и в мире акты агрессии (например, географию армянского террора, еѐ цели); доставить информации о сущность армян избирателям политиков
(депутаты, конгрессмены, сенаторы и т.д.) развитых стран мира; для стран имеющих в регионе
экономические интересы подготовить материалы об опасности армян этим интересам и т.д.
Проблемы информационных войн в современном обществе привлекают внимание исследователей разных стран, и является актуальной темой для всего человечества. Вышесказанное
можно сформировать сквозь призму современных демократических, модернизационных и глобализационных процессов, которые привели к тому, что политика приобрела виртуальный характер, что, в свою очередь, означает реализацию и защиту национального интереса в этой плоскости. Это усложняет процессы реализации национальных интересов, поскольку требует по-

строения эффективной оборонно-наступательной информационной политики, что на сегодняшний день является прерогативой развивающихся стран, а для других участников информационно-политического пространства такая тенденция угрожает информационным неоколониализмом.
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SUMMARY
In article the concerns issues surrounding the information warfare that are actual problems of
international relations. Nowadays, the transitions of inter-state conflicts and contradictions to
information environment have been necessary as a result of the formation of the global information
society. In such a situation, the serious attention to issues of information warfare is one of the main
duties of states.
Temiroğlu Ġ., filologiya elmləri namizədi, dosent,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
SÖZÜN LEKSĠK MƏNASININ MAHĠYYƏTĠ,
NĠTQDƏ TƏZAHÜRÜ VƏ LÜĞƏTLƏRDƏ VERĠLMƏSĠ
Z. Velmslyev yazırdı ki, leksik mənaya onun daĢıyıcısı olan sözə struktur kimi yanaĢmaq,
artıq onun ayrı-ayrı komponentlərdən təĢkil olunduğunu təsdiq etməkdir. Semantik xassəyə malik
olmayan fonemlər dil vahidi kimi differensial əlamətlərin yığımı olmadığı kimi, sözün leksik
mənası da bütün semantik komponentlərin məcmusu demək deyildir, çünki konkret leksik-semantik
variantların gerçəkləĢməsində semantik əlamətlərin (komponentlərin) hamısı eyni zamanda eyni bir
nitq aktında deyil, konkret Ģəraitdə onlardan yalnız biri seçilərək həlledici mövqeyə çıxır, söz-iĢarə
müvafiq bir mənanın daĢıyıcısı olur. Buna görə də sözün leksik-semantik mənasının mahiyyətinə
komponentlərin mexaniki yığımı kimi deyil, komponentlər, əlamətlər sistemi kimi baxmaq
lazımdır. Leksik mənanın nitq faktı kimi təzahüründə isə daha geniĢ və mürəkkəb xüsusiyyətlər,
amillər fəal rol oynayır. Lakin istər müxtəlif sahələrə daxil olan sözlərin qarĢılıqlı münasibətləri,
istərsə də dil sisteminin vahidi kimi sözün linqvistik-məntiqi statusu leksik mənanın bir proses kimi
təbiətində bilavasitə ciddi mövqeyə malik olsa da, sözün mənası ümumiləĢdirməni və ünsiyyətin,
semantik məzmunun və təfəkkürün vəhdətindən hasil olur. Mənaya prosessual səciyyəli hadisə kimi
yanaĢan, ona dinamik birlik kimi baxan Viqotski psixoloji fenomen olaraq onu Ģey deyil, proses
hesab edir, mənaya Ģeylərin məcmusu, yaxud sistemi kimi deyil, proseslərin dinamik iyerarxiyası
kimi yanaĢır.* Mənanın psixoloji statusu barədə deyilən bu mülahizə leksik mənanın linqvistik
mahiyyətinə də Ģamil oluna bilər. Doğrudan da, leksik məna müxtəlif subyektlərin (yaxud subyektlə
cəmiyyətin) arasında gerçəklik qazanan, dil-təfəkkür-gerçəklik sferalarını özündə cəmləyən
mürəkkəb bir prosesin yekunudur. Lakin eynən dildə olduğu kimi «məna sözün malik olduğu bütün
psixoloji əməliyyatların məcmusu deyildir. Məna daha çox müəyyən olan bir anlayıĢdır – iĢarəvi
əməliyyatın daxili strukturudur, sözlə fikir arasındadır, məna fikirdən sözə gedən yoldur»
(Vıqotski). Lüğət tərkibindəki sözlərin hər birinin semantik funksiyasının təzahüründə, eləcə də

*

Psixologiyada məna anlayıĢına müxtəlif nəzəri yöndən yanaĢmalar vardır: Biheviorizm, neopozitivizm, praqmatizm.
Bu nəzəriyələrə görə məna orqanizmin müvafiq sözə, söz stimula verdiyi reaksiyadır. Bir növ müvafiq sözə reaksiya
üçün psevdonimdir. Mənaya bu Ģəkildə yanaĢma Vıqotskinin baxıĢları ilə ziddiyyət təĢkil edir.

fikrin ifadəsində və anlaĢılmasında sözlər çoxluğunun arasındakı assosiativ əlaqənin də rolu böyükdür. Bu əlaqənin əsasında isə sözün bütövlükdə semantik əlaməti, fonomorfoloji Ģəkli, eləcə də
hər bir sözün dinamik səciyyə daĢıyan semlər çoxluğu və onların adlandırdığı gerçəklik predmetlərinin obyektiv bağlılığı dayanır. Bu kompleks əlamətlərin birgə müdaxiləsi leksik-semantik sistemdə baĢ verən hər bir dəyiĢməni tənzimləyir. Həmin əlamətlər bir tərəfdən sözün semantikasının öz
orbitindən çıxmaq, tamamilə müstəqil olma imkanını sıfıra endirir, o biri tərəfdən psixoloji-məntiqi
nizam daxilində semantik variantlaĢmaya, polisemiyaya və müxtəlif semantik dəyiĢmələrə imkan
yaradır. Dildə semantik dəyiĢmə isə ümumən bir qayda olaraq «çox konkret olan təsəvvürlərdən
daha yüksək abstrakt təsəvvürlərə doğru inkiĢaf edir» (2, 57). Eyni Ģəkilçi ilə düzələn konkret məna
ifadə edən sözlər (daĢlıq, çəmənlik, qumluq, ağaclıq) mücərrəd mənalardan (əminlik, zənginlik,
dostluq, kiçiklik, kiĢilik, sağlamlıq) tarixcə daha qədim olmalıdır.
Öz nəzəriyyəsində dilçilik problemi kimi fikir ayrılıqlarının olması məsələnin son dərəcə
mürəkkəbliyi, cəmiyyətlə və hər bir dil daĢıyıcısı ilə bağlılığı, universallığı eləcə də milli xüsusiyyətlərə malik olmasındadır. Polisemiya semantik hadisə kimi dünyanın bütün dillərində müĢahidə olunur, lakin onun nitq faktı kimi təzahürü hər bir dildə özünəməxsusluq nümayiĢ etdirir. Buna
görə də leksik mənanın ontoloji statusu barədə ayrı-ayrı dilçilik məktəblərinin nümayəndələri
müxtəlif, bir-birini inkar edən bəzən də əsaslandırılmayan fikirlər söyləyirlər: 1) antimentalistlər
ümumiyyətlə leksik mənanın bir məntiqi-psixoloji kateqoriya kimi varlığını inkar etmir, lakin onu
dilçiliyin hüdüdlarından kənarda hesab edirlər; 2) blumfidçilər leksik mənanı dil iĢarəsinin iĢlənmə
Ģəraitinin (semiozisin) komponentləri arasındakı münasibət kimi təqdim edir, baĢqa sözlə, onlar
leksik məna anlayıĢını müstəqil kateqoriya kimi inkar edirlər; 3) yeni humboltçular isə leksik
mənanı məfhumla əvəzləyir, dilçilik kateqoriyası təfəkkür (məntiqi) kateqoriyası ilə eyniləĢdirirlər.
Sözə onun daĢıyıcısı olduğu leksik mənaya aid gətirdiyimiz tam olmayan bu görüĢlərlə yanaĢı,
onu idraki dəyər daĢıyan, inikas semantikasına söykənən və konkret dilin sistemində özünəməxsus
əlamətlərlə (ölçülərlə) mövcud olan antoloji statuslu kateqoriya kimi qəbul edənlər də vardır. Son
yanaĢma leksik mənanı məntiqi – təfəkkür kateqoriyası kimi təsdiq etməklə onun linqvistikasını da
inkar etmir. Ġnkar etmir, ona görə ki, sözün semantikasında dil toplumunun sosial-tarixi təcrübəsinin
qorunub saxlanılmasında və müxtəlif diaxron-sinxron dövrlərdə nitqin qurulmasında əsas
informasiya daĢıyıcısı kimi çıxıĢ edir. Maddi aləm, gerçəklik subyekt tərəfindən konkret qavrayıĢlar,
təsəvvürlər əsasında sözün vasitəsilə ideal Ģəkildə, məfhumlar formasında qavranılır. Dərkolunmada
leksik-semantik sistemin əsas vahidi kimi sözün ayrıca rolu vardır. Sözün yardımıyla gerçəkliklə
subyektin münasibətində birinci pillədən tamamilə seçilən ikinci pillənin (rasional pillə) fəaliyyəti
baĢlayır, predmetin konkret əyani obrazını daha mükəmməl psixoloji əməliyyatlar əvəzləyir. «Alma»
Ģəklini görüb onu əsil alma kimi qavramaq olar, eyni zamanda «alma» sözünü eĢidib (yaxud yazı
ekvivalentini görüb) ümumiyyətlə alma meyvəsini, yaxud ağacını təsəvvür etmək olar. Birinci halda
«almanın obrazı qavrama prosesində perseptiv fəaliyyətdə bilavasitə iĢtirak edir, ikinci halda isə nitq
fəaliyyətindən kənarda qalır, obyekti onun çölündəki – obyekt, söz – iĢarə əvəz edir. Bütün halda
linqvistik kateqoriya kimi sözün semantik strukturu çoxsaylı, çoxqatlı element olaraq konkret
iĢlənmələrdə, nitq zəncirində deyil, dilin leksik-semantik sisteminin ümumi qanunauyğunluqları ilə
idarə olunan vahidi kimi müəyyənləĢdirməlidir, nitq prosesində təzahür edən əlamətlər, iĢlənmə,
əlaqələnmə imkanları isə qeydə alınmalı və sistemin dəyərləri əsasında təhlil olunmalıdır. Bəzi
araĢdırıcılar hesab edirlər ki, sözün valentliyi geniĢ olduqca çoxmənalılıq göstəricisi artır, yəni leksik və
sintaktik əlaqələnmədə müĢahidə olunan geniĢlik çoxmənalılığın yaranma Ģərtidir. Sözlərin sintaktik
əlaqələnməsini həlledici amil sayan belə mülahizələrin əksinə olaraq dil faktları sübut edir ki,
polisemiyanın hər bir təzahürü dil sistemində, sözün semantik strukturunda mövcud olan potensial (üzə
çıxmayan) imkanla idarə olunur, əlaqələnmə imkanı polisemiyanı yaratmır, onu nitq faktına çevirir,
sözün semantik tutumu bu və ya digər əlaqələnmə konfiqurasiyasını Ģərtləndirir, əlaqələnmə sözün semantikasındakı semdən (semlərdən) asılı olur, ədəbi dil normasından uzaqlaĢmıĢ qeyri-adi əlaqələnmə
üslublar sistemində ayrıca yeri olan poetik dil üçün səciyyəvidir: Saç ağartdım, söz yolunda, sevda
yolunda. Təsbeh kimi dənələndim qovğa yolunda (M. Araz); Bir ağ üzə üz söykədim, qubarım itdi.
Hansı qəlbə qıfıl asdım (gizləmək, qorumaq, özününkü etmək) – açarım itdi (M.Araz); Səhər-səhər qapı
döydüm – ürək qapısı. ( ürək = daxili aləm). Dedim: «Əhdə vəfalıdan bir dəstə çiçək» (M. Araz); Nə

yaxĢı ki, yaxĢıların ünvanı dünya. Qum üstündə söz göyərdir (cana gəlmək, bitmək, ağac göyərir) sayalı
əllər (M.Araz); Göy guruldayır, yağıĢ yağır, ildırım çaxır. Ġtən nəğmə, batan (yoxolma semi) nəğmə
doğulur (yaranır, dünyaya gəlir) yenə (M.Araz); Qarabağlı dahilər ölməmiĢdi öləndə, Öldülər Qarabağın
öldüyünü (yox olmaq) biləndə (B. Vahabzadə); Ġlkin, sonun fərqini bil, cavanlıq Ģirincə (maraqlı, xoĢa
gələn) nağıl, Qocalıq – dərincə (mükəmməl, əhatəli) ağıl (B. Vahabzadə);
Psixoloqların sözü leksik-semantik strukturuna münasibətdə söylədikləri mülahizəyə görə,
sözlər yaddaĢda ayrıca bir vahid kimi deyil, əlamətlər kompleksi kimi yaĢayır. Sözdən istifadə
etmək zərurəti yarandıqda onu yaddaĢdan götürmürük, bu və ya digər sözü təĢkil edən əlamətləri
rekonstruksiya edirik. Buna görə də izahlı lüğətlərdə sözün semantik strukturunu təĢkil edən
əlamətlər ardıcıl və əhatəli Ģəkildə lüğət məqaləsində əks olunmalıdır.
Lüğətlərdə həmçinin sözün malik olduğu məna sisteminin təsvirində obyektiv ardıcıllığın
gözlənilməsinə də ciddi əməl olunmalıdır. Təssüf ki, geniĢ anlamda Azərbaycan dili sözünün
semantik əlamətlərini tam Ģəkildə əks etdirən, müasir leksikoqrafik ölçülərə uyğun gələn nə
lüğətlərimiz, nədə bu sahə üzrə ixtisaslaĢmaq arzusunda olan fədakar dilçi – leksikoqrafımız var.
Leksikoqraf eynən dərslik müəllifləri kimi öz adından danıĢmır, cəmiyyətlə fərd arasında vasitəçi
kimi çıxıĢ edir, didaktik funksiya yerinə yetirir. Fərd bildiyini dəqiqləĢdirmək, yaxud yeni məlumat
almaq üçün müxtəlif təyinatlı lüğətlərə üz tutur, sanki lüğətçiliyə sual verib cavab istəyir. Müxtəlif
lüğət tipləri arasında milli dilin izahlı lüğəti həm semasioloji araĢdırma üçün materialları özündə
toplayır, həm də müvafiq dilin (millətin) tarixi-mədəni inkiĢafının səviyyəsini göstərir. Ġzahlı
lüğətin yaranması yazılı milli ədəbi dilin (ümumən xalq dilinin) müəyyən tarixi inkiĢaf
keçməsindən eləcə də bir çox sosiolinqvistik Ģərtlərdən də asılıdır. Mükəmməl izahlı lüğət hazırlamaq
üçün milli ədəbi dilin inkiĢafı o səviyyədə olmalıdır ki, sözlərin məna strukturunun təsviri üçün ifadə
vasitələri sistemi yetərincə olsun. Ġlk izahlı lüğətlər semantik-qrammatik təsvir yerinə yetirmək üçün iki
və üç dilli olmuĢdur. Avropa dillərində ilk izahlı lüğətlərdə latın dilində verilmiĢdir. Əks halda sözün
semantik strukturundakı məna ardıcıllığının tarixiliyi pozulur və leksik-semantik variantların əsas (baĢ)
məna ilə, eyni zamanda bir-biri arasındakı semantik-qrammatik bağ nəzərə çarpmır. Bir cəhəti də
xatırladaq ki, semasiologiyaya həsr olunmuĢ araĢdırmalarda ümumi-nəzəri planda qəbul olunmuĢ
terminoloji sistemə əməl etmək vacibdir: «idarəetmə, bildirmə» rus dilçiliyinin avropa dillərindən kalka
yolu ilə aldığı «vırajenie, vırajaet» sözünün qarĢılığı kimi iĢlənməlidir. Bu termin iĢarə ilə məfhum
arasındakı münasibət anlayıĢını (iĢarə ↔ təfəkkür), «göstərmə, iĢarəetmə, göstərilmə» termini
«oboznaçenie»nin qarĢılığı kimi iĢarə ilə obyekt (denotat) arasındakı münasibəti, «əksetdirmə, inikas»
termini «otrajenie, otobrajenie»nin ekvivalenti kimi məfhumla predmet arasındakı münasibətdən söhbət
gedərkən iĢlədilməlidir: mənanın ifadəetmə fünksiyası – iĢarə – məfhum, mənanın əksetdirmə
funksiyası məfhum – predmet, mənanı göstərmə funksiyası iĢarə – predmet məzmununda anlaĢılmalıdır.
Bu qısa qeydlərdən, dəqiqləĢdirmələrdən sonra Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində bir-iki sözün əsas
mənasının dəqiq verilməyən izahına nəzər salaq: DaĢ – 1. Suda əriməyən bərk cisim; Dam – 1. Ev,
bina, tikinti; Dayaz – 1. Suyun dərin olmayan yeri – bu Ģəkildə verilmiĢ izahlarda nə sözün mənasının,
nə də sözün ifadə etdiyi məfhumun, onun bağlı olduğu predmetin heç bir fərqləndirici əlaməti
göstərilmir, belə çıxır ki, suda əriməyən bütün bərk cisimlər daĢdır, ev, tikili bina damdır, suyun dərin
olmayan (bəs dərin nə deməkdir) yeri isə dayazdır. Belə izahdan sonra verilən törəmə mənaların,
frazeoloji vahidlərin, düzəltmə sözlərin baĢ məna ilə bağlılığı, ondan törəməsi aydınlaĢmır, məna
variantları bir sözün semantik sisteminin tərkib hissəsi kimi deyil ayrıca müstəqil söz təsiri oyadır.
Lüğətlərdə həm isim, həm də sifət kimi iĢlənən leksik vahidlər (kasıb, qoca, qoçu, gənc, körpə
və s.) bəzən müstəqil sözlər, omonim qoĢalıq kimi, bəzənsə bir sözün müxtəlif mənaları kimi verilir.
O.S. Axmanova rus dilində də müĢahidə olunan konversiya üsulu ilə düzələn belə sözlərə
«funksional omonim» deyir. Əslində də qeyd etdiyimiz sözlər arasındakı münasibət xüsusi Ģəraitdə
özünü göstərən transpozisiyadır və semantik dəyiĢmələrdə özünü göstərən mürəkkəblik nəzərə
çapmır. Bu və ya digər söz paradiqmatik dəyərini, sintaktik mövqeyini dəyiĢsə də (Bir qoca qapıda
dayanıb – Qoca bir kiĢi qapıda dayanıb), semantik cəhətdən öz mövqeyində qalır.
Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin leksikoqrafik təsviri və təqdimi bir sıra leksikoloji problem və
anlayıĢların linqvistik statusunu dəqiq müəyyənləĢməsindən asılıdır. Bu münasibətlə obyektiv və
subyektiv amillər nəzərə alınmalıdır. Obyektiv amillərin ən mühümü sözün leksik mənasının

parametrlərinin leksikoqrafa sistemli təsvir üçün imkan yarada biləcək Ģəkildə müəyyənləĢdirilməsidir. Sözün leksik mənasının özəyi məfhumdur, məfhum sözlər, onların məzmun planı
vasitəsilə gerçəkləĢir. Öz növbəsində məfhum insanın daim dəyiĢən, yeniləĢən həyat təcrübəsi ilə
bağlıdır. Bu bağlılıq məfhumların da sərhədlərində qeyri-müəyyənlik, dəyiĢkənlik yaradır,
dəyiĢkənlik isə ayrı-ayrı məfhumların müəyyən sferalara qoĢulma, daxilolma və müĢtərək tabeolma
münasibətlərilə müəyyənləĢir. QoĢulma üç münasibət növünü əhatə edir; 1) növ və cins münasibətində olan məfhumlar; 2) tək və çox (təklik-çoxluq); 3) hissə və bütöv.
Dildə ayrıca predmeti ifadə edən söz bütün sinfin reprezentantı kimi çıxıĢ edə bilir, növ sinfi
daha geniĢ əhatəli cins sinfinin nümayəndəsi kimi iĢlədilə bilər.
Müxtəlif lüğətlərdə verilən materialın əhatəliliyini və tamlığını təmin etmək üçün həm Ģifahi,
həm də yazılı ünsiyyətin qurulmasında sözlərdən az rol oynamayan frazeoloji vahidlərin, sözün
frazeoloji bağlı mənalarının təqdim olunmasına da fikir verilməlidir. Azərbaycan dilinin
frazeologiyasında elə fəal frazemlər vardır ki, onların iĢlənmə tezliyi sözlərdən əsla geri qalmır. Bundan
əlavə dilimizdə elə frazeoloji vahidlər də vardır ki, lüğət tərkibində onların söz ekvivalentləri yoxdur.
Dilçi öz araĢdırması üçün lazım olan məlumat və faktları tekstlərdən götürür. Eləcə də dil
vahidlərinin semantikası, o cümlədən sözlərin mənası ayrı-ayrı mətnlərdə əks olunmalıdır ki, araĢdırmaya cəlb olunsun. Sözlərin təbiətən malik olduğu geniĢ və ümumi məzmun planı konkret Ģəkildə
yalnız müəyyən mətnlər vasitəsilə, baĢqa sözlərin müdaxiləsilə üzə çıxa bilər. Əgər biz bu və ya digər
sözün tekstlərdə bütün iĢlənə bilmə çoxluğunu qeydə ala bilsək, onun məna strukturu barədə tam
təsəvvür əldə edə bilərik. Bu əməliyyat praktik olaraq mümkün olmadığından sözün semantik
strukturu barədə ümumiləĢdirmə yolu ilə fikir söyləməli oluruq. Deməli, mənanın manifestasiyası,
təzahürü sözün iĢləndiyi kontekstlər çoxluğu nəzərə alınmalıdır, daha doğrusu sözün iĢlənməsinə
linqvistik əsas kimi yanaĢmaq lazımdır.
Lakin linqvistik konteksdə sözün iĢlənməsindən alınan semantik informasiya dildəki məna ilə
məhdudlaĢır, denotat, predmet barədə təsəvvür yaratmır. Əgər biz tanıĢ olmadığımız hər hansı bir
bitki barədə birləĢmə daxilində müəyyən informasiya alsaq, (bitkinin xoĢ ətri var, biĢirəndə dadlı,
ləzzətli yemək alınır, su kənarında bitir, uzunömürlüdür…) onun mahiyyəti, görkəmi barədə
təsəvvürümüz olmaz (müq. et: anlayıĢın filoloji və ensiklopedik lüğətlərdə verilməsi).
Sözün mənasının təsviri təkcə onun iĢlənmə səciyyəsinin müəyyənləĢməsilə bitmir. Dil
vahidlərinin semantikası araĢdırıcının bilavasitə müĢahidəsinə gəlmir. Sözün iĢlənməsində yalnız
«semantik mexanizm»in fəaliyyəti gözə dəyir. Bu və ya digər sözün kontekstdə iĢlənməsi onun dilin
sistemindəki mövqeyindən, leksik mənasından asılıdır və bu cəhətlərlə tənzimlənir. Həm də sözün
iĢlənmə potensialı müəyyən sinxron kəsimdə tam Ģəkildə aktuallaĢmadığından, kontekstlər
çoxluğunu, iĢlənmələri bütöv Ģəkildə qeydə alıb təsnif etmək mümkün olmur. Dil daĢıyıcıları
tərəfindən obyektin yeni-yeni xassələri dərk olunduqca onu göstərən sözün də təzə iĢlənmələri üzə
çıxmağa baĢlayır. Sözün mənasında dəyiĢmələr (yeni iĢlənmələr) onun sözdüzəltmə və frazeoloji
imkanlarını da geniĢləndirir.
Leksik mənanın təhlilində bu və ya digər sözün tekstlərdə semantik cəhətdən əlaqəyə girdiyi
digər sözlərin də həlledici rolu nəzərə alınmalıdır. Mətnlərdə iĢlənmiĢ sözlər arasındakı əlaqə
müxtəlif üsullarla gerçəkləĢir: söz sırası, aparıcılıq və tabeolma münasibəti, köməkçi sözlər
vasitəsilə. Sifət isimlə, zərf fellə birləĢmə əmələ gətirdikdə birincilər müvafiq əĢyanın və hərəkətin
malik olduğu əlaməti ifadə edir, belə birləĢmələrdə (sifət+ isim, zərf+fel) təyinlər isimin və felin
semantik elementi kimi çıxıĢ edir. Belə birləĢmələr əksər halda bütöv bir məfhumu deyil,
məfhumun məzmununda müəyyən bir cəhəti qabarıq nəzərə çarpdırır. Ġsimlə ifadə olunmuĢ mübtədanın (predmetin) fel vasitəsilə əlaməti ifadə olunmaqla yanaĢı, əlaqələnmədə iĢtirak edən sözlər
arasında da müəyyən münasibətlər reallaĢır. «Asəf küçənin ortasında dayanmıĢdır». «Dayanmaq»
Asəfin əlamətidir, eyni zamanda «küçədə dayanmaq», «küçənin ortasında dayanmaq». Deməli,
sözlərin müxtəlif əlaqələnmələrinin təhlili təkcə onların semantik məzmunun üzə çıxması ilə
məhdudlaĢmır, həm də sözlərin qarĢılıqlı surətdə semantik xassələrinə təsiri faktı da müəyyənləĢdirilir.
Sözün təkmənalı və çoxmənalı olmasından asılı olaraq onların kontekstə münasibətini iki
qrupa bölmək olar: bütün birləĢmələrdə həmiĢə dil sistemindəki mövcud mənasını reallaĢdıran

