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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ KEÇMİŞ ZAMAN 

FORMALARININ PARADİQMATİK (KATEQORİAL) VƏ SINTAQMATİK 
(KONSEPTUAL) MƏNALARI 

 
Açar sözlər: sintetik və analitik formalar; birdəfəlik hərəkətlər, hərəkətin nəticəsi, 
təkrar hərəkətlər, leksik vasitələr, növ-zaman formaları, davam edən hərəkətlər, 
yaxın keçmiş, uzaq keçmiş, inkişaf prosesi, ilkin məna. 
Key words: synthetical and analytical forms, disposable actions, the conclusion 
of The action, repetitive movements, lexical means, type-tense forms,  continuous 
actions, recent time, remote past, the development process, the primary meaning. 
Ключевые слова: Синтаксические и аналитические формы, одновременные 
действия, результат действия, повторяющиеся действия, лексические  едини-
цы, видовые и временные формы, продолжающиеся действия,  недавнее 
прошлое, давнее прошлое, развивающийся процесс, первоначальное значение. 
 

Azərbaycan və İngilis dillərində keçmiş zaman formalarının müqayisəli təhli-
linin tipoloji cəhətdən öyrənilməsi çox əhəmiyyətlidir. Hər iki dildə keçmiş zaman 
çoxcəhətli kateqoriyadır. 

Burada hər iki dilə məxsus keçmiş zaman formalarındakı spesifik struktur-se-
mantik xüsusiyyətlər üzə çıxır, universal və diferensial cəhətlər ayırd edilir. Zaman 
formalarının semantikası müxtəlif dillərdə müxtəlif aspektlərdən təhlil olunur. Bun-
dan əlavə, keçmiş zamanın müxtəlif formaları mövcud olduğundan onun mənaları 
da istər-istəməz hər bir formaya uyğun olaraq çoxalmışdır. Mövcud formalar, de-
mək olar ki, çox zaman semantik cəhətdən bir nöqtədə birləşə bilir, lakin ayrılan 
fərqli cəhətlər də özünü göstərir. Biz mövcud bölgülər arasında iki dilin keçmiş za-
man formalarının semantikasını 3 qrup daxilində müqayisə etməyi məqsədəuyğun 
hesab etmişik: 

1. Paradiqmatik yaxud kateqorik mənalar; 
2. Sintaqmatik yaxud konseptual mənalar; 
3. Keçid mənalar. 
Bu qrup keçmiş zamanın sintetik və analitik formalarını əhatə edir. 
Həm germanistikada, həm də türkoloji dilçilikdə keçmiş zaman formalarının 

mənaları tədqiqat obyekti olmuşdur [1.42; 2.46]. 
İ.İvanova ingilis dilində digər zaman formaları kimi keçmiş zamanın sintetik 

və analitik formaların semantik cəhətdən 2 qrup daxilində izah edir. 
1) keçmiş zamanın əsas mənaları; 
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2) keçmiş zamanın ikinci dərəcəli mənaları [3.47]. 
Keçmiş zamanın paradiqmatik yaxud kateqorial mənası keçmişdə şahidlik yo-

lu ilə müəyyənləşən hərəkətləri, eləcə də (bir hadisəni öz gözü ilə görmüş), birdəfə-
lik, bütöv (tam) hərəkətləri ifadə edir. Bu məna Azərbaycan dilində – di4 forması ilə 
təzahür edir. Məsələn, O, uşaqla əlaqəsini kəsib mənə tərəf buruldu. – di4 forması 
ilə ifadə olunan hərəkət ola bilsin ki, zaman və məkan münasibətlərini məhdudlaşdı-
rır. Məsələn, otaqda oturduğum zaman bir oğlan içəri girdi. 

– di4 forması keçmişdəki işin (hərəkətin) başlanğıcını bildirir, hərəkətin nəti-
cəsini xarakterizə edir. Məsələn, Adil öz sözü ilə onun fikirlərini alt-üst etdi. 

Paradiqmatik hallardan biri də dəyişən hərəkətdir. – di4 forması bu mənanı da 
özündə ehtiva edir. Məsələn, Əsgər yuxarı qalxdı və çiynindəki tüfəngi yerə qoydu. 
“Qalxmaq” və “qoymaq” hərəkətləri dəyişən hərəkətlərdir. 

Keçmiş zamanın sintaqmatik (konseptual) mənaları son həddə çatan və çatma-
yan fellərdən asılıdır və – di4 həm bitmiş, qurtarmış və həm də bitməmiş hərəkətləri 
ifadə edir. Məsələn, Arifin yadına Yaxın dağının başında qoyulmuş qartal heykəli, 
ətəkdən qayaların arası ilə qaldırılmaqda olan daş pillələr düşdü (S.Əhmədov). 

Kontekstdə sürəkli-uzun sürən, təkrar, tərkib hissələrinə ayrılmış hərəkətlər 
leksik vasitələrin köməyi ilə formalaşır. Leksik vasitə kimi “gec”, “çox gec”, “hə-
mən”, “hər gün” və s. sözlər – zaman zərfləri fəal rol oynayır. 

a) Sürəkli hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Fərid gec oyandı və səhərə qədər yatmadı.  
İngilis dilində: At 0830 he picked up his case, went out of the house and slam-

med the door behind him (I.P. Krylova). 
Sürəkli keçmiş zamandan inkişaf edən hadisələr fonunda istifadə olunur. 

Nağıllarda da keçmiş zamanın bu növündən istifadə olunur. Məsələn: Biri vardı, bi-
ri yoxdu. Bir padşah vardı. 

b) Təkrar, dönə-dönə təkrar olunan hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Fərid yenə də dayandı, səs gələn tərəfə baxdı, adəti üzrə 

fikrə getdi. 
İngilis dilində: He several times approached the door, listened to their talks 

and went on his reading (I.P. Krylova). 
c) Tərkib hissəsinə ayrılmış hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Onlar qarşılaşdılar, oturub söhbətləşdilər, keçmiş cəbhə 

günlərini yada saldılar. 
İngilis dilində: We went to the park and I sat down on a chair and took the 

baby out of the pram and a big dog came along and put it`s head on my knees and 
she clutched it`s car, tugged it (H.James). 

Keçmiş zamanda paradigmatik məna yekun, son, tamamlanmış hərəkətləri 
ifadə edir və bu məna danışıq vaxtı ilə əlaqədə olur. Məsələn, Ənvər orta məktəbi 
qurtardı, özəl universitetlərin birinə daxil oldu. 

Ingilis dilində: He finished his work, went to the post to send the letter. 
ç) Davam edən hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Kişi dayanıb nəfəsini dərdi. Bir xeyli Kürdə çimişən 

uşaqlara,  
yulğunluğa doluşan mal-qaraya baxdı. Öküzünün buralarda olub-olmadığını 

yoxladı. Sonra yenə də yoluna davam etdi (İ.Şıxlı). 
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İngilis dilində: So, I went the stairs. I bathed. I changed. I made myself up like 
the Queen of Sheba. Then I went downstairs, cooked and served dinner for three. 

d) Ardıcıl baş verən hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Arif şotkanı və çubuğu götürüb, paltonun üstünə düşdü, 

çubuqla xeyli döydü, tozunu çıxardı, şotkaladı (S.Əhmədov). 
İngilis dilində: I found same matches, climbed on the table, lit the gas lamp, 

then settled down to read (I.P. Krylova). 
e) Ötüb keçmiş hərəkətlər. 
Azərbaycan dilində: Cavanlıq getmişdi, getməkdə idi (S.Əhmədov). 
İngilis dilində: It happened before you came. He had heard the news before 

he ran up my stairs (I.P. Krylova). 
Keçmiş zamana aid olan paradiqmatik və sintaqmatik mənalar müqayisə 

edilən dillərdə zərflər hesabına konkretləşir. Aşağıdakı sözlər konkretləşdirici 
funksiyasını yerinə yetirir: 

1) Konkretləşdirici məna “gecə ikən”, “axşamüstü”, “ertəsi günü”, “indi” sözü ilə. 
Azərbaycan dilində: Bəlkə elə ona görə də gecə ikən atı çapıb kəndə qayıdıb 

(İ.Şıxlı). 
- Nə bilim, ay bala, axşamüstü səhəngi götürüb getdi (İ.Şıxlı). 
Allahyar ertəsi günü tezdən binələrə yola düşdü (İ.Şıxlı). 
İndi də uşaqlarla zarafatlaşandan sonra özünü yüngül hiss etdi (İ.Şıxlı). 
İngilis dilində: I woke up three times during the night (Swan). 
I saw him at his friend`s in the afternoon (Swan). 
They returned home in the morning the next day. 
He opened the door. Now the noise was very loud. 
2) Konkretləşdirici məna “iki gün” birləşməsi ilə. 
Azərbaycan dilində: Ancaq aradan iki gün keçdi. 
İngilis dilində: Two days had passed since they met at their house. I saw Tom 

two days ago. 
3) Konkretləşdirici məna “tez”, “bir müddət”, “əvvəlcə” sözləri ilə. 
Azərbaycan dilində: Gurultu ilə başlayan yağış tez də ötüb keçdi (İ.Şıxlı). 
Bir müddət heç biri dinmədi (İ.Şıxlı). 
Güləsər əvvəlcə səhəngini suya basdı (İ.Şıxlı). 
İngilis dilində: Soon the big house came into view-we had arrived (Language 

activator). 
They decided to postpone the decision for a while. 
For a time all went sell and then one day the trouble started (Language 

Activator). 
The treatment worked well at first, but then the patient began to get worse 

(Language Activator). 
4) Zaman qoşması hesabına konkretləşdirmə. 
Azərbaycan dilində: Güləsər Salatını yıxıldığı yerdən qaldırandan sonra beli-

ni düzəldib sahilə baxdı (İ.Şıxlı). Üç gündən sonra Kürün lap aşağısında, binələrin 
bərabərində, bir qadın meyidinin tapılması xəbəri kəndə yayıldı (İ.Şıxlı). Bu cümlə-
də keçmiş zamanın “eşitmə” semi üstünlük təşkil edir. 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 6

İngilis dilində də keçmiş zamanın zaman qoşmaları hesabına konkretləşən 
mənalarına çox rast gəlmək olur. Məsələn: After the war ended the long process of 
reconstruction began. My father died two days after I was born. 

5) Feli bağlama tərkibi hesabına konkretləşmə.  
Azərbaycan dilində: Günün qulağı əyilib axşama dönəndə Allahyar geri 

qayıtdı (İ.Şıxlı). 
Cahandar ağanın evinin bərabərinə çatanda Güləsər sükutu pozdu (İ.Şıxlı). 
İngilis dilində: All this happened when we were living abroad. 
When she was at collage she wrote for a student newspaper (Language 

Activator). 
6) Uzaq keçmiş mənası “iki il” sözü ilə konkretləşir. 
Azərbaycan dilində: Ancaq iki il idi ki, qarı rəhmətə getmişdi (İ.Şıxlı). 
İngilis dilində: It was true that we had known one another almost intimately 

for two ten years (S.Maughan). 
7) Uzaq keçmiş mənası “inişil”, “keçən il” və “bu il” zərfləri vasitəsilə 

konkretləşir. 
İnişil arvadı öldü, keçən il də əlləri aşağı oldu. Bu il isə heç araba qoşmamış-

dı. Məna bu kontekstdə ardıcıl sistematik verilir. 
(inişil  keçən il  bu il  indi). 
Bu cümlələrin ardınca keçmiş zaman indiyə aid edilir, yaxın keçmiş mənası 

formalaşır. Məsələn, İndi oğlunun hərəkəti onu xeyli düşündürdü (İ.Şıxlı). 
İngilis dilində də uzaq keçmiş mənasından yaxın keçmişə doğru bir meyl var. 

Aşağıdakı kontekst bu baxımdan xarakterikdir. 
Now he sat down in an armchair opposite Charlie, salt bolt upright with his 

hands on his knees, and looked hard at Charlie (Priestby). 
Felin keçmiş zaman formasında hərəkətin bitkinliyi, davamlılığı, təkrarlığı və 

nəticəliyi kimi növ mənaları zaman formalarının özünə xas olan mənalardır. Onlar 
kontekstdən, leksik vasitələrdən və felin özünün leksik xarakterindən asılı olma-
yaraq aşkara çıxır, zaman formalarının özləri ilə sırf morfoloji yolla ifadə olunur, 
belə ki ingilis dilində keçmiş zamanın bütün formaları sırf zaman formalarıdır. 
Azərbaycan dilində isə felin keçmiş zamanı növ-zaman formalarıdır. 

Zaman mənası ilə yanaşı bu formalar felin leksik xarakterindən (hüdudlu, 
hüdudsuz) və konteksdən asılı olaraq istər Azərbaycan dilində istərsə də ingilis 
dilində bitkinlik, davamlılıq, təkrarlıq və nəticəlik mənalarını ifadə edə bilər, fərq 
yalnız bundan ibarətdir ki, İngilis dilində bu mənalar təmamilə felin leksik 
xarakterindən və kontekstindən asılıdır. Azərbaycan dilində isə felin leksik 
xarakterindən və kontekstdən asılı deyil. 

İnkişaf prosesində bu və ya digər qrammatik forma yeni məna kəsb edə bilər, 
onun ilkin semantikası ikinci dərəcəli mənaya çevrilə bilər. 
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B.Jafarova 
İ.Jabbarova 

S.Orujova 
 

The paradigmatical (categorical) and syntagmatical (conceptual) meanings of 
the past tense forms in the Azerbaijan and English languages 

Summary 
 

In the article the paradigmatical and syntagmatical meanings of the past tense 
forms in the Azerbaijan and English languages are explained with the given examp-
les in both languages. 

In the article the completeness, durability, repitity and effectiveness meanings 
of the motion are also explaned depending on the lexical character and context of 
the verb in the English language. But in the Azerbaijan language they are determi-
ned not depending on the lexical character and context of the verb. 

 
Б. Джафарова  
И. Джабарова 
С. Оруджева  

Парадигматические категории и синтагматические значения глаголов 
прошедшего времени в азербайджанском и английском языках 

Резюме 
 

В статье даются пояснения парадигматических и синтагматических зна-
чений форм прошедшего времени на примере двух языков-aзербайджанского 
и английского.  

Помимо этого, в статье даются пояснения и того, что в английском язы-
ке значения законченности действия, его продолжительность, повторяемость 
и результативность зависят от контекста и лексического характера глагола. 

В азербайджанском языке, напротив, эти же лексические значения 
действия не зависят ни от контекста, ни от лексического характера глагола. 

 
Rəyçi:                    Nadir Məmmədli 
                  filologiya elmləri doktoru, professor 
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YAPON DİLİNDƏ FEİLİN TƏSRİFLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Açar sözlər: Feil, Təsriflənmə,  Şəxs kateqoriyası, Kəmiyyət kateqoriyası. 
Ключевые слова: Глагол, Спряжение, Категория лица, Категория числа 
Key words: Verb, Conjugation, Grammatic categories of person, Grammatic 
categories of quantity 

 
Dilçilik ədəbiyyatında feil kategoriyası dildə əhəmiyyəti, zəngin leksis-se-

mantik və qrammatik məna ifadə etməsi ilə digər nitq hissələrindən fərqlənir. Feil 
hər hansı bir dilin təşəkkül və inkişaf tarixini, onun qrammatik təbiətini, eləcə də 
həmin dilin yalnız səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir (9,52). 

Y.S.Maslova görə feil hərəkətin qrammatik mənasını ifadə edən nitq hissəsi-
dir. Hərəkət dedikdə, burada dinamik zaman daxilində cərəyan edən, baş verən hə-
rəkət nəzərdə tutulur. Hərəkətin qrammatik mənasını sözün geniş mənasında başa 
düşmək lazımdır. Bu sözün həqiqi mənasındakı hərəkətdən başqa həm də durum və 
yaxud predmetin mövcud olmasını da göstərə bilir (7,46-47). 

Yapon dilində feilin müstəqil cümlə üzvü kimi işlədilməsini M.Kieda bu dilin 
iltisaqiliyi ilə izah edir. Müəllifə görə məhz iltisaqi dil olduğu üçün cümlə bir tək 
mənalı sözlərdən ibarət ola bilir. Bu sozlərdən başqa müəllifə gorə köməkçi sözlərə 
ehtiyac duyulur ki, həmin sözlər cümlədə fikrə aydınlıq gətirmiş olsun. Başqa sözlə, 
söz öz rolunu – yəni cümlə üzvü rolunu yerinə yetirmək üçün başqa sözlərlə əlaqə-
yə girməlidir. Cümlədə sözlər arasında əlaqəni ifadə edən ən mükəmməl vasitə 
cümlədə sözlərin sırasıdır.Cümlədə sözlərin sıralanmasında isə feilin təsrifi böyük 
rol oynayır (feili cümlələrdə). Feilin təsrifi olmasa nəinki cümlə üzvlərinin sıralan-
masından, hətta cümlədən danışmaq olmaz (ismi cümlələr istisnadır).  

Məlumdur ki, Azərbaycan dilində feilin təsrifi dedikdə feilin şəxsə və kəmiy-
yətə  görə dəyişməsi nəzərdə tutulur. “İzahlı dilçilik terminləri“  lüğətində şəxsə və 
kəmiyyətə görə dəyişməkdən əlavə təsrif anlayışına “zaman, “şəkil” kateqoriyaları 
da əlavə edilmişdir. Orada qeyd edilir:  “təsriflənmə - zaman, şəxs, kəmiyyət və şə-
kil kateqoriyaları üzrə dəyişmə. Feilin şəxslər üzrə təsrifi. Zamanca təsrif de-
məkdir”(1,279). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan, eləcədə türk dilində şəxsə və kəmiyyətə 
görə dəyişməyə feilin təsrifinin bütün hallarında təsadüf olunduğu halda zaman haq-
qında bunu demək olmur.Məlumdur ki, burada qrammatik zamanın morfoloji əla-
mətləri nəzərdə tutulur. Məs feilin arzu şəklinin zamanı yalnız məntiqə görə düşü-
nülərək müəyyən oluna bilər. Zamanı ifadə edən hər hansı bir morfoloji əlamət 
iştirak etmir. 

Feilin təsrifində qrammatik zaman kateqoriyasının önəmli rol oynamadığını 
göstərən məqamlar da vardır. Məs.: get, yaz, getsə, yazsa sözlərində olduğu kimi. 

Burada zaman mənası yalnız məntiqə görə anlaşılır. Lakin burada (bu 
feillərdə) zamanın morfoloji əlaməti yoxdur. 
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Fikrimizcə, yapon dilçiliyində feilin təsrifi məsələsi bir qrammatik kateqoriya 
kimi, özünü daha bariz sürətdə göstərir. Bunun obyektiv səbəbi ondan ibarətdir ki, 
feil öz funksiyasını təsrif zamanı tam şəkildə reallaşdıra bilər. Feilin cümlədə reali-
zə olunma funksiyası dedikdə onun xəbər kimi çıxış etməsi nəzərdə tutulur. Bu ba-
xımdan Yapon dilində təsrifə ən doğru tərifi Hasimoto vermişdir : “Təsrif sözun 
sonluğunun dəyişməsi deməkdir. Bu ona görə baş verir ki, bu dəyişmə sözə əlavə 
mənalar qatır, yaxud da ona yeni söz əlavə etməklə yeni mənalar kəsb etmək olur” . 
Fikrimizcə, burada Hasimoto iki məsələyə diqqəti çəkmişdir: 1.Təsrifdə sözün 
(feilin) sonluğunun dəyişməsi; 2.Sözün aktivləşməsi yəni predikativlik kəsb etməsi. 

Yapon dilində bir qrammatik kateqoriya kimi feilə dilçilərin yanaşması eyni 
olmamışdır (Bu həm yapon dilçilərinə, həm də xarici yaponşünaslara aiddir.) Belə 
elmi yanaşıma meylinə “Teoretiçeskaya qrammatika yaponskoqo yazika”adlı kitab-
da da təsadüf olunur. Kitabda oxuyuruq: “Sposobnost qlaqola soçetatsa s tem ili 
inım qrammatiçeskim pokazatelem ili daje s tseloy qrammatiçeskoy kateqoriyey, 
vıbirat te ili inıyı znaçeniya konkretnoqo pokazatelya vo mnoqom obuslovlena 
prinadlejnostyu qlaqola k opredelyonnomu semantiçeskomu klassu”. Məhz buna 
gore kitabda bu fikir vurğulanır ki: “poetomu pered tem, kak obsujdat sobstvenno 
slovoizmenenie kateqorii yaponskix qlaqolov, no ostanovimsa na qrammatiçeski-
znaçimix parametrax qlaqolnoy leksiki (2,73). 

Feilin semantik xüsusiyyətlərinə daha çox verən müəlliflər feilin təsrifindən 
az da olsa, bəhs etməmiş, kitabda bu məsələyə yer verməmişlər. 

Yapon dilinin qrammatik quruluşu ilə bağlı yazılan ədəbiyyatlarda təsrifin 
ikili xarakterini qeyd edirlər (4,168). Buraya müstəqil olaraq forma dəyişikliyinə 
uğrayaraq təsrif olunan və köməkçi söz vasitəsilə ilə təsrif olunan feillər daxildir. 

Elmi ədəbiyyatlarda başlıca olaraq köməkçi sözlər vasitəsilə təsrif olunan 
feillər mübahisə doğurur. Birinci halda feil sintaktik vahid kimi özünü göstərir, 
lakin ikinci halda bunu demək çətindir. 

Belə bir sual meydana çıxır.Nə üçün yapon dilində təsrif formalarının çoxu 
müstəqil işlədilə bilmir. Bu sualı da cavablandırarkən alimlər bunu dilin iltisaqi 
təbiətilə əlaqələndirirlər. Deməli, feil təsrifi mexanizmində də yapon dilinin 
iltisaqilik xüsusiyyəti özünü göstərir. Bu onunla bağlıdır ki, iki tam mənalı söz 
arasındakı əlaqələri təmin etmək üçün müxtəlif formal xarakterli sözlər əlavə edilir 
və məhz bu formal sözlər hesabına da feilin cümlədə sintaktik funksiyası 
müəyyənləşmiş olur. Digər tərəfdən də söz cümlədə öz rolunu – cümlə üzvü rolunu 
oynamaq üçün onun digər sözlərlə əlaqəsini müəyyən etmək lazımdır. Əlbəttə bu 
hər dilin xarakterik xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Yapon dilində sözlər arasında əlaqə 
vasitəsini müəyyən edən ən önəmli cəhət cümlədə sözlərin sırasının müəyyən 
edilməsidir. İkinci vasitə isə yuxarıda qeyd etdiyimiz köməkci sözlərdir. Nəzərə 
alsaq ki,feil cümlədə baş üzv rolunu oynayır onda onun cümlənin digər üzvlərindən 
fərqi aydın olmuş olar. 

Təsrif bir qrammatik kateqoriya kimi dilçilikdə önəm daşıdığına görə ədəbiy-
yatlarda qeyd olunur ki, “spryajeniye qlaqola po osnovam zaklyuçaetsa v obrazova-
nii isxodnix form (osnov), iz kotorıx v svoyu oçered, putyem prisoedineniya suffik-
sov obrazuetsa razliçiye formı qlaqola” (3,61). 
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Kitabda misal olaraq yomu və matsu (oxumaq və gözləmək) feillərinin beş 
təsrif forması üzrə dəyişmə cədvəli təqdim edilmişdır. Beş təsrif formasına görə 
məs.:  yomu sözünün dəyişməsi bu şəkildə nəzərə çarpır. 