sözlər: hərəkət, atom, nəticə, səbəb, internet; nitqdə iĢlənməsindən asılı olaraq variantlaĢan, müəyyən semlər yığımı ilə tənzimlənən, dəyiĢkən semantikalı sözlər: ayaq, baĢ, ağ, qara, dərin. Dilin
lüğət tərkibində ikinci qrupa daxil olan sözlər mütləq çoxluq təĢkil edir.
Polisemiyada yeni məna həmiĢə birinci məna ilə hər hansı bir əlaqə ilə bağlanmıĢ olur, onunla
aydınlaĢdırılır, iĢarəni səciyyələndirən qanun pozulmur, göstərən həmiĢə eyni bir göstərilənlə
əlaqələndirilir, sadəcə iĢarənin variantlaĢma xassəsi nəzərə çarpır, iĢarə variantın hüdudundan
kənara çıxmır, semantik mərkəz dəyiĢmir.
Müxtəlif elm sahələrinin (dilçilik, məntiq, psixologiya, semantika və s) maraq dairəsinə daxil
olan məna anlayıĢı da ümumi elmi kateqoriyalar sırasına daxildir. Bu anlayıĢ dar ekstremoloji
səciyyə daĢımır, buna görə də məna probleminin hərtərəfli açıqlanması üçün müəyyən bir konkret
nəzəriyyənin orbitindən kənara çıxıb ona qroseoloji Ģərh vermək tələb olunur. Ġnsan zəkasının,
mürəkkəb intellektual əməliyyatların müdaxiləsi sayəsində formalaĢan və yüksək abstraksiya, ümumiləĢmə daĢıyıcısı olan leksik-məntiqi məna birbaĢa gerçəkliklə, insanın praktik, dərketmə fəaliyyəti ilə bağlı olub, özünün məxsusi ontologiyasına malikdir. Deməli, ünsiyyət və ümumiləĢdirmənin
vəhdətindən ibarət olan məna, onun daĢıyıcısı olan iĢarə dil faktı kimi «biliklərin iĢarələr sistemi
Ģəklindəki mövcudluq formasıdır» (P.V. Kopnin).
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SUMMARY
The article is about the word, lexical meaning and the concept of context and their interrelationship. The role of the context and situation in the actualization of the potential meaning of the
word is investigated according to the facts of the Azerbaijani language.
Хайргельдина А., кандидат филологических наук,
Казахский гуманитарно-юридический университет,
г. Астана, Республика Казахстан
ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ РОМАНА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАЗАХСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА
Период рубежа XX- XXI вв., является во многом переломным для всех форм культуры.
Писатели ищут новые пути исследования современности, постижения закономерностей ее развития, освоения ее главных ценностей. Современной эпохе не интересны строго регламентированные по своей структуре жанры, читатель требует новых форм. Как отмечает М.М.Бахтин:
«Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра. Жанр живет настоящим, но всегда помнит свое
прошлое, свое начало». [1; 178]
Вторая половина XX в. говорила о кризисе романа, о его упадке, на страницах журналов и
газет не умолкали споры о будущем романа. В спорах о романе и его судьбах сталкиваются два
противоположных взгляда. Сторонники одного из них считают, что роман как жанр художественной литературы исчерпал себя, в своем развитии он зашел в тупик, отмирает. Сторонники
противоположной, оптимистической концепции по-иному видят и оценивают развитие совре-

менных литератур и роль романа: как наиболее емкая в идейном и художественном отношениях
форма словесного искусства роман не утратил и не утрачивает в своих лучших образцах подобающего ему места в литературе, также силы воздействия на сознание и чувства людей.
Различного рода пророчества о «конце романа», «агонии романа» неизменно сопровождали развитие романа в XX в. По мнению многих исследователей, причина состоит в том,
что все возможности романа как литературной формы исчерпали себя. В современной литературе появляется новый вид романа - романа, который выходит за пределы принятых норм,
таких, как сюжет, образы и фон, и отказывается от своей главной задачи - дать портрет человека в обществе.
Роман соцреализма достигнув высот своего развития, в наш век подвергся суровым испытаниям. Вопрос о видоизменении и преобразовании романа ставится еще в начале XX века
многими исследователями. Новаторский характер современного романа проявился в изменении мировоззрения писателя и читательской аудитории, ментального плана, смешении форм,
стилей, изменение хронотопа в сторону расширения и динамичности, изменение повествовательной формы, сочетание лирической ретроспекции с футуристическими элементами. Коренные преобразования в структуре романа повлекли за собой и изменение традиционного
представления о возможностях и границах романа.
Многим литературам на стадии формирования национального самосознания свойственно развитие исторических романов. За годы независимости Казахстана и Азербайджана, в период формирования национального самосознания появились романы, в которых звучат темы исторического прошлого народа, мотивы родины. Литература последних лет обращается к национальным корням, истокам, раскрывая закрытые темы, по-новому осмысливая
суть тех или иных исторических событий. Роман каждый раз набирает силу в период исторических сдвигов и перемен, которые обостряют интерес к познанию прошлого.
Эпоха глобализации сближает культуры и цивилизации разных народов, поэтому между литературами различных стран нет непроходимой стены, они, так или иначе, взаимопроникают и взаимообогащают друг друга.
Проблема постмодернизма как ведущего литературного направления второй половины
XX века до сих пор остается ключевой, и не только для литературоведения. Как отмечает
А.А.Пелипенко: «хотим мы того или нет, мы все дышим воздухом постмодернизма и рассматриваем как достаточно локальное историческое явление...» [2;5]
Постмодернизм, как мы знаем, возник и сформировался на Западе, достигнув своего
пика в 80-е годы XX в. Считаясь парадигмой современной эстетики, постмодернизм нашел
свое особое претворение в национальных литературах. Например: для французского постмодернизма характерна апелляция к проблемам гуманизма; особенностью латиноамериканских
постмодернистов является ориентация на реконструкцию мира, окрашенная идеями политического протеста; произведения итальянских писателей-постмодернистов связаны, прежде
всего, с проблемами гуманизации науки, гармонизации отношений между человеком и техникой; испанские писатели-постмодернисты осуществляют ревизию исторического прошлого, его критическому переосмыслению в духе протеста против авторитаризма и диктатуры.
Благодаря геокультурному расположению литература Казахстана и Азербайджана
трансформировала и синтезировала стилистические новации, опираясь на собственные многовековые традиции. Восточное мироощущение, восточная эстетика, восточное миросозерцание обычно трансформируют западные стилистические традиции и задают новые параметры. Постмодернизм, основывающийся на восточных философских системах, предполагает, что задача человека заключается не в установлении мирового господства, а в гармоничной включенности в его сложнейшее мировое существование на паритетных началах.
При этом, парадоксальное стремление гармоничности мира в постмодернизме, эстетики разрушения, обусловливается во многом мифопоэтическим мироотношением, когда природа и
человек рассматриваются не как объекты завоевания и покорения, а как уникальные субъекты, находящиеся в неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости как необходимого усло-

вия выживания. Восточная философия не признает доминирования и приоритета одного
конфронтационного мнения над другим. [3; 168]
Проблема постмодернизма до сих пор остается полемической ситуацией в литературе
многих стран. Анализируя творчество современных писателей Казахстана и Азербайджана,
можно проследить в их произведениях постмодернистские явления, мотивы, черты и т.п. Это
говорит о сути данного явления в современной литературе - как о парадигме корелирующейся с тенденциями мировой литературы.
Гипотезу о нерасчлененности на современном этапе казахстанской литературы модернизма и постмодернизма в их весьма продуктивном союзе подтверждают статьи Б.К.Майтанова, где на материале казахской литературы XX века обозначается целый ряд художественных принципов постмодернизма. Черты такого неразграниченного, переходного модернистско-постмодернистского дискурса обозначены в диалогических отношениях автора
реципиентами (через интертескт, реминесценции, аллюзии, сопоставление разных точек зрения) в произведениях З.Шашкина, Т.Ахтанова, К.Есенжанова, А.Нурпеисова, Т.Алимкулова,
И.Есенберлина.
В настоящее время в Азербайджанской литературе также проявляются модернистские и
постмодернистские стремления. Произведения Орхана Фикретоглу (Повесть «Человек третьего дня» и рассказы «Неродной», «Оборотень»), Магсада Нура (рассказы «Город ветров»,
«Эро-гигиеническое», «Катастрофическое», роман «Мер города»), Садига Эльджанлы (роман
«Угнетение»), Мубариза Джафарли (повести «Восстановитель», «Поезд свидетель», «Выдумка», «Строитель») могут считаться модернистическими произведениями. Романы Камала
Абдуллы «Неоконченная Рукопись», «Долина кудесников», повести «Дневник без дат» и
другие произведения считаются образцами постмодернизма.
На основе анализа современных модернистских форм выявлено появление новых стилевых и жанровых тенденций, ранее несвойственных нашей литературе. В рамках одного
произведения в целостной, структурированной и самодостаточной модели мира (условнореальной или виртуальной может быть представлена модель всего мироздания эсхатологическая, энтропийная, или кибернетическая и т.д.) Во многих этих произведениях сложно совмещены временные пласты: реального, прошлого и мифологического. Их персонажи часто
находятся в системе двойного восприятия. В романах показано, что они наши современники,
связанные узами быта и социальных проблем. В то же время, полуфантастический мир их
грез, события древности, персонажи мифов входят в их жизнь и воздействуют на нее больше,
чем сама реальность. В этом аспекте можно говорить об определенных типологических, художественных параллелях с моделями мировой литературы. Эти искания коррелируются и со
всем предыдущим опытом, традициями казахской и азербайджанской литературой, с ее психологизмом, философской проблематикой, социальной заостренностью.
В аспекте выявления новаторских тенденций в казахской и азербайджанской прозе
можно отметить роман «Круг пепла» Д.Накипова и роман «Долина кудесников» К.Абдуллы.
Познание человеком самого себя, окружающего мира (современного или прошлого), раскрытие тайн мирозданья на глубинном, сущностном уровне - в центре внимания писателей. В
романах совмещены временные пласты настоящего, прошлого, мифологического мира. Читатель не сразу отличит реальность и иллюзию, так как сами персонажи находятся в системе
двойного восприятия. С одной стороны, они наши современники, связанные узами быта и социальных проблем. С другой стороны, полуфантастический мир их грез, события древности,
персонажи мифов врываются в их жизнь и воздействуют на нее иногда даже более ощутимо
чем реальность социума.
Литература XX века выработала широкий набор вариантов использования мифа в
структуре художественного произведения. Это, во-первых, мотивы или целостные сюжеты
традиционных мифологий. При этом действие может быть отнесено к историческому времени (обычно к современности), герои могут действовать в иной обстановке, носить другие
имена, но ситуация остается неизменной и просвечивает за эмпирической данностью изображаемого, образуя его второй смысловой, символический план. Во-вторых, сравнительно

новый и очень интересный вариант «немифологических» произведений -творческое продолжение, домысливание хорошо известных мифологических сюжетов; финал событий, рассказанных в мифе, становится в таких случаях отправной точкой повествования, - отмечает исследователь Е.А.Цурганова. [4;60]
Миф в силу своей специфики способен затрагивать все сферы человеческой жизнедеятельности: вопросы внутреннего духовного мира личности, вопросы нравственного развития
современного человека, политической ситуации в мире, опасности глобальной экологической катастрофы и многое другое.
Современное искусство использует мифологические образы как нечто готовое, духовные стереотипы отдаленные эпохой, а не создает их вновь. Древний сюжет позволяет в особенно широком масштабе осуществить «игру со временем», которая имеет своим источником неотступность воспоминаний, внедрение неопределенного прошлого в настоящее время,
сопоставление отдаленных пластов времени.
Для современной литературы характерны частые жанровые смещения. Писатели используют приемы одной жанровой формы для раскрытия проблематики другой. Так современный роман-миф немыслим без психологического анализа: глобальные темы, которыми
занят миф, решаются в преломлении сквозь индивидуальную человеческую судьбу.
Особенно актуален анализ функционирования мифа в литературе постмодернизма, так
как очевидна специфическое изменение его функциональности по сравнению со способом
реализации мифа в классической литературе. Ранее миф интерпретировался как «легенда»,
«сказание», «повествование», со временем миф стали определять в эстетике как форму традиционного сознания. Для поэтики постмодернизма миф характерен именно как осевая парадигма человеческого сознания. Игра на стыке иллюзии и реальности, циклическая модель
времени увлекают современных писателей.
Использование мифологического образа в современной литературе видоизменяется,
получает новое осмысление и трактовку. В качестве примера в азербайджанской литературе
можно привести роман Юсифа Самедоглы «День казни», повесть Анара «Белый овен, черный овен», рассказ «Сказка о хорошем царе», роман Эльчина «Махмуд и Марьям», роман
Мювлуда Сулейманлы «Кочевье».
Обращенность казахских авторов к мифу и мифотверчеству составляет одну из существенных особенностей предпостмодернистсткого периода в казахской литературе. К поколению писателей мифотворцев-предпостмодернистов О.Бокеева («Снежная девушка», «Человек-Олень»), С.Санбаева («Когда жаждут мифа»), А.Кекильбаева («Хатынгольская баллада», «Баллада забытых лет», «Конец легенды») и др. Названные произведения отличаются
особым «игровым» стилем, размытыми жанровыми границами.
Трансформация жанра романа - ответ на вызов времени. Каждый новый период требует
своих форм выражения, поэтому взаимодействие романа с другими жанрами выполняет свои
особые функции в сфере общественного сознания и постижения информативно сложной
эпохи. Автор ищет новые способы, чтобы сказать нечто важное о своем времени, о проблемах, волнующих множество людей.
Исследователи в различных романах XX века обнаруживают диаметрально противоположные жанровые и стилевые тенденции. Камерность или широта диапазона; большой размах действия во времени или узость временных рамок; педантически соблюдаемая достоверность или дерзкое применение условности; обилие публицистических и философских отступлений, ломающих цельность сюжета, или подчеркнуто слаженный и четкий сюжет;
стремительное развитие действия или необычайная медлительность; насыщенность повествования событиями или сведение их к минимуму...
Некоторые жанры пребывают в литературе совсем недолгое время, другие, напротив,
подвергаясь процессу трансформации, надолго остаются в литературе. Таким в современной
литературе представлен жанр романа. На многовековом своем пути роман «существенно
трансформировался» в движении от одной стадии развития жанра к другой, что-то приобретая, и что-то теряя.

Таким образом, мы видим, что современные писатели проводят анализ эпохи в историческом, философском, психологическом, этическом ключе. Роман - это наиболее широкомасштабная, глобальная форма в литературе.
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SUMMARY
The genre transformations of the novel in the literature of Kazakhstan and Azerbaijan.
The article is devoted to genre transformations of the novel in the modern literature of Kazakhstan and Azerbaijan. The postmodernist novel, the novel-myth, the historical novel are considered. The common diversity of thematic and genre of work is traced to modern novels of Kazakhstan and Azerbaijan.
Халилова О.
Бакинский славянский университет, Азербайджан
ИЗУЧЕНИЕ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В последнее время изучение иностранного языка рассматривается как межкультурный
диалог, ибо любой иностранный язык является неотъемлемым компонентом культуры народа, ее аккумулятором, носителем и выразителем. Поэтому основной путь усвоения русского
языка как иностранного на современном этапе может быть отображен в формуле, которую
предложил А.А.Леонтьев: культура через язык и язык через культуру, т.е. усвоение фактов
культуры в процессе использования языка как средства общения и овладение языком как
средством общения на основе усвоения фактов культуры (2). Это взаимодействие с фактами
культуры и есть общение с ними в диалоге культур иностранной и русской.
При этом необходимо создание такой модели культуры страны, которая выступала бы в
качестве аналога действительности, дающего возможность познать менталитет народа данной страны и быть, таким образом, репрезентантом и ретранслятором данной конкретной
культуры.
Представляется, что при отборе содержания и форм обучения по данной концепции
можно исходить из уникальной возможности и фундаментальной особенности любой культуры, которая проявляется в ее диалогичности. В изоляции, как известно, любая культура
«погибает», и лишь в диалоге и контакте с другими культурами, культурами других народов
она обогащается и обновляется.
Если согласиться с этим, то можно было бы опираться на определение культуры,
данное В.С.Библером: культура «есть всеобщая форма одновременного общения и бытия

людей различных культур, каждая из которых есть всеобщая форма одновременного
общения и бытия людей... и в этом общении культур происходит общение индивидов» (1,
с.25). Именно в таком диалоге культур формируются умения в познании собственной культуры и культуры других. Это видение своей культуры через призму другой, образование
определенной дистанции между собственной культурой и другой через микродиалог в сознании ведет к межкультурной компетенции – образованию «третьей культуры» личности
(2), характеризующейся новым взглядом на свое собственное существование и на собственную личность и промежуточным положением между родной и иностранной культурой.
Осуществить диалог различных культур можно очевидно через произведения данной
конкретной культуры, присвоенные ее представителями и составляющие базовую культуру
личности, под которой понимается «необходимый минимум общих способностей человека,
его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и
оптимальное развитие генетически заданных дарований личности» (2, с. 28). При этом этот
минимум не вносится извне, а вырабатывается личностью самостоятельно в процессе
различных способов деятельности и социального поведения (1).
Именно базовая культура личности как комплекс знаний, умений, качеств, привычек,
ценностных ориентации и позволяет человеку жить в гармонии как с общечеловеческой и
национальной культурой, так и с культурой других народов.
Базовая культура личности, представлена в ее компонентах, включающих: духовную
культуру, объединяющую художественную, эстетическую, мировоззренческую культуры и
культуру вероисповедания; социальную культуру, объединяющую правовую, экономическую, политическую культуры и культуру основ научных знаний; экологическую (культура
человека в природе, культура природы в человеке, физическая культура). И через все эти аспекты культуры «проходят» нравственная, коммуникативная и речевая культуры, являясь их
неотъемлемыми частями.
Произведения каждого из указанных компонентов базовой культуры личности представляют собой тексты различных видов как вербального, так и невербального плана: вербальные тексты различных речевых жанров, отражающие содержание данной культуры (публицистические, официально-деловые, научные, разговорные, художественные), произведения
изобразительного искусства, музыкальные произведения и т.д. и воспроизводящие мысли основных собеседников диалога культур: усваивая произведение (текст) данной культуры как
«кристализированное начало свободных форм человеческого общения» (1), личность овладевает
и формой общения, продуцируемой этим произведением, сравнивает через свой внутренний
микродиалог, через свою базовую культуру данную культуру со своей, формируя, таким образом, у себя «третью» культуру, объединяющую обе культуры: свою собственную и изучаемую.
При этом можно выделить два вида текстов, репрезентирующих культуру: а) реальные
тексты данной культуры и б) тексты, отражающие мысли, «внутренний диалог» собеседников
представителей культур.
Формирование «третьей культуры» личности осуществляется в учебном процессе на
основе ее базовой культуры через «межкультурное обучение» (3), имеющее целью сформировать у обучающихся новое культурное сознание способность при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям и отказаться от существующих стереотипов и предубеждений.
В качестве единицы такого межкультурного обучения выступает не урок, а узел проблем
как единица образования культурного человека, формулируемых в виде вопросов этих «пусковых механизмов диалога» (3), обращенных как к себе, так и к собеседникам. Проигрывание
ситуаций для решения этих проблем с позиций представителя другой культуры, попытка
воспроизвести его мысли, опираясь на его базовую культуру, заставляет задуматься над своим
собственным образом жизни и формирует «третью» культуру личности.
Поэтому общаясь в конфликтных ситуациях диалога культур, личность формирует у себя и
ассертивные качества, т.е. способность аргументировать, отстаивать свою позицию, снимая