Feil yomu =yoma, yomi, yomu, yome, yome 
Feilin özündən başlayaraq bu dəyişmələri analiz etdikdə görünür ki, yoma feil 

olsa da ayrılıqda mənası aydın deyildir. 
Ayrılıqda yoma sözünün hansı məna ifadə etdiyini müəyyən etmək çətindir. 

Lakin onun yomu forması “oxumaq”, yomaseru – oxumağa təhrik etmək mənasını 
verir. Deməli yomu-nun “oxumaq” dan başqa digər mənaları ola bilər. Buna baxma-
yaraq onun mənası həmin sözə birləşən köməkçi sözdən asılı olaraq dəyişəcəkdir. 
Məs. Ona cu, nay köməkçi sözünü birləşdirsək ( əlavə etsək – inkarlıq anlayışını, ru 
əlavə etsək passiv məna , ba əlavə etsək – güman mənasını ifadə edəcəkdir. Bura-
dan belə bir nəticəyə gələ bilirik ki, yoma – müstəqil məna daşımadığı halda cümlə 
üzvü də ola bilməz. 

Beləliklə, müstəqil işlədilməyən yalnız köməkçi vasitələrlə işlədilən sözlərdə 
ikinci əlavə edilən sözün xüsusi çəkisi meydana çıxmış olur. Deməli, həm də bu nə-
ticəyə gəlmək olur ki, formal sözlər (bunlar Yapon dilində kifayət qədər çoxdur –
O.C.) də müstəqil cümlə üzvü kimi özünü göstərmir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Yapon dili iltisaqi dildir və burada iltisaqilik an-
layışı sözün  kökündən asılıdır. Bu və ya digər sözün sonu elə dəyişir ki, hər sözün 
onun işlənməsinə imkan yaranmış olsun.Məhz buna görə də müstəqil mənaya malik 
olan sözlə formal sözün bir araya gəlməsi elə ciddi qanunuyğunluğa tabedir ki, sözə 
birləşən şəkilçilərdə bunları asanlıqla ayırmaq mümkün olur. 

Feillər təsrif olunduqda əsasən sözün (feilin) sonunda fonetik dəyişmələr baş 
verir və bu fonetik dəyişmələr bir tipli deyildir. Qeyd etmək lazımdır feil sonunda 
samitlər deyil saitlər dəyişir ki, bu dəyişmələr səkkiz növdə birləşmişdir. Əlavə et-
mək lazımdır ki, dördüncü, beşinci təsrif formasında bir növ istisna olaraq saitlər 
dəyişmir, lakin onun əvəzində sözə ru,re, yo əlavə edilir (yalnız 8-cidə yo əlavə 
edilmir – O.C.) 

Ru, re birləşən feillər u saiti ilə qurtarır. Qeyd etmək lazımdır ki, yapon danı-
şıq dilindəki feil təsriflərinin formaları və onların kəmiyyətləri yapon yazı dilindən 
fərqlidir. 

Yapon dilçiliyində belə bir fikir dominantlıq təşkil edir ki, sonunda saitlər də-
yişən feillər və saitləri dəyişməyib sonuna ru,re,yo,ro əlavə edilən feillər əsl düzgün 
təsriflənən feillərdir (4, 177). 

Yapon dilində feil təsrifinin tam mənzərəsi yaransın deyə yazı dilindəki təsrif 
feillərini əks etdirən cədvəli məqaləyə əlavə etməyi lazım bilirik.  

Təsrif zamanı feilin formasının dəyişməsi prosesi müəyyən çərçivədə baş ve-
rir. Feildəki fonetik dəyişmələr müəyyən kriteriyalara xidmət edir ki, məhz buna 
görə də bütün feilləru bir neçə tipə ayırırlar. Buna elə yapon dilində feilin tipləri 
deyirlər. 

Təqdim etdiyimiz cədvəldə saitlərdə dəyişmələrin baş verdiyi göstərilmişdir. 
Yazı dilində feillərin təsrif tipləri danışıq dilindən fərqlənir. Bu məqalədə yazı 

dili ilə danışıq dilindəki bu fərqlilikdən bəhs etməyərək yalnız yazı dili təsrifinin 
cədvəlini veririk: 
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 2 3 4 5 6 7 8 
Təsrifin 
birinci 
forması 

i e i e o e a 

Təsrifin 
ikinci 
forması 

i e i e i i i 

Təsrifin 
üçüncü 
forması 

u u i
+ru 

e
+ru 

u u u 

Təsrifin 
dördüncü 
forması 

u
+ru 

u
+ru 

i
+ru 

e
+ru 

u
+ru 

u
+ru 

u
+ru 

Beşinci 
təsrif 
forması 

u
+re 

u
+re 

i
+re 

e
+re 

u
+re 

u
+re 

u
+re 

Altıncı 
təsrif 
forması 

i
+yo 

e
+yo 

i
+yo 

e
+yo 

o
+yo 

e
+yo 

e 

 
Qeyd: cədvəl M.Kieda tərəfindən tərtib edilmişdir (4,171). 
A.Sevastyanov da səkkiz təsrif formasını qeydə almışdır ( 6,10). 
Təqdim etdiyimiz cədvəli nəzərdən keçirdikdə görünür ki, birinci sıra ilə 

doqquzuncu sıradakı təsrif dəyişmələri yalnız saitlərə aiddir. 
Dördüncu və beşinci təsrif sıralarında saitlər dəyişmir, lakin o saitlərə ru,re,yo 

artırılır. 
İkinci, üçüncü, altıncı,yeddinci, səkizinci təsriflərdə saitin dəyişməsi ilə 

yanaşı onlara ru,re,yo artırılır. 
Səkkizinci təsrifdə altıncı formaya yo artırıldıqda sonda e saiti meydana çıxır. 
Ömrünün böyük bir qismini Yapon dili feillərinin tədqiqinə həsr etmiş 

A.A.Xolodoviç yazır ki, yapon dili feillərinin ən ilkin və ən elementar anlayışı 
təsrifdir. Bu hökmu alim M.Kiedadan iqtibas etmiş və davam edərək yazir: Sözlərin 
bu sinfinin morfoloji quruluşunu elə təsriflə başlayaraq izah edirlər. 

Daha sonra o yazır: feilin morfologiyasının bu fundamental anlayışı haqqında 
onun fundamentallığına baxmayaraq daha çox yanlış fikirlər irəli sürülmüşdür. 
Daha doğrusu inandırıcı fikirlərə az rast gəlinir (8, 19). 

A.A.Xolodoviç dilçilərin tez tez müraciət etdikləri yomu (oxuyur) feilinin 
təsrif cədvəlini ənənəvi sistemlə bu şəkildə vermişdir: 

1.yoma 
2.yomi 
3.yomu 
4. yome 
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5.yomo 
Və bu təsrif paradiqmasını verdikdən sonra A.A.Xolodoviç təsriflə əlaqədar 

olaraq şübhələrini bu şəkildə ifadə etmişdir. O davam edərək yazır: “Bir anlığa tuta-
lım ki, təsrif elə həqiqətən yuxarıda qeyd olunan sıralardan ibarətdir ki, bunlar bir-
birilə son  saitləri ilə fərqlənirlər : a, i, u, e,o. 

Müəllifin şübhələri bundan sonra açıqlanır. Onun bu mövzunu konkretləşdir-
məsi ilə bağlı oxuyuruq: “Hətta az-maz yapon dilini bilənin belə diqqətini bu cədvə-
lin qəribəliyi özünə cəlb edir. Birinci sətirdəki söz (yoma –O.C.) heç bir zaman söz 
forma kimi işlədilmir. O yalnız bir neçə söz formasının tərkib hissəsi kimi çıxış edə 
bilər (yomanai -  oxumayın, yomaseru – oxumağa icazə verir), həm də burada a 
saitinin statusunu bu durumda müxtəlif mənalarda yozmaq olar. 

Dilçi alim bu göstəriciləri saitdən ibarət olan təsrifləri monomorf adlan-
dırımışdır (8,27). Məs.: naka – ağlamaq feilinin təsrifi polimorfdur: nak-a, nak-i, 
nak-e, nak-u. 

Polimorf təsrifləri birinci  i element +e təsrifi, ikinci – e elementi təsrifi isə 
üçüncü hesab etmişdir (8,28). 

Müştərək olaraq yapon dili kitabını yazmış Ayşe Nur Tekmen və Akiko Taka-
no da təsrif xüsusiyyətlərinə görə feilləri üç qrupa ayırmışlar: 

I Qrup Eylemler ( Qodan) 
II Qrup Eylemler (Zehiden) 
III Qrup Eylemler (Saleh/kahen). 
Müəlliflər qeyd edirlər ki, feilin təsrifi dedikdə u ilə yaxud da samit+u ilə bi-

tən şəkilləri feilin təsrifi hesab olunur. III qrupa daxil olan feilləri onlar düzgün ol-
mayan feillər adlandırmışlar (7,79). 

Adını qeyd etdiyimiz müəlliflər A.A.Xolodoviçdən fərqli olaraq təsrifi türk 
dili qrammatikasına əsaslanaraq izah etdikləri üçün istilahın elmi hüdudu pozulmuş-
dur. İnkarlıq formasında təsrif olunan feillərə inkarlıq təsrifi adı verilmiş, bəzən də 
əsas feilin adı ilə adlandırılmışdır.Beləliklə təsrif prinsipləri qarışdırılmışdır. Lakin 
bunlara baxmayaraq feil təsrifini ümumi olaraq üç qrupda birləşdirmişlər ki,bu daha 
məqsədəuyğundur. Digər çəkimlər (təsriflər) sözünün yapon dilinin türk tələbələri-
nə öyrədilməsi ilə bağlıdır. Bu təsriflərin içərisində hətta “kübar çəkim” (kübar təs-
rif) istilahına da rast gəlirik (7,81). Bununla yanaşı təsrifə kitabda geniş yer verilmiş 
və dilin qrammatik quruluşunu başa düşməyi asanlaşdırmışdır. Burada zaman bildi-
rən əlamətlər də təsrif altında təqdim olunur. Məs.: Ta çəkimi (Düz Qeçmiş Zaman) 
terminləri zamanlı təsrifi əhatə edir (7,87). 

Yapon dilində feilin təsrifi məsələsini yekunlaşdıraraq belə bir qənaətə 
gəlmək olur ki; 

1) Hər dilin qrammatik təbiətini öyrənərkən o dilin spesifik xüsusiyyətlərini 
nəzərə almaq lazımdır. 

2) Yapon dilində feilin təsrifiylə bağlı xeyli fikirlər söylənmiş olsa da məsə-
lənin tam elmi izahı hələlik verilməmişdir və bu məsələ yapon dilçiliyində problem 
olaraq qalmaqdadır. 

Nəhayət onu demək lazımdır ki, təsrif məsələsində bütün spesifik cəhətlərlə 
yanaşı ümumi dilçilikdən bizə məlum olan qəbul olunmuş bir həqiqət vardır ki, o da 
təsrif olunmuş feillərin predikativlik ifadə etməsidir. Belə görünür ki, predikativli-
yin ifadə formaları hər dildə özünəməxsus şəkildədir. 
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Особенности спряжения глагола в японском языке 
Резюме 

 
Статья посвящена спряжению глагола в современном письменном япон-

ском языке. При сравнении с азербайджанским языком было выявлено, что в 
японском языке из-за отсутствия личностных и количественных грамматичес-
ких категорий в спряжении глагола имеются специфические особенности. В 
статье рассмотрены эти специфические особенности. 

                                                                                                    
O.Jalilbayli 

The features of conjugation of the Japanese verb 
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Azərbaycan dili tədrisinin tarixini elmi surətdə araşdırıb tədqiq etmək, pedo-
qoji elmimizin ən zəruri məsələlərindən biridir.  

Çox qədim bir tarixə malik olan Azərbaycan dilinin tədrisi uzun və mürəkkəb 
yollar keçmişdir. Bu fənn ədəbi dilimizin əmələ gəlməsi ilə birlikdə tədris olunmağa 
başlamışdır. 

Rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi tarixinə gəldikdə isə qeyd etmə-
liyik ki, bu uzun bir tarixə malikdir. Belə ki, XIX əsrin əvvəllərində (1813-1828-ci 
illərdə) “Gülüstan” və “Türkmənçay” müqavilələrindən sonra Şimali Azərbaycan 
Rusiyaya birləşdirildi. Bu zaman çar hökuməti əhalini idarə etmək işində bir sıra 
çətinliklərə rast gəlirdi. Bu çətinliklərdən ən mühümü çar məmurlarının yerli dili 
(Azərbaycan dilini) bilməmələri idi. Elə buna görə də çar hökuməti yerli əhali 
arasında İran nüfuzunu azaltmaq və fars dilində aparılan yazışmaların qarşısını al-
maq üçün yerli dilə və onun öyrədilməsinə xüsusi əhəmiyyət veriridi.  

Məhz buna görə də, çar hökuməti ruslara Azərbaycan dilinin tədris etməyə 
başlayır.  

1827-ci il oktyabr ayının 10-da general-adyutant Sipyagin 359 nomrəli rəsmi 
məktubda admiral Şişkova müraciət edərək, Zaqafqaziyada qəza məktəblərinin açıl-
masını xahiş etmişdi. Peterburqda həmin xahişin yerinə yetirilməsinə razılıq verilir 
və nəticədə “Zaqafqaziya məktəbləri haqqında əsasnamə” təsdiq olunur. Həmin 
“Əsasnamə” 1830-cu ildən qismən həyata keçməyə başlayır. 1832-ci ildə artıq Qori, 
Axalsix, Şuşa, Telav, Siqnax, Nuxa, Yerevan, Gəncə, Duşet və Kutayisdə qəza 
məktəbləri açılır. 

Bu məktəblərin əsas vəzifəsi, şagirdlərə ibtidai məlumat vermək idi. Bu 
məktəblərə ikisinifli məktəblər deyilirdi. Burada rus dili və yerli dil (Azərbaycan 
dili) hesab və şəriət tədris olunurdu. 

O zamanlar rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi məsələlərinə xüsusi 
diqqət verilir və bu dilin əhəmiyyəti Zaqafqaziyada yaşayan başqa xalqların dilin-
dən daha üstün tutulurdu.  

Rus məktəbləri üçün ilk Azərbaycan dili proqramları keçən əsrin 30-cu illə-
rində tərtib olunmuşdu. Bu proqramda əsas yer qrammatik qaydalara verildiyindən 
dərsdə qrammatik qayda və terminlərin əzbərlədilməsinə geniş yer vermək tələb 
olunurdu. Halbuki proqramda şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olan Azər-
baycan sözləri, o cümlədən hansı nitq hissəsinə aid olduğu tədricən öyrədilməli və 
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onlara aid müntəzəm surətdə qiraət və yazı işləri aparılmalı, cümlə üzərində iş və 
sairə nəzərdə tutulmalıdır. 

Mirzə Şəfi Vazeh 1840-cı il sentyabr ayının 17-də qəza məktəbi müəllimi adı-
nı almaq üçün Tiflis gimanziyasının şurasında Azəaraycan dilindən müvəffəqiyyətlə 
imtahan verir, bir müddət keçdikdən sonra müəllim adını alan Mirzə Şəfi Vazeh hə-
min məktəbdə tam altı il ruslara Azərbaycan dili dərsi demişdir.  

Rus məktəblərində Azərbaycan dili tədrisinin metodikası məktəbdə başqa fən-
lərin metodikası kimi ümumi pedoqoji və didaktik tələblər əsasında qurulmuş və 
könüllü surətdə, şagirdlərin özlərinin razılığı ilə tədris olunmuşdur.  

Azərbaycan dili tədris planlarına daxil edildikdən və rus məktəblərində öyrə-
dilməyə başlandıqdan sonra, qarşıya həmin fənn üzrə dərslik və ya dərs vəsaiti 
yaratmaq məsələsi çıxmışdı. O zamankı dövlət məktəblərində ruslara Azərbaycan 
dilini tədris etmək üçün münasib dərsliklər yox idi. Bu sahədə ilk təşəbbüsü böyük 
dilçi alim prof. Mirzə Kazımbəy göstərmiş və 1839-cu ildə Azərbaycan dilinə aid 
yazdığı “Грамматика турецко-татарского языка” adlı mükəmməl dərsliyini nəşr 
etdirmişdir. Əsər rusca yazılmışdır. Burada Azərbaycan dilinin qayda və qanunları, 
qrammatik xüsusiyyətləri geniş surətdə, müxtəlif misallarla izah olunmuşdur.  

Professor Mirzə Kazimbəyin həmin dərsliyi 556 səhifəlik böyük bir əsərdir. 
Bu kitab giriş və üç böyük hissədən ibarətdir. 

Birinci hissədə 8 fəsil, ikinci də 11 fəsil, üçüncü hissədə isə 3 fəsil vardır. 
Dərslik vaxtı ilə Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən ruslar üçün mükəmməl qram-
matika dərsliyi və faydalı metodik vəsait olmuşdur. 

1844-cü ildə Azərbaycan dilini öyrənməyə yeni başlayanlara kömək etmək 
məqsədi ilə P. M. Budaqov tərəfindən tərtib edilmiş “Турецко-татарский буквар” 
adlı dərslik nəşr olunur. 

Müəllif bu əsərdə Azərbaycan dilinin qrammatik qanunları və leksikası barə-
də, xüsusi ilə cümlə quruluşu və təhlil prinsipləri eləcə də cümlədə sözlərin yazılışı 
haqqında izahat verir.  

1852-ci ildə Mirzə Şəfi Vazeh və Tiflis gimnaziyasının şərq dilləri müəllimi 
Qriqoriyevlə birlikdə qəza məktəblərində təhsil alan ruslar üçün “Татарская 
хрестоматия адербейджанского наречия” adlı dərslik yazmışdır. Lakin bu dərsik 
Mirzə Şəfinin sağlığında nəşr edilməmiş, onun ölümündən sonra, yəni 1854-1855-ci 
illərdə Qriqoriyevin səyi nəticəsində nəşr edilmişdi.  

Mirzə Şəfi Vazeh və İ. Qriqoriyevin tərtib etdikləri bu dərslik əsasən üç fəslə 
bölünür. 

Birinci fəsildə “ Hikmətlər və nəsihətlər “ adı altında ayrı-ayrı cümlələr 
şəklində nəsihət və hikmətamiz sözlər verilmiş, hər cümlənin altında rus dilində 
onun tərcüməsi, sonra isə ayrı-ayrı sözlərin rusca lüğəti göstərilmişdir. 

Dərsliyin ikinci fəslində şagirdlərə kitab (mətbuat) dilində nümunələr (“Qara-
bağnamə” və “Dərbəndnamə”dən parçalar) verilir və nəhayət, üçüncü fəsildə Füzuli-
nin qəzəllərində, “Leyli və Məcnun”dan müəyyən parçalarla şagirdlər tanış edilirdi. 

Müəlliflər dərsliyin ikinci hissəsində əlifba sırası ilə “Татарско-русский сло-
варь” vermişlər ki, bu da şagirdərin lüğət ehtiyyatını zənginləşdirmək üçün çox fay-
dalıdır. 

Mirzə Şəfi Vazeh və İ.Qriqoriyevin bu dərsliyi uzun müddət qəza məktəblə-
rində ruslara Azərbaycan dilini öyrətmək üçün gözəl vəsait olmuşdur. Bu istiqamət-
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də yazılmış digər dəsliklərə Budaqovun “Практическое руководство туречко-та-
тарского-адербиджанского наречия”, Mirzə Əbdülhəsən bəy Vəzirovun “Учеб-
ник татарско-адербиджанского наречия”, Lazarevin “Türk dilinin müqayisəli 
müntəxəbatı” və digər əsərləri göstərmək olar. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ruslara Azərbaycan dilni 
öyrətmək məqsədi ilə yenə də bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Ruslarla azərbaycanlı-
lar arasındakı ünsiyyəti daha da möhkəmləndirməyə kömək etmək məqsədi ilə müx-
təlif vəsait və dərsliklər nəşr olunmağa başlanır ki, bunlara Qulam Ələkbərlinin 
“Самоучителъ азербайджанского языка”, A. Abdullayev və S. Cəfərovun birlik-
də tərtib etdikləri “Азербайджанского язык для взрослых” dərsliklərini də misal 
göstərmək olar.  

1902-ci ildə Soltan Məcid Qənizadə iki hissədən ibarət olan “Самоучителъ 
татарского языка” adlı kitabını Bakıda çap etdirmişdir ki, bu əsər ruslara Azərbay-
can dilini müstəqil surətdə öyrənmək məqsədi ilə tərtib olunmuşdur. 

1933-1934-cü ildən başlayaraq, rus ibtidai və orta məktəbləri üçün müxtəlif 
müəlliflər tərəfindən yazılmış “Azərbaycan dili” dərslikləri müntəzəm surətdə nəşr 
olunmağa başlayır və ənənə şəklini almış bu təşəbbüs sonrakı illərdə də uğurla davam 
etdirilmişdir. Rus məktəblərində oxuyan şagirdlər Azərbaycan dilinin köməyi ilə 
xalqımızın mədəniyyət tarixi, ədəbiyyat və incəsənəti ilə daha da yaxından tanış olurlar. 
Digər tərəfdən, onlar həmin dil vasitəsi ilə azərbaycanlılarla daha möhkəm ünsiyyət 
bağlayır, fikirlərini bir-birinə anladır, əlaqələrini daha da möhkəmləndirirlər. 

Rus məktəblərində oxuyan şagirdlərin müəyyən hissəsi Azərbaycan dili fən-
nindən əməli vərdişlərə malik olmadıqlarından, onların söz ehtiyyatı çox kasıb ol-
muş nəticədə cümlədəki sözləri əlaqələndirə bilməmiş, tələffüzlərində və yazıda 
çoxlu səhvlərə yol vermişdilər və s. Bütün bunlar müəllimləri, metodistləri və dərs-
lik tərtib edən müəllifləri düşündürmüşdür. Bu sahədə A. Abdullayevin də rolunu 
qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, prof. A. Abdullayevin elmi-pedoqoji fəaliyyəti-
nin böyük bir hissəsini məhz ruslara Azərbaycan dilini tədris etmək üçün müxtəlif 
illərdə yazılmış dərsliklər təşkil edir. Bunlara aşağıdakıları göstərmək olar:  
1. Azərbaycan dili. Rus natamam orta və orta məktəblərinin VII sinfi üçün, Bakı, 
“Azərnəşr”, 1938, 232 səh. 
2. Azərbaycan dili. Rus tam olmayan orta və orta məktəblərinin VII sinfi üçün, 
Bakı, “Azərnəşr”, 1939, 238 səh. 
3. Azərbaycan dili. Rus orta məktəbinin VII sinfi üçün, Bakı, “Azərnəşr”,  

1952, 192 səh. Və s.  
Prof. A.Abdullayev respublikamızda Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının 

inkişafı sahəsində böyük xidmət göstərmiş alimlərimizdən olmuşdur. Onun istər 
Azərbaycan istərsə də rus məktəblərində Azərbaycan dilnin tədrisi metodikasına aid 
yazmış olduğu bir çox elmi-metodik əsərlər bu fikri tamamilə təsdiq edir.  