агрессивность в споре, убедительно защищать свою точку зрения, т.е. в ходе формирования
третьей культуры происходит и социализация личности.
Таким образом, в качестве цели межкультурного обучения выступает подготовка к контакту с другой культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры, т.е. формирование «третьей культуры» личности; в качестве содержания – произведения базовой культуры
личности в виде текстов различного характера; в качестве основной единицы обучения –
релевантные для межкультурного контакта проблемы; в качестве метода – интерактивный
метод, в центре которого стоит процесс межкультурного диалога, модели поведения в межкультурных конфликтных и контактных ситуациях.
Диалог, таким образом, выступает в межкультурном обучении в двух функциях: а) как
форма организации обучения; б) как принцип организации содержания обучения. Основываясь
на данной концепции, можно выделить следующие этапы межкультурного обучения:
– Усвоение фоновой информации о фактах данной культуры в виде произведений культуры (текстов) на контрастивной основе, в сравнении с фактами собственной культуры, в выделении различий между культурами: сравнение базовых культур личности своей собственной и
изучаемой, т.е. приобретение определенных знаний. В качестве основы диалога русской и собственной культуры обучающегося выступает при этом азербайджанская речь, а в более широком
смысле азербайджанская культура.
– Интерпретация усвоенных фактов базовой культуры в межкультурных контактных и
конфликтных ситуациях, выделение ее «культурных стандартов» этнического, политического и
экономического плана, оказывающих влияние на мышление, ценности и действия представителей данной конкретной культуры формирование ценностных ориентации личности;
– Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обучающиеся попеременно
выполняют роли представителей базовых культур. В данном процессе происходит изменение
системы «контекстуализации» личности, т.е. изменение культурного фона при получении
определенных коммуникативных сигналов от собеседника представителя другой культуры, что
и ведет к образованию «третьей культуры» личности, т.е. формируются качества, привычки,
способы деятельности личности.
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SUMMARY
Any language is an integral component of culture of a nation, its accumulator, speaker and exponent. Therefore, the main way of learning Russian as a foreign language at the current stage may
be shown in the formula: culture assimilation in the use of language as a means of communication
and language acquisition as a means of communication on the basis of culture assimilation.
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ВОСПИТАННИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКАВКАЗСКОЙ
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ (Г. ГОРИ) И ЗНАЧЕНИЕ
ИХ КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
(Ф. КОЧАРЛИ, У. ГАДЖИБЕКОВ)
В 1980 году в докладе ректора АПИ профессора Г. Агаева «О столетии азербайджанского отделения Закавказской учительской семинарии» отмечалась заслуга выпускников, которые повышали общую культуру народных масс, способствовали развитию педагогической
мысли: большая группа выпускников Горииской учительской семинарии - У. Гаджибеков, Д.
Мамедкулизаде, Ф. Кочарли, С. Белибеков, Т. Баирамалибеков, Ф. Агазаде, С. Ахундов, в
конце XIX и начале прошлого веков составили передовую интеллигенцию Азербайджана.
Эта тема не раз изучалась и обсуждалась азербайджанскими и грузинскими исследователями
(Г. Ахмедов, М. Чобанов, А. Фашаев, И. Габибов, М. Мехтизаде, М. Каирзаде, В. Гвахария,
И. Авалишвили, И. Хомасуридзе, К. Кошуашвили, В. Гагуа и др.) на протяжении почти века
(1880-1990-ые годы) в трудах, газетах, на конференциях. В г. Гори, 1986 году, к 100 летнему
юбилею великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова в Горийском историко-этнографическом музее была открыта выставка Государственного музея музыкальной
культуры Азербайджана. Как пишет Иамзе Хомасуридзе «Научные сотрудник Алескер Гусейнов и экскурсовод Аделия Еналиева широко ознакомили аудиторию с жизнью и творчеством У. Гаджибекова и с экспозицией выставки. Они особенно подчеркнули роль азербайджанского отделения Горийской семинарии, находившегося недалеко от музея, по нынешней
улице Нариманова №7» [3, cт.3].
Ныне, после обретения независимости, наверное, настала время вспомнить прошлое,
которое без прикрас отражает эпоху личностей и их деятельность на фоне свободного от
идеологического нажима и объективно осветить недалекое прошлое.
В нашей статье мы постарались передать важность борьбы за утверждение родного
языка в учебных заведениях с дружбой, которая завязывалась тогдашними учениками Закавказской духовной семинарии между теми грузинскими и азербайджанскими воспитанниками, которые потом стали носителями и распространителями прогрессивной мысли, писателями, музыкантами, педагогами, редакторами газет, общественными деятелями Грузии и
Азербайджана. В статье особое внимание уделяется азербайджанскому педагогу и литературоведу Ф. Кочарли (Кочарлинский) и композитору У. Гаджибекову. Думаем, наша тема приобритает большую актуальность и в наше время.
Во второй половине XIX века в Закавказье и в частности, в Грузии, созрела необходимость создания такой семинарии, в котором обучались бы будущие учителя. Кавказский комитет одобрил высказывания директора Горийской учительской семинарии, прогрессивного
педагога, последователя Ушинского и Пирогова, Дмитрия Дмитриевича Семенова (18351902гг.): «Учреждение инородческих семинарии, с целью приготовления учителей туземцов
для начальных школ. С этого и следует начать дело образования туземного населения на
Кавказе. Опыт показал, что обучение инородцев шло неуспешно до тех пор, пока не были
открыты инородческие учительские семинарии» [2, ст.20].
Заслугой Д. Семенова можно считать и открытие при Горийской учительской семинарии 1879 году т.н. «татарского отделения». С сентября с.г. было утверждено разрешение об
обучении здесь грузинского, армянского и азербайджанского языков.
«Татарское отделение» комплектовалась, в основном, азербайджанцами, для которых
был открыт отдельный пансион. Для педагогической практики при Горийской учительской
семинарии предусмотривалась начальное трехступенчатое отделение. На первой ступени

этого отделения обучение велось на родном языке (т.е. на азербайджанском). Не смотря на
усилие Д. Семенова, чтобы и на остальных ступенях обучение продолжалась на родном языке параллельно с русским, ему это не удалось. В 1903 году закрыли начальные классы и
оставили только двухклассное русское начальное отделение. Азербайджанское отделение в
Гори существовало до 1918 года, после этого оно было перенесено в Азербайджан, в городе
Казах.
В 1885 году в списке учащихся Горийской учительской семинарии фигурирует ученик
Фиридун-бек Ахмед-бекоглы Кочарлинский или Кочарли (1863-1920), в будущем видный
азербайджанский педагог и литературовед. Кочарлинский поступает в семинарию в первый
же год его основания (окончил в 1885 году). Здесь его педагогами были Нико Ломоури,
Александр Натадзе, Михаил Кипиани и др. В семинарии Кочарли изучал грузинский язык
настолько хорошо, что смог не только ознакомится с грузинской литературой в оригинале,
но и перевел несколько стихотворении великого грузинского поэта Акакия Церетели на
азербайджанском (переводы были опубликованы в 1963 году). В семинарии он знакомится и
сближается с писателями и педагогами Нико Ломоури, Иакоб Гогебашвили и др. Фиридун-бек
Кочарли 10 лет работал учителем богословия и азербайджанского языка в Ереванской русскомусульманской школе, а в 1895 году он был пригашен в Горийской учительской семинарии преподователем азербайджанского языка. В 1917-1918 годах Кочарлинский состоял во Временном
Национальном Совете мусульман Закавказья (позже – Азербайджанский Национальный Совет),
провозгласившим независимость Азербайджанской Демократической Республики. К тому времени он занимал должность директора новообразованной учительской семинарии в г.Казах. В
политической и общественной суматохе, вызванной советизацией, Кочарлинский был арестован,
вывезен в Гянджу и казнен без суда и следствия [5].
Ф. Кочарли посвящает две статьи Н. Ломоури и И. Гогебашвили («Иакоб Гогебашвили», «К помяти друга и учителя Н. Ломоури»). Анализируя статью, исследователь М. Чобанов отмечает, что педагог Н. Ломоури одинаково тепло относился к педагогам и ученикам
всех национальностей. Азербайджанские ученики любили и уважали его не менее грузинских воспитанников, «никто не мог так успокоить и наставить подростка, как Николай
Иосифович» [4, ст.85]. А учения И. гогебашвили помогли Ф. Кочарли внедрить методы обучения родному языку в азербайджанской школе. Он называл И. Гогебашвили «путеводной
звездой» грузинской педагогики. Самый крупный труд Кочарли— «Материалы по истории
азербайджанской литературы» — был опубликован только в 1925 году, уже после смерти
учѐного. Он являлся наиболее точным и информативным источником по истории и развитию азербайджанской литературы своего времени.
В Горийской учительской семинарии педагоги С. Гогличидзе и Л. Агниашвили, наверное, оставили свой след в формировании будущего видного азербайджанского композитора
Узеира Гаджибекова (1885-1948гг.). Узеир Абдул-Гусейн оглы Гаджибеков поступает в семинарию в 1899 году. В программе обучения предусмотривались уроки музыки, пения. , С.
Гогличидзе особое внимание уделял хоровой музыке и теории музыки. В семинарийском оркестре Узеир играл на скрипке, виолончели и духовых инструментах, там же он познакомился с будущим композитором Муслимом Магомаевым (дед певца Муслима Магомаева). Он
часто записывал любимые грузинские как народные, так и классические сольные и полифанические песни. Во время каникул У. Гаджибеков часто присутствовал на спектаклях оперного театра г. Тбилиси.
В 1904 году он окончил Горийскую учительскую семинарию и в течение последующих
четырѐх лет он занимался преподавательской деятельностью в школах Гадрута, Баку В1905
году Узеир Гаджибеков преподавал в Баку, в Биби-Эйбатской школе, а затем в школе «Саадат», где он обучал азербайджанскому языку, математике, географии, истории, а также русскому языку.
Гаджибековым в 1908 году была написана первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун». По мнению исскуствоведа В. Гвахария, вступительная хоровая музыка к этой опере
была написана им в Гори [1,ст.4]. Премьера оперы «Леили и Маджнун» состоялась 25 янва-

ря 1908 года, Первая постановка оперы за пределами Азербайджана прошла в Тбилиси.
Лучшим произведением композитора считается опера «Кѐроглы», написанная в 1936 году. В
общей сложности им было написано 7 опер и 3 оперетты. «Аршин мал алан» является последней и одной из самых популярных оперетт Узеира Гаджибекова. Она была написана
в 1913 году, а потом была организована экранизация произведения Гаджибекова в Азербайджане, в 1945 году, которая обрела большую популярность в Грузии. Гаджибеков считается
также основателем азербайджанской оперной школы. В 1918 году композитор сочинил гимн
Азербайджана, которая с 1991 года вновь стал государственным[6].
В 1920 году У. Хаджибеков основывает Азербайджанскую народную консерваторию в
г. Баку, ректором которой он являлся с 1939 года.
В итоге, на примере даже только этих двух видных представителей Азербайджанского
народа можно заключить, что Горийская учительская семинария и ее азербайджанское отделение оправдали свое назначение. За годы существования (1879-1918гг.) она подготовила
свыше 200 учителей для азербайджанских школ, а ее выпускники внедряли передовые педагогические методы, способствуя обучению на родном языке и создали учебники наряду с
учебниками И. Гогебашвили «Деда эна» («Родной язык») и «Русское слово». Дружба проросшая в стенах семинарии между грузинскими и азербайджанскими учащимися росла и
крепла, чему способствовали учителя, носившие лучшие традиции и передовые идеи грузинской педагогической мысли. Выпускники азербайджанского отделения Фиридун-бек Кочарли и Узеир Гаджибеков стали носителями и проводниками этих идей в своей деятельности на
родине и основоположниками культурных учреждений. По нашему мнению, их наследие до
сих пор нуждается в исследований и глубоком осмыслений, во имя дружбы между закавказскими народами.
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SUMMARY
The necessity of bringing up teachers caused the necessity of opening a new South Caucasus
Pedagogical Seminary in 1876 in Gori (Georgia). By the initiative of the director of the seminary
Semionov in 1879 the so called Tatar department was opened. The department was to prepare Muslim people as teachers for public schools. A pedagogue Simon Goglichidze was appointed as an inspector of the school. About 200 Azerbaijanian teachers were brought up among them. Many of
them have great merit in the development of pedagogical conception of Azerbajan. Such were the
famous pedagogues: S. Belikov, M. Mirzaev, R. Efendiev, a pedagogue and literary critic F. Kocharli, a writer D. Mamedogli-zadi, composers: U. Hajibekov and M. Magomaev and others.
Many articles were written, many conferences and open exhibitions were held in Baku and in
Gori, concerning the friendship of the Georgians and the Azerbaijanians.
Our article aims to remember the merit of the South Caucasus Pedagogical Seminary-the
hearth of bringing up Azerbaijanian Pedagogues and presenting the working experience of its honorary representatives (F. Kocharli, U. Hajibekov).

VəliĢov N.
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
YUXARI QARABAĞ ĠQTĠSADĠ RAYONUNUN
BƏZĠ ETNOOYKONĠMLƏRĠNĠN MƏNġƏYĠ,
ƏMƏLƏGƏLMƏ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikasının qərbində yerləĢir. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, ġuĢa, Tərtər rayonlarının və Xankəndi Ģəhərinin əhatə olunduğu bu
region Azərbaycanın ən qədim bölgəsi hesab olunur. Ərazidəki yurd yerlərinin adlarının tarixi çox
qədim dövrlərdən xəbər verir. Burada qeydə alınan oykonimlərin əmələ gəlməsini əsasən belə qruplaĢdırmaq olar: 1) etnonimlərdən (etnonim yunanca etnos ―xalq‖ və onim ―ad‖ sözlərindən ibarət
olub, ―qəbilə, tayfa, nəsil, tirə, soy, etnik qrup, xalq, millət” anlamlarını bildirir) törənən oykonimlər; 2) antroponimlərdən törənən oykonimlər; 3) oronimlərdən, adonimlərdən törənən oykonimlər; 4) hidronimlərdən törənən oykonimlər; 5) xatirə-memorial xarakterli oykonimlər; 6) fitonim
və zoonimlərdən törənən oykonimlər; 7) baĢqa adlardan törənən oykonimlər.
Azərbaycan ərazisində hələ eramızdan çox-çox əvvəl əhalinin məskunlaĢması nəticəsində
yaranan qədim paleotoponimlərdən, etnonimlərdən bir neçəsinə məhz Yuxarı Qarabağ regionunda
rast gəlinir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Qarabağ bölgəsi Azərbaycan ərazisində ən qədim coğrafi
adların məskənidir. Qarabağ ərazisindəki ən qədim adlara, paleotoponimlərə və etnotoponimlərə
antik tarixçilərin və coğrafiyaĢünasların əsərlərində, Yunan, Roma və Suriya mənbələrində rast
gəlmək mümkündür. Tarixi mənbələrdən aydın olur ki, Azərbaycanda, eləcə də Qarabağda lap qədimlərdən türklər yaĢamıĢlar. Ərəb müəlliflərinin məlumatlarından belə nəticəyə gəlmək olar ki,
Ərəblər Azərbaycana gələndə burada türkdilli əhali əsas kütləni təĢkil etməklə hegemon qüvvəyə
malik idi.
Oykonimlər yaranma xüsusiyyətlərinə görə dildə mövcud olan qanunlara əsaslanır. Onlar
əsasən coğrafi nomenlərin köməyi ilə əmələ gəlir. Tarixi araĢdırmalardan aydın olur ki,
etnooykonimlər xalqımızın ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı olaraq müxtəlif mərhələlərdə yaranmıĢdır.
Yuxarı Qarabağ ərazisində qədim türk mənĢəli tayfalar haqqında qədim və orta əsr mənbələrində
müxtəlif məlumatlar öz əksini tapmıĢdır. Etnotoponimlər Azərbaycan xalqının, eləcə də onun
dilinin formalaĢmasında iĢtirak edən əcdadlarımız barəsində qiymətli mənbə kimi çox dəyərlidir.
Qarabağ etnotoponimlərinin bir hissəsi Alban tayfalarının (Qarqar, Sak, Ərsak, Qardman və s.), bir
qismi isə eramızın əvvəllərindən baĢlayaraq XII əsrə qədər bu ərazilərdə məskən salan Hunların,
Peçeneqlərin, Qıpçaqların, Xəzərlərin, Suvarların, Bulqarların, Oğuzların, Avarların və onların
tərkibində olan çoxlu sayda tayfaların adlarını özündə əks etdirir. Qədim tayfa adlarını özündə əks
etdirən coğrafi adlar xalqımızın tarixini öyrənmək nöqteyi-nəzərindən çox dəyərli məbələrdir. Bu
mənada Yuxarı Qarabağda qeydə alınan bir neçə etnonimik oykonimləri nəzərdən keçirmək maraqlı
olardı.
Çıraqlı kəndi – Ağdam rayonunda, rayon mərkəzindən 16 kilometr Ģimalda, dağətəyi ərazidə
yerləĢir. Bu yaĢayıĢ məntəqəsinin adı bəzən sənədlərdə Çıraxlı kimi də yazılır. Oykonim özündə
qızılbaĢların çıraqlı tayfasının adını əks etdirir. Çıraqlı oykonimi ―çıraq tayfasının yaşadığı kənd‖,
―çıraqlılara məxsus olan kənd‖, ―çıraqların yurdu‖ mənasındadır. Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə
onların bir hissəsi ġirvana köçürülmüĢdür. Çıraqlı tayfası mənĢə etibarı ilə hələ eradan əvvəl ġimali
Qafqazda yaĢamıĢ çirak tayfasının varisi sayılır. I əsrdə yaĢamıĢ məĢhur yunan alimi Strabon
―Coğrafiya‖ kitabında ġimali Qafqaz çöllərində igid, döyüĢkən Sirak (Çırak) adlı tayfanın
yaĢadığını qeyd edir (1. s.480). Qədim yunan dilində Ç hərfi olmadığı üçün güman etmək olar ki,
Strabon onu S kimi Sirak formasında yazmalı olmuĢdur. BaĢqa bir mənbədə Sirak tayfasının
əvvəllər ġimali Qafqazda, Kuban çöllərində, eramızın II əsrindən sonra Cənubi Qafqaz ərazisində
yaĢaması göstərilmiĢdir (2. s.119). Sonralar həmin tayfa Cənubi Qafqazda və digər ərazilərdə geniĢ
yayılmıĢdır. Xalqımızın soykökündə iĢtirak etmiĢ Çirak (Sirak) tayfasının adına hələ eramızdan
əvvəl və eramızın VII-VIII əsrlərinə aid olan yunan qaynaqlarında, Orxon-Yenisey və digər
abidələrdə də rast gəlmək mümkündür.

VII əsrdə ―Coğrafiya‖ əsərini yazmıĢ A.ġiraqasi siraq əvəzinə şiraq sözünü iĢlətmiĢdir. Onun
fikrincə, Alban və Arsaq Ģiraqlarının ayrıca xanlıqları olmuĢdur. Türk dillərində s və ş səsləri oxĢar
olduğu üçün bir-biri ilə əvəz olunurlar. Bu baxımdan Siraq adı Şiraq ilə əvəzlənmiĢdir. Çıraqlı
tayfası mənĢə etibarı ilə Çıraq (Siraq) tayfasının törəmələridir. Son orta əsrlərdə Qarabağda
yaĢamıĢ Qılıclı tayfasının tərkibinə Allahqulular, Qaraçılar, Fərzəlilər, Carallılar, Büklər, YüzbaĢılar, Məmmədibitli, Məmmədli, Məmmədyarlı, Dəhnədağlı, Hacıağalı, Nəsibli, Cəfərli, Zərili,
Tarverdili, Mollalı, Nəzirli, MəĢədili, Namazlı, Hacı MəmiĢli tirələri ilə bərabər Çıraqlı tirəsi də
daxil olmuĢdur. Çıraqlı etnonimi ilə bağlı Azərbaycanda - Kəlbəcər və ġabran rayonlarında Çıraq
kəndi, Göygöl rayonunda Çıraqdərə qəsəbəsi, Xocavənd rayonunda Çıraquz kəndi, eləcə də,
Dağıstanda Çıraq kəndi, Cənubi Azərbaycanda Çıraqlı kəndi, Qərbi Azərbaycanda (Ermənistanda)
Çıraq kəndi, Çıraqlı kəndi, Çıraqoğlukənd, Çıraqlı qışlağı və s. oykonimlər qeydə alınmıĢdır.
Kəbirli kəndi – Tərtər rayonunda, Xoruzlu inzibati ərazi vahidində, Qarabağ düzündə
yerləĢir. Bu yaĢayıĢ məntəqəsinin adı qədim xəzərlərin türkdilli kəbər (kəbirli) tayfasının adı ilə
əlaqədardır. Tarixdən məlumdur ki, xəzərlər eranın əvvəllərindən bəri Qafqaz Albaniyası ilə
əlaqədə olmuĢdur. Hələ erkən orta əsrlərdə Azərbaycan, eləcə də Qarabağ ərazilərinə xeyli xəzər
ailələri köçürülmüĢdür. Tarixi sənədlərdən görünür ki, son orta əsrlərdə Qarabağ düzündə onların
məskunlaĢdıqları ərazi Kəbirli mahalı adlanmıĢdır. Kəbirli tayfaları Qarabağ xanlığının təĢkilində,
formalaĢmasında mühüm rol oynamıĢlar. XIX əsrdə kəbirlilər qərvəndli, ulubabalı, qızıləhmədli,
arıqməhəmmədli adlı 4 qoldan və 36 nəsildən ibarət olmuĢdur (3, s.272). Kəbər (kəbir) tayfasından
ayrılanların bir hissəsinə kəbirli, yəni ―kəbər tayfasına məxsus zümrə‖ adı verilmiĢ, onların bəziləri
toponimiyamızda öz əksini tapmıĢdır (4. s. 159). Bu etnooykonimlə bağlı Azərbaycanda Kəbər
Zəyzit (Şəki rayonu), Kəbirli kəndi (Ağcabədi, Tərtər və Beyləqan rayonları) yaĢayıĢ məntəqələri
mövcuddur.
Quzanlı kəndi (qəsəbəsi) – Ağdam rayonunda, Quzanlı inzibati ərazi vahidində, Qarabağ
düzündə yerləĢir. Hazırda Ağdam rayonunun inzibati mərkəzidir (Ağdam şəhəri 23 iyul 1993-cü il
tarixdə ermənilər tərəfindən işğal edilmişdir). Quzanlı oykonimi qədim türk mənĢəli quzan (kuzan)
tayfasının adını özündə əks etdirir. Quzanlar VI əsrdə Altaydan Cənubi Avropaya qədər geniĢ
ərazini əhatə edən Türk xaqanlığının əsasını qoyan türkdilli tayfalardandır. VI-VII əsrlərdə
kuzanlar (sənədlərdə bəzən kuzen kimi də yazılır) cənub-qərb sərhədi Dərbəndə qədər uzanan
Qərbi Türk xaqanlığı ərazilərində yaĢamıĢlar. Dağlıq Altayda tuba tayfasının bir qolu indi də kuzan
adlanır. Quzanlı türk tayfası Qarabağda uzun əsrlərdir ki, məskunlaĢmıĢlar. Quzanlı
etnooykoniminin birinci hissəsini təĢkil edən quz etnonimi oğuz türk tayfasının adını özündə əks
etdirir. Toponim qədim türk tayfası olan quzların adı ilə bağlıdır. Quzanlı toponiminin tərkibindəki
an komponenti türk dillərində cəmlik bildirən -lar formantının qədim sinonimidir (5, s. 252).
Toponimin tərkibindəki -lı Ģəkilçisi mənsubluq ifadə edir. Ərəb dilində oğuz etnonimi quz (ğuz)
formasında iĢlənir. Quzanlı coğrafi adının yayılma arealları geniĢdir: Kozan mahalı (Qars əyaləti,
Kağızman dairəsi), Quzan qışlağı (Borçalı mahalı, indiki Şəmşəddin rayonu ərazisi), Quzanlı
kəndi (Qərbi Azərbaycan (Ermənistan), Karbi nahiyəsi), Kuzun, Kuzunqışlaq (Azərbaycan
Respublikası, Qusar rayonu), Kazan (Rusiya) və s.
Dilağarda kəndi – Füzuli rayonu ərazisində, rayon mərkəzindən 13 kilometr Ģimalda, FüzuliXocavənd Ģose yolunun kənarında, Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləĢir. Rayonda Dilağarda adı
ilə bağlı 3 kənd var: Yuxarı Dilağarda, Qobu Dilağarda, Araz Dilağarda. Oykonim Azərbaycanın
qədim qaraqoyunlu tayfa ittifaqına daxil olan dilağarda tirəsinin adı ilə bağlıdır. Dilağardalıların
bir hissəsi XV əsrin sonlarında Ağqoyunlu zülmünə görə Araz çayını keçərək indiki Azərbaycan
Respublikasının Füzuli rayonu ərazisində məskən salmıĢlar. Həmin tayfanın müəyyən bir hissəsi
Azərbaycana sonrakı əsrlərdə gəlmiĢdir. Dilağarda etnonimi mənĢə etibarı ilə Qaraqoyunlu tayfa
ittifaqına daxil olmuĢ türk tayfalarındandır. Orta əsrlərdə bu tayfa əsasən Cənubi Azərbaycanda
yaĢamıĢdır. 1820-ci illərdə onların bir hissəsi ġimali Azərbaycana köçmüĢ və indiki Füzuli rayonu
ərazisində məskunlaĢmıĢlar (6, s. 327). Sultan CahanĢah bəy Baranlı-Qaraqoyunlu el içindən
topladığı özəl qorçu dəstəsini diləqarde (―qəhrəmanlığın, qvardiyanın qəlbi‖) adlandırmıĢdır.
ġahsevən elinin oymaqlarından biri Dilağarda obası adlanırdı. Dilağarda oymağının Alar,

Hüseynxanlı, Fətullahlı, Tərəbaşı, Cahanşahlı, Vəliməmmədli, Göüzbulaq və s. obaları mövcud
olmuĢdur (7, s. 148).
Qacar kəndi – Füzuli rayonunda, rayon mərkəzindən 13 kilometr Ģimal-qərbdə, Qarabağ
silsiləsinin ətəyində, Köndələnçayın sol sahilində yerləĢir. Qacar etnonimi qədim türk xalqlarının
dillərində ―adam, ər, kişi‖ anlamında iĢlənən ar sözünün iĢtirakı ilə yaranmıĢdır. XVI əsrə qədər
qacarlar əsasən Azərbaycanın Gəncə, Füzuli və Bərdə bölgələrində yaĢamıĢlar. XV əsrdə
qızılbaĢların tərkibinə daxil olan qacarlar Səfəvilərin hakimiyyətə keçmələrinə köməklik etmiĢlər.
Qacar sözü türk ulusunun adı ilə bağlıdır. Əsas kai tayfaları qacarlar, əfşarlar, zülqədərlər,
çobanlar, padarlar, işamlılar, baharlılar, ustaclılar, ləaklar, xəlillilər, sorsorlar, şaqaqlar,
ossalilar, zəngənələr, armalular və s. hesab olunurdu. Bu tayfaların müxtəlif yerlərdə sakin olması
vaxtı cəlair türklərindən törəyən qacarlar əvvəlcə Kiçik Asiyada və Suriyada məskunlaĢmıĢlar .
Sonralar Topal Teymur onları Mərv, Mazandaran, Qarabağ, Gəncə, Ġrəvan ərazilərinə köçürmüĢdür.
Onlar Azərbaycanda daha da çoxalmıĢdılar. Qacarlar Qarabağda əvvəl də mövcud olmuĢlar.
Onlar Qarabağın köklü sakinləridir. Gəncə qacarlarını Nadir Ģah onun taxta çıxması arzusunun
əleyhinə olduqları üçün Xorasana köçürmüĢdür. Gəncə xanı Cavad xan qacar nəslindən idi. Qacar
elinin Ağcalı, Ağcaqoyunlu, Qovanlı, Qoyunlu, Qolsuzlu, Dəvəli, Ziyadlı (Ziyadoğlu), Yıvalı,
Şambayatlı, İzzəddinli və s. adlı oymaqları olmuĢdur. Azərbaycanda və ondan kənarda Qacar adı ilə
bağlı xeyli oykonim qeydə alınmıĢdır.
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SUMMARY
This article is talking about ecanomical region of Naqornıy Kharabakh and some of its
etnooykhonims. Ġn article Naqornıy Kharabakh etnooykhonims (Chıraqlı, Kabirli, Quzanlı,
Dilagharda, Qachar) there is informatians about their history, geography and did they create.

Veysəlli F., filologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Azərbaycan
QLOBALLAġMA VƏ AZƏRBAYCAN DĠLĠ
Azərbaycan dili bu gün bütün dünya azərbaycanlılarının bir-birilə ünsiyyətini təmin edən
möhtəĢəm bir dildir. Son illərin hesablamalarına görə, bu gün dünyada 50 milyona yaxın adam
Azərbaycan dilində danıĢır ki, bu da dünyanın ən böyük dilləri siyahısında 18-20-ci yerləri
bölüĢdürür.Ġndi bu dil müstəqil dövlətimizin əsas atributlarından olmaqla xalqımızın yenilməz
qalası kimi düĢmənlərin hər cür təxribatına və müdaxiləsinə sinə gərərək müqavimət göstərir. Bu dil
bütün azərbaycanlıları birləĢdirən güclü bir alətdir. Hazırda dilimizin bütün incəliklərini açıb
göstərən monumental əsərlərimiz, Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı aspektlərinin linqvistik Ģərhini
özündə əks etdirən sanballı tədqiqatlarımız, dilimizin keĢiyində duran Dilçilik Ġnstitutumuz və
onlarla ali məktəblərimizdə Azərbaycan dili kafedralarımız var. Dilimizin dövlət dili kimi

iĢlənməsini ana yasamızda təsbit edən ayrıca maddə vardır ki, bunu əldə rəhbər tutan müvafiq
qurumlarımız dilimizin tədqiqi, təbliği və tədrisilə yaxından məĢğul olur. Xalqımızın ölməzliyinin
rəmzi, ruhu və canı olan dilimiz haqqında çox yazılıb, çox deyilib. Ancaq bu heç də o demək deyil
ki, daha deməyə bir söz qalmayıb. Bu heç də belə deyil. Hər dövrün öz tələbi, öz yanaĢma bucağı
olur. Bizim ümdə vəzifəmiz dilimizin müasir elmi konsepsiyalar baxımından tədqiqini davam
etdirmək, tədqiqatlarımıza yeni ruh və yeni istiqamət verməkdən ibarətdir.
Məlumdur ki, hazırkı dünyamızda müxtəlif xalqların və millətlərin bir-birilərilə qarĢılıqlı
münasibətlərində canlı dil mühüm ünsiyyət vasitəsi kimi çıxıĢ edir. ―Bu gün ən müasir sayılan
texnoloji yeniliklər belə dil qədər önəmli ola bilmir, çünki bütün texnoloji yeniliklərin xalqların
məiĢətinə tam daxil olması üçün xüsusi metadilə ehtiyacı vardır, . .. canlı ünsiyyətdə linqvosemiotik
vasitələrlə yanaĢı (təbii dildəki metaforik və metonomik özəlliklər, paralinqvistik ifadələrlə bərabər
intonasiya) etnosemiotik vasitələr də (folklor, rəqs, poza və s.) qarĢılıqlı anlaĢmada mühüm yer
tutur. Qeyd edək ki, son semiotik tədqiqatlar insanda 1000 -ə qədər poza növü fərqləndirir. Onlar,
Y.Lotmanın təbirincə desək, semiosferdə ünsiyyət mədəniyyətinin elementlərinin lokutiv vasitələri
kimi çıxıĢ etməklə danıĢıq aktında illokutiv niyyətin və perlokutiv nəticənin əldə olunmasına,
bununla da ünsiyyətin uğurlu olmasına təminat yaradırlar. Bədən üzvlərinin danıĢıq prosesində
müxtəlif müĢayətedici (danıĢarkən əl-qolun və bədənin digər üzvlərinin hərəkəti) və ya müstəqil
(baĢın o yan-bu yana və ya aĢağı-yuxarı hərəkəti) hərəkəti dinləyəndə intellektual və emosional təsir
oyatmaqla yanaĢı inandırıcı olmaq və həm də danıĢanın kimliyini müəyyən etmək üçün vacib
Ģərtlərdəndir.‖1
Bu gün dilçiliyimizin sürətli inkiĢafını təmin etmək üçün güclü maddi-texniki bazanın
yaradılması və yüksək ixtisaslı dilçi kadrların hazırlığı ilə yanaĢı dünya dilçilik irsinin Respublikamıza gətirilməsi istiqamətində xeyli iĢ görmək lazım gəlir. Bunun üçün dünya dilçilk korifeylərinin
əsərlərini orijinaldan dilimizə tərcümə edib yaymaq2, eyni zamanda Azərbaycan dilçiliyində iĢlənib
hazırlanmıĢ və dünya dilçiliyi səviyyəsində qəbul edilə bilən ideya və fikirləri dünyanın aparıcı
dillərinə tərcümə edib yaymaq Ölkəmizin dilçilik sahəsində qazandığı uğurların dünya miqyasına
çıxarılması baxımından yaxĢı nəticə verə bilər. Biz dünyanın aparıcı ölkələrindən mübadilə yolu ilə
magistraturaya və ya doktoranturaya qəbul təĢkil edə bilsək, ölkəmizə gələn hər bir əcnəbi
tədqiqatçı müəyyən dövr ərzində dilimizin bu və ya digər problemləri ilə bağlı dissertasiya və ya
monoqrafiyalar yazıb müdafiə edərlər və sonra onları aparıb öz ölkələrində çap etdirərlər. Bu da
elmimizin və mədəniyyətimizin əcnəbilər vasitəsilə dünyada yayilmasına güclü təkan verərdi.
Bütün sahələrdə qloballaĢma müĢahidə edildiyi kimi dillə ünsiyyət sahəsində də belə bir
proses özünü aydın Ģəkildə göstərir. Ġndi beynəlxalq aləmdə ingilis dilinin hökmranlığı nəticəsində
baĢqa dillər,o cümlədən Azərbaycan dili də iqtisadi, siyasi, hərbi və mədəni sahələrdə sıxıĢdırılaraq
küncə qısılmıĢ kimi görünür, məhəlli və ya dar çərçivədə iĢlənir. Əsası odur ki, milli dillərdə yeni
məfhumları və konseptləri bildirən sözlər və fikirlər yaranmır, heç buna ehtiyac da qalmır. Digər
tərəfdən, dil sahəsində qloballaĢmanın bir fəsadı da nəzərə çarpır ki, bu da dillərin qarĢılıqlı təsirini
heçə endirir. Nəticədə dili hakim olan xalq eqoist olur, özünü əlçatmaz zirvədə hesab edir. Alman
alimi Y.Trabant bu sahədə müĢahidələrini belə ümumiləĢdirir: ― Ġngilislər və amerikanlar, bir qayda
olaraq, xarici dillərdə əsər oxumağı lazım bilmirlər, onlar həmin əsərləri tərcümə elətdirməyə də
böyük həvəs göstərmirlər.‖3
Məlumdur ki, dil fəaliyyətində gənclər xüsusi yer tutur. Onlar daha yığcam söyləmlərə və
alınma sözlərə üstünlük verirər. ―Ġndi gənclər qrammatikaya və tələffüz qaydalarına fikir vermirlər.
DanıĢanda elə bil saqqız çeynəyirlər. Onların dilində /sms, top, hot, super, hendi, mobil, çat,
download, portal, webside / kimi yüzlərlə söz iĢlənir ki, heç gənclər və ya kosmopolitlər onların
fərqinə varmırlar. Bu sözlər qlobal dilin hücumu, onları götürən dillərin isə fəryadıdır. Mən
demirəm ki, bizim dilimiz tam təmiz olsun. Bu heç mümkün olan Ģey deyil. Amma öz dilimizin
qayğısına qalmalıyıq. Alman alimləri maraqlı tədqiqat aparıblar. Görkəmli Ģairlər Qöte və Haynə
hər cümlədə orta hesabla 30-36 söz iĢlədiblər. T.Mann ―Yozef və onun qardaĢları‖ romanında bir
cümlədə 347 söz iĢlədib. Ancaq indi orta hesabla 5-13 söz iĢlənir. Radio və televiziya veriliĢlərində
isə möcüzə baĢ verir. Bir də görürsən xəbərlərdə deyilir: /London dağılır//, /Liviya çökür//, !Bu lap
əladır ki! və s. Bəzən yersiz təkrarlara yol verilir Biz az danıĢmağın gözəlliyi haqda çox eĢitmiĢik.

Məsələn, hər cümlənin baĢında ―ABġ prezidenti Barak Obama‖ deməyin nə mənası var?! Birinci
söyləmdən sonra elə bircə /Obama/ desək, hər Ģey aydın olar. Fikrimizcə, kino baĢlıqlarındakı kimi
və ya hər yerdə qısa cümlə iĢlətmək savadsızlığın və dil səriĢtəsizliyinin əlamətidir. Elə rəsmi
dövlət vəzifəsində oturan adamın dialektdə danıĢması da auditoriyaya hörmətsizliyin əlamətdir. Bu
gün özümüzdə istehsal olunan məhsullara xarici adların verilməsi heç cür baĢa düĢülən deyil.
/Bonaqua, Nightbar, supermarket, medical club, Talk-show? Job Center? Service Point/ kimi
reklam xarakterli sözlərə nə ehtiyac var?!‖.4
Hazırkı dövrdə mədəniyyətlərarası əlaqələrin bir forması da turizmdir. Turizmin həm
mədəniyyətlərin tanınmasında və yayılmasında, həm də fərdlərarası əlaqələrin geniĢlənməsində
mühüm rol oynadığını indi hamı etiraf edir. Turizm həm də yaxĢı gəlir mənbəyidir. Ġndi dil
baxımından bu sahədə də çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranıb. Məsələn, hər hansı ölkədən
Azərbaycana bir turist dəstəsi gəlirsə, əvvəlcədən sifariĢ verilir ki, ekskursiya ingiliscə olsun.
BaĢqa bir fakta diqqət yetirək. Bu yaxınlarda bizim əməkdaĢlardan birinin kitabının təqdimatında
məmurlardan biri ingiliscə danıĢaraq öz ―biliklərini‖ nümayiĢ etdiririrdi. Təqdimatda isə, demək
olar ki, xarici qonaq yox idi. Bununla heç də onu demək istəmirik ki, biz monodilli olaq.
QloballaĢan dünyada monodillilik və monomədəniyyət formalaĢır ki, bu da bütün dünyanı
məhvə doğru aparır, planetimizin dil rəngarəngliyi və mədəni mənzərəsi yeknəsəkliyə uğrayır.
―Biz monomədəniyyətin və monodilli ölkənin nümunəsini qonĢumuz Ermənistanda görürük.
Bu monomədəniyyət cəmiyyəti məhdud və çıxılmaz edir, milli eqoizm dövlətin siyasi kursuna
çevrilir, özünəvurğunluq və qüsursuzluq sindromu yaradır. Hələ böyük V.fon Humboldt yazırdı ki,
müxtəlif dillər dünyagörüĢlərin müxtəlifliyi deməkdir. Bir dil bilən heç vaxt düĢüncə müxtəlifliyinin nə olduğunu dərk edə bilməz. Bir dil bilən ətrafda baĢ verənləri bildiyi dilin süzgəcindən
keçirdir. Bu da Ģovinizmin və özünəqapalılığın yüksək dərəcəyə qalxması, sonda isə birdilli xalqın
süqutuna aparıb çıxarması deməkdir‖.5
Müstəqillik dövründə bizim Respublikada dil situasiyası xeyli dəyiĢdi. Sovetlər dönəmində
hamımızın imperiya dilini bilməyimiz tələb olunurdu. Hətta rus dili ikinci ana dilimiz elan
olunmuĢdu. Müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra bizim cəmiyyətdə ciddi dəyiĢikliklər müĢahidə
olunr. Bir qism vətəndaĢlarımız dini azadlıq əldə etdikdən sonra ərəb dilinə meyl elədi. Onların
balaları Ġranda və ərəb ölkələrində dini təhsil alaraq fars və ərəb dilində oxuyur və yazırlar. Bir qism
vətəndaĢlarımız Türkiyə türkcəsinə meyl edir, türk mədəniyyətini və dilini təbliğ etməyə çalıĢır,
yeri gəldi-gəlmədi türk kəlmələri iĢlədir, hətta intonasiyanı və vurğunu da dəyiĢdirirlər. Üçüncü
qism vətəndaĢlarımız sovet dönəmində olduğu kimi, rus dilinə sadiq qalaraq bu dildə fəallıq
göstərməkdə davam edirlər. Dördüncü qism vətəndĢlarımız isə, bunları daha çox öz kayeraları
düĢündürür, ingilis dilinə meyllidir. Axırıncılar idarə olunan dilöyrənmə sahəsində daha müntəzəm
müdafiə olunurlar. Nəhayət, əhalinin daha çox hissəsi, biz deyərdik ki, az mütaliə edən qismi, öz
ana dilində, öz türkcəmizdə ünsiyyəti üstün tutur.
Beləliklə, müasir dövrdə millətlərin qarĢılıqlı ünsiyyətndə dil faktoru mühüm rol oynayır. Özü
də dünya miqyasında xalqlararası mədəni, iqtisadi, ticari və s. əlaqələrin inkiĢafında qlobal dil
problemi çox böyük aktuallıq kəsb edir.
Dilçilik elminin obyekti olan dil ən qədim zamanlardan xalqların milli Ģüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin formalaĢmasında əsas amillərdən biri olduğu üçün bəĢər tarixində onun
özünəməxsus ictimai-siyasi əhəmiyyəti vardır. Müasir dövrdə müstəqil dövlətimizin dünya sivilizasiyasında tutduğu mövqe ilə bağlı dilimizin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə öyrənilməsi və
öyrədilməsi, habelə Azərbaycan dilinin qloballaĢan dünyamızda qorunub saxlanılması ümumibəĢəri
çalıĢmalar fonunda öz mədəniyyətimizin, adət və ənənələrimizin qorunması kimi baĢa düĢülməlidir.
Məsələ burasındadır ki, ingilis dilinin yayılmasında ingilislərdən daha çox baĢqa millətlərin
nümayəndələri canfəĢanlıq edirlər. Ġngiltərənin nüfuzlu Oksford universitetinin danimarkalı alimi
Fillipson ―Linqvistik imperializm‖ adlı kitabını çap etmiĢdir. Bununla Ġngiltərə kimi ölkənin böyük
universitetlərindən biri öz mövqeyini bildirmiĢ oldu.
Məsələyə diaxron aspektdə yanaĢıldıqda ―dilin tarixi onun daĢıyıcısı olan xalqın tarixidir‖
konsepsiyasından çıxıĢ edərək, bu sahədə dərin araĢdırmaların aparılması üçün tədqiqatçılarımızın
dilimizin və xalqımızın tarixən bölgədə və dünyada təmasda olduğu etnomədəniyyətlərə aid tarixi

mənbələri araĢdırmaq, dilimiz və dilçilyimizlə bağlı fikir və mülahizələri toplayıb təhlil etməklə
xalqımızın kimliyi və mədəni səviyyəsi haqqında dolğun məlumatlar əldə edə bilərik. ―Kitabi Dədə
Qorqud‖dan bəri həm öz mütəfəkkirlərimizin, həm də dünya dahilərinin dilimizi yüksək səviyyədə
dəyərlərndirmələri dilmizin necə qüdrətli və yenilməz bir ünsiyyət vasitəsi olduğunu sübut edir. F.
fon BodenĢted, Bestujev Marlinski, M.Y.Lermontov, Avqust von Qaksthauzen, M.P. Falev və
baĢqaları dilimizə yüksək qiymət vermiĢ, onun nəinki Azərbaycanda, həm də Qafqazda və Asiyada
möhtəĢəm ünsiyyət vasitəsi olduğunu, fransız dilinin Avropada olduğu kimi Azəraycan dilinin bu
bölgələrdə ünsiyyət vasitəsi kimi ĢıxıĢ etməsini dəfələrlə qeyd etmiĢlər. MəĢhur səyyah və folklorçu
A.fon Qaksthauzen XVIII əsrin ortalarında yazırdı ki, ermənilər əsərlərini öz dillərində yox, tatar
(Azərbaycan-F.V.) dilində yazırlar, çünki bu dil Qafqazın cənubunda xalqlar arasında informasiya,
ticarət və qaĢılıqlı anlaĢma dilidir, bu mənada onu Avropada fransız dili ilə müqayisə etmək olar.‖6
Fikrimizcə, xalqımızın qədimdən yüksək intellektual səviyyədə olmasını sübut etmək üçün bu cür
qaynaqları toplayıb çap etmək bizim qarĢmızda duran mühüm vəzifə olmalıdır.
Ölkə daxilində dilimizin vəziyyəti, ondan cəmiyyətin müxtəlif sahələrində istifadənin
səviyyəsi, xaricdə yaĢayan soydaĢlarımıza, dilimizi internet vasitəsilə öyrənən və öyrənmək istəyən
əcnəbilərə kütləvi-informasiya vasitələrinin köməyilə yardım göstərmək, müasir tələblərə cavab
verən müxtəlif sorğu xarakterli lüğət və kitabçaların, o cümlədən Ölkəmizin fauna və florasını əks
etdirən sözlüklərin, yerli və əcnəbi adların transliterasiyasının elektron variantda hazırlanması,
kompüterlə dilöyrətmə və dilimizin müasir səviyyədə formal və semantik təhlili bugünkü dilçiliyimizin aktual problemlərindən sayılmalıdır, canlı dilimizdə çeĢidli dərs vəsaitlərinin tərtbiqi müvafiq
qurumların qarĢısında bir nömrəli vəzifə kimi dayanır.
Azərbaycan və dünya linqvistik irsinin, habelə bütövlükdə dilçilik elminin müasir səviyyəsinin öyrənilməsi, Azərbaycan dilçilik konsepsiyasını və dəyərlərini dünyaya çıxartmaq və dünya
dilçiliyinin nəzəri fikirlərini Azərbaycana gətirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə
müasir dilçilikdə fundamental əsərlərdən bəzilərinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək Ģərhlərlə
çap edilməsi, habelə Respublikamızın görkəmli dilçilərinin əsərlərinin almanaxının hazırlanması
müvafiq qurumların qarĢısında duran aktual məsələdir.
Dilin fəlsəfə (dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi, dilin ontoloji və metodoloji problemləri), psixologiya (ünsiyyətin uğurluluğu və uğursuzluğu problemləri), sosioloinqvistika (cəmiyyətin müxtəlif
səviyyələrində və qurumlarında dilin iĢlənməsi, milli dil, variantları və dialektləri, dil siyasəti və
millətlərarası ünsiyyətdə dilimizin yeri), fiziologiya (koqnitiv dilçilik, afaziya, loqopediya, defektologiya v s.), texnologiyalarla (maĢınla tərcümə, danıĢıq aktı nəzəriyyəsi, danıĢanın kimliyinin nitqinə görə, yəni səs obrazlarının tanınması, kriminalistikada dilin rolu), semiotika (dilin iĢarəviliyi
və dil iĢarələrinin baĢqa iĢarələrdən fərqi, dil iĢarələrinin praqmatik və semantik təhlili, mətn dilçiliyi və diskurs təhlili) əlaqələri müasir nəzəri dilçilik iĢığında öyrənilməli və bu sahələr üzrə tədqiqatlar sistemli olmalıdır. Dilçiliyimizdə hökm sürən Ģablonçuluq və avrosentrizmə son qoymaq vaxtı gəlib çatmıĢdır. ġirin ana dilimizin özəlliklərinin üzə çıxarılması, M.KaĢqaridən üzü bu yana söylənilmiĢ fikirləri saf –çürük edib dilçiliyimizin tarixini əks etdirən sanballı bir əsər yazıb ortaya qoymalıyıq.
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SUMMARY
The present linguistics is to be definde as a strike of languages for first place in the generall
globalisation in the world. It is clear that the english language wins over because it is spoken
language more than 2 billons people. We must today think about ouer language witch is mother
tongue of 50 million men living in different regions of the world.