A.Abdullayevin 1960-cı ildə çap etdirdiyi “Rus məktəblərində Azərbaycan 
dili tədrisi metodikası” adlı dərs vəsaiti ilə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası el-
minin bu istiqamətinin də bünövrəsini qoymuşdur. Bu əsər müəllifin həmin sahədə 
uzun illər apardığı gərgin tədqiqatın səmərəli nəticəsidir. 

“Rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisinin metodikası” kitabının ən 
yaxşı cəhətlərindən biri odur ki, onun müəllifi, hər şeydən əvvəl, məktəblərdə Azər-
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baycan dili tədrisinin vəziyyətini dərindən öyrənmiş, qabaqcıl təcrübəni aşkara çı-
xararaq ümumiləşdirmiş, əsəri bunlar əsasında yazmışdır. 

Professor Abdullayev əsərin birinci fəslində ruslara Azərbaycan dilini öyrət-
mək məqsədi ilə yazılmış dərsliklərin təhlilini vermiş və tərtib prinsiplərini izah et-
mişdir. Mirzə Kazımbəyin, İ.M.Budaqovun, Mirzə Şəfinin, Ə.Vəzirovun, L.M.La-
zerevin, A.Tahirovun, N.Nərimanovun, C.M.Qənizadənin həmin məqsəd üçün 
yazılmış dərslikləri ətraflı təhlil olunmuşdur. 

“Rus məktəblərində Azərbaycan dili tədrisinin metodikası” kitabının ikinci 
fəslində Azərbaycan dili tədrisinin başlıca üsulları işıqlandırılmışdır. Müəllif burada 
Azərbaycan dili tədrisinin məqsəd və vəzifələrini izah edir, bu məqsədə nail olmaq 
üçün hansı yollardan istifadə etməyin əhəmiyyətli oldugunu göstərmişdir. O yazir 
ki, bəzi müəllimlər şagirdlərə ilk dəfə Azərbaycan sözlərini öyrədərkən, əşyaları 
göstərmək üsulundan istifadə edirlər. Bu üsulun bir sıra müsbət cəhətləri olduğu 
kimi mənfi cəhətləri də vardır. Belə ki, bu üsuldan istifadə etdikdə dillə təfəkkür 
arasındakı vəhdət pozulur. Müəllim əşyanı şagirdə göstərdikdə, o (şagird), istər-istə-
məz ana dili materialı əsasında düşünür, ikinci dil ön plana çəkilmir. Bəzi müəllim-
lər isə birbaşa tərcümə və müqayisə üsulundan istifadə etməyi üstün tuturdular. Bu-
nun da bəzi mənfi cəhətləri vardır. Çünki belə olduqda diqqət parçalanır və şagird 
Azərbaycan dilinə aid sözləyir pis mənimsəyirlər. Bunları nəzərə alan prof. 
A.Abdullayev kombinə edilmiş üsuldan istifadə etməyi məsləhət bilir.  

Rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi ilk şifahi məşğələlərlə başlanı-
lır. Əsərin üçüncü fəsli həmin məşğələlərin keçirilməsi metodikasına həsr olunmuş-
dur. Şifahi məşğələlərdə üç üsuldan istifadə olunur, lakin müəllif daha əhəmiyyətli 
olan üçüncü cəhət üzərində dayanır. 

A.Abdullayev rus məktəblərində Azərbaycan dili üzrə savad təlimində səs 
təhlil-tərkib usuluna əsaslanmağı zəruri sayır. 

Bundan başqa kitabda qiraət metodikası, onun dil dərsləri ilə əlaqəsi gös-
tərilir. Professor qiraətin düzgün , şüurlu, ifadəli aparılması yollarını izah edir və bu 
sahəyə dair müəllimlərə konkret göstərişlər verir. Rus məktəblərində yazılı və şifahi 
nitq vərdişlərinin inkişafına həsr olunmuş altıncı fəsil daha maraqlıdır. Burada əsas 
diqqət mənimsənilmiş sözlər əsasında düzgün cümlələr qurmağa, fikri rabitəli 
şəkildə ifadə etməyə yönəldilmiş konkret metodik yollar göstərilmişdir. Qrammatik 
qaydaların praktik şəkildə, çalışmalar vasitəsi ilə mənimsədilməsi, səsləri tələffüz 
xüsusiyyətlərinin, düzgün yazı qaydalarının öyrədilməsi və s. mühüm məsələlərə 
əsərdə geniş yer verilməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. 

A.Abdullayevi ana dilinin tədrisi tarixi, onun keçdiyi inkişaf yolu həmişə ma-
raqlandırmış, bu məsələ barədə o, pedoqoji mətbuatda xeyli məqalə nəşr etdirmişdir: 

1. Rus məktəblərində Azərbaycan dili tədrisinin tarixinə dair. “Azərbaycan 
məktəbi” jur. 1957, №8, səh. 41-49. 

2. Azərbaycanda ilk rus metodistləri. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 9 iyun 
1958. 

3. Azərbaycanda ilk rus-tatar məktəblərinin baniləri. “Azərbaycan müəllimi” 
qəzeti, 16 oktyabr, 1957. 

4. Azərbaycan dili tədrisinin tarixinə dair (2 məqalə). “Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat tədrisi” məc. 1957, III bur., səh. 72-115; həmin mənbə, 1958, I bur., səh. 
3-28. 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 18

Bu məqalələr 1958-ci ildə “Azərbaycan dili tədrisinin tarixə dair” (204) və 
1966-cı ildə “Azərbaycan dili tədrisinin tarixindən” (332 səh.) adlı dərs vəsaitlərin-
də də bu və ya digər şəkildə əks olunmuş, ana dilinin tədrisi sonuncu dərs vəsaitində 
daha da dəqiqləşdirilmişdir.  

Azərbaycan dilinin tədrisinin tarixi prof. A.Abdullayevə qədər əsaslı bir tədqi-
qatın mövzusu olmamışdır. Azərbaycan dili tədrisinin tarixinin tədqiq etməyin 
əhəmiyyəti barədə A.Abdullayev yazır: “Respublikamızda bu vaxta qədər aparılmış 
tədqiqatlar, əsasən pedoqoji, məktəb və maarif tariximizin ayrı-ayrı sahələrini əhatə 
etmişdir. Lakin ana dilində məktəb açmaq, şagirdlərə əlifba və savad təlimi vermək, 
dərsliklər yazmaq və s. bu kimi mühüm məsələlərlə bilavasitə bağlı olan, Azərbay-
can dilinin tədrisi tarixinə dair hələlik ciddi, mükəmməl bir tədqiqat işi aparılma-
mışdır. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixini tədqiq etmək, həm ana dilimizin bir fənn 
kimi keçdiyi yolları, bu məqsəd üçün aparılan mübarizələri, tətbiq olunan üsulları, 
həm də məktəb və pedoqoji tariximizi daha dərindən öyrənmək üçün bol material 
verir” (1,3). 

Bütün bunları ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan dili 
rus məktəblərində əsas fənlərdən biri kimi tədris olunmuş və rus məktəblərində 
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının elmi əsaslarını pedoqoji elmlər doktoru, 
prof. A.Abdullayev müəyyənləşdirmişdir. 
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 Севиндж Джалилова  
Роль проф. А.Абдуллаева в преподавания азербайджанского языка  

в русских школах 
Резюме 

 
Статья об истории преродавания Азербайджанского языка в Русских 

школах и показывает что преподавания Азербайджанского языка в Русских 
школах начинается ХIX века. Здесь показываться в каких условиях родилось 
преподавания Азербайджанского языка в Русских школах. Также в статье упо-
минается имена учебников которых предназначенной в преродавание Азер-
байджанского языка в Русских школах. Отмечается имена первых ученых 
проявивших инициативу подготовки учебников. В подготовке учебников от-
мечая особую роль проф. А.Абдуллаева, обращаем внимания на его учебни-
ков, учебных пособиях, а также статей опубликованных в разных газетах и 
журналах в разных годах в этом направление.  
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 Sevinc Jalilova  
The role of prof. A.Abdullayev teaching azerbaijan language in russians school 

Summary 
 

The article deals with the history of teaching the Azerbaijani language at Rus-
sian schools and it is shown that the history of teaching Azerbaijani at Russian 
schools began in the XIX century. This Article deals with what gave rise to teaching 
the Azerbaijani language in Russian school.The names of several textbooks neces-
sary for teaching Azerbaijani at Russian schools are also shoxn in the article. Names 
of some authors who initiated to present textbooks are mentioned in the given artic-
le. The role of professor A.Abdullayev shouldn’t be underestimated in this field. 
His textbooks, manuals, his articles in various newspaper and journals are dealt with 
in the article.  

 
Rəyçi:                Nazilə Yusifova 
                pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru 
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TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİ AĞIZLARI İLƏ AZƏRBAYCANIN QARABAĞ 
DİALEKTLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

 
Açar sözlər: Türkiyə ağızları, Azərbaycanın Qarabağ dialekti, müqayisəli tədqiqat, 
dialektoloji lüğət, Anadolu ağızları. 
Ключевые слова: Акценты турецкого, Карабахский диалект Азербайджана, 
сравнительное исследование, диалектологический словарь, Анатолийские 
акценты.  
Key words: Turkish accents, Garabagh dialect of Azerbaijan, comparative research, 
dialectologic dictionary, Anatolian accents.  

 
Tarixən oğuz boyundan çıxmış türklər və azərbaycanlılar özlərinə ədəbi dillə 

yanaşı, müxtəlif ağızlar, dialektlər də formalaşdırdılar. Həmin dialektlər danışıq dil-
ini ədəbi dildən fərqləndirdi. Ərazi faktoru kökcə bir olan türklərin dialektlərində 
müəyyən ayrıntılar yaratdı. 

İndiyə kimi yazılmış tədqiqatlarda bu iki türkcənin (Türkiyə türkcəsi və Azər-
baycan türkcəsi) ədəbi dili fonetik, leksik, qrammatik (morfoloji və sintaktik) səviy-
yələrdə qarşılaşdırılmış, müqayisələr aparılmış, müəyyən ümumi cəhətlər, eləcə də 
fərqli əlamətlər aşkar edilmişdir (1) Tədqiqatdan kənarda qalmış bir məsələ üzərin-
də dayanmağı vacib bilirik. Bu da türkcələrin dialektlərinin qarşılaşdırılması, müqa-
yisə edilməsi və ümumi və diferensial cəhətlərin göstərilməsi məsələsidir. Yəni 
Türkiyə və Azərbaycan dilçiləri özlərinə məxsus olan dialekt və şivələri kifayət qə-
dər öyrənə bilmişlər. Türkiyədə «ağız» termini ilə adlandırılan bu məsələlər buranın 
ərazilərinə uyğun olaraq da öyrənilməkdədir. Məsələn, Ahmet B. Ercilasun yazır ki, 
«Türkiyə türkologiyasının yönəldiyi digər bir dil alanı Anadolu ağızlarıdır. Bu alan-
dakı çalışmaların öncüsü heç şübhəsiz Ahmed Caferoğludur. Onun 1940-1951-ci il-
lər arasında topladığı mətnlər, Anadolu ağızlarına aid çox zəngin bir qaynaq olmuş-
dur. Bunlar artıq tarixi qaynaqlardır. Bu tarixi qaynaqları əks etdirən əsərlərin adını 
çəkmək istəyirik: (2) 

Bu ağızların təsnifatı və bir sıra morfoloji özəllikləri də Türkiyə alimlərinin 
diqqətindən kənarda qalmamışdır (3) 
 Türkiyənin Trakya və Balkan ağızları haqqında da tədqiqatlar mövcuddur (4) 

Kıbrız ağızları üzərində də müəyyən incələmələr (araşdırmalar) aparılmışdır (5) 
Anadolunun digər bölgələri üzrə də dialektoloji araşdırmalar aparandan sonra 
«Türkiyə Ağız Atlası»nın nəşri də planlaşdırılmışdır. 

Ancaq bu dialekt və şivələrin qohum türk dialektlərinin materiallı üzrə tədqiqi 
yox dərəcəsindədir. Bununla belə, Azərbaycan şivələri ilə Türkiyə ağızlarının mü-
qayisəsi istiqamətində də müəyyən təşəbbüslər olmuşdur. Bu xüsusda Ahmet. 
B.Ercilasun yazır: «Mən Türk ləhcələri ilə 1969-1970-ci illərdə maraqlanmağa baş-
ladım. Kars İli Ağızları Ses Bilgisi adlı doktorluq işimin konusu olan, Karsda da-
nışılan beş ağızdan ikisi Kars Azəriləri və Kars Tərəkəmələri ağızları doğrudan 
doğruya Azərbaycan Türkləri ağızlarıydı. Dolayısı ilə, Azərbaycan ağızları üzərində 
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yapılmış və Bakıda çap edilmiş dialektoloji işlərlə Kars ağızlarını müqayisə etmi-
şəm. Bundan əlavə, Selahattin Olcayın rəhbərliyi ilə Ensar Aslan tərəfindən Arpa-
çay Köylerinden Derlemeler mətnləri toplanmışdır ki, bu da Azəri köyləridir. Azər-
baycan türkoloqları F.Zeynalov və E.Əzizov 1977-ci ildə «Arpaçay kəndlərinin şi-
vələri» adlı məqalə də yazmışdılar (6) 

Qarabağ dialektinə Ağdam, Füzuli, Ağçabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, 
Şuşa və s. rayonlar daxildir. Tarixən bu dialekt Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin şeir 
dilində nisbətən ətraflı təmsil olunmuşdur. Qarabağ üçün daha tipik sayılan fonetik 
dialektizmlər: əv\öy «ev»_ Üz göstərdin, yıxdın öyün Vaqifin; 

Morfoloji dialektizmlər: Əqlin aldın, «yaram» deyin Vaqifin, Yanıltdın əlifin, 
beyin Vaqifin. Burada «deyə» feili bağlamasının «deyin» şəkli də Qarabağa xas 
morfoloji dialektizmdir. 

Genə «yenə»- Genə hər görəndə istər yaşına; 
Cöhrayı «cəhrayı»- cəhrayi rəngə Qarabağda çöhrayı\\şöhrayı\\şöhlayı 

deyirlər: Çöhrayı çarqat qəddə bərabər; Siması söhrayı, tərhi badami; 
Taza «təzə»- Üzün kimi, zülfün kimi tər-taza. 
Ləbiyin «sənin ləbinin»- Ləbiyin ləzzətin bənzətdi qəndə. 
Dadızmaq «daddırmaq»- Dadızmaz dəhanın, ləbi-şirinin. 
Görkəzmək «göstərmək»- Zülfun təxtəsini görkəz, bəri bax. 
Qarabağda sürüşər morfonologiyası şurşar\\sürşər şəklində işlənir: Qıl 

körpüdən taki sürçər ayağın. 
Leksik dialektizmlər. 
Təzmək «qaçmaq»- Təzə-təzə gəlüb bizə çıxudur. 
Güləş «üzü gülər»- Güləş üzlü, şirin sözlü, xoş qılıq. 
Şəkilli «yaraşıqlı»- Biri buğlayıdır, amma şəkilli. 
Gəzmək «axtarmaq»- O qədər gəzərsiz əliçıraqlı. 
Əkmək «başından eləmək»- Ağqız oğlu Piri, sən məni əkmə. 
T.Hacıyev yazır ki, Vaqifin dilində ucu Türkiyə türkcəsinə gedən kiçik bir qat 

var: Əfəndi- Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi; 
Doğubsan «doğulmusan»- Nə gözəl doğubsan anadan, Pəri. 
Dinləmək «dincəlmək»- Nitqü nəfəsindən canlar dinlənə; 
I şəxs cəmin əmr şəkilçisi- alım- İkimiz bir yerdə həmdəm olalım (yəqin bu 

forma alt, üst misralardakı xəyalım, azalım qafiyələri ilə bağlıdır» (7, s. 453-454 
(476 s.). 

XIX yüzilliyə aid edilən «Qarabağnamə»lərin dilində xeyli sayda bu ərazinin 
ağızlarını əks etdirən dialektoloji faktlar vardır: aşlık\aşlıq, çığa, xırxa \hırxa 
(boğaz), tağrıl\tağrıl (izahat), sarma (qadın paltarına ziynət üçün taxılan muncuq), 
çepik\çəpik\çipik\çəpən\şepik (bir elin bitiştirilmiş parmaklarını, yatay duru-
mundaki diger ayasına vurarak yapılan alkıp), əmlik\emlik (əmlik quzu), aşırma 
(şalvar) və s. 

Ceyhun bəy Hacıbəylinin «Qarabağın dialekti və folkloru» kitabı fransızca 
Paris şəhərində çap edilmiş və sonralar Azərbaycan dilinə çevrilərək Bakıda nəşr 
olunmuşdur. 

Bu gün «Qarabağ: folklor da bir tarixdir» çoxçildlik əsərdə Qaraba məxsus 
miflərdə, əfsanə və rəvayətlərdə istənilən sayda dialekt nümunələri özünü göstər-
məkdədir (8). 
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Leksik dialektizmə aid bəzi nümunələrə nəzər salaq: düzqulusuna çıxmaq (ar-
xası pirə tərəf çıxmaq), çərən (qarağan bitkisinin bir növü), ərsin (xəmir kəsmək 
üçün alət), vərən (sıra, cərgə), cəvərən (söyüd çubuqlarından düzəldilmiş səbət), 
alınça (alça), kafarın (kafirin), hadıx (mamaça), qəjir (ət yeyən quş), kürər sözü 
(türkün sözü), şahaddıxdı (qənimətdi), yalav (alov), ayaqçı (qulluqçu), zılqa (çağa), 
xıxırğmaq (yerə çökürtmək, yerə oturtmaq), Həreylan (Xələfli kəndinin xalq arasın-
dakı adı), müstər (şikəst), şuğulzum (səbəb, bais), bikirrəşmiş (bərkimiş), qoca (nə-
nə), yığıntı çalxalaaqt (nehrə çalxalamaq) və s. 

Bunların əksəriyyəti etnoqrafik dialektizmlərdir. 
Türkiyənin Anadolu və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin sözügedən sözlərin 

müqayisəli təhlili göstərir ki, bu ağızlarda həm fərqli, həm də oxşar dialekt leksikası 
vardır. Bunlardan bəzilərininin üzərində dayanaq: 

 Hər bir ümumxalq dilinin müəyyən ərazi sərhəddində yerli ağızlarla əlaqədar 
budağı da vardır. Sosial həyatın, varlığın müəyyən gerçək şəraitində əmələ gəlmiş 
ağızlar bir-birindən aralı düşərək fərqli əlamətlər də qazana bilmişdir. Bu gün Tür-
kiyə türkcəsinin Anadolu ağızları ilə Qarabağın ağızlarını qarşılaşdıranda həmin 
fərqli məqamlar ortaya çıxır. Onu da göstərək ki, türkcələrin ədəbi dilində bu ağız-
ların təsiri hər şeydən öncə lüğət tərkibinin zənginləşməsi faktoru ilə səciyyələnə bi-
lər. Bir qaynaq kimi hər iki türkcənin ədəbi dili leksikasının artıb-çoxalmasında mü-
qayisə edəilən kələmlərin rolu danılmazdır. Ağızlar həm Anadolu, Həm də Qarabağ 
bölgələrində müstəqil dil vahidi kimi qalmaqdadır. Fəqət məhdud çərçivədə hələ də 
öz ömürlərini davam etdirməkdədir. 

Adətən, dialekt leksikası təbiət hadisələrinin, kənd təsərrüfatı alətlərinin, ev 
heyvan və quşlarının, məişətin müxtəlif sahələrinin, bitki və otların adlarını ifadə 
edən sözlərdir. Onların əsasını ümumişlək sözlər təşkil edir. Dialektizmlərin mənası 
müəyyən ərazidə yaşayanlara məlumdur, başqa ərazidə yaşayanlara isə aydın deyil 
(9, s. 172 ( 308 s.) 

Hər iki ağızlarda dialekt leksikasını leksik-tematik baxımdan belə qruplaşdıra 
bilərik: 

1) məişətlə bağlı dialekt leksikası: daraba, 
Daraba-taraba-tarba- darraba-maraba. Azərbaycan ağızlarında «daraba» 

kəlməsi iki fərqli mənada işlənir: a) taxıl saxlamaq üçün böyük yeşik. Darabani tə-
mizdə, indi buğda gətirəcəklər:- Daraba məxdədən qəyrilir; Daraba- kənd evlərin-
də çöldən qapının ağzına kimi qoyulmuş taxta, ayaqaltı. Bizim damda daraba var 
(10, s. 172). 

Prof. Dr. Hasan Eren yazır: «Taraba (-daraba) nın yerli ağızlarda «taxta pər-
də, taxta bölmə» olaraq istifadə edildiyi açıqlanmış, yalnız Samsunun Çarşamba il-
çesinden derlenen taraka biçiminin yanlış olduğu ortaya çıxmışdır. Çarşambada isti-
fadə olunan tarba biçiminin tanıklığına dayanarak tarakayı da taraba diye düzəltmər 
gerçəkliyini yazmışdım. Yerli ağızlarda tarabanın tarbayö dönməs çətindir. Isparta, 
Çanaqkale, Çorum ellərində taraba taraba «bahçe kıyıları ya da duvarları üstüne 
çakılan parmaklık» olaraq yayğınlıq qazanmışdır. Ədinədə yaşayan Rumeli köç-
mənləri arasında da taraba bu anlamda istitfadə olunmaqdadır. Zonguldakta, Kilimli 
kəndində tarabı «bir növ taxta» anlamında işlənir. Taraba-tarabı biçiminin söz so-
nundakı dəyişiklik a-nın ı-ya keçməsidir. 
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Hasan Eren fikrini davam etdirərək yazır ki, yerli ağızlarda taraba yerinə daha 
çox daraba forması da işlənməkdədir. Müəllif «Derleme Sözlüğü»nə istinadən gös-
tərir ki, Isparta, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Çankırı, 
Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, 
Erzurum, Kars, Bitlis, Malatya, Konya, Adana, Antalya ellərində daraba «taxta 
pərdə, taxta bölmə» olaraq yayılmışdır. Ayrıca, Amasya, Van, Maraş, Malatya, 
Ğazi, Antep, Hatay, Siavas, Konya, Adana, İçel ellərində «dükkan kepengi»; Ko-
caeli, Bolu, Çankırı, Malatya, Ankara ellərində isə «parmaklık» anlamında istifadə 
olunmaqdadır. 

Ərəb mənşəli sayılan taraba\\daraba Samsun ağızlarında qarşılıq kimi mara-
ba kəlməsinin də işlənmə ehtimalı var. Fəqət bu kəlmənin «taxta parmaklık» anla-
mında olması çaşdırıcı hesab edilir (11, s. 1, 2). 

2. Kənd təsərrüfatı ilə (əkinçilik, heyvandarlıq) bağlı dialekt leksikası: qays-
aq, 

Qarabağın Füzuli rayonunda «qaysaq» sözü «qavasax» biçimindədir. Qava-
sak.- suvarılandan sonra yerin üzərində əmələ gələn nazik qabıq.- Yer yaman qava-
sax bağlıyıf. Qavasaxlamax-qaysaqlamaq.-Yer gənə qavasaxladı (10, s. 104). 