Vəliyeva F.,
Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan
AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏKĠ BƏZĠ ONOMATOPĠK ORNĠTONĠM TƏRKĠBLĠ
FRAZEOLOJĠ BĠRLƏġMƏLƏRĠN LEKSĠK-SEMANTĠK TƏHLĠLĠNƏ DAĠR
(ingilis dili ilə müqayisədə)
Məlumdur ki, frazeologizmlər və eləcə də, palemeoloji vahidlər inventarı olduqları bu və ya
digər dilin daĢıyıcılarının düĢüncə tərzi və yaĢam standartlarına görə yaranır. BaĢqa sözlə desək, bu
qəbildən olan leksik vahid və ifadələr həmin dildə danıĢan insanların cəmiyyət vərdiĢləri, həyat
Ģəraiti, məĢğuliyyət və inanclarına uyğun olaraq müəyyən spesifiklik qazanır. Lakin hər bir xalqın
təkrarsız özünəməxsusluğunu yaĢadan frazeoloji vahidlərdə müəyyən universal xüsusiyyətlər var.
Əksər dünya dillərində rast gəlindiyinə görə, universallıq statusu daĢıyan həmin xüsusiyyətlər ətraf
mühitin, təbiətin və deməli, flora və faunanın özəllikləri frazeoloji leksikada öz əksini tapır. Bu
mənada, heз Ģübhəsiz ki, həmin leksik plastın fərqli dillərə nəzərən müqayisəli təhlili araĢdırmaya
cəlb edilən dillərin daĢıyıcılarının təfəkküründəki ―dünyanın dil mənzərəsi‖ndəki ortaq və fərqli
cəhətləri aĢkara çıxarmaq üçün maraqlı material verir. Təqdim olunan tədqiqatda araĢdırmaya cəlb
olunmuĢ frazeologizmlər məhz, həmin ―ikiliy‖in – etnokulturoloji fərdilik və ümumbəĢəri universallıq sintezinin dəyərləndirilməsi baxımından xüsusi maraq kəsb edir. Belə ki, frazeoloji birləĢmələr özlüyündə dil spesifikliyi möhürü daĢısalar da, onomotopik leksikanın yaranma metodları isə bu
ya digər səviyyəli fərqliliklər nəzərə alınmasa, dünya dilləri üçün, demək olar ki, eynidir.
Bu və ya digər dilin frazeoloji inventarının onun təfəkkür tərzi və bədii təxəyyül potensialının
əks etdirməsi faktını yəqinləєdirmək üçün onu (həmin frazeolji inventarı) digər dilin analoji leksik
vahidləri ilə müqayisə etmək kifayətdir. Bu zaman müəyyən labüd ortaqlıqlarla yanaĢı, həyat tərzi,
adətlər, mərasim, kulinar və s. vərdiĢlərin ortaya qoyduğu fərq meydana çıxacaq. Bu mənada,
ornitonim tərkibli frazeoloji birləĢmələr istisna təĢkil etmir, Belə ki, fərqli dil daĢıyıcıları olan
xalqların fərqli coğrafi mühit və Ģəraitdə yaĢaması onların təbiətin qavrayıĢında, daha dəqiq desək,
onun (təbiətin ) simvollaĢdırılmasında fərqli standart və prioritetlərdən çıxıĢ etməsinə yol açır. Bu
zaman eyni bir fikrin və ya eyni bir yanaĢmanın izahı zamanı alleqorik ifadə vasitələri xalqa görə
dəyiĢir. Belə ki, məsələn, inəyə ―tapınan‖ xalqın (məsələn: hindlilərin) folklorunda ona qarĢı
istehlakçı münasibətin yer alması (Azərbaycan folklorundakı sayaçı nəğmələrdə olduğu kimi.
Məsələn: Qızıl inək, yiyən mənəm, Sənə qızıl deyən mənəm...[ 1]) və ya onun (inəyin) qaborit və
yöndəmsizliyindən dolayı, həqarət-tənqid simvolu kimi istifadəsi mümkünsüzdür. Digər tərəfdən
türklərdə yüksək iĢlənmə tezliyinə malik olan ―qurd ürəkli‖, ―qurd ürəyi yemək‖ kimi bənzətmə və
ifadələrinin analoqu digər dillərdə fərqli zoonimik tərkibli frazemlə ifadə olunur ki, bu da qədim
əcdadlarımızın Ergenekon əsatirinə dayanan inanclarının spesifikliyi ilə bağlıdır. OxĢar vəziyyəti
ornitonim tərkibli frazeoloji birləĢmələr də müĢahidə etmək mümkündür. Məsələn: dilimizdəki
―qırqovul kimi baĢını kolda gizlətmək‖ frazeoloji birləĢməsini ruscaya hərfi tərcüməsi ―как
курапатка спятаться в кустах‖, ingiliscəsi isə ―to bury one‘s head in the sand‖ kimi səslənsə də,
bu variantlar rusdilli və ingilisdilli toplum üçün semantik adekvatlığı təmin etmək iqtidarına malik
deyil. Belə ki, həmin cəmiyyətlər üçün bu ornitonim (qırqovul) ―problemi görməməzliyə vurmaq‖,
―süni Ģəkildə, onu görməzdən gəlmək‖ kimi anlamları ilə iç-içə simvolikləĢən obrazı təcəssüm
etdirmir. Bu mənada qərbbədii təxəyyülü üçün simvolikləĢmiĢ fərqli obraz – ―dəvə quĢu‖ var. Və

məhz, bu səbəbdən, qeyd olunan ornitonim tərkibli frazemin qarĢılığı rus dilində ―как страус,
спрятать голову в песке‖ (hərfi tərcümə: ―dəvə quєu kimi, baĢını qumda gizlətmək‖), ingilis
dilində isə ―to behave like ostrich‖ yaxud ―to bury one‘s head in the sand as an ostrich‖, yəni
―dəvə quĢu kimi davranmaq‖, ―üzünü dəvə quĢu kimi aparmaq‖.
Haєiyəyə çıxıb onu da qeyd edək ki, qloballaĢan dünyada müxtəlif xalqların və fərqli sivilizasiyaların steoreotip və anlayıĢları arasında kəskin sərhədlər aradan qalxdığı üçün müəyyən
simvol, totem, alleqorik personaj bilgilərinin mübadiləsi aktivləĢmiĢdir. Bu mənada, Azərbaycan
ədəbi dilinə straus ornitonimi ilə bağlı frazeologizmlərin yol tapması və yuxarıda haqqında bəhs
etdiyimiz və analoji semantik yük daĢıyıcısı olan ifadələrlə paralel Ģəkildə iĢlənməsi tamamilə
anlaĢılan görünür. Məs: Bunu baĢa düĢ və straus kimi baєini guma soxmagla özünü görünməyən
kimi bilmə! (http://www.azadliq.org; 03.04.2011.); O deyir ki, rəsmi Bakı «straus siyasəti»ndən
qurtulmalıdır. (http://www.azadliq.org; 11.01.2012).
Analoji durum Azərbaycan dilinə tərcümə edilən ornitonimli frazemlər və atalar sözlərində də
müĢahidə olunur. Məs: Ġngilis dilindəki Crows never pick crow‘s eye. – palemeoloji vahidinin hərfi
tərcüməsi belədir: ―Qarğa heç vaxt (o biri) qarğanın gözünü cıxartmaz‖. Lakin həmin ifadənin
dilimizdəki analoqunda artıq ornitonim yer almır. Müq. et: Ġt itin ayağını tapdalamaz.
OxĢar məqamlar onomotopik mahiyyətli ornitonimlərin yer aldığı frazeoloji birləĢmələrdə də
müĢahidə olunsa da, burada ideofonik ortaqlıqdan və ya ən azından yaxınlıqdan doğan müəyyən
uyğunluğunluqların olması faktı da etiraf edilməlidir.
Yeri gəlmiĢkən onu da, təkrarən vurğulayaq ki, irəlidə əyani Ģəkildə izləyəcəyimiz kimi,
dillərin fonetik imkanlarından və artikulyasiya vərdiĢlərinə görə, onomatopların özləri də az və ya
çox dərəcəli fərqliliklərdən xali deyil. Lakin həmin spesifiklik təzahürləri semantikada izlənilən və
təєəkkьr tərzi, yaĢam standartları və adət-ənənələrin diqtə etdiyi özünəməxsusluqla müqayisə
ediləcək səviyyədə deyil. Belə ki, insanlar ―təbiətin səsi‖nə ―qulaq verərkən‖, təxminən eyni səsləri
eĢidir və həmin səsləri öz fonetik inventarının məhdud və ya geniĢ imkanlarına görə səsləndirirlər.
Və nəticədə meydana gələn ideofonik (Ideofon (yunanca: ideo ―ideya, fikir‖; fon isə ―səs‖
deməkdir) ―mənası denotatının səslənməsi ilə sız bağlı olan sözlərə deyilir‖. Ġdefonlar sırasına ilkin
rüĢeyimində səs təqlidi və ya yamsılamasından doğan sözlər durur. [3]) vahidlərin ortaq mənbəyi
olur. Daha növbəti mərhələdə dilin təklif elədiyi derivativ modellərə uyğun ―ĢəkilçiləĢmə modelləri‖ iĢə düĢür ki, bu da ideofonu öz ilkin mənbəyi ilə əlaqədən bir qədər də uzaqlaĢdırır.
Və bəzən həmin dəyiĢikliklər nəticəsində elə bir sözlə qarĢılaĢırıq ki, o, öz ilkin təqlidi
platforması ilə, demək olar ki, bütün bağları kəsmiĢ kimi görünür. Və yalnız dərin və israrlı
tədqiqatlar onların etimonunun hər hansı bir konkret əĢya və ya varlıq deyil, sadəcə ideofonik
birləĢim olduğunu ortaya qoyur.
Konkret faktların nümunələrə müraciət etməklə, fikirlərimizi əsaslandırmağa çalıĢaq.
Məsələn, Tutuquєuluq etmək, tutuquєu kimi (tək) təkrarlamaq. (Nümunə: Müəllimin dediklərini
və ya dərslikdə oxuduqlarını mexaniki olaraq təkrar etməyə çalışan şagird danışmır, tutuquşuluq
edir və onda heç vaxt anlatma vərdişləri inkişaf edə bilməz. Azərbaycan müəllimi. 01.10.2010.
Xaricə gedən sovet adamlarının çoxu isə özlərini az qala manqurt kimi aparırdılar, tutuquşu kimi
deyilənləri təkrar edir, qrammafon valları kimi daxildən görünməz əllərlə qurular, sözlərini yüz
ölçər, min biçərdilər ki, içindən bir şey çıxmasın. Cabir Novruz. Ġngiltərədə Azərbaycan görüĢlər
Ədəbiyyat və incəsənət», 16 mart 1990-cı il.), ingiliscəsi ―to parrot.‖ (to parrot sinkretik fel olub
həm ―tutuquşu” ismini, həm də ―tutuquĢu kimi təkrarlamaq‖ felini ifadə edir [ 4, 1053]), ruscası
―повторять как попугай‖.
Cücə komponentli frazemlər: yumurtadan çıxmıĢ cücə, dünənki cücə
Məsələn, Yumurtadan yenicə çıxmış cücə də bilir ki, bu ölkədə 200 min manat həftədə bir
dəfə, 8 səhifədə, ağ-qara rəngdə, kiçik tirajda nəĢr edilən, müəlliflərinə aĢağı qonorar verən, elə də
böyük yaradıcı kollektivi olmayan bir qəzet üçün fantastik rəqəmdir (http://kultaz.com;
04.04.2009.);Onların imzası yekə, möhtəĢəm idi, mənimki isə yumurtadan təzə çıxmış cücəyə
oxĢayırdı.(http://www.mediaforum.az/; 26.10.2006.).
Təqlidi sözdən tırəməsi Ģübhə doğurmayan və bu özəlliyi tədqiqatçılar tərəfindən etiraf edilən
cücə sözü qeyd olunan kontekstdə ―təcrübəsiz adam‖, ―gənc olan birisi‖, ―ağzından süd iyi gələn

biri‖ anlamlarının ifadəsi üçün istifadə edilir. Sözü gedən ornitonimin bu məna yükünə ironik çalar
qatma özəlliyi onun palemeoloji vahidlərdə bu kontekt çərçivəsində iĢtirakını təmin etmiĢdir :
―Dünən yumurtadan çıxmıĢ cücə xoruza banlamaq öyrədir‖. Müqayisə edək: Bəs yumurtadan
yeni ―cik‖ eləyib çıxan gənclərə nə deyək? (http://www.525.az; 03.06.2011) Rəqib komandanın
Elnur Abdullayev, Kamran Ağayev və yumutrtadan dünən "çık" eləyib çıxan Vobaya isə məsləhət
görərdim ki, rnboĢ-boĢ danıĢmaqdansa, gedib futbollarını oynasınlar. (http://stadium.az; 04.03.2011.).
Göründüyü kimi, burada artıq haqqında bəhs edilən ev quĢunun ―səsi‖ eĢidilir, baĢqa sözlə, bu ornitonimə bağlı ideofon istər palemeoloji vahiddə, istərsə də ona istinadən meydana gəlmiє frazemlərdə boy
gцstərir.
Cücə kimi islanmaq, islanmıĢ cücə kimi olmaq. Tərcüməsi: ―to be soaked (wet) to the
skin‖. Məlumdur ki, toyuqdan (və məntiqi olaraq, öncədən fərqli olaraq, suda üzə bilən ev
quĢlarının (ördəyin, qazın) lələkləri olduğundan onlar, demək olar ki, islanmırlar, daha dəqiq desək,
isalq qalmır. Yeri gəlmiĢkən onu da əlavə edək ki, ördək, qaz və digər ev quĢlarının bu özəlliyi də
frazeoloji birləĢmələrdə öz əksi tapmıĢdır. Məs: ing.d. it is like water off a duck’s back (hərfi
tərcümə: ―ördəkdən su geri tökülən kimidir‖.), rus d. как с гуся вода (hərfi tərcümə: qazdan
(tükülən su kimi). Maraqlıdır ki, Azərbaycan dilində oxĢar frazemə təsadüf edilmədiyi halda,
qohum tatar dilində müvafiq semantikalı ifadənin yer aldığı qeyd olunur: каздан су төшкəн
сыман [5; 165].
Toyuq və ya cücənin eyni vəziyyətəki acınacaqlı aqibəti onun (islaq toyuq və cücənin)
antropofonimləĢməsinə yol açmıĢdır. Cücənin bu özəlliyindən qaynaqlanan frazeologizm dilimizdə
iki mənada iĢlənir: 1) ―tamam islanmaq‖, ―təpədən dırnağa kimi suyun içində olmaq‖; 2) ―özünü
itirmək‖; ―aciz duruma düĢmək‖. Məs: Osip cücə kimi islanmış halda evə gəldi.(Ġsmayıl ġıxlı)
Evdən çətirsiz çıxıb sinifə cücə kimi islanmış girirdik.(Vəsilə Usubova); YağıĢda islanmış cücə
kimi təpədən dırnağa qədər suyun içində idi (AqĢin Evrən). Bu misallardakı frazeoloji birləĢmələr
birinci qrup məna yükünə uyğun anlam kəsb edirlər.Digər nümunələrdə izləyəcəyimiz frazemlər isə
atrtıq fiziki deyil, ruh halını, emosiolnal durumu əks etdirirlər və ikinci qrupa daxil edilə bilərlər.
Məs: Hər çətinliyə dözən, dağı-dağ üstə qoymağı bacaran Tələt indi islanmış cücəyə dцnmьєdь.
(ġahvələd Əliyev.) Arvad qıpqırmızı qızarmıĢ, kiĢi isə islanmış cücəyə dönmüşdü. (http://
dinimiz.blog.ru); Əvvəlki Sicimquludan əsər-əlamət qalmamıĢdı, islanmış cücəyə oxĢayırdı
(ġahvələd Əliyev).
Maraqlıdır ki, ―islanmış cücə‖ ideomunun dəqiq analoquna rus dilində təsadüf edilsə də (мокрая курица), ingilis dilinə tərcümə zamanı L.P.Sakayevanın da qeyd etdiyi kimi, bəzi hallarda onu
digər ornitonimin yer aldığı frazemlə əvəz edirlər: like a dying duck in a thunderstorm ( hərfi
tərcümə: ―fırtınada ölən ördək kimi‖) [ 5; 166].
Göründüyü kimi, frazeoloji birləĢmələr özlüyündə nə qədər də spesifiklik ―möhürü‖ daĢısalar
da, ornitonimli ifadələrdə quĢların ―davranıĢ‖larının antropoformikləĢməsi onlara (həmin frazeoloji
birləĢmələrə) ortaq cəhətlər qazandırır. BaĢqa sözlə, etnokulturoloji informasiya daĢıyıcısı olmayan
həmin frazemlər təbiətdə, daha konkret desək, təbiətin bir parçası olan quĢlarda müĢahidə edilən
xüsusiyyətlərin insan davranıĢına ―köçürülməsi‖ nəticəsində yarandığından müəyyən ortaq
cəhətlərdən xali deyillər.
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SUMMARY
This article deals with the lexico- semantic analysis some phraseological units with the components of onomotoric ornitonyms in the Azerbaijani language in comparison with the English language. Although there are some national peculiarities in the phraseological units, there is some
similarity in the meaning of the ornitonymic phraseological expressions. Just this aspect – the unity
of the national peculiarity with the universal nomination makes ornitonymic phraseological units
the interesting object of investigation. In this article some phraseological units with the name of
birds- hen, pheasant, duck etc. have been analyzed in this article.