Dialektoloji lüğətdə qaysax (Füzuli, Oğuz). 3 anlamı da qeyd olunmuşdur:. 
1.yaranın üstünü örtən nazik təbəqə; 2. südün və s. üzü, qaymağı; 3. torpağın üz qa-
bığı (10, s. 108). 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətinə düşməsə də, Qarabağın Cəbrayıl ra-
yonunda «qaysaq» kəlməsi «südün qaysaq bağlaması», «yaranın qaysaq bağlaması» 
anlamlarında istifadə olunur. Göründüyü kimi, Füzuli və Cəbrayıl rayonları bir-biri-
nə yaxın olmalarına baxmayaraq, sözlər həm biçiminə, həm də anlamına görə fərq-
lənirlər. 

Hasan Eren yenə «Derleme Sözlügü»nə istinadən yazır ki, Ərzincanın Egin 
yerində mayasız xamurdan düzəldilmiş incə saç əkməyinə (çörəyinə) kayasa adı 
verilmişdir. Kayseri və Nevşehirdə gayasanın «açıkta qalan xəmirin bağladığı sərt 
qabıq» mənasından istifadə olunur. Ayrıca, Denizli, Niğdə kimi bir neçə ərazidə 
gaysa «yağışdan, yağmurdan, seldən sonra quruyan torpağın bağladığı sərt qabıq» 
olaraq istifadə olunmaqdadır. Ispartanın Senirkentində gaysa yerinə gayasa biçimi-
nin keçdiyini, Şarkı Karağaçda isə gayse olaraq işləndiyini görürük. İçeldə, Mersin 
kəndlərində gaysık biçisi işlənmişdir. Buna qarşılıq olaraq Amasya, Tokat, Kraman, 
İçel ellərində gaysak biçimi «yara üzərində meydana gələn qabıq» anlamında istifa-
də olunmaqdadır. Afyon, Amasya, Karaman ellərində isə gaysaklanmau «sıvılar ka-
buk, zar bağlamak» anlamını almışdır. Isparta, Tokat, Eskişehir, Zonguldak, Nigde 
kimi bir çox ərazilərdə gaysılanmak «qabıq tutmaq» deməkedir. Ispartanın Senir-
kent ellərində bu anlamda gayasa tutmau ifapdəsti işlənməkdədir. Niğdenin Bor 
ərazisində gaysa basmak, Bor rayonun Bahçeli kəndində isə gaysı bağlamak «qabıq 
bağlamaq» anlamında işlənməkdədir. Bolunun Mudurnu, Sivasın Koyulhisar 
ərazilərində kayasalanmak feili «xəmirin acıdılaraq, açıqda qalaraq qabıq tutmaq» 
mənası kəsb etməkdədir. Bilecikin Bozüyük ərazisində bu anlamda kayasalaşmak 
biçimi-forması işlənməkdədir. Koyulhisarın Hacıilyas kəndindəki əhali isə 
gayasalanmak feilinin «havayla təmas edən xəmirin üzünün sərtləşməsi» mənasını 
da qeyd edirlər. ( 11, s. 7,8). 

3.Heyvan adları ilə bağlı dialekt leksikası: balax 
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Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində «balax» sözünün üç mənası veril-
mişdir: Balax (Lənkəran)- camışın körpə balası, körpə kalça. Balax xəndəyə düşüb 
boğulub; Balax (Zaqağala)- su qıraqlarında bitən qamışa oxşar, heyvan yeyən ot.-
Əli inək üçün bir qucax balax gətirdi; balax (Gəncə, Qazax, Şəmkir), balağ (Bakı) .-
tumanın ayaq tərəfi.- Tumanın balağı dağılıb göz-göz olub (Bakı) (10, s. 54). 

Anadolu ağızlarında bu söz müxtəlif fonetik biçimlərdə müşahidə olunmaqda-
dır. Yenə Hasan xocamız bu xüsusda yazır: «Yerli ağızlarda ayı yavrusuna palak 
(Giresun, Gümüşhane, Sivas, Konya...) adının verildiyi bilirik. Ayrıca, palak yanın-
da balak (Ordu) biçimi də istifadə olunmaqdadır. Daha bir məqamda palak yerinə 
falak (Isparta) biçimi də keçməkdədir. 

Ayı yavrusu, balası» olaraq istifadə olunan palak (-balak) ağızlarda «manda 
yavrusu», «donuz yavrusu», «dovşan yavrusu», «göyərçin yavrusu», «quş yavrusu» 
kimi müxtəlif mənalar ala bilmişdir. 

Türk dilində «bala» sözünə k, q şəkilçilərinin vasitəsi ilə düşəldilmiş ba-
lak\balaq (-palak\palaqın bu kimi anlamlar qazanması təbiidir. Türkcədə manda ba-
lasına, yavrusuna verilmiş malak adı da balakın bir növ biçimidir. 

Ağızlarda istifadə olunan palak (-balak), falak biçimləri yanında yalnız Gü-
müşhanedən əldə edilmiş polak biçimi də gözə çarpır. (11, s. 9,10). 

 Bu da, fikrimizcə, sözügedən formaların bir fonetik variantıdır. 
4.Həşərat adları ilə bağlı dialekt leksikası: milçək-miçek, çibin. 
Milçək ağcaqanad mənasında Qarabağ bölgəsinin Cəbrayıl ağzında işlənmək-

dədir. 1964-cü ildə çap edilmiş dialektoloji lüğətə düşməmişdir. 
Türkiyə türkcəsinin yerli ağızlarında isə sivri sinəkə miçek adı verilmişdir. 

Derleme Sözlügündə miçek Samsun, Bayburt, Ərzincan və Kayseri ərazilərində 
işləndiyi qeyd olunur. Urfada istifadə edilən forma-biçim (milçek) (12, s. 23) Azər-
baycanın Cəbrayır rayonundakı biçimə tam uyğundur. 

Samsunda miçel\miçek formaları da istifadə olunmaqdadır. Mənbələr yerli 
ağızlarda «küçük sinek» (Maras, Kayseri, Niğde, Konya, Adana, İçel), «küçük sivri 
sinek» (Kütahya, Maras, Kayseri, Niğide), «tatarçık» (Hatay, Adana, İçel) olaraq 
istifadə olunan mucuk sözü dar, məhdud bir dairədə qalan miçeklə uyğun gələ bil-
məz (11, s. 15). 

Bəzi qaynaqlarda miçek adı verilməmiş, buna qarşılıq olaraq mucuk sözünü 
«halkın ötüvezi de dedigi yazları ortaya çıkan bir tür ufak sine, tarcık» (456 s.) ola-
raq göstərilmişdir (13) Samsunda miçek adının yanında mizik adının işləndiyi (mi-
çek mizik) bəlli olur. Bu bölgədə «sivri sinek» olaraq istifadə olunan mizik sözü-
nün, Samsunda «tatarcık kimi kiçik, siyah sinek» olaraq işləndiyi də məlum olur. 

Ağızlarda «sivri sinek» ilə «tatarcık» qavramları arasında bir fərqliliyin olma-
sı da təbiidir. Yuxarıda göstərilən mucukun da «sivri sinek» və «tatarcık» anlam-
larında işləkliyi qəbul edilmişdir. 

Samsunda istifadə edilən mizik adı da miçeklə bir tutulmaz. Buna qarşılıq ola-
raq mizikin yerli ağızlarda müşahidə olunan vizikdən ayrılmayacağı açıq-aydın gö-
rünür. Ərzurum və Ərzincanda «sivri sinek» olaraq işlədilən vizikin ağızlarda vızık 
(Bursa, Bolu, Sivas) və vızzık (Ərzurum, Gazi Antep_ formasında olduğunu da gör-
mək olur. 

Ağızlarda məhdud bir çərçivədə vizik (-mizik) adı da miçek lə bərabər tutul-
maz. 
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Həmin adlarla sivri singə bənzər bir böcəyə verilən üvez adı arasında da bir 
əlaqə yoxdur. Bu adın ağızlarda ivez, övez, üyes, uvaz, uyaz kimi əlavə formaları 
yayğın olaraq istifadə olunmaqdadır. 

Çibin sözü də müqayisə edilən ağızların hər ikisində işlənməkdədir. Azərbay-
canın Masallı rayonunda «cibin» bal arası anlamında işlədilir. Üç yeşik çibin saxle-
ram (10, s. 443). 

Cibin kəlməsinin İmişli şivəsində milçək mənasında işləndiyi dialektoloji 
lüğətdə özünə yer etməmişdir. 

Türkiyə ağızlarında sivri sinəkə cibin, cimin (-cimil) adının verildiyi bəllidir. 
Bu adın ortaq kültür dilində-lik morfoloji göstəricisi ilə işlənən «cibinlik» düzəlmə 
sözü də istifadə olunmaqdadır. 

Türkcə cibinlik sözündəki cibin sözü bu dildə əskidən işlənməkdədir. Bu sö-
zün qarşılığı kimi miçek, mucuk, vizik (-mizik) biçimləri də mövcuddur. 

 Son olaraq göstərə bilərik ki, qohum dillər (Türkiyə türkcəsi və Azçərbaycan 
dili) müəyyən bir dövrdə mürəkkəb etnik-siyasi proseslərin nəticəsi olaraq müstəqil 
dillər kimi ayrılmağa başlamış, fonetik, leksik və qrammatik quruluşlarda əsasən 
diferensiasiya da yaranmışdır. Araşdımalar da göstərir ki, normativ səviyyədə-ədəbi 
dil, yaxud yazı dili, həmçinin də həmin dillərin ağız sistemində xeyli fərqli xüsusiy-
yətlər də yaranmışdır. 

Ağızların, dialektlərin qarşılaşdırma-müqayisəli metodla tədqiqi çox önəm 
daşıyan məsələlərdəndir. Yerli ağızlar müqayisəyə cəlb edilsə də, qohum dillərin 
dialektləri, demək olar ki, müqayisədən kənarda qalmışdır. Halbuki oğuz dillərinə, 
yaxud digər qrup türk dillərinə məxsus dialekt və şivələri qarşılaşdırmaqla, müqayi-
sə etməklə ciddi elmi nəticələr əldə oluna bilər. Sözün, kəlmənin forma-biçim, se-
mantika-məna baxımından necə inkişaf prosesi keçirdiyi aydınlaşar. 
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Gulchin Ozmaden 

Comparative analysis of Turkish accents of Turkey and Garabagh  
dialects of Azerbaijan 

Summary 
 

Dialects of Turkish language of Turkey (Anadolu manner of speaking) and 
dialects of Garabagh of Azerbaijan are compared and confronted mainly on lexical 
level. General, different structure-meaning and areal characteristics of several 
dialects are defined.  

Comparing analysis of Dialect vocabulary of Turkish language of Turkey 
(Anadolu manner of speaking) and Garabagh of Azerbaijan shows that several 
words of this manner of speaking have general properties from historical point of 
view.  

Words such as “daraba, qaysaq, balax, milçək, çibin ” of comparing, confro-
nting dialects are grouped from lexicological-thematic point of view in article, 
form-kind and semantic development process of these words are observed.  

Research shows that effect of these manners of speaking in literary style of 
Turkish languages, first off all, are characterized with factor of enrichment of 
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vocabulary composition. Literary style of two Turkish languages as the resource, 
role of our dialects, comparing on increase-multiplication of vocabulary are 
irrefutable.  

 
Гюльчин Озмаден 

Сравнительный анализ акцентов турецкого языка Турции и Карабахского 
диалекта Азербайджана  

Резюме 
 
В статье с диалектами турецкого языка (Анатолийский диалект) на 

лексическом уровне встречаются, сравниваются основы Карабахских диалек-
тов. Обнаруживается целый ряд общих, различных структурно-смысловых и 
ареальных особенностей.  

Сравнительный анализ диалектной лексики регионов Турецкой Анато-
лии и Азербайджанского Карабаха показывает, что исторически эти диалекты, 
во многих словах, обладают общими особенностями.  

В статье в сравниваемых, встречающихся диалектах, слова: daraba, qay-
sad, balax, milçək, çibin группируются с лексико-тематической стороны, в этих 
словах выслеживаются сформированные и семантические развивающиеся 
процессы. 

Исследования показывают, что в турецком литературном языке действие 
этих диалектов, прежде всего, может выделяться с обогащённым фактором 
словарного состава. Роль сравниваемых диалектизмов, как источника увели-
чения лексики в каждом из двух турецких литературных языков, неоспорима.  

  
Rəyçi.                İsmayıl Kazımov  
               filologiya elmləri doktoru, professor  
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                                                                                            SƏİDƏ ƏLƏSGƏROVA  
QÖNÇƏ KƏRİMOVA  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Xarici Dillər kafedrası  

 
ƏNƏNƏVİ TƏLİM METODLARINA YENİ BAXIŞ 

       
Açar sözlər təlim, metod, təfəkkür, təhsil, interaktiv, pedoqoji. 
Key words training, method, mentality, education, interactive, pedagogical.  
Ключавые слова обучение, метод, умственное развитие,Образование, 
интерактивный, педагогический. 

   
Tarixin bütün mərhələlərində böyük zəka sahibləri insanlarin biliklərini 

təkmilləşdirməyə, həyat təcrübəsini zənginləşdirməyə, ustalıqlarını artırmalarına 
yüksək qiymət vermişlər. Bu barədə “Avesta” əsərində, “Quran” da Məhəmməd 
Peyğəmbərin kəlamlarından, Nizaminin “Xəmsə”sində və başqa filosofların 
əsərlərində çox qiymətli fikirlər vardır. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər müsəl-
manlara beşikdən qəbrə qədər elm öyrənməyi, hətta elm Çində də olsa gedib gətir-
məyi tövsiyə edirdi. 

Elm halalı və haramı göstərən nişan və Cənnət yolunu işıqlandıran çıraqdır. 
Insan özünə seçdiyi peşəni kamil bilməlidir. Müəllimlik də belədir, müəllim tədris 
etdiyi fənni onun elmi əsaslarını dərindən bilməlidir. Bunun üçün o hər gün mütaliə 
etməlidir. Özünü təhsil müəllimin əldə etdiyi bilikləri ,elmin nailiyyətlərindən, qa-
baqcıl təcrübədən istifadə etməlidir.  

Hazırki dövr yeni pedoqoji təfəkkürün inkişaf etdirilməsi müəllim-təfəkkü-
rün-şagird münasibətlərindəki humanizm, təlim məzmununun demokratikləşdiril-
məsi, deferensasiya və inteqrasiya deməkdir. Müəllimin çox işləməsini müasir 
uşaqlar tələb edir. O, tədris etdiyi fənnin elmi əsaslarını xalqımızın adət ənənələrini 
milli mentalitet zəminində qurmağı bacarmalıdır.  

Biz itirdiyimizi tapmaq üçün yeni metodları istifadə edir , uşaq –müəllim fər-
diyyətinə kölgə salan amillərin qarşısını vaxtında almaq üçün bütün pedaqoji məha-
rətimizi işə salır ən yeni metodlardan bəhrələnməyə can atmalıyıq.  

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramında qarşıya 
qoyulmuş mühüm vəzifələrdən biri də ali və orta ixtisas məktəblərində “Ənənəvi tə-
lim metodlarına yeni baxış “prinsiplərinə yiyələnməkdir.  

Bildiyimiz kimi,möhtərəm Prezidentimizin fərmanı ilə Azərbaycan Respubli-
kasının təhsil sahəsində islahat Proqramında orta ixtisas təhsilinin də əsaslı şəkildə 
inkişafı nəzərdə tutulub.Bununla əlaqədar təlimin məzmunu yeniləşdirilib, yeni təd-
ris planları və proqramlar işlənib hazırlanmışdır. 

Müstəqil Azərbaycanımızın dahada inkişafı naminə bütün sahələrdə mühüm 
addımlar atılır və islahat aparılır.Bu baxımından təhsil-sistemində adət-ənənələri, 
indiyənədək əldə etdiyimiz göstəriciləri qoruyub saxlamaqda, dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələrin təhsil sitemindəki qabaqçıl təcrübəni öyrənib,həm milli zəmində, 
həm də ümumbəşəri dəyərlə əsaslanan öz təhsil sistemimizi qurmalıyıq.Lakin biz 
unutmamalıyıq ki, Azərbaycan Təhsilinin çox böyük təcrübəsi və dəyərli ənənələri 
var. Bunu saxlamaqla yanaşı dünya təcrübəsini də öyrənməliyik. 
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Onu qeyd etmək olar ki, 60-90-cı illərdə Sovet pedaqoqikasında bir-birinin ar-
dınca intensiv işləyib, kütləvi tətbiq edilən metodoloji müddəalar, təşkilati – tex-
noloji proseslər normativlər qaydalar, fəaliyyəti-qiymətləndirmə və eyni zamanda 
meyarları modelləri, ünsiyyət-münasibət sistemləri şərait vasitə atributları yeni pe-
doqoji təlimə yeni baxışlar kimi təqdim edilir. 

Həmçinin xarici ölkələrin bizə təfsilatıyla bəlli olmayan klassik və müasir 
təcrübələrdən fraqmentlərdə yeni pedoqoji təlimə yeni baxışlar kimi təqdim edilir . 

Artıq bu təlim metodları üzərində yeni baxışlar aparılır. “yeni pedaqoji 
təfəkkür” termini ilə bağlı vəziyyət bu gün məhz belədir.  

“Yenilik “məfhumu təzə real yaxud ideal hasilatı – məhsulu bildirir. Real 
məhsul fiziki əməyin ideal məhsul ilə təfəkkürün fikri fəaliyyətin nəticəsidir. 

Hətta görkəmli Amerika psixoloqu Gilfordun müəyyənləşdirdiyi 20 intellek-
tual qabiliyyət içərisində “yeni”,”köhnə”,adlandırılan heç bir funksional psixi ele-
mentə rast gəlinmir. Sadəcə olaraq “Yeni” sözü konkret intellectual pedaqoji təfək-
kür deməkdir. 

“Yeni pedaqoji təfəkkür” yeni texnologiyaya malik idraki, zehni fəaliyyətdir. 
Azərbaycan Respublikasında müəllim tərbiyə və təhsilin , bunlardan ayrılmaz 

olan psixoloji inkişafın bütövlükdə pedaqoji posesin məqsədi aşağıdakılardır: 
-Şəxsin fiziki və zehni imkanlarının olması 
 -Milli və ümumbəşər dəyərlərə yiyiləndirilməsi  
-Sərhədlərin toxunulmazlığı  
-Ərazi bütövlüyünün qorunması  
-Demokratik dövlətlər səviyyəsinə qaldırmağa qadir olan vətəndaşlar yetişdir-

mək. 
Müəllim, məktəb rəhbəri göstərilən fəaliyyət növləri üzrə və normativ sənəd-

lərin, klassik təcrübənin təklif etdiyi modellər əsasında həyata keçirilərsə və ona 
yaradıcı mövqeylə yanaşırsa bu fəaliyyət reproduktiv praktik fəaliyyətdir. 

Təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində müəllim şagird münasibətinin xarak-
terik xüsusuyyətlərinə yeni baxışı formalaşdırma üçün müəllim-şagird, müəllimlə-
valideyn arasında qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. 

Hummanizm latın sözü olub insan,, bəşəriyyət deməkdir. O , pedaqoji təfək-
kürün ana xəttini təşkil edir.  

Eyni zamanda təlim -tərbiyə prosesini diferensiallaşdırılması və fərdiləşdiril-
məsi təhsilin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırılmasında mühüm vasitədir. Təlimin 
fərdiləşdirilməsi ilə fərdi təlimi eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, fərdi təlim müəllim 
şagirdlə fərdi məşğul olmasıdır. Bu təlim üsulu qədim və orta əsr məktəblərində ge-
niş yayılmasıdır. Təlimin fərdiləşdirilməsi isə təlim tərbiyə prosesində heç bir şagir-
din meyl marağına əsasən və onların qabiliyyətlərinə uyğun siniflərin yaradılması 
və kolleqial təlim üsuludur. 

Şagird şəxsiyyətinə hörmət ona qol -qanad verir,onu ruhlandırır. Bunun nəti-
cəsində o öz ləyaqətini dərk edir , gələcəkdə özünə münasib yer tutacağına inanır. 

Bunun üçün müəllimlə şagirdin əməkdaşlığı da vacibdir. Bu zaman təlimə 
həm müəllim, həmdə şagird yaradıcı münasibət bəsləyir. Beləliklə təlim prosesində 
şagirdlərin meyl maraq və potensial imkanlarının üzə çıxarılması da zəruri hesab 
edilir.  
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Uşaqların mənəvi aləmini zənginləşdirmək , onların estetik tərbiyyəsi və hu-
manist ideyalar ruhunda böyüməsi qayğısına qalmaq biz müəllimlərin ən müqəddəs 
borcudur .  

Ibtidai sinif şagirdlərində şəxsiyyətin formalaşması üçün əlverişli şərait yarat-
maq müasir dövrdə təlim – tərbiyə prosesinin ən öndə məsələlərindən biri hesab 
olunur, uşaq inkişaf edəcək yeni psixoloji keyfiyyətlər və əxlaqi normaları mənim-
səyir. Bu uşağı şəxsiyyət adlandırmaq üçün ilkin əsas verir. Uşaq xarici mühüti dərk 
etməyə başlayır və orada yerini müəyyənləşdirir.  

Hər bir müəllimdə yenilikçilik və eksperimentaroloq xüsusiyyət olmalıdır. 
Eyni zamanda zəif şagirdlərin əlavə məşğələlər vədigər vasitələrlə minimum həcm-
də bilik almasına nail olmalıyıq. Çünki müəllim bütün peşələrin zirvəsində durur. 
Biz müəllimlər şagirdlərlə münasibətimizi Ümumdünya insan hüquqları Bəyamna-
məsinin və uşaq hüquqları konvensiyasının müddəaları əsasında durmalıyıq. Şagir-
din təhsil, istirahət, sağlamlığın qorunması və onlarda azad fikirlilik, sərbəstlik 
vərdişlərini formalaşdırmalıyıq.  

Interaktiv təlim metodlarından Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində 
də sürətlə inkişaf edir və formalaşır. Bu vəziyyətin başlıca məqsədini yetişməkdə 
olan nəsil hər-tərəfli inkişafa malik ola bilməsinə şərait yaradırıq. Artıq biz müəl-
limlər bu gün uşağı yalnız həyata hazırlamaqla kifayətlənməməli, onun bu günün 
uşağlıq, yeniyetməlik və gəncliklərinin maqarlı qurulmasına çalışmalıyıq. Uşaqlara 
münasibətdə ayrıseçkiliyə yol verməməli, onların öz rəylərini sərbəst və azad ifadə 
edilməsinə, ideyalar verməsinə şərait yaratmlıyıq.  

Biz Azərbaycan Respublikasının interaktiv təlim metod və üsullarının daima 
istifadə edirik.  

Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 
1.Rollu oyunlar(kiçik pyeslərin oynanılması) 
2.Əqli hücum suala cavab axtararkən  
3.Cütlər və qruplar (fikir mübadiləsi aparmaq)  
Söz assosiyasiyaları (sinifə təklif olunan söz şagirdlər tərəfindən assosiativ 

şəkildə yaxınlaşaraq xarakterizə edirlər .) 
Işgüzar səs küy (sinifdə fikir mübadiləsi aparılması) 
Saniyələrin yazılması . Bu metod və üsullardan istifadə tədris prosessini 

intensivləşdirir, şagirdlərin fəallığının artmasına zəmin yaradır. Bu üsullardan ayrı-
ayrı dərslərdə mövzuya uyğun tərzdə istifadə edirik və mövzuda şagirdlərin sərbəst 
fikir yürütmələri də yüksək nəticə verir. Əlbətdə biz bütün dərslərimizdə şagirdlərin 
müstəqil işləməsinə, fikir yürütməsinə ,bilik və bacarıqlarının nümayiş etdirilməsinə 
imkan yaratsaq şagirdlərlə fərdi işi ön plana çəkməklə səmərəli nəticə əldə edə bilə-
rik. Bu isə şəxsiyyətinin formalaşması deməkdir.  

Ənənəvi təlim prosesində xarici dillərin tədrisinə müasir dövrdə xüsusi üstün-
lük verilir. Düz deyiblər ki, neçə dil bilirsənsə bir o qədər də insansan.Dil xalqın 
açarıdır. Əgər hər hansı millətin mədəniyyətinə ənənəsinə yaxından tanış olmaq 
istəyirsənsə onun dilini öyrən demişlər.  

Hər dili tədris etməyin də öz spesifik xüsusiyyətləri var. İngilis dili də həmçi-
nin ibtidai siniflərdə bu dili tədris edərkən daha çox dərsi oyunlarla aparıram. On-
larla musiqi oxuyur, tonal oyunlar aparır, rəssamlığa xüsusi diqqət yetirir, müxtəlif 
yazılı lentlərdən istifadə edir və eynilə uşağın səsini ayrılıqda və ümumilikdə tələf-
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füzündəki qüsuru aradan qaldırmağa çalışıram. Onları maraqlandıran cizgi film-
lərdən olan şəkillər üzərində danışıram və onları da bu işə cəlb etməyə şalışıram.  

Bu və digər şeylər nəticəsində onlarda dilə qarşı müsbət keyfiyyətləri aşıla-
yıram və dili sevməyə maraq oyadıram. Xüsusən zəif şagirdlərə fərdi yanaşıram. 
Düzgün oxunuş qaydasına hərflərin transkripsiyası ilə başlayıram. Bu zaman şagird-
lər artıq səslərin xeyli hissəsini öyrənmiş olurlar. Eyni zamanda onlarda söz yığım 
bazasını yaradıram. Bunun üçün tez-tez spelinqlər və imlalar yazdırıram. 

Daha maraqlısı şagirdlərin əcnəbi şagirdlərlə dostluq münasibəti yaratmaqdır. 
Lakin yuxarı siniflərdə tədris mərhələsinə görə dəyişik müxtəliflik çətinləş-

məyə doğru gedir.  
Bütün bu çətinliyi aradan qaldırmağa daimi çalışırıq. Yeni sözləri öyrənərkən 

ilk əvvəl söz daxili səslərə diqqəti yönəldir, onların tərcüməsini – sinonimlərin 
antonimlərin köməyi ilə müəyyən etməyə çalışırıq. 

Bu zaman çox vaxt şagirdlərin özləri onların tərcüməsini verirlər. Eyni 
zamanda şagirdlər bəzən yeni sözün tərcüməsini də ingilis dilində yazirlar. Yeni 
sözlərin köməyi ilə situasiyaların qurulması da şagirdlərdə xüsusi maraq oyadır. Ey-
nilə kart sistemi də yeni sözlərin mənimsənilməsində xüsusi rol oynayır. Sözlərin 
vəya söz birləşmələrinin mənalarına görə dərindən fərqləndirilməsi şagirdlərdə xü-
susi maraq oyadır.  

Onu qeyd edim ki, bu metodla daha çox ənənəvi təlim metodlarına əsaslanmış 
oluruq.  

Yuxarı siniflərdə qrammatik qaydaları izah etməzdən əvvəl eyni qaydanın 
azərbaycan dilində qarşılığını fərqini araşdırıram. 

Bu baxımdan felin zaman formalarını misal çəkmək . Zamanları izah edərkən 
daha çox misallara istinad edilir. Sonra uşaqlardan ayrılıqda həmin zamana dair tər-
cümə ilə bərabər misallarını verməsini tələb edirik. Bu zaman şagirdlərə aydın ol-
mayan qaranlıq qalan yerləri aydınlaşdırırıq. Kart sisteminin köməyi ilə də qramma-
tik qaydanı daha da möhkəmləndirmək olar. Bu sistemin köməyi daha çox təkrarlar-
da özünü göstərir. 

Yuxarı sinif şagirdləri ilə mövzunun işlənməsi daha maraqlı sahədir. Bu za-
man ilk əvvəl söz və söz birləşmələrini şagirdlərlə təkrarlayır və mətnə lentlərdə qu-
laq asırıq. Bu mövzu ilə olan ilk tanışlıqdır. Sonra yenidən onu təhlil edirik və yad-
da qalan ilk anlayışı şagirdlərin iştirakı ilə tərcümə edirik. 

Bununla yanaşı mövzunun şagirdlər üçün milli əhəmiyyətini vurğulayıram. 
Ən sonda şagirdlərdən ən azı onunun söyləməsinə üstünlük veririk. 

Onu qeyd edim ki, mövzunun tədrisi bir üsuldur və digər üsullardan da istifa-
də edirəm. Onu qeyd edim ki, hərfi tərcümə ilə original tərcüməyə də çox diqqət 
yetirirəm .Bu şagirdlərdə dilimizə və öyrəndikləri dilə qarşı marağı daha da artırır. 

Yuxarıda qeyd etdiyim sahələri bir qayda olaraq interaktiv üsulların köməyi 
ilə edirəm. adətən mətinləri”rollu oyunlar” əqli hücum və s. metodların köməyi ilə 
şagirdlərə mənimsədilir. Sözləri və söz birləşməsini “söz assosiasiyalar” cütlər və 
qruplar metodları ilə verilir. 

Lakin qrammatikada daha çox “işgüzar”səs-küy metoduna əsaslanıram. 
Onu da qeyd edim ki ,bu il təhsildə “keyfiyyət “ ili adlandırmışıq. Buna 

əsaslanaraq biz dərslərimizdə daha çox yeni metodlar axtarmaqla dərsin 
keyfiyyətini qaldırmalıyıq.  
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Biz müəllimlər ümumtəhsil məktəblərində gənc nəslin təlim tərbiyə və təhsili-
ni həyata keçirən mütəxəssislərik. 

“Əsl müəllim şəxsiyyətinin səciyyələndirən keyfiyyətlər – sistemləşdirilmiş 
müəyyən və ümumi və şərti dəyərlərə ,dərin elmi biliklərə əsaslanan əqidəyə ,elmi 
dünya görüşünə sahib olmasıdır. “Şagird – sistemləşdirilmiş milli və ümumbəşəri 
şəxsiyyəti bilikləri bacarıq və vərdişləri, habelə mənəvi keyfiyyətləri məktəbdə 
müəllimin məqsədəyönlü planı və mütəşəkkil rəhbərliyi altında mənimsəməklə 
cəmiyyətin ,xalq təsərrüfatının sonrakı inkişafında fəal iştirak edəcək şəxsdir.  
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Azərbaycan dilçiliyinin ən geniş araşdırmaya cəlb olunmuş sahələrindən biri 

də dialektologiyadır. Belə ki, bu sahənin müxtəlif istiqamətləri üzrə, o cümlədən 
dialekt leksikasının öyrənilməsi işində mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Bütün 
bunlara  baxmayaraq, indiyə qədər dialekt leksikasında xüsusi adların kompleks 
şəklində öyrənilməsi tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Professor A.Qurbanov qeyd 
edir ki, - “Azərbaycan onomastikasını öyrənmək üçün əsas mənbələrdən biri dilimi-
zin dialekt və şivələridir. Bu mənbələr müasir Azərbaycan dilinin şifahi-fərqli da-
nışıq formasıdır. Burada ləqəblərin, mikrotoponimlərin öyrənilməsi daha əhəmiy-
yətlidir. Dialekt leksikasının bu vacib sahəsi lazımi şəkildə və bəlkə də işlənməyib 
desək, daha düzgün olar” [2, 65 ]. 

Qeyd olunan sahənin öyrənilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq, biz də bu mə-
qaləmizdə Lerik, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının bir neçə yaşayış məntəqəsin-
dən qeydə aldığımız bəzi mikrotoponimlərin mənşəyini açıqlamağa çalışacağıq. 

 “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğət”ində Ağdam, Füzuli, Göygöl, Kəlbə-
cər, Meğri və Zəngilan şivələrində “kolu və ya ağacları qırılıb əkin sahəsinə çevril-
miş yer” mənasında kolavat sözü qeydə alınmışdır. Lüğətdə həmin sözün ekviva-
lenti kimi Dərbənd dialektində kolavaxdı, Yardımlı şivələrində isə kolat sözlərinin 
işlənməsi də göstərilmişdir [1, 257]. Əldə etdiyimiz dil faktlarından bəlli olur ki, 
qeyd olunan leksem kolat variantlarında respublikamızın cənub bölgəsi rayonların-
da, əsasən, şəxs adları əsasında formalaşmış mikroadonimlərdə topoformant kimi ç-
ıxış edir və semantik cəhətdən “meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” anlamını 
ifadə edir. Nümunələrə nəzər salaq: Kolat “Yardımlı rayonunun Astanlı kəndi əra-
zisində mikrotoponim”, Kolatlar “Yardımlı rayonunun Urakəran ərazisində mikro-
toponim”, İsa kolatı “Yardımlı rayonunun Anzov kəndi ərazisində mikrotoponim” 
– İsa “şəxs adı” + kolat “meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada 
“İsaya məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Bəbir kolatı “Yardımlı rayonunun 
Anzov kəndi ərazisində mikrotoponim” – Bəbir “şəxs adı” + kolat “meşədə təmiz-
lənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada “Bəbirə məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, 
tala” Babacan kolatı “Yardımlı rayonunun Anzov kəndi ərazisində mikrotoponim” 
– Babacan “şəxs adı” +  kolat “meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam 
mənada “Babacana məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Həbib kolatı “Yardımlı 
rayonunun Anzov kəndi ərazisində mikrotoponim” – Həbib “şəxs adı” + kolat 
“meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada “Həbibə məxsus 
təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Xudakərim kolatı “Cəlilabad rayonunun Şatırlı 
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kəndi ərazisində mikrotoponim” – Xudakərim “şəxs adı” + kolat “meşədə 
təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada “Xudakərimə məxsus təmizlənmiş me-
şə sahəsi, tala”, Allahqulu kolatı “Cəlilabad rayonunun Şatırlı kəndi ərazisində 
mikrotoponim” – Allahqulu “şəxs adı” + kolat “meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, 
tala” – tam mənada “Allahquluya məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Əmən 
kolatı “Cəlilabad rayonunun Şatırlı kəndi ərazisində mikrotoponim” – Əmən “şəxs 
adı” + kolat “meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada “Əmənə məxsus 
təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Miri kolatı “Cəlilabad rayonunun Şatırlı kəndi 
ərazisində mikrotoponim” – Miri “şəxs adı” + kolat “meşədə təmizlənmiş, açılmış 
sahə, tala” – tam mənada “Miriyə məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala” və s.  

Qeyd etməliyik ki, göstərilən topoformant Lənkəran bölgəsinin talışdilli topo-
nimləri sistemində də külət//kulət şəklində müşahidə olunmaqdadır. Müqayisə 
üçün: Zəbikulət “Lerik rayonunun Noda kəndi ərazisində mikrotoponim” – Zəbi 
“şəxs adı” + kulət «meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala» – tam mənada “Zəbi 
adlı şəxsə məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Nayibi kulət “Lerik rayonunun 
Noda kəndi ərazisində mikrotoponim” – Nayib “şəxs adı” + -i “şəkilçi” + kulət 
«meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala»  – tam mənada “Nayıb adlı şəxsə məxsus 
təmizlənmiş meşə sahəsi, tala”, Şirvani külət “Masallı rayonunun Sığdaş kəndi 
ərazisində mikrotoponim” – Şirvan “şəxs adı” + -i “şəkilçi” + külət “meşədə 
təmizlənmiş, açılmış sahə, tala” – tam mənada “Şirvan adlı şəxsə məxsus təmizlən-
miş meşə sahəsi, tala”, Mehdi kulət “Lerik rayonunun Buzeyir kəndi ərazisində 
mikrotoponim” Mehdi “şəxs adı” + kulət «meşədə təmizlənmiş, açılmış sahə, tala»  
– tam mənada “Mehdi adlı şəxsə məxsus təmizlənmiş meşə sahəsi, tala” və s.  

Fikrimizcə, Azərbaycan dilinin bir sıra şivələrində müstəqil leksik vahid kimi 
işlənən kolavat//kolavaxdı//kolat sözünün əsasında dilimizdə “torpaqdan qol-
budaq şəklində ayrılan alçaq, ağacaoxşar bitki” mənasındakı kol sözü durur. Görün-
düyü kimi bir qrup dialektlərdə həmin söz müstəqil işlənməklə bərabər, cənub 
bölgəsinin mikrotoponimləri arasında həm də xalq coğrafi termini kimi çıxış edir.  

Yardımlı, Cəlilabad və Lerik rayonlarının  mikrotoponimləri sistemində geniş 
yayılmış topoformantlardan biri də pocə//poçə//poja//pojə komponentidir. “Azər-
baycan dilinin dialektoloji lüğət”ində Yardımlı şivələrində «yamac» mənasında 
pocə leksemi qeydə alınmışdır [1, 406]. Bu söz eyni anlamda Yardımlı, Lerik və 
Cəlilabad rayonları ərazisində müxtəlif mikrotoponimlər arasında da geniş işlənmə 
mövqeyinə malikdir. Müqayisə üçün bəzi nümunələrə diqqət yetirək: Lüməpojə 
“Yardımlı rayonunun Anzov kəndi ərazisində mikroadonim” – lümə Yardımlı 
şivələrində “qısa” + pocə//pojə “yamac” – tam mənada “qısa yamac”, Şorpoçə 
“Yardımlı rayonunun Əsədabad kəndi ərazisində mikroadonim” şor Lənkəran 
qrupu şivələrində  – siğırçın quşu + poçə “yamac” – tam mənada “sığırçın quşunun 
olduğu yamac”, Tınıxlı poja “Yardımlı rayonunun Anzov kəndi ərazisində mikroa-
donim” – tınıx//tinix Lənkəran qrupu şivələrində “fıstıq ağacı” + pocə//pojə 
“yamac” – tam mənada “fıstıq ağacı olan yamac”, Ropojə “Yardımlı rayonunun 
Anzov kəndi ərazisində mikroadonim” – Ro “talış dilində yol” (müqayisə et: fars və 
tacik dillərində rah) + pocə//pojə “yamac” – tam mənada “yol yamacı”, Rəzdəğ 
pojəsi “Lerik rayonunun Buruğ kəndi ərazisində mikroadonim” – Rəzdəğ < Raz-
daq “şəxs adı” + pojə “yamac” –  tam mənada “Razdaq adlı şəxsə məxsus yamac”, 
Əli pojəsi “Lerik rayonunun Buruğ kəndi ərazisində mikroadonim” – Əli “şəxs adı” 
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+ pojə “yamac” –  tam mənada “Əli adlı şəxsə məxsus yamac”, Nilli pocə “Cəlila-
bad rayonunun Şatırlı kəndi ərazisində mikroadonim” – nil Lənkəran qrupu şivələ-
rində “azatağacı” + pojə “yamac” –  tam mənada  “azatağac olan yamac”, Yoncalı 
pocə “Cəlilabad rayonunun Şatırlı kəndi ərazisində mikroadonim” – yonca “bitki 
adı” + pojə “yamac” –  tam mənada “yonca bitkisi bitən yamac”, Şirli pocə “Cəlila-
bad rayonunun Əsədli kəndi ərazisində mikroadonim” – şir “heyvan adı” + pocə 
“yamac” – tam mənada “şirin olduğu yamac” və s.  

Eyni semantikaya malik olan bu topoformant poçə şəklində Lerik rayonunun 
talışdilli mikrotoponimlərində də müşahidə olunur. Məsələn, Ziyadi poçə “Lerik ra-
yonunun Noda kəndi ərazisində mikrotoponim” – Ziyad “şəxs adı” + -i şəkilçi + 
poçə “yamac” – tam mənada “Ziyada məxsus olan yamac”, Serəpoçə “Lerik rayo-
nunun Noda kəndi ərazisində mikrotoponim” – ser talış dilində “əzgil” + -ə “bitiş-
dirici səs” + poçə “yamac” – tam mənada “əzgil olan yamac”, Morəpoçə “Lerik 
rayonunun Noda kəndi ərazisində mikrotoponim” – mor talış dilində “ilan” (müq. 
et: digər İran dillərində mar) +   -ə “bitişdirici səs” + poçə “yamac” – tam mənada 
“ilanlı yamac”.   

İran dillərinə dair mənbələrdən aydın olur ki, bu qrupa daxil olan bir sıra 
dillərdə pa//po “ayaq”  mənasında çıxış edir. Bundan başqa, bəzi İran dillərində hə-
min sözün sinonimi olan poçə vahidinin işlənməsinə də təsadüf olunur. Müqayisə 
üçün: talış və tacik dillərində poçə “ayaq”, “ayaqcıq”, “qılça”. Talış dilinin leksika-
sında qeyd olunan leksem bənzərlik əsasında həm də “dərə və çay kənarlarında 
yamac” semantikasını da qazanmışdır.  

Dil faktlarına əsaslansaq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, poçə etimoloji 
cəhətdən İran dillərində po//pa “ayaq” (müq. et: müasir fars dilində pa [پا], tacik və 
talış dillərində po, gilək dilində på) və çə > cə//jə «şəkilçi» tərkib hissələrindən iba-
rət olmaqla, substrat hadisəsinin nəticəsi olaraq Cəlilabad, Yardımlı və Lerik rayon-
larının mikrotoponimləri sistemində də yer almışdır.   

 Gəldiyimiz nəticəni əsaslandıran digər bir fakt da Lənkəran bölgəsinin bəzi 
talışdilli mikrotoponimləri arasında həmin komponentin ekvivalenti kimi işlənən 
lınqə coğrafi terminidir. Bu söz də talış dilində lınq «ayaq» (müq. et: gilək, mazan-
daran dillərində lənq və fars dialektlərində lenq) sözünə isim düzəldən -ə şəkilçnin 
əlavəsi ilə düzəlmiş və semantik cəhətdən “dərə, çay kənarlarında yamac” mənasını 
daşıyır. Müqayisə üçün: Əvuəlınqə Lerik rayonunun Dico kəndi ərazisində mikro-
toponim – əvu//əyü talış dilində «alça» + -ə «bitişdirici səs» + lınqə «yamac» – tam 
mənada «alça ağacları olan yamac».   

Məlumdur ki, toponimik vahidlərin tədqiqi həm linqvistik, həm tarixi, həm də 
coğrafi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirik ki, məqalədə araşdırılan 
dil faktları da qeyd olunan sahələrin öyrənilməsi işinə öz töhfəsini verəcəkdir.   

Məqalədə gedən nümunələrin toplanmasında mənə yaxından köməklik etmiş in-
formatorlarım – AMİ-nin Cəlilabad filialının baş müəllimi Qasımov Mahmudağa Sarı-
bala oğluna, Lerik rayonunun Buruğ kənd sakini Əliyev Şəhriyar Səyahət oğluna və 
Yardımlı rayon sakini Cəbiyev Elçin Bəylər oğluna öz təşəkkürümü bildirirəm.  
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       Эльман Мирзоев 
Об этималогии некоторых микротопонимов  

(на основе материалах диалектики и говоров) 
     Резюме 
 
В статье говорится об этимологии некоторых микротопонимов, которые 

употребляются в некоторых населённых пунктах Лерикского, Ярдымлинского 
и Джалилабадского районов.  

Из образцов становится ясным, что в некоторых говорах азерБайджанс-
кого языка, в том числе в Лерикскких и Ярдымлинских говорах употребляю-
щийся как независимая лексическая единица в семантическом отношении 
выражение «место очищенное от деревьев и кустов для посевы» которое обоз-
начается словом kolavat//kolavaxdı//kolat вступает как топоформант на основе 
личных имён, особенно Лянкоранской зоне.  

По семантике это слово обозначает «участок, поляна очишенная в лесу». 
В статье так же говорится об этимологии компонентых названий 

pocə//poçə//poja//pojə которые часто употребяются микротопонической систе-
ме указанного ариала.  

Основываяся языковому фактору указывается принадлежность этого 
слова иранским языкам, обьясняется место этого слова в микротопонической 
системе Джалилабадского, Ярдымлинского и Лерикского районов резуль-
татом субстративного события. 

 
                     Elman Mirzayev 

About some microtoponims` origion 
(under dialect and accent materials) 

Summary 
 
İn this article have been taked about a number of registering the etimology of 

microtoponims in some settlements of the regions Lerik, Yardımlı and Calilabad.  
İt is clear from the examples that in some accents of the Azerbaijan language, 

including, in the accents of Lerik and Yardımlıused as an independent lexical unit 
and the semantic point of view “the place have turned to showing area cut down 
shrubs or trees” expresses the meaning of the words kolavat//kolavaxdi//kolat in 
Lankaran region, mainly formed the basis of the names of persons performed as 
topoformat in microtoponims and the meaningis expressed the semantic point of 
view “cleaned area in the forest, started field, glade”. 
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The noted areal in this article the position wide working in the system of 
microtoponims have been talked the names of component in the etimology of the 
words pocə//poçə//poja//pojə.  

Based on the language, the etimology point of view this word have been 
sowed belongs to Iran language and explained as the result of the event place of 
substrat in he system of the microtoponims of the regions Calilabad, Yardımlı and 
Lerik. 

  
 

Rəyçi:                    Məsud Məmmədov 
                  filologiya elmləri doktoru, professor 
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MÜASİR TÜRK DİLİNİN MƏNŞƏ ETİBARİLƏ LÜĞƏT TƏRKİBİ 
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Türk sistemli dillər, dünyada mövcud olan dillərin ən qədimlərindən olduğu 

kimi, coğrafiyası da ən geniş yayılmış dillərdən biridir. Uzaq Şərqdə-Monqolustan 
və Çindən, Qərbdə Bosniyaya qədər, Şimalda-Sibir və Kazan şəhərindən, Cənubda-
Bağdaddan Kiprə qədər uzanan geniş bir ərazidə Türk sistemli dillər ailəsinə mən-
sub dillərdən birində danışılır. 

Türk sistemli dillərin danışıldığı ərazi Şərqdən-Qərbə 6-7 min, Şimaldan 
Cənuba 3 min kilometrlik bir ərazini əhatə edir. Bu coğrafi ərazi təqribən 12 milyon 
kvadrat kilometrdir. (1, 54) 

“Adriyatik`ten Çin Seddine” qədər ifadəsi də, çox güman ki, Türklərin, yəni 
Türk sistemli dillərin yayıldığı ərazinin genişliyini daha da nəzərə çatdırmaq üçün 
işlədilir. 