Vəliyev E.,
dissertant, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan
FELĠN NÖV ġƏKĠLÇĠLƏRĠ
FORMADÜZƏLDĠCĠ ġƏKĠLÇĠLƏRDƏN BĠRĠ KĠMĠ
Felin növ kateqoriyası subyekt, obyekt və predikat arasındakı münasibətləri ifadə edir. Ümumi
dilçilik ədəbiyyatında felin növləri, əsasən, iki cür səciyyələndirilir: a) subyekt, obyekt və predikat
arasındakı müxtəlif münasibətlərin ifadə forması; b) müəyyən konstruksiyalar daxilində sintaktik və
semantik vahidlərin uyğunluğunun ifadə forması kimi (1, s. 210). Bu baxıĢlardan birincisini semantik,
ikincisini isə semantik-sintaktik baxıĢ adlandırmaq olar. Ġstər birinci, istərsə də ikinci baxıĢ türk
dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində bu kateqoriyanın sərhədlərini müəyyənləĢdirməyə imkan
vermir. Çünki bu dillərdə ―felin növləri‖ adı altında öyrənilən qrammatik (leksik-qrammatik) kateqoriya
həm məzmun, həm də forma baxımından hind-avropa dilçiliyindəki növ anlayıĢından əsaslı Ģəkildə
fərqlənir.
Bu məsələyə münasibət bildirən M.Qıpçaq yazır ki, subyekt, obyekt və predikat arasındakı
münasibət ayrı-ayrı dillərdə müxtəlif üsullarla ifadə olunur və bunun üçün xüsusi morfoloji
kateqoriyanın olması vacib deyildir. Növ kateqoriyası morfoloji kateqoriya olmaq etibarı ilə yalnız
nominativ dillərə xasdır. Yəni növ kateqoriyası nominativliyin morfoloji implikasiyalarından biridir.
Ona görə ki, neytral, sinifli, aktiv və erqativ dil tiplərində bu kateqoriya müĢahidə olunmur. Məsələn,
erqativ dil tipinə aid olan Ġber-Qafqaz dillərinin əksəriyyətində (Nax-Dağıstan, abxaz-adıq, avar, ləzgi
dilləri qrupları və s.) felin məlum və məchul semantikası morfoloji baxımdan fərqləndirilmir. Burada fel
növlərinin funksiyasını kontekst və söz sırası yerinə yetirir (4, s. 86).
Azərbaycan dilçiliyində felin növ kateqoriyası aĢağıdakı kimi Ģərh olunur: ―Fellərdə növ
müxtəlifliyi subyektin felə qarĢı və bir də fellə obyekt arasındakı münasibətdən irəli gəlir: hərəkətin
icrasında subyektin fəal və ya qeyri-fəal iĢtirakı, yəni obyektin üzərinə təsir edib-etməməsi,
subyektin obyekti və obyektin subyekti əvəz etməsi və sairədən təzahür edir‖ (2, s. 157). Uyğun
fikir B.Xəlilov tərəfindən də söylənilmiĢdir: ―ĠĢ, hal və hərəkəti icra edən subyekt ilə obyekt
arasındakı münasibətin qrammatik forması feldə ifadə olunur. Bu zaman növ kateqoriyası yaranır.
ĠĢ, hal və hərəkətin icrasında subyektin fəal və qeyri-fəal iĢtirakı ola bilir‖ (3, s. 209).
Türk dillərində felin növlərini araĢdıran F.R.Zeynalov yazır ki, felin məna növləri bir tərəfdən
obyektlə subyektin bir-birinə olan münasibətini, digər tərəfdən isə hərəkətin həm obyektə, həm də
hərəkəti icra edən Ģəxsə, qrammatik subyektə olan münasibətini bildirməyə xidmət edir. Qeyd
etdiyimiz bu münasibətlərin təzahür formaları hər bir konkret türk dilində fərdi xüsusiyyətlərə
malikdir. Fellərin növləri təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası ilə üzvi surətdə bağlı olub, onunla
vəhdətdə meydana çıxır. Belə ki, hər iki kateqoriyanın əsasını hərəkətin obyektlə subyektə olan
münasibəti və sonuncuların bir-birinə olan münasibəti təĢkil edir (6, s. 231). Buradan aydın olur ki,

növ kateqoriyası felə məxsus qrammatik kateqoriya olsa da, onun meydana çıxması təkcə fellə
əlaqədar olmayıb, bütövlükdə kontekstdən asılıdır. BaĢqa sözlə desək, fel növ anlayıĢının meydana
çıxmasının elementlərindən yalnız biri kimi özünü göstərir.
Türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində felin növ kateqoriyası kifayət qədər
araĢdırılsa da, bu kateqoriya ilə bağlı bir sıra məsələlər mübahisəli Ģəkildə qalmaqdadır.
Y.M.Seyidov həmin problemləri nəzərdə tutaraq yazır: ―Bununla belə, felin növ kateqoriyası ilə
əlaqədar bəzi cəhətləri aydınlaĢdırmaq lazımdır.
Birinci. Bu kateqoriya, doğrudanmı, qrammatik kateqoriyadır?
Ġkinci. Qrammatik kateqoriyadırsa, müstəqildir, yoxsa baĢqa bir qrammatik kateqoriyanın
tərkib hissəsidir?
Üçüncü. O, bir qrammatik kateqoriya kimi tam formalaĢıbmı? Sabit və ardıcıl paradiqması
varmı?
Dördüncü. Bu kateqoriyanın müəyyənləĢmə prinsipi nədir?
BeĢinci. Bu kateqoriya üzrə necə qruplaĢma aparıla bilər, yəni felin məna növləri
hansılardır?‖ (5, s. 317).
Biz növ kateqoriyası ilə bağlı mübahisəli məsələləri bir kənara qoyaraq felin növlərini əmələ
gətirən Ģəkilçi morfemlərin mahiyyətini aydınlaĢdırmağa çalıĢacağıq. Məlumdur ki, məlum növ
istisna olmaqla felin digər qrammatik növləri Ģəkilçi morfemlərin fellərə artırılması yolu ilə yaranır.
Həmin Ģəkilçilər bunlardır: -l, -ıl4, -n, -ın4, -ş, -ış4, -aş2, -dır4, -t. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
Ģəkilçilər bütün fellərə deyil, fellərin müəyyən bir qisminə artırılır. Məhz bu cəhət felin növlərini
əmələ gətirən Ģəkilçi morfemlərin mahiyyəti ilə bağlı mübahisələrin yaranmasına səbəb olur.
Türkoloqların bir qismi (E.V.Sevortyan və b.) belə bir fikri müdafiə edirlər ki, növ Ģəkilçiləri
tarixən sözdüzəldici Ģəkilçi olmuĢ, türk dillərinin sonrakı tarixi inkiĢafı nəticəsində sözdəyiĢdirici
Ģəkilçilərə doğru inkiĢaf etmiĢlər. Y.M.Seyidova görə, felin növ kateqoriyası tam qrammatik
kateqoriyadır. Onun nitqdə fəaliyyəti, mövqeyi, oynadığı rol qrammatik quruluĢ fonunda meydana
gəlir. Buradakı semantik çalar isə baĢqa bir cəhətdir və kateqoriyanın qrammatik təbiətini dəyiĢmir.
Biz inkar etmirik ki, növlərin cümlə strukturuna təsirini nəzərə almasaq, ancaq onlara sözün daxili
dəyiĢmələri baxımından yanaĢsaq, burada söz yaradıcılığına meyli görə bilərik. Lakin bu, həmin
məsələyə semantik rəng üçün əsas vermir (5, s. 321). Müəllif bir az sonra bu məsələyə təkrar
qayıdaraq yazır: ―Beləliklə, fikrimizcə, felin növ kateqoriyası müstəqil kateqoriya kimi ayrılsa da,
o, tam formalaĢmıĢ qrammatik kateqoriya deyil. Bu cəhətdən felin növ kateqoriyasını sifətin dərəcə
kateqoriyasına bənzətmək olar‖ (5, s. 324-325).
Türkoloqların digər qismi isə (N.A.Baskakov, N.K.Dmitriyev, B.A.Serebrennikov, M.Zəkiyev və b.) bu fikirdədir ki, felin növ Ģəkilçiləri tarixən sözdəyiĢdirici Ģəkilçi olmuĢ, daha sonralar
onlarda sözdüzəldicilik qabiliyyəti meydana çıxmıĢdır. Məsələn, M.Zəkiyev yazır ki, növ Ģəkilçiləri
sözdüzəltmə funksiyasını daha sonralar sözün mənasının dəyiĢməsi (inkiĢafı) ilə əlaqədar Ģəkildə
yerinə yetirməyə baĢladılar. Daha doğrusu, sözün mənasının dəyiĢməsi ilə bu və ya digər növdə
olan bəzi fellər növ mənasında deyil, yeni fellər kimi baĢa düĢülməyə baĢladı (bax: 8, s. 273).
Türkoloq alimlərin bir qismi isə növ Ģəkilçilərini formadüzəldici Ģəkilçi kimi xarakterizə edir.
Məsələn, A.N.Kononov yazır ki, növ formadüzəldici kateqoriyadır, ayrı-ayrı təsadüflərdə
sözdüzəldiciliyə də xidmət edir. Sözün ilkin əsasından asılı olaraq, növ Ģəkilçiləri hərdən onlara
(ilkin əsaslara) növ deyil, lüğəvi məna da verir (7, s. 197). B.Xəlilov da bu fikri müdafiə edir: ―Bəzi
dilçilər növ Ģəkilçilərini formadüzəldici Ģəkilçilər hesab edirlər. Bu fikirdə olanların mövqeyi daha
düzgündür. Belə ki, növ Ģəkilçiləri sözyaradıcılığının tələblərinə cavab vermir, yeni mənalı fellər
əmələ gətirmir. Sadəcə olaraq, feldə qrammatik formaları (qrammatik subyektləri) dəyiĢir. Nəticədə
isə iĢ, hal və hərəkətin icrasında (yəni feldə) subyektin məlumluq, məchulluq, qayıdıĢlıq,
qarĢılıqlılıq, müĢtərəklik, icbarlıq münasibətlərini üzə çıxarır‖ (3, s. 208).
Bura qədər söylədiklərimizi ümumiləĢdirərək belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, fel növlərini
əmələ gətirən Ģəkilçi morfemlər öz mahiyyəti etibarı ilə formadüzəldici Ģəkilçilərdir.
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SUMMARY
The article investigates the thoughts of the linguists defling with the being of voice affixes
of the verb word-bulilding suffix or word-changing suffix.
Views to this problem in the Turkish languages are analyzed and at the end come to a conclusion that essentially suffixes deriving the verb voices are the formative suffixes
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THE ROLE OF THE AZERBAIJANI CULTURE
IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING
It is well-known that language is the means of the forming, developing and keeping of the
culture. Culture lives and develops in the language. But at the same time the language develops in
the culture. So, language and culture are closely interrelated.
It is necessary to emphasize that culture plays a role in language teaching in two important
ways. First, culture is significant in the linguistic dimension of the language itself, affecting the
semantic, pragmatic, and discourse levels of the language. Second, culture is operative in a
pedagogical sense in that choices need to be made regarding the cultural content of language
materials and the cultural basis of the teaching methodology.
The role of cultural learning in the foreign language auditorium has been the concern of many
scholars and teachers and has sparked considerable controversy, yet its validity as an equal
complement to language learning has often been overlooked or even impugned.
Culture and communication are inseparable because culture not only dictates who talks to
whom, about what, and how the communication proceeds, it also helps to determine how people
encode messages, the meanings they have for messages, and the conditions and circumstances
under which various messages may or may not be sent, noticed, or interpreted. Culture is the
foundation of communication.
People must possess a certain level of global competence to understand the world they live in
and how they fit into this world. This level of global competence starts at ground level – the
university and its faculty with how they generate and transmit cross-cultural knowledge and
information to people. The core of cross-cultural communication is to establish and understand how
people from different cultures communicate with each other. Effective communication with people

of different cultures is especially challenging. Cultures provide people with ways of thinking,
seeing, hearing and interpreting the world. Thus the same words can mean different things to people
from various cultures, even when they talk the same language. When the languages are different
and translation has to be used to communicate, the potential for misunderstanding increases. The
study of cross-cultural communication is fast becoming a global research area. As a result cultural
differences in the study of cross-cultural communication can already be found.
Intercultural learning develops in learners the knowledge for recognising, valuing and
responding to linguistic and cultural variability through processes of inferring, comparing,
interpreting, discussing and negotiating meaning. Going beyond cross-cultural education,
interlectual learning requires not only observation, description, analysis and interpretation of
phenomena in the context of human communication and interaction, but also requires active
participation in explaining and interpreting. Learning other languages gives the learners insight into
the people, culture and traditions of other countries and helps them to understand their own
language and culture.
Intercultural dialogue is not a conversation between two cultures, but a close interaction of
them. Intercultural dialogue is a process that comprises an open and respectful exchange of
interaction between individuals, groups and organizations with different cultural backgrounds or
world views. Intercultural dialogue is the communication between the representatives of the various
cultures from different countries. In multicultural society several cultures live together and co-exist.
For example, Oxford Brookes University has a student body of approximately 18,000 of whom
17% are international. The University has in recent years made substantial efforts to internationalize
its curriculum in order to develop cross-cultural capability and global perspectives amongst its UK
and international students. The research shows that the student experience becomes more authentically internationalized because the task invites a more international perspective and the students
have to develop strong cross-cultural communication skills and boost intercultural dialogue. English
language proficiency is not considered by staff and students to be the only determinant of success in
tertiary education.
Our Azerbaijan Republic is multicultural as it is the acceptance and encouragement of many
cultures in a society. Living in multicultural society has also some advantages. People can get to
know many cultures, their lifestyles, traditions, habits, cuisine and music. Experiencing and
understanding different cultures is the first part of acceptance. In a truly multicultural society one
can find people of different backgrounds or religions living together and even getting married. In
our country you can easily find just married couples from different religions, cultures, nations. And
we respect all of them.
Some countries welcome foreign cultures more than other. For instance, in Azerbaijan you can
find information written in many different languages, however, in Germany you will mainly find
information in German and sometimes in English. Today the USA is obviously a melting pot of
different societies. The USA has certainly developed into one big multicultural society as with
many cultures, so with various languages.
It is very important to know that cultural awareness is the foundation of communication and it
involves the ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural values,
beliefs and perceptions. I think, as we live in the 21-st century we have to be a cultural awareness in
order not to fall in cultural shock when we‘ll meet the different representatives of various nations.
Cultural awareness becomes central when we have to interact with people from other cultures.
Increasing cultural awareness means to see both the positive and negative aspects of cultural
differences.
Cultural diversity is a defining feature of human societies, and different approaches to
accommodating diversity have sparked heated debates all over Europe. Although the questions
framed and discussed specifically as multicultural ones vary across time and place, the notion of
culture equality has developed into site of controversy in several countries. Cultural diversity could
be a source of problems, in particular when the organization needs people to think or act in a similar
way. Diversity increases the level of complexity and confusion and makes agreement difficult to

reach. On the other hand, cultural diversity becomes an advantage when the organization expands
its solutions and its sense of identity, and begins to take different approaches to problem solving.
It is the reality that every language has its own beauty and peculiarities. As is generally
known, the map of the world has not changed, but the close connection and the interaction of the
languages influenced on the ways of the expression of the borrowings.
When we discuss the mutual influences in the languages and the processes connected with the
borrowed words, it is necessary to mention that in our days the native language has borrowed words
which are taken from the non-kindred languages. But this process has taken place in different ways.
Together with the notion the new borrowed word may have also the other meaning. Mutual influence among the world languages and the borrowings – all these processes has happened very often.
So, it gives the reason to analyze all these processes.
It is well-known to the historical-comparative Linguistics that Phonetics, Lexics and Syntax
are the most mobile levels of the language. The problem of borrowings in different languages is
given special attention because all the borrowings are done by people.
Translation is one of the components of intercultural dialogue. BA and MA programs on
translation offer a special course on ―Country studies and intercultural dialogue‖. Written
translation gives a broader access to different information sources, thus pursuing intercultural
dialogue. Events promoting intercultural dialogue is an essential part of learner‘s campus life. This
is especially important when the higher education becomes more globalized and internationalized.
The students of foreign languages department make celebrations of many religious and national
holidays of the country they study, such as Christmas, Halloweens day, etc. In their turn foreign
students are active participants of Novruz and other Azerbaijani national holidays celebrations. In
this way we demonstrate mutual tolerance and respect to each other‘s religious and national
heritage.
Conferences, round tables, visiting homes of native families, participating in parties and many
other similar events also promote intercultural understaning. The role of joint educational projects
which AUL has with the universities in Norway, UK, USA, France, Germany, Israel and India in
expanding cross cultural relations should be emphasized.
Creating the atmosphere of tolerance and mutual respect to national identities and valueing
them is especially important now, when international terrorism, separatist movements are real
dangers to humanity.
English plays a central role in the globalization and it has become the language of choice for
communication between the various peoples of the Earth. Globally it is imposing itself as the
language of business, scientific research, aviation and so on. The ideal which remains within reach
would be accept English as a practical tool of communication without ceasing to strive for the
maintenance and strength of other languages in symbiosis with their own cultures. English language
reflects the creativity of the human race. Knowing this fact that in our days the English language is
one of the most important languages in the process of intercultural communication and as it is not
our native language, the role of the translation is greater up today. Needless to say that nation acquires each other‘s culture through translation literatures and it reflects nations‘ cultures. Thus,
translation has been instrumental in transmitting culture, sometimes under unequal conditions responsible for distorted and biased translations, ever since countries and languages have been in contact with each other.
As it is known, translation as a means of intercultural communication, is a kind of moral,
cultural and spiritual wealth and activity of human. It goes back down to ancient history. It played
always a significant role in the cultural history of some nations and the world culture on the whole.
In our days translation activity obtained unprecedented scope thanks to the increased international
contacts. The right choice of the word for a complete transformation of the meaning of the word in the
text is one of the complicated objectives in the translation process. The difficulty of this task is
conditioned by the complex nature of the word and its versitile and semantic value. The word as a
lexical unit in Azerbaijani and Turkish, English and German, Italian and French, Arabic and Russian
languages don‘t always coincide. Too often one word in the Azerbaijani or Russian may correspond a

composite word or a whole word combination of English. Analyzing the idioms of English, Azerbaijani
and Russian peoples, we came to conclusion that their material-moral values are alike. There are several
examples illustrated these investigations. For example: ―Acizi vurmazlar. – Don‘t hit a man when he‘s
down. – Лежачего не бьют‖. Or ―Adamın sözü doğru olanda qılınc kimi daĢdan keçər. – Truth has
thorns. / Truths and roses have thorns about them. / Home truths are hard to swallow. / Home truths are
usually unpalatable. / Nothing stings like the truth. – Правда двенадцать цепей разорвѐт. / Прямое
слово рожном торчит. / Правда всегда перетянет‖.
Many more examples can corroborated the conclusion that different peoples have alike
material-moral values. Thus, if we learn not only foreign languages, but also versatile foreign
cultures, we can better understand each other and this tendency will come to common understanding and mutual respect between peoples throughout the world.
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SUMMARY
The role of the culture in the foreign language teaching is undoubtedly tremendous. During
intercultural communication we feel the necessity to give special attention to the ways coming to
multiculturalism as all these processes are done by people. The connection and the influence of the
culture in the process of foreign language teaching are described in suggested to your attention
article.
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NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W AZERBEJDŻANIE
I JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z TYM PROBLEMY
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ
Bardzo ważną rolę ma świadomość narodowa. Na terytorium Azerbejdżanu mieszkają różne
narody i często można spotkać mieszane małżeństwa. Dzieciom z takich rodzin trudno przychodzi
określić swoją tożsamość narodową i nawet uświadomić sobie, który z języków jest jego językiem
podstawowym czy tym bardziej ojczystym, a który drugim. Najbardziej potocznie pojęcie „naród‖
można określić jako zbiorowość ludzką, grupa o pewnych wspólnych cechach. Podobnie jak
indywidualnego człowiek można charakteryzować za pomocą jego osobowych cech, również naród
manifestuje swoja odrębność jako wspólnota poprzez określony zespół łączących go cech
wspólnych. Jest trwałą, historycznie wytworzoną zbiorowością etniczną ludzi mówiących
najczęściej tym samym językiem, zamieszkującym to samo terytorium, skupionych wokół
wspólnych wartości, o wykrystalizowanej świadomości narodowej, mającą wspólne państwo lub
dążącą do jego wykształcenia oraz należącą do wspólnego systemu ekonomicznego. Rozwój
świadomości narodowej jest procesem długotrwałym. Punktem przełomowym jest moment, kiedy
większość ludzi uzna, że stanowią jeden naród. Podstawowym składnikiem świadomości jest
pamięć historyczna. W początkowych fazach są to przekazywane ustnie baśnie historii narodu

polskiego, później w formie pisemnej. Wspólne cele, są też ważnym czynnikiem, który mają na
względzie dobro narodu i ojczyzny jako terytorium.
Ważną rolę odgrywa też rodzina tak jak we wszystkich sprawach w życiu. Jeśli dziecko widzi,
że np. 3 maja rodzice nie pracują, chodzą na wybory, wywieszają flagę narodową na święta
narodowe, w szkole z okazji tych świąt są robione akademie i różne przedstawienia, i można byłoby
tak dużo jeszcze wyliczać- wtedy te dzieci uczą się miłości do kraju, uczą się jak jednoczyć się z
innymi członkami tego samego narodu. Potem to dziecko będzie robiło to samo i przekaże to swoim
dzieciom. Te wszystkie rzeczy są ważne, by potrafić lub próbować zrozumieć jak ważny jest kraj,
wspólnota, jedność, która łączy i zrzesza ludzi pozornie sobie obcych i obojętnych. Nie ważne czy
czynniki budujące tożsamość narodową się zmieniają, czy inaczej je tylko formułujemy. Ważne by
miały oczekiwane skutki, by dawały poczucie jedności z innymi i miłość do kraju. Okazuje się, że
ludzie nie wiedzą czym jest błąd językowy, nie znają jego istoty i granicy. Zenon Klemensiewicz
tak tłumaczy pojęcie błędu językowego: jest to odstępstwo od normy, a wszelka norma jest
społecznym nakazem takiego właśnie, a nie innego zachowania się pod grozą sankcji. (Zenon
Klemensiewicz, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, PWN, Warszawa 1982)
Sankcją za błąd językowy może być :
- strach przed ośmieszeniem własnej osoby,
- lęk przed odrzuceniem kulturalnym,
obawa przed zlekceważeniem środowiska.
Osoba władająca w sposób sprawny i poprawny językiem, postrzegana jest przez
społeczeństwo za człowieka wykształconego, jest on ceniony i poważny. Z współczynnikiem czasu
wiąże się także panująca moda językowa danego okresu, która narzuca i reklamuje się krzykliwie,
nieraz nachalnie, ale przelotnie. Diagnoza błędów językowych zawsze zajmowała ważne miejsce w
glottodydaktyce. Chociaż z biegiem czasu to profilaktyka wielokrotnie się zmieniała. W praktyce
nauczania języka obcego ilość i charakter błędów językowych było jednym z najważniejszych
wskaźników dobrej znajomości języka. Prawie wszyscy badaczy, którzy zajmowali się zjawiskiem
nauczania języków obcych, brali pod uwagę także błędy popełniane przez kompetentnych
użytkowników, którzy byliby w stanie samodzielnie je poprawić, także pojawienie się błędów i
eliminowanie tych błędów.
Większość badaczy uważa , że trudności w nauczaniu języka obcego i pojawienie się błędów
są nieuniknione i dlatego ten aspekt staje się dla nauczyciela jednym z najważniejszych.
Przyczyny pojawiania się błędów mogą być różne:
1. dowód braków w nauce,
2. dowód nieskutecznego nauczania,
3. szybkie dążenie do komunikacji bez względu na ryzyko,
4. niezastosowanie przez użytkownika języka we właściwy sposób posiadanej kompetencji.
Wykrywanie i analiza błędów dają możliwość wyjaśnienia obiektywnych trudności, które
powstają podczas przyswajania języka obcego przy konkretnej formie kształcenia, a także dają
możliwość zidentyfikowania sfery posługiwania się językiem, która jest u danego użytkownika
najbardziej podatna na błędy, i skupienia na niej uwagi metodyków i lektorów. Następnie należy
omówić jeszcze jedno ważne w warunkach wielojęzyczności pojęcie lingwistyczne – interferencję
językową. Termin „interferencja‖ pochodzi z łacińskiego inter (między) i ferentis (nieść).
Interferencja to wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej systemów (odrębnych języków
lub też dwóch dialektów należących do tego samego języka) przejawiające się przez kontakt
językowy i dwujęzyczność. Terminem tym określa się także ślady wzajemnego oddziaływania
dwóch języków na różnych płaszczyznach językowych (podsystemach). Zjawisko interferencji
językowej jest częste w środowiskach wielojęzycznych, w gwarach mieszanych i przejściowych. W
lingwistyce zjawisko interferencji pojawia się podczas kontaktowania trzech języków. Np.: język
ojczysty, angielski (L1) i francuski (L2) czyli pod wpływem jednych systemów językowych staje
się odchylenie od norm systemów innych języków. Przyczyną interferencji może być ten fakt, że
osoba buduje swoją wypowiedź według norm języka ojczystego albo L1. Ze względu na kierunek