Türk dil ailəsinə daxil olan dillər bu gün Türklərin yaşadığı, yəni onların da-
nışıldığı əsas ölkələr bunlardır: Türkiyə, Monqolustan, Çin, Rusiya, Əfqanıstan, 
İran, İraq, Suriya, Şimali Kipr Türk Respublikası, Qazaxıstan, Ökbəkistan, Azər-
baycan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Yunanıstan, Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya, 
Albaniya, Rumıniya, Polşa, Finlandiya, Litva, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan. 

Türkiyə Respublikası, Şimali Kipr Türk Respublikası, Azərbaycan, Özbəkis-
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistanın rəsmi dilləri Türk dili və ya Türk 
dilləri ailəsinə mənsub olan Azərbaycan, özbək, qazax, qırğız və türkmən dilləridir. 

Tacikistan, Ukrayna, Moldova və Gürcüstandakı rəsmi azınlıq dili də Türk dil 
ailəsinə mənsubdur. Rusiya Federasiyasının 12 Muxtar Respublikasının rəsmi dillə-
ri rus dili və Türk dilləri ailəsinə mənsub dillərdəndir. Bolqarıstan, Yunanıstan, 
İran, İraq, Əfqanıstan və Çində də Türk azınlığın yazı və ədəbiyyat dili türk dilləri 
ailəsinə mənsub dillərdəndir.  

Türkçə, müxtəlif Avropa ölkələri ilə Avstraliya və Amerikada da, işçilər və 
göçmən olaraq yaşayan Türklər tərəfindən göçmən dili olaraq işlədilməkdədir. (2) 

Türk dili müxtəlif uzaq ləhcə və şivələri ilə birlikdə, danışan insan sayına görə 
dünya dilləri arasındakı 10 dildən biridir. Hətta, 1980-cı illərdə YUNESKO-nun 
bildirdiyinə görə, Türk dili 5-ci sıradadır. Türk dilində, ümumiyyətlə, Türk dilləri 
ailəsinə daxil olan dillərdə danışanların sayı 200 milyondan artıqdır. Dünyanın ən 
qədim və geniş yayılmış dilləri içərisində yer almış türkçə, Yaponiyadan Amerikaya 
qədər bir çox ölkələrin Universitetlərində tədris edilməklə, müxtəlif tədqiqatlara 
cəlb edilmişdir. 

Müasir türk ədəbi dilinin leksikasının öz dilindən başqa geridə qalan hissəsini 
xarici sözlər, yəni alınma sözlər təşkil edir. Alınma sözlər türk dili lüğət tərkibinin 
müəyyən faizini təqribən 14,33 faizini təşkil edir. Bütün dillərdə olduğu kimi, türk 
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dili də münasibətdə, əlaqədə olduğu dillərdən söz almış və o dillərə söz vermişdir. 
Alınma sözlər dünyada mövcud olan dillərin demək olar ki, hamısında vardır. Lakin 
bütün dillərdə onların miqdarı və o dillərə xarici dillərdən alınmış sözlərin daxil 
edilməsi eyni deyildir. Dillərin bəzisində alınma sözlər çox, bəzisində isə azdır.  

Türk xalqı öz şanlı tarixində ərazi cəhətdən qonşu olan və olmayan müxtəlif 
xalqlarla qarşılaşmışdır. Bu qarşılaşma Türk dilinin lüğət tərkibinə həmin xalqların 
dillərindən xeyli söz keçməsinə səbəb olmuşdur.  

Sözlər xarici dillərdən şifahi və yazılı nitq vasitəsilə dilə qəbul edilir. Məlum-
dur ki, şifahi olaraq dilə gətirilən sözlər daha tez mənimsənilir. Onlar qəbul edilən 
dilin quruluşuna tez uyğunlaşır, onun qanun və qaydalarına tabe olur. Lakin yazılı 
nitq aracılığı ilə qəbul edilən sözlər həmin dildə yavaş-yavaş dərk edilir, dilin qram-
matik quruluşuna uyğunlaşdırılaraq dəyişdirilir. Bu yolla dilə gətirilən xarici sözlər, 
o dilin leksikasını zənginləşdirməklə, həmin dildə möhkəmlənir və uzun ömürlü 
olur. 

Türk dili tarixi inkişaf prosesində fonetik sistemi, morfoloji və sintaktik quru-
luşuna görə əsaslı surətdə dəyişikliyə uğramışdır. Bu inkişaf prosesində dilin leksik 
tərkibi də yeni sözlərlə zənginləşmişdir. 

Türk dilinin leksikası mənşəcə müxtəlifdir. Yeni məfhumların bir hissəsi dilin 
öz daxili imkanları hesabına, yəni söz yaratma üsulu ilə ifadə olunursa da, digər bir 
hissəsi isə başqa dillərdən sözalma hesabına ifadə olunur. Türk xalqı öz tarixi bo-
yunca müxtəlif xalqlarla əlaqə və münasibətdə olmuş və hal-hazırda da olmaqdadır. 
Çox şübhəsiz ki, bu əlaqə və münasibətlərin Türk dilinin leksik tərkibinə təsiri bir 
qanunauyğunluqdur. 

Türk dili də mənsub olduğu türk sistemli dillər kimi özünün lüğət tərkibinin 
mənşəyinə görə iki əsas qrupa bölünür: 

1. Türk sözləri - milli ana dilinə xas olan dilin öz sözləri; 
2. Alınma sözlər 
Türk dili türk sistemli dillərdən biri olduğundan onun əsl sözləri ümumtürk 

bazası əsasında yaranmışdır. Türk dilinin leksik tərkbinin əsas hissəsini xalis türk 
sözləri təşkil edir. 

Prof. S.Cəfərov qeyd edir ki, türk dilli xalqların hələ yeni eradan əvvəl uzun 
əsrlər boyu monqol və tunqus-mancurlarla bir ictimai-siyasi birlik təşkil etdiklərinə 
görə, onun leksik tərkibinə həmin dillərdən külli miqdarda sözlər daxil olmuşdur. 
Türk dili monqol dili ilə, qıpçaq qrupu dilləri, oğuz qrupu dilləri ilə, ümumtürk 
dilləri ilə ortaq olan sözlərə malikdir.(3,41) 

Prof. H.Ə.Həsənovun qeyd etdiyi kimi türk dillərinin ümumi mənşəyi onların 
fonetik və qrammatik quruluşları, lüğət tərkibi və sintaktik strukturlarının yaxınlığı 
ilə müəyyənləşir.(4, 114) Hamısı ahəng qanununa tabe olur, son şəkilçilər qəbul 
edir. Sözlər eyni əlaqəyə əsaslanırlar. 

Müasir türk dilinin mənşə etibarilə lüğət tərkibinə bir sıra xarici dillərdən ke-
çən sözlərin də daxil olduğunu görürük. Məqalədə ötəri də olsa məhz xarici dillər-
dən keçən sözlərə toxunulmuşdur. 

 Türk dilində olan xarici sözlərin, xüsusilə də Fransızcadan alınan sözlərin 
çoxluq təşkil etdiyini görürük. 

 Türk dilçi alimləri Türk dilinə daxil olan Qərb mənşəli sözlərin girişini 
tədqiq edərək müxtəlif, nəticədə isə oxşar nəticələrə gəlirlər, məsələn, Fatih Sezgin 
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(5,85-89) qərb mənşəli sözlərin türk dilində çoxluq təşkil etmələrini belə izah edir: 
Hər şeydən əvvəl qarşılaşılan yeni əşya və ifadələr, fərqli bir mədəniyyət sahəsinə 
geçiş səyləri xarici ölkələrə duyulan maraq xarici ölkələrdə yaşama və oraya edilən 
səfərlər, “alafrangalık” (Qərbsayağı) modası və Qərbin yaşama tərzinin həsrəti, 
xarici dillərin tədris və xarici dillərdə təhsil, ideoloji cərəyanların yaratdığı şərait, 
bəzi məslək və sənətlərin xaricilər və azınlıklar tərəfindən icra edilməsi, beynəlxalq 
və internasyonal şirkətlər, etibar və zəriflik ifadələri, milli dəyərlərə laqeyd 
münasibət, kütləvi rabitə vasitələri, ziyalıların öz xalqının dilinə ögey münasibəti və 
s. (6,948) 

 Zeyneb Korkmaz Qərb dillərindən söz və ifadələrin Türk dilinə alınma 
prosesinin aşağıdakı dörd yolunu göstərir. 

 a - Türklerin Anadoluya yerleşmesinden başlayarak XVIII yüzyıla kadarki 
dönemde alınan Batı kaynaklı kelimeler; 

 b - XVIII yüzyılda Batı ile ilk temaslarımızın ortaya koyduğu durum; 
 c – 1839 Tanzimat hareketi ile başlayan Batı`ya yönelişin getirdiyi yabancı 

kelimeler; 
 ç – Cumhuriyet devrinde alınan Batı kaynaklı kelimelerdir. (6) 
 Xarici dillərdən alınan sözlərin, yerli dilin quruluşuna uyğunlaşdırılması la-

zım gəlir. Çünki hər bir dilin öz qrammatik quruluşu və fonetik sistemi olduğundan 
alınan sözlərin də dildə mənimsənilmə prosesi gedir. Başqa dillərdən alınan sözlərin 
bir hissəsi öz əvvəlki formasını saxladığı kimi, digər bir hissəsi isə sözü qəbul edən 
dilin sistemində onun qaydalarına uyğun olaraq yenidən müəyyən şəklə düşür və öz 
əvvəlki formasını dəyişdirir. 

 Prof. H.Ə.Həsənov (4,142) alınma sözlərin dildə fonetik, qrammatik və lek-
sik cəhətdən mənimsənildiyini qeyd edir. Belə ki, alınma sözlərin bir qismi öz fone-
tik tərkibini yerli dilin fonetik-orfoqrafik qaydalarına uyğunlaşdırmağa məcburdur. 
Çünki ərəb, fars və Avropa mənşəli sözlərin öz fonetik tərkiblərini dəyişib 
dəyişməməsi alınan sözlərin tərkibindəki fonemlərin Türk dilində olub-olmaması ilə 
müəyyən edilir. Qrammatik cəhətdən mənimsənilmə prosesində alınma sözlər Türk 
dilinin qrammatikasının tələblərinə və qaydalarına tabe edilir. Leksik mənimsəmədə 
isə alınan sözlərin bir qismi heç bir dəyişiklik edilmədən, digər bir qismi isə mənaca 
dəyişdirilərək dildə işlədilir. 

 Alınma sözlər haqqında heç bir zaman fikir birliyi olmamışdır. Bu sözlərə 
qarşı müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif dillərdə müxtəlif münasibətlər olmuşdur. Bəzi 
tədqiqatçılar alınma sözlərə qarşı çıxmış və bu prosesin qarşısını almağa cəhd 
göstərmişlər.  

Bunun nəticəsində də dildə purizm deyilən bir meyl meydana gəlmişdir. 
Puristlər “dilin təmizliyi” şüarı altında alınma sözlərə qarşı çıxaraq gülüş doğuran 
uydurma terminlər meydana gətirmişlər.  

Məlumdur ki, türk dilinə xarici sözlərin girişinə qədim Türklərin yazılı abidə-
lərindən olan – Orxon abidələrində rast gəlinir. Bu dövrdə Çin dilindən türk dilinə 
kunçuy (prens), senün (general), totok (askeri vali), taluy (deniz) kimi sözlər daxil 
olmuşdur. (7, 126) 

Uyğur türkcəsi dövründə dilə xarici sözlər daha artıq daxil olmağa başlayır. 
Türklərin qəbul etdikləri yeni dinlərin təsiri nəticəsində inkişaf etməkdə olan tərcü-
mə ədəbiyyatının təsiri ilə bu xarici sözlər artmaqdadır: 
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 “Uygur Türklerinin kabullendikleri Budizm, Manihaizm, Brahmanizm ve 
Nesturilik gibi dinler. Türkçeye bu dinlerin giriş yollarına göre Sanskrit, Sogot, Çin 
ve Tibet dillerinden bir hayli yabancı kelime ve terimin girmesine, dolayısıyla dilde 
yabancı kelimeler sorununa yol açmıştır.” (8, 868) 

 Yuxarıdakı səbəblərə görə Uyğur dövründə Türkçəyə girməyə başlayan 
xarici sözlər sonralar daha da artmağa başlamışdır. Orta türk dövründə qəbul edilən 
İslam dininin təsiri nəticəsində türk dilinə külli miqdarda Ərəbcə sözlər daxil 
olmuşdur. Lakin bu sözlərə qarşılıq yaratmaq və ya bu sözləri türkcələşdirmək üçün 
o dövrdə heç bir təşəbbüs göstərilməmişdir. Qarışıq mədəniyyətlər zamanı Türkçə-
nin yazı və ədəbi dili əvvəllər fars dili və ədəbiyyatının təsiri altında qalmışdır. Bu 
fars ədəbiyyatı həm Karluk-Uyğur türkcəsinin, yəni Şərq türkcəsinin və həm də da-
ha sonraları Xarəzmdə qalan Oğuz-Qıpçak Türkcəsinin quruluşuna da təsir etmişdir. 
Buna görə də hər iki (Karluk-Uyğur, Oğuz-Qıpçak) ədəbiyyatın quruluşunda Ərəb 
və Fars dillərinin söz və ifadələrinə təsadüf edilməkdədir. (9) 

 XVIII əsrdə Avropa ilə siyasi münasibətlərin başlaması, Avropa dillərindən 
Türk dilinə sözlərin daxil olmasına səbəb olur. Belə ki, Sait Paşa, Gazeteci Lisanı 
adlı əsərində Qərb dillərindən ilk alınan sözün 1789-cu il müharibəsindən sonra 
sülh danışıqlarında qeydə alınan “Statuquo” olduğunu qeyd edir. Sait Paşa, yenə ey-
ni əsərində “Statuquo” sözündən 50 il sonra “Politique” və “diplomatie” sözləri ilə 
birlikdə maliyyə ilə əlaqədar “empirant” və “avanse” kimi sözlərin Türk dilinə gir-
diyini qeyd edir. (10, 72) 

 Tənzimat dövründə mədəniyyətlə bərabər təhsil sistemində də Qərbləşmə 
siyasəti davam etdirilir. Bu dövrdə başlayan xarici dillə təhsil prosesi indi də davam 
etdirilməkdədir. O zaman Türkiyədə açılmış “Mekteb-i Tıbbıye”də təhsil Fransız 
dilində idi. Sonralar bu məktəbdə Türkcədə təhsil aparılmağa başladığı zaman mə-
lum oldu ki, Türk dilində də tibb təhsili vermək mümkündür. Lakin daha sonralar 
İngilis dili Fransızcayı üstələmişdi. Bunun nəticəsində də Türk dili İngilis-Ameri-
kan mədəniyyətinin hücumuna məruz qalmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici sözlərin türk dilinə girməsinin nisbəti dövrlərə 
görə dəyişmişdir. Doğan Aksanın (7, 126-130) tədqiqatlarına görə uygurlardan 
günümüzə qədər əldə edilən mətnlərdə, Çin, Soqot, Sanskrit dilləri kimi bir çox xa-
rici dildən Türk dilinə keçən sözlərin nisbəti 2% ilə 5% arasındadır. XI əsrə aid Ku-
tadqu. 

Biliğdən 150-200 il sonra yazıldığı meydana çıxarılan Atabetül- Hakayıkda 
bu faiz yüksələrək 20%-ə və bəzi əsərlərdə isə 26%-ə yüksəldiyi görülür. Qədim 
Anadolu Türkcəsində xarici sözlərin miqdarı Y.Emrede 13%, Aşık Paşanın 
“Qaripname”sində 20%, Ahmet Fakıhın “Çarhname”sində 28%-ə qədər çatmışdır. 
XV əsrin sonları XVI əsrin əvvəllərində başlayan Yeni Türkcə dövründə türk dilinə 
daxil olan Ərəb və Fars söz və ifadələri daha çoxluq təşkil etməkdədir. Bu dövrlərdə 
xarici sözlərin miqdarı Bakinin əsərlərində 65%, Nef`idə 60% və Nabidə isə 54% 
olmuşdur. Tənzimat dövründə isə Namiq Kamalda 62%, Şəmsəddin Samidə isə 
64%, Əhməd Midhətdə 57%-ə qədərdir. Xarici sözlərin əsərlərdəki faizi 1965-ci 
ildə 25%-ə qədər azalmışdır. 

 Qərb mənşəli sözlərin Türkcəyə daxil olması bəzi şəraitlərlə bağlı olmuşdur. 
Belə ki, Slavyan dil qrupundakı dillərdən Türk dilinə daxil olan sözlər, Osmanlı 
İmperatorluğunun Balkanlardakı hakimiyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. Bu sözlər 
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günlük yaşamla əlaqədar sözlərdir: kosa, çigan (qaraçı) ve gocuk kimi sözlər buna 
aiddir. İtalyancadan qələn sözlər dənizçiliklə əlaqədardır: Alkarna, bakatarya, friş-
ka... Fransızca sözlər tibb, texnologiya, musiqi və sənət terminləridir: Anemi, bale, 
kardiyograf..., Rusca sözlər İmperatorluq zamanı Rusiya ərazisində işlədilən sözlər-
dir: Çar, çarevia, bolşevik; 1998-ci ildən ticari əlaqələr nəticəsində haraşo sözü də 
türk dilinə daxil olmuşdur.  

Qərb mənşəli sözlərin miqdarı Türkçe sözlüklərdə aşağıda göstərilənlər 
kimidir: 

 
1945-ci ildə nəşr edilən  1998-ci ildə nəşr edilən 
Türkçe Sözlük   Türkçe Sözlük   
Fransızca    1092      4551 
Yunanca    779       344 
İngilisçe     115       418 
Almanca    20       79 
Rusça     13       36  
 

Qeyd etmək lazımdır ki, türk dilinə gətirilən xarici sözlər dildə müxtəlif 
çətinliklər meydana gətirirlər. Bu çətinliklərin bəzilərini göstərə bilərik: (11) 
1. Türkcə və ya xarici mənşəli sözlərə xarici dilin şəkilçilərinin gətirilməsi: 
kral-iyet,  hürr-iyet, dost-ane, aciz-ane, kafa-dar, liberal-izm, tur-izm, tur-ist, 
real-ist 
2. Xarici sözlərin Türk dilindəki ahəng qanununa görə şəkilçi qəbul etməməsi: 
kontrol-ü, refakat-çi, kabul-ü, hal-ler, kalb-im 
3. Yazılış və oxunuş arasındakı fərq: 
show-şov, şarj-şarz, cafe-kafe, video-vidyo 
4. Xarici dillərdəki ortaq sözlərin yazılış və söylənişindəki fərqlər: 
biftek-bifşteks, koridor-karidor, enstitü-İnstitut, fakülte-fakültet, diploma-diplom, 
Banka-Bank, radyo-radio, televizyon-televizion, doktor-doctor 
5. Qalınlıq-incəlik uyuşması. 
Xarici sözlər böyük səsli uyumuna tabe olmazlar: 
 Sermaye, adalet, tatil, kalem, kitap, beyaz 
6. Ön şəkilçilər. 
Türk dilində şəkilçilər ümumiyyətlə, sözlərin köklərindən sonra gəldiyi halda, xarici 
sözlərdə ön şəkilçilər gətirilənlərə də rast gəlirik. 
Bihaber, biçare, nahoş, namert, namalum, otokontrol, antitez, antidepresyon, 
alaturka 
7. Heca bölgüsünü çətinləşdirən kəlimələr dilə girmişdir: 
Poliklinik, Elektrik, kontgerilla, eksper... 
8. Türk dilində söz daxilində iki sait yan yana gəlmədiyi halda, belə vəziyyət 
xarici sözlərdə vardır: 
Fuar, saat, düet, aile, kuaför, inşaat, düello, faaliyet 
9. Türk dilində sözlər iki samit hərflə başlamadığı halda dilə girmiş xarici sözlərdə 
bu hal mövcuddur: 
Kral, tren, skandal, flaş, stil, statü, slogan 
10.Cəm şəkilçili sözlər. 
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Məna cəhətdən çoxluq ifadə edən xarici sözlər, türk dilində təkrarən cəm 
şəkilçisi qəbul edirlər: 

evliya-evliyalar, evlat-evlatlar, tamirat-tamiratlar, meşrubat-meşrubatlar 
Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, texnikanın günü-gündən inkişaf 

etdirilməsi, yeni kəşflər, yeni yaranan məhsullar və bununla əlaqədar olaraq onlara 
verilən adlar yeni olduğundan bütün dünya dillərinə, o cümlədən Türk dilinə də 
daxil olmaqdadır. Bunların az bir hissəsinə yeni türkçə adlar verilsə də, hamısına ad 
vermək mümkün olmur. Bu isə dildə bəzi çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. 
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Гусейн Садыгов 

Словарный состав современного турецкого языка по происхождению 
Резюме 

 
 В статье дается краткий обзор турецкого языка вместе с его 

диалектами, а также его место среди языков мира и информация о количестве 
туркоязычного населения в мире.  

Также исследуется словарный состав современного турецкого языка по 
происхождению и особенности употребления иностранных слов в этом языке. 
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Abstract 
 

The article deals with vocabulary of Turkish language, espesially the role of 
loans, used in Turkish language. Also it gives an information about how many 
people in the world speak Turkish.  

Reslarche is contain a number of foreign words which use in Turkish language. 
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRLƏRİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN BƏZİ 
QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: Ədəbi mətn, qrammatika, morfologiya, sintaksis, izafət, inkişaf. 
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Ключевые слова: литературный текст, грамматика, морфология, синтаксис, 
развитие, избыточность. 

 
Müstəqillik dövrləri Azərbaycan ədəbi dili müvafiq dovr dil normaları ilə 

səciyyəvidir (5;36-39). Bu dövrlərdə qrammatik normalar ciddi dəyişikliyə məruz 
qalmasa da, onlarda bəzi spesifik xüsusiyyətlər özünü göstərir. 

Birinci dövr ədəbi dilinin morfologiyası barədə bəzi qeydlər. Məsələnin 
şərhü üçün müasir dövr ədəbi dili etalon kimi götürüldüyündən onun spesifikliyinə 
varmağı lazım bilmirik. Ancaq ədəbi dilin inkişaf xüsusunda Birinci Müstəqillik 
dövrü ədəbi mətnlərinin morfologiyasına nəzər salaq. 

İsimlər: bəkçi isimi – çi morfemi vasitəsi ilə formalaşmışdır (Nazim paşa: 
Bəkçi takımına əmr et, silah gücülə ictimai dağıdsınlar). C.Cabbarlı («Ədirnənin 
fəthi). 

Məlumdur ki, dilimizin morfologiyasında – çi şəkilçisi daha çox işləklik xüsu-
siyyətinə malikdir. İkinci Müstəqillik dövrü ədəbi dilimizdə bu morfemlə yaranan 
isimlər daha çoxdur, bəlkə də digər sözdüzəldici morfemlərlə müqayisədə daha çox 
işləkliyə malikdir. Bu da həmin morfemin özünün morfosemantikasındakı sözyara-
dıcı spektrlərin imkanlarının zənginliyi ilə bağlıdır. 