negatywnego oddziaływania, Halina Komorowska proponuje zatem następujący podział:
(H.Komorowska, Nauczania gramatyki…, s.105)
1) interferencja międzyjęzykowa – wpływy L1 lub innych języków obcych;
2) interferencja wewnątrzjęzykowa – wpływy w obrębie L2;
Interferencja może stać się jednym ze źródeł pojawiania się błędów. Wyniki badań wykryły,
że problemy multilingwalnego uczenia się są bardzo skomplikowane i pojawiają się we wszystkich
płaszczyznach języka i mają wpływ na produktywną i receptywną działalność językową podczas
nauczania się L2. Interferencję można zauważyć prawie we wszystkich następujących
płaszczyznach języka: fonologiczna, ortgraficzna, morfologiczna, syntaktzcyna, leksykalna. W
fonetyce najczęściej spotykanym rodzajem interferencji jest interferencja według analogii. To ma
związek przede wszystkim z akcentem językowym. Interferencja fonetyczna może utrudniać
zrozumienie sensu słowa, a to zjawisko może doprowadzić do naruszenia aktu komunikacyjnego.
Np. akcent w języku polskim jest stały i zawsze pada na przedostatnią sylabę, w języku
azerbejdżańskim akcent stały i pada na ostatnią sylabę, a w języku rosyjskim akcent jest ruchomy.
Interferencja ortograficzna pojawia się na piśmie: przenoszenie umiejętności pisania języka
ojczystego do języka docelowego. To może doprowadzić do błędów ortograficznych. W sferze
ortografii należy zwrócić uwagę na napisanie słów-analogów. . Np.: wstyd – стыд, brew – бровь,
kolano – колено, wodospad – водопад, prom – паром, humor – юмор. Nie zaleca się jednak
tłumaczyć w każdym konkretnym przypadku różnice napisania tych słów. Uczący się samodzielnie
musi wybrać odpowiednią strategię zapamiętywania.
Leksykalna interferencja zwykle może doprowadzić do bukwalizmu. Np.: słowo "dywan‖
rozumiany po rosyjsku jest jako „ковер‖, a nie „kawior‖; słowo „róża‖ jest rozumiana jako kwiat
„роза‖, a „roża‖ (рожа) będzie rozumiana jako „morda‖. Właśnie tutaj dużą rolę grają tzw.
„fałszywi przyjaciele‖. Zjawisko „fałszywych przyjaciół‖ można uniknąć pracując ze słownikiem.
W tekstach współczesnych – szczególnie w naukowych i publicystycznych bardzo często
można zobaczyć takie słowa , jak translacja, partycypacja, kreacja, industrializacja, które bardzo
często występują w różnych językach czyli zapożyczenia, zamieniając rodzime słowa. Czasem
zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w miejsce rodzimych jednostek leksykalnych, które nie dość
dokładnie oddają sens pojęcia. Analiza zjawisk interferencji w gramatyce pozwala określić typowe
problemy które powstają podczas opanowania gramatyki. To pozwala na znalezienie racjonalnych
sposobów objaśnienia i przyswajania materiału językowego. Zjawisko interferencji gramatycznej
można przewidzieć podczas porównywania form czasownika, wykrywając przy tym różnice i
podobieństwa.
Systemy gramatyczne języka ojczystego, L1 i L2 mają wiele wspólnych cech, które pojawiają
się jak na morfologicznym tak również na syntaktycznym poziomie, a mianowicie: w danych
językach istnieją te same części mowy i części zdania. Różnice pojawiają się podczas
porównywania dowolnej części mowy, np., niezgodność rodzaju gramatycznego : cel (m) – цель(f);
medal (m) – медаль (f); риск (m) – музей (n).Na syntaktycznym poziomie zjawisko interferencji
można zauważyć podczas naruszenia logicznej kolejności słów.
Najważniejszą przyczyną interferencji semantycznej – jest wieloznaczność, homonimia i
synonimia gramatycznych form językowych. Z zapożyczeniami leksykalnymi związane są
interferencje semantyczne. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy sama forma wyrazu pozostaje nie
zmieniona, zmienia się natomiast pod wpływem obcym jego znaczenie. A więc na przykład pod
wpływem języka rosyjskiego nowe znaczenia przybrały wyrazy wiodący „główny‖, cienki
„subtelny‖, obowiązkowo „koniecznie‖. Pojęcie interferencji językowej jest ściśle związane z
innym pojęciem, określanym jako „transfer‖, ale nie można ich jednak ze sobą utożsamiać,
ponieważ różnią się one zakresem znaczeniowym. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego określa
transfer jako (...) przenoszenie wzorów z języka ojczystego na język obcy w procesie jego
opanowywania. Zjawisko to występuje zarówno w fonetyce, jak i w gramatyce oraz słownictwie (...).
Niektórzy rozróżniają transfer pozytywny i negatywny. Transfer pozytywny ma miejsce wtedy, kiedy
w wyniku przeniesienia wzoru z języka ojczystego na obcy powstaje w tym języku struktura
poprawna. Zachodzi to wtedy, gdy obydwa języki wykazują w danym zakresie podobieństwo

strukturalne. ( Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Ossolineum
1993, s.559-560).
Natomiast Szulc (1994: 220; zob; 20. też 1979; 632-638) rozdziela oba terminy. Uważa, że:
„Transfer ujemny przejawia się w nauce języka obcego w postaci błędów językowych, będących
skutkiem różnic zachodzących pomiędzy wcześniej zautomatyzowanymi. (…) Natomiast transfer
dodatni umożliwia produkowanie akceptowanych wypowiedzi w języku obcym tam , gdzie
zachodzi zgodność nowych zachowań językowych z już posiadanymi. W dydaktyce języków
obcych transfer ujemny określany bywa zwykle mianem interferencji językowej‖.
H.Komorowska definiuje „transfer‖ krótko i zwięzłe: jest to przenoszenie opanowanej
uprzednio umiejętności na opanowywanie innej, nowej umiejętności. Dzieli ona transfer na trzy
typy: negatywny, zerowy i pozytywny:
1. transfer zerowy – nie wymaga dodatkowego komentarza poza stwierdzeniem, że istnieje
on wtedy, gdy nie stwierdza się żadnego znaczącego wpływu umiejętności na umiejętność ani
języka na język, czyli można go uznać za nieistniejący.
2. transfer pozytywny – oznacza wpływ pożądany, przyspieszający i ułatwiający opanowanie
nowych umiejętności.
3. transfer negatywny – to wpływ szkodliwy, tj. niepożądany i hamujący proces opanowania
nowych umiejętności. (cyt. za E. Lipińska, Język ojczysty..., s. 81)
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РЕЗЮМЕ
Цель данной статьи – проанализировать систему преподавания польского языка в
Азербайджане, и какие существуют проблемы, связанные с этим. В проблематике этой темы
автор столкнулся с явлением азербайджанского билингвизма. Совершение языковых ошибок
во время преподавания иностранным языком – явление несомненное и ожидаемое, особенно
у лиц, которые только начинают его изучать. Однако типы и частота языковых ошибок могут
служить указателем источника ошибок и того, каким образом можно эффективно им противодействовать.
С одной стороны, можно предположить, что лица, родным языком которых является
русский, способны быстрее овладеть польским языком, чем те, чей родной язык генетически
отдалѐн от польского и отличается по системности (системностью), в нашем случае это азербайджанский язык. С другой стороны же нельзя игнорировать опасность негативного трансфера, который в случае схожих языков, пожалуй, больше, чем тогда, когда различия существенны. Следующей целью данной статьи является анализ языковых ошибок, то есть определение того, какой фрагмент подсистемы польского языка доставляет изучающим наибольшие трудности, и как пропорции появления данных языковых ошибок изменяются в последующих этапах изучения языка.

Zamanov N., tibb elmləri namizədi, dosent,
Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan
HEYDƏR ƏLĠYEV NĠTQĠNDƏ FƏLSƏFĠ BAXIġLAR
Siyasi natiqliyimizin banilərindən biri kimi Heydər Əliyevin nitqinin araĢdırılması bu gün də
aktualdır.Heydər Əliyev nitqinin gücü bir çox nitq elementləri –səmimiyyət, qətiyyət, nikbinlik,
poetizm və.s ilə Ģərtlənir ki, onlardan biri də böyük natiqin nitqindəki fəlsəfi fikirlərdir. Müdrikliyi
sevmək kimi qəbul edilən fəlsəfə tarix boyu görkəmli Ģəxsiyyətlərin sözləri ilə zənginləĢib, özünün
yüksək səviyyəsinə gəlib çatıb.
Qurban bayramı günü Lerikli fermer XanıĢ ġaluyevlə görüĢdəki çıxıĢda Heydər Əliyev
müdrikliyə elə müdrikcəsinə də tərif verir, müdriklik anlyıĢına, bu fəlsəfi anlayıĢa öz təfəkkürü
əsasında tərif verir: ―Bilirsiniz¸ mən keçən dəfə də demiĢəm alimlərimiz, Ģairlərimiz, mədəniyyət
xadimlərimiz hesab edirlər ki, dəyərli sözləri onlar deyə bilərlər. Ancaq xalqımızın çoxəsrlik
tarixində dəyərli, müdrik sözləri müdrik insanlar deyiblər. Müdriklik təkcə o insanların elmi biliyi,
təhsili ilə bağlı deyildir. Müdriklik insanın həyatı dərk etməsi, gedən proseslərə düzgün qiymət verə
bilməsi və ondan özü üçün lazımi faydalar götürməsidir‖ [2].
Bir məqalə ilə Heydər Əliyev nitqinə daxilən xas olan fəlsəfiliyi araĢdırmaq fikrindən uzağıq.
Sadəcə dialektika, onun inkĢaf qanunları, kateqoriyaları, müasir fəlsəfə və onun istiqamətləri ən
baĢlıcası isə insan fəlsəfəsinin böyük natiqin nitqində yerini müəyyənləĢdirmək, gələcəkdə bu
sahənin daha da dərindən tədqiqi üçün zəmin yaratmaqdır. Heydər Əliyev nitqlərində ‖dialektik
ziddiyyətlər qanunu‖ mühüm yer tutur. Bu qanun sadə xalq dilində, müxtəlif çeĢidli auditoriyaları
düĢündürür, nitqin cazibə qüvvəsini birə on, birə yüz qat artırır:
―Mənim də həyatımda çox əziyyətli günlərim, illərim olubdur. Çox faciəli illərim olubdur.
Ancaq yenə də taleyimdən çox razıyam. Bu mənim taleyimdir- onun çox parlaq cəhəti də, faciəvi
cəhəti də mənim taleyimdir. Bu günkü də mənim taleyimdir. Ancaq bu gün zəhmətdən, əziyyətdən
savayı heç bir Ģey yoxdur. Mən bunu da özümə çox böyük xoĢbəxtlik hesab edirəm ki, xalqıma belə
böyük miqyasda, çərçivədə xidmət etmək imkanı əldə etmiĢəm‖.[1]
Bu kiçik parçada taleyin parlaq və faciəvi cəhətləri, əziyyətli illər və xalqına geniĢ miqyasda
xidmət etmək imkanı kimi əksliklər ziddiyyətdə olduğu qədər həm də vəhdətdədir. Dialektikanın
kəmiyyət dəyiĢmələrinin keyfiyyətə və əksinə keçməsi qanunu, eləcə də müasir fəlsəfədəki
mülkiyyət fəlsəfəsi Heydər Əliyen nitqində çulğalaĢır. ÖzəlləĢdirmədən sonra kənd təsərrüfatında
məhsuldarlığın yüksəlməsi birinci qanuna uyğundursa, özəl sektorun inkiĢafının azad sahibkar
yaratması isə mülkiyyət fəlsəfəsinə aid olur. Ġqdisadi cəhətdən azad insanın siyasi azadlığının
Ģəksiz olması fəlsəfəsi ortaya qoyulur: ―Bilirsiniz ki, biz indi özəlləĢdirmə proqramını həyata
keçiririk, torpağı camaata paylayırıq. Camaat torpağın sahibi olur. Ət, süd, yağ istehsalı artmıĢdır.
Siz bilirsiniz ki, özəl sektor necə böyük əhəmiyyətə malikdir. KeçmiĢdə bizdə olan kollektiv iĢlər
isə öz nəticəsini vermədi‖. [3] Dialektikanın forma və məzmun kateqoriyalarının vəhdəti Heydər
Əliyev nitqində tez- tez səslənir. Görkəmli Ģəxsiyyətlərə ucaldılan heykəllər haqqında onun fikirləri
bu sıradandır.
Heykəllər Heydər Əliyev üçün formadır. Əsas məzmun isə heykəlin qoyulduğu Ģəxslərin
Ģəxsiyyəti ilə səciyyələnir. ġəxsiyyətlərin öyrənilməsi yolunda, xalqın yaddaĢını qorunması yolunda,
məzmuna açar olmaq yolunda heykəllər mühüm bir vasitədir:
―Biz bu gün, bu el bayramı günü Məhəmməd Füzulinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıda, Füzuli
meydanında ucaldılmıĢ heykəlinin qarĢısına güllər qoyduq. Ancaq Füzulinin özünün yaratdığı mənəvi
heykəl bizim hər birimizin qəlbindədir. O əbədi yaĢayacaq, gələcək nəsillərin qəlbində də yaĢayacaqdır‖. [4]
Müasir dövrün mənəvi mühiti elmi- texniki tərəqqi və bəĢəri dəyərlər, dövlət aparatının qüdrətinin
artması, eləcədə müasir cəmiyyətin üzləĢdiyi təhdidlər və təhlükələrlə xarakterizə olunur [5, 7, 9]
Elmi texniki tərəqqinin bizim ölkəmiz üçün də qaçılmaz olduğunu göstərən böyük natiq elmi
–texniki tərəqqinin törətdiyi bəĢəri dəyərlərə münasibətdə etinasızlığa qarĢı mübarizəyə çağırır:
‖ Mən təhsil məsələsi üzərində çox dayandım. Çünki təhsili olmayan gənc, Ģübhəsiz, həyatda lazımi

yer tuta bilməz. Ġndi dünya mədəniyyət dünyasıdır, intellektual dünyadır, elmi- texniki tərəqqi
dünyasıdır. Azərbaycanı elmi- texniki tərəqqi səviyyəsində inkiĢaaf etdirmək üçün Ģübhəsiz ki,
yüksək təhsilə, elmə nail olmalıyıq. Bununla yanaĢı istərdik ki, gənclərimiz həm milli ənənələrimiz
əsasında, həm də bəĢəri mənəvi dəyərlər əsasında, əxlaq, mənəviyyat məsələlərinə çox fikir
versinlər ―. [2]
Filosoflar və sosioloqlar müasir cəmiyyət üçün səciyyəvi olan bir sıra problemlər-inflyasiya,
iĢsizliyin artması, biganəlik, süstlük, narazılıq, dəyərlərin böhranı, alkoholizm, narkomaniya,
korrupsiya və.s göstərilir ki, bunlar bu gün cəmiyyətin üzləĢdiyi təhlükələrdir.[5, 6, 9]Bu təhlükələr, onların mövcudluğu, bu təhlükələrin aradan qaldırılması yollarını Heydər Əliyev bir filosof
kimi auditoriyalar üçün çözə, qiymət verə, çıxıĢ yollarını göstərə bilir: ― Azərbaycanda gənclər
arasında cinayətkarlığın artması, əxlaq pozğunluğunun olması, sərxoĢluğa, narkomaniyaya meylin
çoxalması haqqında məlumatları ürək ağrısı ilə qarĢılayırıq. Gənclər bizim gələcəyimizdir.
Azərbaycanın gen fondu gənclərdir. Biz onları hər tərəfli qorumalıyıq. ġübhəsiz ki, dövlət orqanları
da bu mənfi halların gənclərə sirayət etməsinin qarĢısını almaq üçün lazimi tədbirlər görməlidirlər.
Ancaq bunlar təkcə cəza tədbirləri olmamalıdır.Birinci növbədə profilaktik tədbirlər görülməli,
təlim-tərbiyyə iĢləri aparılmalı, valideyinlər tərəfindən, təhsil ocaqlarında gənclərin tərbiyəsinə fikir
verilməlidir ‖.
Tamın hissələrdən təĢkil olunması, tamı hissədə öyrənmək fəlsəfəsi böyük natiqin dilində teztez səslənir: ―Çünki Azərbaycan ayrı- ayrı bölgələrdən ibarətdir və ölkəmizin hər bir Ģəhəri , hər bir
yaĢayıĢ məntəqəsi, hər bir rayon Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və onun ərazi bütövlüyünü təĢkil
edən məntəqədir, bölgədir. Buna görə də əgər biz Zəngilan problemləri haqqında danıĢırıqsa,
demək, bütün Azərbaycanın problemləri haqqında danıĢırıq. Zəngilan problemlərinin təhlili,
müzakirəsi yolu ilə biz bu gün bütün çıxıĢlarda bu hiss olundu.GörüĢümüzü Ümumazərbaycan
problemlərinin təhlilinə, müzakirəsinə çevirdik― [4].
Heydər Əliyev çıxıĢlarında hər bir Ģəxsə, hadisəyə, fərdi yanaĢma fəlsəfəsinin Ģahidi oluruq:
―Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə çox Ģəxsiyyətlər olub.Amma elə Ģəxsiyyətlər
olur ki, onlar özünəməxsus bir yer tutur, təkrarolunmazdırlar, onları heç kəs əvəz edə bilmir.
Məsələn, Süleyman Rəhimov da, Mirzə Ġbrahimov da, Hüseyin Cavid də, Rəsul Rza da, Səməd
Vurğun da, Cəlil Məmmədquluzadə də, Sabir də, Rüstəm də belədir. Bu gün bizim dövrümüzdə
yaĢayanlardan söhbət açsaq ,Bəxtiyar Vahabzadə də belədir. Ġkinci bir Bəxtiyar Vahabzadə yoxdur.
O, baĢqasına bənzəmir və onu heç kəs əvəz edə bilməz.Sabah baĢqa bir Ģəxs yaranacaqdır, onun
bəlkə də baĢqa xüsusiyyətləri olacaqdır.
Bəli, xalqımız elə xalqdır ki, tarixin hər bir mərhələsində böyük, dahi insanlar yetiĢdirir və biz
bununla fəxr etməliyik. Biz kasıb xalq deyilik.Yəni biz intellekt cəhətdən kasıb deyilik. Bəli,
xalqımızın zəkası çox zəngindir‖.
Ümumiyyətlə yekunlaĢdırıcı modal sözlə nitqini qurtaran böyük natiq, Azərbaycanın dahi
Ģəxslərinin antroponomik olaraq sıralamaqla onların təkrar olunmaz Ģəxslər olduğunu auditoriyaya
anladır.Sonda isə iki yerdə bəli təsdiq ədatının köməyi ilə müasir tarix fəlsəfəsini fərdi yanaĢma ilə
uzlaĢdırır.
Ġnsan onun yeri məsələsi fəlsəfi bir problem kimi filosofları düĢündürüb insanın nələrə qadir
olduğu , insanın hansı potensiala malik olması Heydər Əliyev fəlsəfi düĢüncələrində özünü necə də
qabarıq biruzə verir:
―Bu əsərlər və ümumiyyətlə, sərgi bir daha onun sübut edir ki, insan nə qədər böyük istedaddir
vəböyük potensiala malikdir. Bu onu göstərir ki, biz hələ insanların nəqər böyük potensiala malik
olmasını bəlkə də tam dərk edə bilməmiĢik. Əgər insanın əlləri yoxdursa, ayaq barmaqları ilə Ģəkil
çəkir və o Ģəkil hər bir rəssamın Ģəklindən də bəlkə yaxĢıdır, yaxud elə onun səviyyəsindədir. Bu
onu göstərir ki, insan nəyə qadirdir. Ġradə, öz gücünə inam, öz imkanlarından istifadə etmək üçün
çalıĢqanlıq- bunlar hamısı insanlarda olan daxili potensialı biruzə verir və belə əsərlərin
yaranmasına gətirib çıxarır.
Fəlsəfənin müxtəlif hissələri çox vaxt onun bir kiçik parça çıxıĢında çulğalaĢaraq harmoniya
yarada, auditoriyanı heyran qoya bilir. AĢağıdakı parçada bütöv və hissə fəlsəfəsi (millət və hər bir
insan), forma və məzmun fəlsəfəsi (zahiri və daxili gözəllik) eləcə də fəlsəfədə insan (qadın) və

estetika problemlərinə toxunulur: ―Bilirsiniz məĢhur rus yazıçısı Çexov demiĢdir ki, insanda hər Ģey
gözəl olmalıdır. ġübhəsiz ki, gözəllik insan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən amildir. Millətin
gözəlliyi hər bir insanın gözəlliyindən əmələ gəlir. Ona görə də mən həmiĢə millətim haqqında
düĢünürəm. Həm zahiri gözəllik, həm daxili gözəllik. Bunların hamısını anlamaq üçün qadınların
gözəlliyi həmiĢə nümunədir‖.
Böyük natiqin çıxıĢlarında təbiət fəlsəfəsi mühüm yer tutur. Elmlər Akademiyasında ekoloji
problemlərdən danıĢan böyük natiq bir tərəfdən qətiyyətlə torpaqlarımızın qorunması məsələlərini
ortaya qoyur: ― Ona görə də torpaq iĢi ilə məĢğul olan alimlərimiz, institutlarımız eyni zamanda
ekologiya ilə məĢğul olan təĢkilatlarımız, birincisi, bu iĢə ciddi yanaĢmalıdırlar ki, neft kəmərinin
marĢrutunda torpaqlarımız onun altına çox düĢməsin, ikincisi də o yerlərdə ekologiyanın, təbiətin
mühavizəsi üçün həqiqətən tam təminat yaranmalıdır. Hesab edirəm bu məsələ də Akademiyanın iĢ
proqramına daxil olmalıdır.‖
Ekoloji problemləri ― birincisi‖ və ―ikncisi‖ modal sözlərin köməyi ilə sıralayırsa, ―həqiqətən‖
modal sözü ilə ekoloji mühafizənin tam təminata alınmasını tələb edir. Bu ciddi məsələnin
Akademiyanın iĢ proqramına düĢməsini ―hesab edərək‖ ekoloji fəlsəfənin ölkəmizdə inkiĢafına
stimul verir.
Bu gün iyirinci əsr fəlsəfəsinin baĢlıca istiqamətlərindən biri kimi Tarix fəlsəfəsini iĢi tarixin
insanlara təhrif olunmadan dəqiq çatdırılmasından ibarətdir. Məhz bu baxımdan Heydər Əliyev
nitq və çıxıĢlarında ― tarixi qaralamaq olmaz‖, ― xalqdan heç nəyi gizlətmək olmaz‖, ― tariximizdəki
ağ ləkələri götürmək‖ kimi tarixi-fəlsəfi, frazeoloji söz birləĢmələrinin köməyi ilə tarix fəlsəfəmizin
inkiĢafı yoluna iĢıq saçır.
Beləliklə, Heydər Əliyev nitqində fəlsəfi baxıĢların tədqiqi filosoflar, dilçilər tərəfindən öz
gələcək həllini gözləyən aktual, həyatı vacib məsələlərdəndir.
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SUMMARY
The main attention is directed to find reflection the categories and laws of dialectics in his
speech.
At the same time attention is directed to the study of the main trends of modern philosophy, in
particular, of human philosophy in Heydar Aliyev's speech.