Birinci dövr ədəbi dilində elə sözlər vardır ki, onun sözyaradıcı morfemi müa-
sir ədəbi dilimizdə olsa da, hal-hazırda o struktur və semantikada işlənilmir. 

 Məsələn: ürəkçik (Ramiz …) Haris, cəllad, yırtıcı! Necə də qıyıb o zəif 
vücüdü öldürəcək! O, bir zamanlar sevgilə çerpinan ürəkciyi susduracaq! 
C.Cabbarlı (“Ədinənin fəthi”) 

Müasir ədəbi dilimizdə – cik, -cığım əzizləmə mənalı şəkilçisi işlənir və onu 
bir çox isimlərə artırmaq olar. Lakin müasir ədəbi dilimizdə «ürək» sözünə artırılan-
da bu formal cəhətdən mümkün hesab etmək olar, ancaq ədəbi dilimizdə isə 
«ürəkçik» ismi işlənmir. 

Sifətlər: birinci Müstəqillik dövrü ədəbi dilində sifətlər içərisində diqqətimizi 
daha çox cəlb edən «bərkraq» sözüdür. “Mirzə Məmmədli: «…» sudan bərk olan 
şey sudur ki, bu hamam buluddan əmələ gəlir. Səs gəlməsin! Görürsünüz ki, biz 
burada söz danışırıq! Belə ağama ərz olsun ki, buluddan bərkraq olan şey yeldir ki, 
buludlara həmişə yeldən fərman çıxır”. M.Cəlil («Anamın kitabı»).  

Çox marqlıdır ki, Müasir ədəbi dilimizdə –raq şəkilçisi sifətin azaltma dərəcə-
sini yaradır. Məsələn: yaxşıraq; lakın yuxarıdakı misalda çoxaltma məzmunu ifadə 
edir ki, bu da ümumtürk dilləri kontekstində şərh oluna bilər.  
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Əvəzlik: şu; işbu (Xalid «…» işbu məktubu sizə göndərən sizi bacı kimi se-
vən düşmən əsiri: İnci. Bəradər, Allah eşqinə, bizə bir çarə et…” C.Cabbarlı (“Ədir-
nənin fəthi”). 

“İşbu” əvəzliyi orta əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində çox işlək olmuş XVIII -
XIX əsrlərdə dildən çıxmışdır. Qeyd olunan fakt türk ədəbi dilinin təsiri kimi izah 
oluna bilər. 

“Hankı” əvəzliyi. “Xalid: Yalnız Rüfət idi ki o da kim bilir, Ədirnənin hankı 
küncündə ölüb getdi. Ölmüş olmasa da, əsir deməkdir …”» C.Cabbarlı (“Ədirnənin 
fəthi”) 

 «Hankı» əvəzliyi son dövrlərə qədər Azərbaycan ədəbi dilində işlənmiş 
müasir dövrdə isə işləklikdən qalmışdır. 

Zərf (şimdi). “Xalid: Ax, Kamal bilirsən ki, bu qız İstambul gözəllərinin yıl-
dızdır və birinci dəfə bu qızı sən mənə göstərdin. Onun ardınca İstambuldan buraya 
gəlmişik. Şimdi onu tərk edib məni ölüməmi dəvət ediyorsan»”. C.Cabbarlı 
(«Ədirnənin fəthi»).  

İşbü əvəzliyi kimi «şimdi» zərfi də müasir ədəbi dilimizdə işlənmir; orta əsr-
lər ədəbi dilimizdə isə çox işlək olmuşdur. 

Birinci Müstəqillik dövrü ədəbi dilimizdə başqa nitq hissələri ilə müqayisədlə 
fellərdə bəzi maraqlı xüsusiyyətlərə rast gəlmək olur. Məsələn: ölərsək; (Rüft: Xalid 
öylə isə dinlə biz şimdi ikimiz də hərbə gedərik. Hər ikimiz hərbdə ölərsək heç biri-
miz ölüb digərimiz sağ qalırsa, Zöhrə onu istəsə, onun başqasını sevmiş olsa, sağ 
qalan kəndi əzabına razı olub, Zöhrəni hər cəhətdən yardımda bulummalı. 
C.Cabbarlı («Ədirnənin fəthi»).  

Müasir ədəbi dilimizin normasına görə felin sərt şəklinin şəkilçisi felin kökü-
nə artırılır. Lakin qeyd olunan misalda isə türkiyə türkcəsi ədəbi dili normasına görə 
felin gələcək zaman şəkilçisindən sonra artırılır. 

Qoyuban: (Rüstəm bəy! İkinci sinifdə ədəbiyyat dərsləri nəhayət çətinləşib və 
bizim öz mili Azərbaycan dilimizi bilməzsə, nəzərdən salınıb. Keçən zasedaniyada 
müəllim cənablarından xahiş olunub ki, bu barədə camaatın arzusuna hörmət 
qoyuban məsələni mümkün dərəcədə nəzəri diqqətə alsınlar». C.Məmmədquluzadə 
(«Anamın kitabı»). 

- “ban” feli bağlama şəkilçisi XIX əsrə qədər ədəbi dilimizdə işlək olmuş, 
müasir ədəbi dilimiz üçün normativ fakt hesab olunmur. 

Dilimizdə yuxarıda qeyd etdiyimiz leksik-semantik söz qruplarından əlavə 
olaraq köməkçi nitq hissələri də birinci dövrdə bir sıra özəlliklərə malikdir. Bu daha 
çox semantik aspektdə deyil, mənşə aspektində müşahidə olunur. Müqayisələr 
apararkən qoşmalar arasında elə də ciddi fərqlər müşahidə olunmur. Bağlayıcı, 
modal söz və ədatlarda rast gəlinən nisbi fərqlər nəzərdən keçirək. 

“Və lakin” bağlayıcısı. (Mirzə Həsən: Və lakin həmin «A» sövtü millətlərin 
bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə 
(«Anamın kitabı»). 

Qeyd olunan bağlayıcı müasir ədəbi dilimizdə “lakin” şəklində işlənir.  
 “Fəqət”: (Kamal: “Sən məni bir arkaid bil. Fəqət mən bir türkmən, sən məni 

türklərdən intiqam alan zənn et, fəqət mən sənin qardaşının intiqamını səndən alaca-
ğam. Oğlum, sən mənim burada olduğumu nərədən bildin”? 
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“Hərgiz”” (Mirzə Məmmədəli : Əstəğurullah! Əstəğfürullah! Əgər Gülbahar 
mənim bacımdır, mən bu əmrə hərgiz razı ola bilmənəm.” C.Məmmədquluzadə 
(“Anamın kitabı”). 

Ədatlar: 
 “Əcəba”: (Qalib: Əcəba, Xaliddən nə intiqam almaq istəyirsən? Söylə, bil-

mək istəyirəm.  
C.Cabbarlı (“Ədirnənin fəthi”). 

Modal sözlər: 
“Gərək”: (Rüstəm bəy: İş belə olan surətdə mən məsləhət görürəm ki, bir 

surətdə ki, Gülbahar biz dediyimiz adamların heç birinə bələd deyil, sabah axşam 
gərək ki, cəmiyyəti – xeyriyyənin zasedaniyasıdır, özü də növbətə görə gərək bizim 
evə yığışalar. Aslan bəy – necə ki, üzv – zasedaniyaya gələcək. Cərək hesabnan 
müəllimlərdən də olalar: çünki barəsində proqramlar müəllimlərdən cavab istəyib-
lər. Gərək onlardan şikayət də var. Xülasə, onlar gərək gələlər zasedaniyaya. Gülba-
har da istəyər, Elxan onlarla tanış olar”. C. Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 

 “Ola bilsin” modal sözü funksiyasında çıxış edən “gərək” qeyd etdiyimiz mə-
qamda ehtimal modallığını bildirir. 

Qeyd olunan misallar – morfoloji vahidlər Birinci Müstəqillik dövrü ədəbi 
dilinin morfoloji normasına aiddir.  

Ümumən götürdükdə, müstəqillik dövrləri ədəbi dilinin morfologiyasında elə 
də ciddi fərq yoxdur.  

Müstəqillik dövrləri ədəbiyyatının sintaksisinə dair qeydlər. Dövrlər üzrə 
bədii əsərlərin sintaksisinə gəldikdə isə, morfologiya ilə müqayisədə sintaksisində 
fərqlər daha qabarıq nəzərə çarpır. Əsas fərq söz birləşmələri və mürəkkəb cümlə 
tiplərində özünü göstərir. 

Birinci dövr ədəbi dilində söz birləşmələri içərisində izafət xüsusi yer tutur; 
bu da klassik şeir üsulunun ədəbi dildə geniş miqyasda işlənilməsi ilə bağlıdır. Miq-
yasın genişliyi ondadır ki, onlar təkcə şeir sferasını deyil, həm də nəzm əsərlərində 
obrazların dilində təsadüf olunur ki, bu da yazıçı idealı ilə bağlıdır; obrazı tipik-
ləşdirməkdən ötrü ondan bir priyom kimi istifadə olunur. 

Birinci dövr rəsmi və publisistik üsluba aid mətnləri nəzərdən keçirərkən mə-
lum olur ki, izafət təkcə ədəbi mətnlərdə deyil, dildə möhkəm yer tutduğundan həm 
də digər üslublarda işlənilmişdir; həmin dövr Azərbaycan dilinin sintaktik struktu-
runda fəal rol oynamışdır, xüsusən, rəsmi üslubda onun aktivliyi ciddi şəkildə mü-
şahidə olunur. Lakin folklor üslubunda yazılan poetik əsərlərdə və folklor nümunə-
lərində çox az-az hallarda izafətə rast gəlmək olur.  

İzafət fars dili sintaksisinə aid faktdır, onun ədəbi dilimizdə yer alması müəy-
yən ictimai – tarixi şərait və klassik şeir ənənəsi ilə bağlıdır. Folklorumuzda ona gö-
rə belə faktlara az rast gəlinir ki, o, əcnəbi təsirlərə qarşı çox dözümlü və konser-
vativdir.  

İzafətlərə aid misalları nəzərdən keçirək: 
Xudavəndi - aləm; qəbri – ruh. 
(Mirzə Məmmədəli: “Dəmirdən bərk şey oddur ki, dəmiri əridir və özü də 

bərklik ənasirində üçüncü dərəcədədir. Ondan bərk olan şey sudur ki, odu söndürür 
və sərtlik ənasirində üçüncü dərəcədədir. Oddan bərk olan şey sudur ki, odu söndü-
rür və səxtlik ənasirinin dördüncü dərəcəsindədir.  
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Sudan bərk olan şey buluddur ki, su haman buluddan əmələ gəlir. Səs gəlmə-
sin! Görürsünüz ki, biz burada söz danışırıq! Bəli, ağama ərz olsun ki, buluddan 
bərkraq olan şey yeldir ki, buludlara həmişə yeldən fərman çıxır. Yeldən bərk olan 
şey mələkdir ki, yelləri idarə edir, yəni haraya göndərməlidir göndərir, göndərməli 
deyil, göndərmir. Mələkdən bərk olan şey mələkül – mövtdur ki, mələki qəbzi – ruh 
edir. Hi...Gülərsiniz! Gülün, eybi yoxdur, gülün! Vay halınıza! Mələkül mövtdən də 
bərk olan şey bilirsiniz nədir? Ölümdür, ölüm! Hi...Gülərsiniz! Bəs, bilirsinizmi ki, 
ölümdən bərk olan şey nədir? Bilirsinizmi, ey lüğət yazanlar? Ölümdən bərk şey 
xudavəndi – aləmin əmridir ki, lazım olan yerdə öıüm varid olur, lazım olmayanda 
olmur. Lazım olan yerdə vaqe olur bəlayi – nagəhanlar misli - vəlvəleyi – səqf – 
asimanlar, zəlzəleyi – səthi – xakedanlar, küsuf – küsuf, yenə küsuf, ma – təqəbbəl 
– mələkan! C.Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 

C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində “əzayi - əncümən”, “bən-
deyi – həqir”, “əzəvizadeyi – cənab” və s. Izafət birləşmələri vardır.  

 
və ya: 
 
“Molla Sübhan! Yeni həvadis yoxdur, yalnız hökumət rəsmi surətdə bildir-

mişdir ki, artıq hərbi kəsməyə və sülh etməyə məcburdur. Xalqın da bir çoxu sülh 
istəyir. Eşitdiyimə görə şurayi – vükəlada əksəriyyət sülh tərəfdarıdır. Kamil və Na-
zim paşalar da o cümlədən, heç kəs hərb etmək istəməyir”. C.Cabbarlı (“Ədirnənin 
fəthi”). 

Maraqlısı buradadır ki, söz birləşməsi sistemində həm ümumtürk, həm də fars 
alınma variantı – izafət bu dövr ədəbi dilində işlənir. Lakin bunların ümumi həc-
minin nisbəti ümumtürk mənşəli söz birləşmələrinin hesabınadır.  

İkinci Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızda izafətlər demək olar ki, işlənmir, 
ümumtürk strukturlu ismi söz birləşmələri o sferanı tam əhatə edir.  

Əgər birinci dövr ədəbi dilində izafət sintaksisdə ədəbi dil norması kimi 
özünü göstərirsə, ikinci dövrdə həmin norma dəyişir, yeni not üzrində köklənir. 

Əgər bunları istisna etsək, birinci və ikinci dövr ədəbi dilində söz birləşmələri 
kontekstində elə də ciddi dəyişikliklik hiss olunmur. Bu aspektdə birinci dövrə aid 
qeyd olunan xüsusiyyət sovet epoxasında dilimizdən çıxmışdır.  

Müstəqillik dövrləri ədəbiyyatında sintaktik səviyyənin maraq doğuran məsə-
lələrindən biri də sadə cümlə sintaksisidir. Prinsip etibarilə hər iki dövrdə sadə 
cümlələr struktur baxımından fərqlənmir (4;77-97;325-427). Lakin əsas məsələ 
onların işlənmə məqamlarıdır. Həmin məqamlara qısa nəzər salaq.  

Nəqli cümlə: 
Qənbər! Xanımlar, bizim sürüdə yüz əlli qoyun var, hamısının əlahiddə adı 

var, necə ki, bir məclisdə yüz əlli adam ola, hərəsinin də ayrı-ayrı adı ola. Bu adları 
qoyunlara biz ondan ötəri qoyuruq ki, qoyunlar həmişə nəzərimizdə olsun. Onların 
birisi “sürüdən” çıxmış olsa, o dəqiqə bilək və dalıyca olaq. İndi, məsələn, mənim 
qoyunlarımı gətirələr mənim gözümün qabağına və imtahan üçün sürüdən bir qoyun 
çıxardalar; mən sürüyə bir beləcə baxan kimi biləcəyəm ki, məsələn, çal əbrəş qo-
yun sürüdən çıxıb; ya oğurlayıblar, ya canavar dağıdıb”. C.Məmmədquluzadə 
(“Anamın kitabı”). 
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Bəzi inversion xüsusiyyətləri ilə səciyyəvi olan bu nəqli cümlə ikinci dövr 
ədəbi dilindəkindən heç də fərqlənmir. Cüzi şəkildə nəzərə çarpan fərq isə “adam 
ola” strukturunda işlənən “ola” yarımpredikatı ilə bağlıdır. Müasir Azərbaycan dili-
nin Təbriz dialekti üçün səciyyəvi olan bu fakt ikinci dövr müstəqillik ədəbi dili 
üçün demək olar ki, səciyyəvi deyil.  

Sual cümləsi: 
“Şeyx: Mən nə qədər sükuta qərar vermişdimsə də, davam edəmərəm. Ha, 

millətin halı mənim ürəyimi parçalayır. Söyləməyə məcburam. Bizim qüvvəmiz 
yoxmu? Əcəba, bütün osmanlılar qırıldı ki? Əcəba, düşmən torpaqlarının müqa-
bilinə yalın ayaq, yalın əllə , açıq sinə getmək cəsarətinə malik olan türkləri ölümü 
zənn edirsiniz? Qiyməti - əsgəriyyəsini bütün dünya təhsin edən türkləri bir ovuc 
yunanlaramı məğlub ediyorsunuz? Əcəba, mubəlliğələrin təbliğatına baxmayaraq, 
“ya həyat”, “ya ölüm”, “ya Ədirnə” deyən Türkiyə oğullarını düşmən ayaqlarına 
yıxılacaq qədər namussuzmu ədd etdin ki...” C.Cabbarlı (“Ədirnənin fəthi”). 

Yüksək ustalıqla yazılmış bu cümlələr sual tonuna daxil olsa da, cümlə se-
mantikası cəhətdən yüksək ritorik məzmuna malikdir. İstər C.Məmmədquluzadə, 
istərsə də C.Cabbarlının bu dövr ədəbi əsərlərində müşahidə etdiyimiz sual cümlələ-
ri həm sual, həm də ritorik məzmun daşımaqla struktur – semantik baxımdan ikinci 
müstəqillik dövrü ədəbi dilindəkindən fərqlənmir. 

 Əmr cümləsi: 
“Əmr et, könüllülərdən bir nəfər yerindən tərpənməsin! Odur, İzzət paşa gəlir. 

O, çəkiləcək, fəqət mən! Mən Benqazidə ikən ya Benqazi Türkiyədə qalacaq, ya 
İtaliya musiqiçiləri şadyanalıq marşı ilə meyitimiz üzərindən keçib Benqaziyə 
girəcəklər! Ramiz oturma! C.Cabbarlı (“Ədirnənin fəthi”). 

Struktur cəhətdən əmr cümləsi müasir ədəbi dilimizdəkindən heç nə ilə 
fərqlənmir. 

Sintaktik səviyyənin söz birləşməsindən böyük vahidi cümlədir. Cümlə infor-
mativ səciyyə daşımaqla mətn praqmatikasına xidmət edir; bədii mətn və informasi-
ya konteksində mikromətnin tərkib komponentlərindən biridir. Yazıçı idealından 
asılı olaraq onlar hansısa bir istiqamətə yönəldilir.  

Struktur cəhətdən mürəkkəb cümlələr cümlə silsiləsində ən böyük dil vahidi 
sayılır; çünki onlar bir və ya bir neçə sadə cümlənin iştirakı ilə formalaşır. (1); 
(2);(3). Onlar dilin qanunauyğunluqları əsasında formalaşsalar da, yazıçı intellekti 
onu cilalaya bilir. Və bu əsasda mürəkkəb cümlələr yazıçı intensiyasından asılı ola-
raq formalaşır. Deməli, yaradıcı ton ümumdil tonu ilə sintez olunaraq reallığa 
çevrilir: 

Mübtəda budaq cümləsi: 
“Qəhrəman yüzbaşı: Məgər yadımızdan çıxıb ki, haman dəyirmanda bildir 

ermənilər on iki adamımızı yandırdılar”. C.Məmmədquluzadə (“Kamança”). 
 “Molla Hacıbaba: <….> O vaxt cəmi dünyaya və Avropaya da sübut olar ki, 

Osmanılar öz şərəf və namuslarını öz həyatlarından artıq sevirlər. C.Cabbarlı 
(“Ədirnənin fəthi”). 

Hər iki dövrdə struktur – semantik və bağlama vasitələri cəhətdən mübtəda 
budaq cümləsi bir-birinə oxşardır; əksərən eynidir: 

Xəbər budaq cümləsi: 
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“Rüstəm bəy: Sözün açığı budur ki, səni üç adam istəyir: biri Aslan bəydi, biri 
Mirzə Baxşəlidi, biri də Hüseyn Şahiddi...” C.Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 

 “Teymur bəy: Səbəb budur ki, keçən iclasda da acların ərizələrinə kifayət 
verilmədi və verilməməyinin səbəbi də budur ki, cəmiyyətin sandığında olan pulları 
zapasnoy fonda qoymaq söhbəti ortalığa qoyulubdur”. C.Məmmədquluzadə (“Ana-
mın kitabı”). 

Göründüyü kimi, xəbər budaq cümləsi müasir dövrümüzdəkindən heç nə ilə 
fərqlənmir. 

 Tamamlıq budaq cümləsi: 
1.“Qəhrəman yüzbaşı: Mən bilirdim ki, orada erməni var”. 
2. “Mən bilirdim ki, ora xatalı yerdi”. C.Məmmədquluzadə (“Kamança”). 
3.“Harris: Ya əmir, siz bilirsiniz ki, mən ərəbəm. Bilirsiniz ki, ərəblər öz 

əmirlərini nə qədər sevirlər”. C.Məmmədquluzadə (“Ulduz”). 
4.Molla Hacıbaba: Həzarat! Çatalca əsgərlərimin ruhunu qaldırmağa gedən 

heyəti – üləmanın sədri, bu gün qayıdıb, Çatalca əsgərlərinin tərəfindən Osmanlı 
hökumətinə və əhaliyə böylə bir xəbər gətirmişəm. İştə deyirlər ki, sülh ola bilməz.” 
C.Cabbarlı (“Ədirnənin fəthi”). 

 Təyin budaq cümləsi: 
1.“Qəhrəman yüzbaşı: Yəni siz elə güman eləyirsiniz ki, mən bu çolaq 

ermənini öldürməkdən hirsim soyuyacaq.”  C.Məmmədquluzadə (“Kamança”). 
“Şəmsə: Ancaq o qədər xəbisdir ki, fürsət verməyir.” C.Məmmədquluzadə 

(“Ulduz”). 
Zərflik budaq cümlələri. 
Tərzi-hərəkət budaq cümlələri: 
“Qurban: Bir də səni and verirəm Allaha, biznən elə danış ki, başa düşək: 

yoxsa biz çöldə böyümüş çobanıq.” C.Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 
“Haris: Sən qərargaha yetişəncə, Harris, Ulduz ilə şəhərdən kənara çıxıb öylə 

gizlənər ki, Əzrail özü çıraq ilə gəzsə də ,tapa bilməz.”  C.Məmmədquluzadə 
(“Ulduz”). 

 Səbəb budaq cümləsi: 
 “Haris: <….> Ramiz ya vurulub, ya Tutulub ki, bu vaxta qədər gəlmədi.” 
- Məqsəd budaq cümləsi: 
“Qəhrəman yüzbaşı: Nə qədər başıdaşlı Süleyman bəyə çığırdım ki, dəyir-

mana girməyin.” 
C.Məmmədquluzadə (“Kamança”). 

 “Rüstəm bəy:” <….> Qız hazır, bax, o qapının dalındadır, çağıraq bu saat 
özündən sual edək ki, görək meyli kimədi?” C.Məmmədquluzadə. (“Anamın 
kitabı”). 

“Rüstəm bəy: Yəni insanın dilində hər nə qəribə söz var, gərək o kitaba 
yazıla; hamısı gərək yazıla ki, bir söz də qalmaya”. C.Məmmədquluzadə (“Anamın 
kitabı”). 