Zeynalova A.
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan
VAHĠD ġEĠRĠNĠN VƏZN SĠSTEMĠ
Zəngin tarixi keçmiĢə malik Azərbaycan poeziyasının inkiĢafında böyük qəzəl ustadı Əlağa
Vahid (1894-1965) özünəməxsus yer alır. Vahid Ģerinin poetik ruhunu daha yaxından tanımaq üçün
onun vəzn sistemini öyrənmək lazımdır. ġair hər iki vəzndə -- hecada və əruzda yüksək bədii dəyərə
malik orijinal əsərlər yazmıĢdır. Onun heca vəznində yazdığı lirik və satirik məzmunlu müxtəlif
əsərləri vardır. Qeyd etməliyik ki, Vahid bu vəzndə həm xalq Ģeri, həm də yazılı ədəbiyyat
nümunələri yaratmıĢdır.
Məlum olduğu kimi, onun xalq Ģeri üslubundakı əsərlərinin sayı o qədər də çox deyildir.
Həmin Ģeirlər isə əsasən qoĢmalardan ibarətdir. Onun ―Küsmüsən məndən‖, ―Sevgilim‖,
―Gözlərin‖, ―Bu ceyran‖, ―Olur‖, ―Vətən‖ və s. kimi qoĢmaları buna misal ola bilər. Maraqlı cəhət
kimi deməliyik ki, o, bu qoĢmaların əksəriyyətində onbirliyin 6-5 ölçüsündən istifadə etmiĢdir:
Ey əhli-dərdlər, // dinləyin məni,
Əqlimi baĢımdan // aldı bu ceyran!
Sağalmaz dərdlərə, // günahsız yerə
NeyləmiĢdim məni // saldı bu ceyran! [1; 372]
Nümunədən göründüyü kimi, 6-5 ölçüsü Vahid qoĢmalarının ahəngini tənzim edən aparıcı
bölgülərdəbdir. Nümunənin birinci misrasında Ģair Ģerin ölçüsünə qrafik cəhətdən deyil, tələffüz
nöqteyi-nəzərindən yanaĢmıĢ, ―ey əhli-dərdlər‖ bölgüsündə hecaların sayını əskik etmiĢdir. Tələffüz
baxımından isə bu, qüsur sayılmır, çünki ―dərdlər‖ sözündə ―d‖ səsi ilə ―l‖ səsinin arasına ―i‖ səsi
artırıldığından hecaların sayı altı olur və əskiklik duyulmur. Çox gümün ki, bu, əruz elementlərinin
Azərbaycan qoĢma yaradıcılığına təsiri kimi izah edilməlidir.
Əlağa Vahidin qoĢmalarının bölgü sistemində maraq doğuran cəhətlərdən biri də odur ki,
onun 4-4-3 Ģəklində olan Ģeirləri əsasən satirik məzmundadır. Bu sa çox güman ki, Ģairin fərdi
üslubu ilə əlaqəli məsələdir:
Canın çıxsın // anlayaydın // həddini,
Keçmiyəydin // özgənin // sərhəddini,
Nə əymisən // bic tülkü tək // qədini?
Sənə bu iĢdən // betər olsun gərək

(4-4-3)
(4-3-4)
(4-4-3)
(5-6) [1; 206]

Beləliklə, Ģair bəzən ənənədən kənara çıxıb vəzn və bölgü məsələlərinə novator Ģəkildə
yanaĢaraq əsərin ahənginə xüsusi oynaqlıq verə bilmiĢdir. Vahidin heca vəznində yazdığı əsərlər
poetik zənginliyi ilə seçilir və maraq doöurur. Lakin Ģairin fərdi üslubunu, daxili imkanlarını əsasən
əruz vəznində nümaiyiĢ etdirmək istəyi onu mükəmməl qəzəllər yazmağa sövq etmiĢdir.
Əsərlərinin poetik təbiətinə uyğun olaraq əruzun rəməl, həzəc, müzare, müctəs, xəfif bəhrləri
daha intensiv iĢlədilmiĢdir. Bunlarla yanaĢı, Vahidin Ģəri, kamil, münsərih, rəcəz bəhrlərində
yazdığı əsərlər də mövcuddur. Vəzn biçimlərini mənimsəmiĢ Ģair ―hecanın əruzla hibridini‖
[4;127] yaratmıĢdır. Bəhr və növlərin seçimi, açıq təfilələrə meyllilik XIII əsr Azərbaycandilli qəzəl
tarixindən Vahid Ģeirinə qədər tarixi-mədəni uyğunlaĢma yaĢamıĢ əruz mədəniyyətinin türkcəmizdəki inikası deməkdir. Bilindiyi kimi, klassiklərimiz ərəb, fars və türk Ģairlərinin iĢlətmiĢ
olduqları əruz vəznini olduğu kimi qəbul etməmiĢlər. Onlar bu vəzni Azərbaycan dilinin fonetik
qanunları əsasında sınaqdan keçirmiĢlər. Əruzun müxtəlif növlərindən təbə ən xoĢ gələnlərini seçmiĢ və yaradıcılıqlarında tətbiq etmiĢlər. Bunun nəticəsində ―Azərbaycan əruzu‖ meydana gəlmiĢdir. [2; 62]

VahidĢünas Məmməd Nuru oğlunun tədqiqatlarında Ģairin 1964-cü oldə nəĢr olunmuĢ
qəzəllərinin 206-sı rəməl, 68-nin müctəs, 50-nin müzare, 29-nun həzəc bəhrində yazdığı
göstərilmiĢdir. [5; 23] Tədqiqatçıların fikrinə Ģərik çıxaraq, göstərilən bəhrlərin daha çox qəzəllərdə,
səri, münsərih, xəfif kimi bəhrlərin isə satiralarda iĢləndiyini qeyd etməliyik.
Həzəc sözü ―xoĢ avazla oxumaq‖, ―gözəl və yavaĢ əsələ tərənnüm etmək‖ deməkdir. Klassiklərlə müqayisədə Vahid Ģeirində həzəc bəhri o qədər də intensiv olmamıĢdır, bu da çox güman
ki, Ģairin bədii üslubu, fərdi poetizmi liə əlaqədardır.
Ləbindən diĢlədim, qan eylədim, sanki xəta qıldım,
Amandır, zalım olma, tökmə qanım, qanə qan etmə. [1; 85]
LəbindəndiĢ—məfAilün, lədimqaney—məfAilün,
Lədimsanki—məfAilün, xəta qıldım—məfAilün,
Amandırza—məfAilün, lımolmatök—məfAilün,
Məqanımqa—məfAilün, nəqanetmə--məfAilün.
Verdiyimiz nümunələrdə Vahid həzəc bəhrinin dördbölümlü bütöv növündən istifadə
etmiĢdir. ġairin əsərləri içərisində həzəcin ən çox müraciət olunan növü IV – məfulü məfAilü
məfAilü fAUlün təfilələrinin iĢtirakı ilə yaranan növüdür.
Rəməl bəhri Ģairin yaradıcılığında daha intensiv və əhatəli olduğunu qeyd etməliyik. Çox
gümün ki, rəməl bəhri Vahidin poetik təbiətinə daha yaxın olmuĢdur. Bu bəhrin dördbölümlü bütöv
növünə Ģeirimizdə o qədər də tez-tez müraciət olunmamıĢdır. Vahidin əsərlərinə müraciət edək:
Ey vətən övladı, bir an fürsət vermə düĢmənə,
Qəhrəman zərbənlə göstər dərsi-ibrət düĢmənə. [1; 218]
Eyvətənöv—fAilAtün, ladıbiran—fAilAtün,
Verməfürsət—fAilAtün, düĢmənə--fAilün,
Qəhrəmanzər—fAilAtün, bənləgöstər—fAilAtün,
Dərsiibrət—fAilAtün, düĢmənə--fAilün.
Müzare bəhrinin Azərbaycan Ģeirində üç növü iĢlənib Vahidin qəzəllərində bu bəhrə də tez-tez
müraciət edilmiĢdir.
Pabəstə olmasaydım o geysuyi-pürxəmə,
Divanəlikdə Ģöhrətin irməzdi aləmə.
MəfUlü fAilAtü məfaUlü fAilü—I növün II variantı;
Vahid bu bəhrdən arabir satirik məzmunlu Ģeirlərində (―Zər oldu‖, ―Tənqidi ―Kirpi‖ jurnalının
mahiranədir‖ və s.) istifadə etmiĢdir.
Hüccac toplanıbdır, qurban gəlir qabaqdan,
DolmuĢ bütün vaqonlar qalxan, qılınc, yaraqdan,
Min dənə balta gəlmiĢ qırğız, tatar, qazaxdan,
Min dənə bel, kürək də hazırlanır qıraqdan. [1; 125]
MəfUlü fAilAtün məfUlü fAilAtün –I növün I variantı;
Müctəs bəhrinin isə salim forması belədir: Müstəfilün fAilAtün müstəfilün fAilAtün.
ġeirimizdə salim formasının müxtərlif variantları iĢlədilmiĢdir.Vahid daha çox birinci, ikinci və
dördüncü variantlarından istifadə etmiĢdir.
DüĢəndə tüüreyi-dilbər xəyalə axĢamlar,
Məhəbbət əhli düĢər min məlalə axĢamlar. [1; 146]
MəfAilün failAtün məfAilün fəlün. –I növün IV variantı;

Maraqlıdır ki, vaxtilə ―xəfif‖ bəhrindən qoparılmıĢ, ərəb poeziyasında az iĢlənən ―müctəs‖
bəhri XIX və XX əsr AZərbaycan poeziyasında, eləcə də Vahid yaradıcılığında intensiv iĢlənmiĢdir.
VahidĢünas Məmməd Nuru oğlunun müəyyənləĢdirdiyinə görə, Vahidin 1916-ci ildə nəĢr
etdirdiyi 88 misralıq‖Tamahın nəticəsi‖ adlı ilk Ģeirlər kitabçasındakı üç mənzum hekayəni,
―Sevimli Ģairimiz Mirzəli Möcüzün nəcib ruhuna yadigar‖, ―Ġngilab nəğməsi‖, ―Sabirə‖ adlı Ģeirləri
də xəfif bəhrində yazılmıĢdır. [5; 29]
Ney kimi nalə etməyin xoĢdur,
Atılıb düĢmə boĢ nağarə kimi. [1; 11]
FailAtün məfAilün fəilün—II növün I variantı;
Daha çox satirik Ģeir və təmsillərdə iĢlənən səri bəhri istər lüğəvi, istərsə də daĢıdığı mövzu və
məna etibarilə münsərih bəhri ilə eyniyyət təĢkil edir. Lakin səri bəhrinin tələffüzü daha rahat və ya
oynaq olduğundan həcmcə böyük mənzum əsərlər, mənzum hekayə və s.bu bəhrdə yazılmıĢdır.
Vahid bu bəhrin daha çox birinci növündən istifadə etmiĢdir.
Kirpi dayı, hər dəfə keçməz belə,
Öz gələcək günlərini fikr elə. . [1; 191]
Müftəilün müftəilün failün—I növün I variantı;
Vahidin ―Bülbülüm‖ baĢlıqlı Ģeri iki müstəfilün, yəni rəcəz ölçüsündədir.
Dünya qəmin az çək könül. [1; 30]
Müstəfilün fAilün – II növün I variantı;
Münsərih sözünə lüğətlərdə ―cəld‖, ―çevik‖, ―sürətli‖, ―axıcı‖, ―azad‖ kimi müxtəlif mənalar
verilir. Görkəmli əruzĢünas Əkrəm Cəfər ədəbi tarixi qaynaqlara əsasən yazır: ―Xəlilə görə bu
bəhrin tələffüzündə sürət və yüngüllük olduğundan münsərih adlandırırdı‖ . [6;145] Vahidin
əsərləri içərisində bu bəhrdən az istifadə edilmiĢdir:
Gəldi məhərrəm ayı,
Mollla fırıldaq dayı. [1; 179]
Müstəfilün fAilün --II növün I variantı;
Mütədarik bəhrinin lüğəvi mənası ―tədarük edən‖ , ―hazırlayan‖dir. Məzmununa uyğun olaraq
daha çox Ģairin satirik ruhlu əsərlərində rast gəlininr:
Çəkildi getdi oruc-obaĢdan,
Nə çox yeyirsən plovdan-aĢdan. [1; 55]
fAilün fail fAilün fail
Əsərlərin motivasiyası vəzn seçiminin ilkin Ģərti olduğundan Vahid yaradıcılığında da hər bir
mövzu öz vəznini tələb etmiĢdir. Təqdim olunacaq mövzuya öz təbiətinə uyğun ahəng, ton seçərək
bəzən axıcı, bəzən iztirab dolu, bəzən də oynaq ritmli Ģeir yaradılır. Vahid qəzəllərinin daxili
ritmikası, üslubi keyfiyyətləri musiqinin metro-ritmik xüsusiyyətləri ilə əksər hallarda üst-üstə
düĢdüyündən xanəndələrin xüsusi diqqət mərkəzində olmuĢdur. Çünki onlar Ģifahi ənənəvi
professional musiqi janrı hesab olunan muğam dəstgahlarını, zərb-muğamları, təsnif və rəngləri,
onların kompozisiya quruluĢunu ustadlardan əruz və muğamın vəhdəti Ģəklində öyrənmiĢ,
mənimsəmiĢlər. Bu baxımdan Vahidin qəzəllərində səs, ritm, tembr elementlərinin əruzun bəhrləri,
təfilələri daxilində məharətli yerləĢdirilməsi onların ―Rast‖, ―Segah‖, ―ġur‖, ―Qatar‖, ―Bayatıġiraz‖, ―ÜĢĢaq‖ kimi muğamların ritmo-intonasiyası tələblərinə cavab verdiyindən uğurlu ifalar

meydana gəlmiĢdir. Xalq musiqisi ilə xalqın mənəvi-mədəni təfəkkürünün aynası olan Vahid
Ģeiriyyətiinin sintezinin emosional-estetik məzmunu xüsusi qeyd edilməlidir. BəĢəri sənət dili
sayılan muğamlarımızın Vahid Ģeirlərinin forma və məzmun keyfiyyətləri ilə vəhdəti Azərbaycan
xalqının bədii təfəkkürünü, mənəvi böyüklüyünü, humanist keyfiyyətlərini nümayiĢ etdirir.
Yarandığı gündən bəri muğamlarımız Vahid misralarının beĢiyinə çevrilmiĢlər. Təkcə
ədəbiyyatĢünaslığın deyil, musiqi elminin də tədqiqat predmetinə çevrilmiĢ Vahid qəzəllərinin novator cəhətləri Ģairin yaradıcılığının uğurudur. Xalqın öz dilində yazaraq onun ruhuna dilləndirmək,
ona doğma olan duyğu və hissləri ritmə, melodiyaya çevirmək bacarığı Ģairi bu gün də yaĢadır.
Vahidin qəzəlləri forma və məzmun etibarilə bu gün də aktualdır və maraqlıdır, dinləyicinin
intellektini məĢğul edə bilir. Digər tərəfdən musiqiyə dövlət qayğısı, eləcə də YUNESKO-nun xoĢ
məramlı səfiri Mehriban Əliyevanın muğama münasibəti klassikaya hörmət kimi qiymətləndirilməlidir. Yeni əsrin ideya-estetik normalarının, ədəbi-bədii zövqünün formalaĢdığı bir vaxtda
bu təĢəbbüs dilimizin saflığının keĢiyində durmuĢ Vahid Ģerinə də bir qayğıdır, onların yaĢaması
üçün bir qarantdır.
Vahid əruz vəzninin, qafiyə prinsiplərinin nəzəri əsasları ilə əlaqədar poetik ab-havanı
duymuĢ, Ģeir məclislərinin dinləyicilərə aĢıladığı bədii dəyərləri mınimsəyə bilmiĢ, fitri istedadı ilə
incə detallara belə xüsusi həssaslıqla yanaĢmıĢdır.
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SUMMARY
The article is about the rhythm system of creative work of the ghazal master A.Vahid. It is
stated that the poet has used both two syllable and aruz metre. It deals with the different bahrs of
aruz metre the concrete example are given. The different structures and meanings of those bahrs
are explained too. The co-ordination of the rules of Azerbaijan language with the aruz metre is
explained in here.
Зуенко М., кандидат филологических наук, доцент,
Полтавский национальный педагогический университет
имени В.Г.Короленка, г.Полтава, Украина
УКРАИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ САМЕДА ВУРГУНА
Творчество Самеда Вургуна известно украинскому читателю еще с 40х годов ХХ века и
по сей день является актуальным. В Киеве названа публичная библиотека именем писателя и
к столетию со дня рождения поэта здесь же был открыт памятный знак. Известны и переводы его стихотворений на украинский язык: Н.Винграновским («Лаля»), М.Терещенко «Украинским партизанам») и др. С.Вургун тесно дружил с украинскими писателями: Максимом
Рыльским, Николаем Бажаном и др. С.Вургун перевел на азербайджанский язык поэму «Катерина» Т.Шевченка. Творчество Самеда Вургуна поддерживалось на государственном
уровне, что имело, безусловно, свои плюсы и минусы. Поэт был отмечен премиями и имел
определенное влияние на развитие литературы в своей стране и за ее границами. Вот к минусам можно зачислить то, что переводили и тиражировали лишь те стихотворения писателя,
которые отвечали идеологии того времени. Об этом говорил и Гайдар Алиев: «Наверное, пе-

реводили в основном это, да и плоховато. Для Вургуна Пастернака не нашлось. У него прекрасная лирика – послушайте… – И прочитал одно за другим несколько стихотворений на азербайджанском языке. – Чувствуете, какая музыка? А строки об Азербайджане?» [1].
Поэзия Самеда Вургуна – это творчество социального реализма. Но его реализм – гуманный, поэт с уважением и большой заботой писал о своем времени и людях: «Я ставлю своей
творческой задачей раскрыть поэзию нашей действительности» [1]. Вместе с тем, поэзии
С.Вургуна присущи признаки романтизма, поскольку на первом плане в художественной картине мира – чувства и переживания человека. Его лирический герой – романтик, ему не чужды
глобальные проблемы общества. Лирический герой С.Вургуна пытается познать тайны мира и
природы, чтобы достичь желаемой гармонии. Писатель показывает мир борьбы и противостояний, а посредством контрастов, символов, мифологизмов говорит о повседневной жизни из позиций вечности. Украинский поэт Максим Рыльский точно определил своеобразие стиля писателя, как романтический, лаконичный: «Самед Вургун в литературе всегда противопоставлял
высокий романтический, патетический стиль бескрылой описательности некоторых литераторов
и страстно отстаивал этот стиль… Это был человек не только огромного поэтического таланта,
но и блестящего, глубокого ума и большого сердца» [2].
Самед Вургун навсегда бы вошел в историю Украины, только написав одно стихотворение – «Украинским партизанам» (1942). Это стихотворение печатали на листовках и
сбрасывали с самолетов на оккупированной немцами Украине во время Второй мировой
войны. И не удивительно, что лирическое обращение Самеда Вургуна поддерживало военный дух и веру в победу украинцев. Азербайджанский поэт говорил с украинскими партизанами о смелости и мужестве, обращаясь к излюбленным украинским образам – вишневый
сад, украинская девушка, Т.Шевченко, Кармелюк.
В этом стихотворении Самед Вургун затрагивает тайные сокровенные стороны украинской души. Писатель делает акцент не на изображении внешнего разрушителя мира и борьбы
с ним, а раскрывает свое отношение к происходящему и по-дружески вверяет свои убеждения соратникам-украинцам. Поэт задает много риторических вопросов, сопоставляя участь
патриотов Украины разных времен в ее обороне. Так, неслучайным в перечисленном ряде
патриотов есть национальный поэт Т.Шевченко, который всей своей жизнью отстаивал права
украинца на свободу и независимость и больше всего на свете любил свою родину.
Самед Вургун хорошо знал историю Украины. Он в следующей же строчке после упоминания Т.Шевченка, возвращает читателя в славное героическое прошлое Украины, посредством образа Кармелюка, известного предводителя крестьянского движения в Украине
начала 19 века. Партизанское движение, как и гайдамацкое движение в Украине, возглавлялось и организовывалось крестьянами. Подобная художественная параллель очень удачно
подчеркивает значимость происходящих событий, и автор не только предвидит удачный исход войны, он абсолютно в этом уверен
Еще одним доминантным мотивом стихотворения является не только зов к победе, но и
мотив любви: любви к родине, братской любви и любви к женщине. Вновь Самед Вургун, в
лучших традициях романтизма говорит о любви партизанов.. Любовь, по убеждению поэта,–
большая и страшная сила, она имеет необычайное влияние на человека, его чувства и
настроения. Любовь в изображении С.Вугуна – страсть, порыв, наиболее напряженный момент душевного бытия. Она открывает в человеке новые моральные качества, призывает к
жизни.
В последней строчке Самед Вургун сравнивает партизанов с Кероглы, азербайджанским народным эпосом. В переводе с азербайджанского «Кероглы» означает «слепой человек», а в Украине слепой человек, который играет на бандуре, - тоже национальный герой,
называется кобзарь. Художественная параллель между певцами правды и украинскими защитниками родины очень удачно превозносит значение деятельности партизанов. С.Вургун
пишет о том, что эти события в Украине станут былинами, а героические подвиги маленького человека навсегда войдут в летопись страны.

Кого товарищем до гроба я признал,
И в радости и в горе с кем бывал?
Кого всегда я братом называл?
Как Кероглы, вы входите в былины,
Родные партизаны Украины!
Примечательным является тот факт, что когда вводишь в поисковик ключевые слова:
Азербайджан и Украина, в числе первых является именно имя Самеда Вургуна. Поэтическое
обращение Самеда Вургуна к украинским партизанам 1942 года – яркий пример синтеза
стилей реалистического и романтического в творчестве писателя. Самед Вургун в своей лирике отказывается от представления о постоянной зависимости человека от социальных обстоятельств и фатума, он ценит в человеке абсолютную свободу, необъятность проявлений
внутреннего мира, неведомые возможности для саморазвития и одухотворения действительности.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of a poem by Samed Vurgun ―To Ukrainian Partisan‖. The
perception of Ukraine by S.Vurgun in its poem is highlighted. The main Ukrainian symbols and images used in the poem are studied as T.Shevchenko, Karmelyuk, cherry orchard and others.
The synthesis of romanticism and realism is considered as a main feature of S.Vurgun‘s individual style.
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