“Harris: Şəmsə, mən ki, Ulduza yamanlıq etmədim! 
Ölümünə əmr verilmişdi ki, xilas edib gətirdim ki, istərsə, mənə hərəm 

olsun.” C.Məmmədquluzadə (“Ulduz”). 
Nəticə budaq cümləsi: 
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“Aslan bəy: <….> O vədə smetni statyaları o qədər sokratit edirlər ki, il 
axırında hesab düz gəlir”.   C.Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 

Birinci dövr Müstəqillik illərinə aid bədii mətnlərdə fars ədəbi dilinin xüsu-
siyyətlərini özündə daşıyan qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrə rast gəlinir: 

“Mirzə Məmədəli: “Söhbət haman sərtlik üstədir ki, siz orada yazdınız. Am-
ma mənim əqidəmcə bu barədə bizə bir əmr buyurulubdur, o əmrdən kənara çıxmaq 
hər ayinə səzavar deyil. Necə ki, məlumdur və kərrat ilə eşitmişik ki, kitablardan 
təhsil eləmişik ki, həqq-təala bizə on şey təyin edib ki, bir-birindən bərkdir. Yəni ən 
əvvəli sonrakından boş və sonrakı qabaqkından bərk; ta gedir çıxır onuncuya ki, 
dəxi ondan bərk; ondan sərt bir şey dünyada yoxdur və ola da bilməz”. 

 
və ya: 
 
“Rüstəm bəy: Ağalar qaldı iki məsələ: biri elmi-ilahi dərsləri barəsində, biri 

də acların ərizəsi. Elmi-ilahi barəsində uşaqların bir parasının ataları tərəfindən 
ərizə gəlib ki, məktəbin üçüncü sinfində müəllim cənabları – ki, ibarət olsun Mirzə 
Bəxşəli və mənim kiçik bəradərini Məmmədəlidən, - oktyabr ayında xüsuf və küsuf 
barəsində, yəni ayın və günün tutulmağı barəsində bir moizə başlayıblar ki, indi 
dörd ay olur ki, haman küsuf və xüsuf dərsləri nəinki azalmır, hələ bəlkə altı ay da 
bundan sonra qurtarmayacaq”. C.Məmmədquluzadə (“Anamın kitabı”). 
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                                                                                                   Натаван Гаджиева  
Некоторые грамматические особенности азербайджанского литературного 

языка годы Независимости 
Резюме 

 
Статья посвящена грамматическим особенностям литературного текста 

в период независимости, относящиеся в этот период морфологические и 
синтаксические особенности литературных текстов. В том числе было дано 
основанное сравнение дано основанное сравнение представленных периодов. 

Во время анализа теоретические обобщения были в центре внимания. 
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                                                                                                       Natavan Hajieva 
Some grammatical features of Azerbaijan literary language in the 

period of Freedom 
Summary 

 
 In the article is dealt about the grammar features of the literary texts to the 

period of the Independence, the morphological and syntactic features of the literary 
texts for that period ,also here is given their comparison according to these periods. 

 During analyzing was given the theoretical generalizing. 
  

Rəyçi: Professor İkram Qasımov 
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QƏZET DİLİNDƏ MORFOLOJİ NORMA 
 

Açar sözlər: norma, morfoloji norma, qəzet dili, kəmiyyət kateqoriyası, xəbərlik 
kateqoriyası, hal kateqoriyası, mənsubiyyət kateqoriyası, normanın pozulması 
Ключевые слова: норма, морфологическая норма, язык газеты, категория 
количества, категория сказуемости, категория падежа, категория принадлеж-
ности, нарушение нормы 
Key words: norm, morphological rules, newspaper language, category of quantity, 
predication category, case category, category of implement, norm interruption 

 
Normanın dil strukturunda mühüm və çox vacib yeri vardır. Çünki dil özünün 

ən vacib - informasiya alıb-vermə funksiyasını norma daxilində yerinə yetirir. Bu 
funksiya isə nitqlə tənzim olunur. Nitq prosesində dil vasitəsilə ifadə edilən fikir 
yalnız fərdlərə deyil, kollektivə də çatdırılır. Buna görə də nitqdə istifadə olunan dil 
vasitələri kollektiv üzvləri üçün aydın, anlaşıqlı olmalıdır. Bunun üçün isə müəyyən 
normalara riayət edilməlidir. Əks təqdirdə nitqin rabitəsi pozulur və verilən infor-
masiyanın faydası olmur. Deməli, normanın əsas funksiyası dinləyənin danışanı ba-
şa düşməsini təmin etməkdir.  

Norma anlayışı nitq mədəniyyəti məsələlərinə həsr olunmuş məcmuələr, elmi 
tədqiqat əsərlərində müzakirə obyekti olmuş, bu məfhum müxtəlif cür izah edilmiş-
dir. Dilçilərin bəziləri belə hesab edirlər ki, norma qəbul edilərkən kitablarda, dərs-
liklərdə verilən normativlə dildəki obyektiv vəziyyət arasındakı fərqi nəzərə almaq 
lazımdır, normada variantlıq və funksionallıq əsas şərtdir(bax: 5, s.457;9, s.374). 
Bu, doğrudan da, belədir. Lakin bu xarakterik cəhətlər də norma anlayışını tam əha-
tə etmir. Çünki dilin inkişafında elə faktlar normaya çevrilir ki, bunu normanın yu-
xarıda verilən xüsusiyyətləri ilə izah etmək mümkün olmur. Ona görə də bir sıra dil-
çilər belə bir qənaətə gəliblər ki, əsas diqqəti dil sisteminə yönəldib, ictimai amillə-
ri, dilin cəmiyyətdə mövcud olduğunu, onun cəmiyyətlə birlikdə inkişaf etdiyini ta-
mamilə nəzərə almamaq düzgün deyil (bax: 20, s.39;12, s.31;6, s.17). Norma insan-
lar arasında ünsiyyətə xidmət etdiyi üçün nə qədər ki, insan cəmiyyəti mövcuddur, 
norma da fəaliyyət göstərəcək. Cəmiyyət isə daim inkişafdadır. Bu inkişaf 
proseslərinə uyğun olaraq dildə də dəyişmə, zənginləşmə prosesləri baş verir. Hə-
min proseslər zamanı dildə əvvəlcə baş verən dəyişikliklər sonrakı mərhələlərdə 
köhnəlir, get-gedə yadlaşır, onların bərpasında isə problemlər meydana gəlir. Yeni 
variantlar yaranır. Bu variantlar arasında rəqabət gedir. Onlardan hansının işləklik 
qazanıb, norma kimi qəbul edilməsi daha məqsədəuyğun olmasından və ictimai 
rəydən asılıdır. “Axı ictimai nüfuz amili normallığı müəyyənləşdirmək və qiy-
mətləndirməyin mühüm xarici stimulu və tənzimedicisidir. Dil normaları(və dil 
özü) bizdə mətbuat, radio, kino, teatr, publisistik çıxışlar və s. bu kimi geniş imkana 
malik ictimai-nüfuzlu kütləvi ünsiyyət vasitələrinin olduğu şəraitdə inkişaf edir” 
(18, s.93). Bütün bunlarla yanaşı, ünsiyyət şəraiti, funksional üslublar da normanın 
müəyyənləşməsində mühüm rol oynayır. Lakin onlara aludə olub, dilin daxili 
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quruluşunu, ənənəviliyi yaddan çıxarmaq olmaz. Ənənəvilik gözlənilməsə, normada 
xaotik bir vəziyyət, normasızlıq yaranar. Deməli, normanın müəyyənləşməsində 
dilin daxili quruluşu, ənənəvilik, mətbuat, ünsiyyət şəraiti, ictimai rəy, funksional 
üslubların rolu böyükdür. “Norma dilin daxili quruluşu və sosioloji amillərin vəhdə-
ti ilə şərtlənən, dil sisteminin ünsiyyət şəraiti və funksional üslublara müvafiq ənə-
nəvi və məqsədəuyğun potensial imkanlarının reallaşmasından ibarət tarixi və hərə-
ki bir kateqoriyadır” (4, s.65). Lakin bu amillər dilin bütün səviyyələrində eyni şə-
kildə təsir gücünə malik deyil. Fonetik və qrammatik səviyyələrdə normalaşma ge-
dən zaman dilin daxili quruluşu və ənənəvilik amillərinin təsiri qüvvətli olduğu 
üçün burada norma dəyişikliyi az hallarda baş verir. Leksik səviyyədə isə başqa 
mənzərə ilə rastlaşırıq. Leksik normada dilin daxili quruluşu ilə yanaşı, sosioloji, 
ictimai, iqtisadi amillər, ünsiyyət şəraiti də mühüm rol oynayır. Buna görə o, dina-
mik olur, daha çox dəyişikliyə məruz qalır. Elm və texnikanın, digər dövlətlərlə iq-
tisadi, siyasi əlaqələrin inkişafı, qloballaşma və s. nəticəsində dildə yeni sözlər yara-
nır, yaxud alınır. Bu da leksik normada dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. 
Əvvəllər müəyyən ünsiyyət şəraitində məqsədə uyğun olaraq işlənən sözlər yeniləri 
ilə əvəz edilir, yaxud yeni məfhumlar alınma sözlərlə ifadə olunur. Deməli, dilin da-
xili quruluşu və ənənəvilik dil strukturunda sabitliyin qorunmasını, ünsiyyət zamanı 
dildən mövcud müəyyən qaydalar çərçivəsində istifadəni şərtləndirirsə, sosioloji 
amillər, ünsiyyət şəraiti və funksional üslublar dildən bu çərçivədən bir qədər kəna-
ra çıxmaqla istifadə üçün şərait yaradır və bununla da birincisi mühafizəkar tərəfin 
dilxarici amillərin təsiri nəticəsində dildə baş verən dəyişikliklərin qarşısını 
almasına mane olur. Əgər belə olmasa, dil inkişaf edə bilməz. Bu iki tərəf arasında 
gedən mübarizə və güzəştə getmə halları nəticəsində həm dil inkişaf edir, həm də 
norma formalaşır (lakin bunlar heç də dildə normanın tez-tez dəyişməsi anlamına 
gətirib çıxarmır). Yazılı və şifahi ünsiyyət zamanı dil vahidlərindən müxtəlif 
variantlar şəklində istifadə olunmasına son qoyulur. Bu variantlardan biri norma ki-
mi qəbul olunur. Ədəbi dildən istifadə edən hər bir kəsin borcu bu normaya riayət 
etməkdir. Ədəbi dil normalarına(üslubi normalar da bura daxildir) riayət edən hər 
bir şəxsin nitqi(istər yazılı, istər şifahi) qüsursuz hesab olunur.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, normalaşma dil-nitq münasibətləri fonunda 
baş verir. Normanın hansı aspektlərdə fəaliyyət göstərdiyini müəyyənləşdirmək 
üçün dil-nitq münasibətlərinin normalaşma prosesindəki rolunu dərk etmək lazım-
dır. Nitq, əsasən, dilin şifahi qolu ilə bağlı olduğu üçün yazılı dildəki dəyişikliklər 
nitqdən də yan keçmir və yaxud əksinə, nitqdə norma kimi qəbul olunmuş faktlar 
sonradan yazılı dildə öz əksini tapır. Məsələn, -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin 
ikinci şəxsin təki ilə –mı4 formasında işlənməsi(gəlmisən, oxumusunuz), həmin 
şəkilçinin üçüncü şəxsin təki və cəmi ilə işlənərkən onun sinonimi olan –ıb4 şəkilçi-
si ilə müqayisədə işlənmə tezliyinin azalması(gəlmişdir əvəzinə gəlib//oxumuşlar 
əvəzinə oxuyub şəklində işlənməsi), yaxud saitlə bitən sözlərdən sonra ayrı yazılan 
ilə qoşmasının vaxtilə, münasibətilə, vasitəsilə və s. kimi sözlərdə artıq bitişik yazıl-
ması (bu zaman yanaşı işlənən iki saitdən biri düşür) və s. bu kimi faktlar şifahi nit-
qin yazılı dilə, nəticədə də şifahi normanın yazılı normaya təsirini özündə əks et-
dirir. Əksər hallarda dil və nitq normaları üst-üstə düşür. Bu normalar arasında fərq 
özünü daha çox dilin fonetik səviyyəsində göstərir(müqayisə et: orfoqrafik norma 
və orfoepik(orfofonik) norma). 
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Dil, nitq, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri, oxşar və fərqli cəhətləri, qarşılıqlı 
münasibətləri haqqında dilçilər müxtəlif fikirlər söyləmişlər (10, s.13; 1,11). Bu 
fikirlərdə fərqli cəhətlər olsa da, heç birində onların birinin digərindən yarandığı, 
birinin digərini tamamladığı və inkişaf etdirdiyi, dil, nitq və normanın paralel, eyni 
zamanda, əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərdiyi inkar olunmur.”Ədəbi normaların 
tənzimlənməsi, sabitləşməsi, möhkəmlənməsi dilin həm şifahi, həm də yazılı qolu 
üçün zəruridir.Bu normalar nə qədər çox sabitləşib möhkəmlənirsə, bu iki qol ara-
sında o qədər daha artıq yaxınlıq baş verir”. (7, s.75).   

Ədəbi dil normasına (istər şifahi, istər yazılı) aşağıdakı normalar daxildir: 
  1. Fonetik norma 
   a) orfoqrafik norma  
   b) orfoepik(orfofonik) norma 
  2. Leksik norma 
  3.Qrammatik norma 
   a) morfoloji norma 
   b) sintaktik norma 

Müasir dövrümüzdə dil və onun norması geniş imkanlara malik ictimai-nü-
fuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin ( KİV) mövcud olduğu şəraitdə fəaliyyət 
göstərir. Onların insan düşüncəsinə, təfəkkürünə təsiri böyükdür.”Məhz KİV-in dili 
ədəbi dilə güclü təsir göstərir və kütlənin üslubi zövq və normalarını formalaşdırır” 
(19, s.6). Hər hansı bir söz, ifadə, söz birləşməsi və ya cümlə kütləvi informasiya 
vasitələrində tez-tez işlədildikdə səhv, yaxud düzgünlüyündən asılı olmayaraq, is-
tər-istəməz yaddaşlara həkk olunur və onlardan kütləvi şəkildə istifadəyə şərait ya-
ranır. Buna görə də KİV-in üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Həmin sahədə çalışan-
lar gərək öz nitqlərində və yazılarında mümkün qədər dildən normalar ( fonetik, 
leksik, qrammatik, üslubi) daxilində istifadə etsinlər.”Əks təqdirdə burada buraxılan 
hər hansı dil qüsuru milyonlarla dinləyici və tamaşaçının öz nitqində yanlışlıqlara 
yol verməsinə səbəb ola bilər” (14, s.62). Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi kütləvi in-
formasiya vasitələrinin nümayəndələri ( diktorlar, aparıcılar, o cümlədən məqalə 
müəllifləri) bu məsuliyyəti sanki dərk etmir, dilin bütün səviyyələrində, o cümlədən 
qrammatik səviyyədə kifayət qədər norma pozuntularına yol verirlər. Əlbəttə bunu 
onların hamısına aid etmək olmaz. Dil normalarına riayət olunan proqram, veriliş, 
yazılar da var. Amma yetərincə deyil.       
        Biz burada qəzet dilində morfoloji normaya nə dərəcədə riayət olunması mə-
sələlərindən bəhs edəcəyik. Məlumdur ki, qəzet KİV-in yazılı qolunu təşkil edir. 
Yazılı nitq isə şifahi nitq kimi spontan olmur. Buna görə də mətni hazırlayarkən 
onun üzərində işləmək üçün müəllifin vaxtı nisbətən çox olur. Bu da onun yazısında 
normaya düzgün riayət etməsinə daha çox imkan yaradır. Lakin buna baxmayaraq, 
qəzet dilində də dilin bütün səviyyələrində, o cümlədən morfoloji səviyyədə norma-
nın pozulması hallarına yol verilir.      
Morfoloji norma dedikdə dilin morfoloji kateqoriyalarının işlənməsini nizamlayan 
norma nəzərdə tutulur. Morfoloji kateqoriyalar nitq hissələri arasında bölünmüşdür 
və hər bir nitq hissəsinin öz kateqoriyaları vardır. Bu kateqoriyaların hər biri müəy-
yən norma çərçivəsində fəaliyyət göstərir.Bu məqalədə mətbuat səhifələrində nor-
ması daha çox pozulan kateqoriyalardan danışılacaqdır. Belə kateqoriyalardan biri 
də kəmiyyət kateqoriyasıdır.       
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Kəmiyyət kateqoriyasında qrammatik normalılıq –lar2 şəkilçisi vasitəsilə ya-
ranır. Bu şəkilçi üçüncü şəxsi və onun cəmliyini ifadə edir. Eyni zamanda, uzlaşma 
əlaqəsinin, başqa sözlə, şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmanın yaranmasında da onun 
rolu böyükdür. Qeyd etdiyimiz kimi, -lar2 şəkilçisi üçüncü şəxsdə olan sözlərə 
artırılır. Bu zaman həmin sözlə uzlaşma əlaqəsinə girən söz də onun tələbi ilə üçün-
cü şəxsin cəmində işlənir. Məsələn; quşlar uçurlar, prezidentlər görüşdülər, ko-
mandalar yarışırlar. Bu cür “hər iki tərəfin kəmiyyət etibarilə tam normalılığı 
uzlaşmada ideal normalılıq kimi də qəbul edilə bilər” (7, s.80). Lakin bu ideallıq 
həmişə tələb olunmur. Ümumiyyətlə, -lar2 şəkilçisi ilə işlənən tabe edən sözlə tabe 
söz arasında uzlaşma əlaqəsi aşağıdakı qaydalar çərçivəsində yaranır:   
   1) tabe edən tərəf (mübtəda) insanlara aiddirsə, tabe tərəf (xəbər) əksər 
hallarda onunla uzlaşır ( nümunələr yuxarıda verilib). 

2) tabe edən tərəf digər canlılara aiddirsə, tabe tərəf onunla bəzən uzlaşır, 
bəzən isə uzlaşmır. Məs.; arılar şirə toplayırlar/ toplayır; qoyunlar mələşirlər/ 
mələşir. 

3) tabe edən tərəf cansız varlıqlara aid olarsa, tabe söz əksər hallarda onunla 
uzlaşmır. Məs.: kitablar maraqlıdır, meşələr insanı valeh edir (bu haqda bax: 
16;17). 

Bu normalar qəzet dilində əksər hallarda pozulur. Aşağıdakı nümunələri 
nəzərdən keçirək: 

Birliyin professor Qafar Cəbiyev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz Xəlilli, 
jurnalist və araşdırmaçı Arzu Soltan, tərcüməçi-araşdırmaçı Şölə Bayramova və 
fotoqraf Məmməd Rəhimovdan ibarət nümayəndə heyəti konfransda “Orta əsr Ağsu 
şəhəri arxeoloji turizm kompleksi”ni təqdim edəcəklər(3. 19 oktyabr, s.2);Milli 
Şurada baş verənlər də göstərir ki, oradakıların hər biri öz marağını bu və ya başqa 
formada təmim etmək üçün bir araya gəliblər (3. 7 sentyabr, s.7); Çoxunu da 
müğənnilər özü qondarır(3. 14 sentyabr,s.24); Çörəkləri Yazıçılar Birliyinə sataş-
maqdan çıxanlar tipik mafioz qanunlarıyla hərəkət edir(3. 31 avqust,s.18). 
 Qəzet dilində kəmiyyət kateqoriyası ilə bağlı normanın pozulması halların-
dan biri də saylardan sonra isimlərin düzgün işlədilməməsi ilə əlaqədardır. 
Məlumdur ki, miqdar saylarından sonra isimlər cəmdə işlənə bilməz. “İsimlərin 
təklikdə kəmiyyətcə xüsusi şəkilçi ( -lar, -lər şəkilçiləri) vasitəsi ilə dəyişməsinin 
saylarla birgə işləndiyi zaman mümkün olmaması onların saylardan asılı olmasın-
dan başqa bir şey deyildir; çünki müəyyən kəmiyyət bildirən saydan sonra isimlərin 
qeyri-müəyyən kəmiyyət şəkilçisini qəbul etməsinə Azərbaycan dilinin məntiqi də 
imkan vermir. Beş kitab birləşməsində kitab sözünün cəm şəkilçisi qəbul etməməsi 
həmin sözün konkret miqdarını bildirən beş sözünün tələbindən irəli gəlir....”          
(8, s.104-105). Bu qayda müəyyən miqdar saylarının hamısına aiddir, qeyri-
müəyyən miqdar saylarında isə istisnalar mövcuddur. Bir çox, bir sıra saylarından 
sonra gələn isimlər cəmdə işlənir: bir çox ölkələr, bir sıra hallarda və s.. Çox, 
yüzlərlə, onlarla və s. saylardan sonra gələn isimlər həm təkdə, həm cəmdə işlənə 
bilər: çox adam / adamlar, yüzlərlə meşə / meşələr və s.  
 Qəzet dilində müəyyən miqdar saylarından sonra gələn, yaxud onunla bağlı isimlə-
rin cəmdə işlənməsinə tez-tez rast gəlinir. Aşağıdakı nümunələri nəzərdən keçirək: 
  “APA-Economics”in xəbərinə görə, tədbirdə Azərbaycanın 60 iri şirkətləri-
nin rəhbərləri iştirak edib (yeri gəlmişkən, burada kəmiyyıtə görə uzlaşma norması 
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da pozulub) (3. 7 sentyabr, s.13); ........Bakı şəhəri 17 saylı peşə liseyinin 3-cü kurs 
tələbəsi Quliyev Bəxtiyar Səməndər oğlunun yaşadığı Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 
S. Hüseyinov küçəsi ev 3B-yə baxış keçirilərkən oradan 19 ədəd şüşə butulkaların 
içərisində tez alışan “Molotov kokteyli” adlanan maye, ........ aşkarlanıb; 
......üzərində “təcili demokratiya tələb olunur, tel: +994, ünvan: Azərbaycan” 
yazılmış 28 ədəd vərəqlərin ksero-surətləri aşkar edilərək, götürülüb; .....və bu 
iclasda 14 məsələ müzakirə olunub ki, bunun da 11-i qanun layihələri olub; 
Onlardan 7248 nəfəri(87,95%) ayrılmış müddət ərzində daxil olduqları təhsil 
müəssisəsində qeydiyyatdan keçib (3. 14 sentyabr, s. 6; 7sentyabr, səh.6); Belə təəs-
sürat yaranır ki, ABŞ bəri başdan regionun bir çox dövlətinin Suriya probleminin 
həllində iştirak etməsinə çalışır (3. 7 sentyabr, s. 11).  

Az da olsa, qəztlərdə toplu isimlərlə bağlı norma da pozulur. Məs.; Tarixin 
qədim dövrlərində xalqımız yadelli işğalçıların gözlənilən hücumlarına, basqınlarına 
müdafiə qalaları ucaldıblar.   

Məlumdur ki, toplu isimlərə cəmlik bildirən şəkilçi artırmadan çoxluq 
anlayışını ifadə edən sözlər daxildir. Xalq, sürü, camaat, dəstə, millət və s. bu tip 
sözlərdir. Belə isimlər məzmunca digər tək isimlərdən fərqlənsə də, qrammatik 
funksiyasına görə onların arasında heç bir fərq yoxdur (toplu isimlər haqqında bax: 
8;15;2). Onlar da digər tək isimlər kimi cəm şəkilçisi qəbul edir (camaat sözü istisna 
olmaqla) və yalnız cəmdə olanda uzlaşma əlaqəsinə girdiyi sözün cəmdə 
işlənməsini tələb edir. Yuxarıdakı nümumədə isə xalq sözü təkdə olduğu üçün 
onunla əlaqədə olan söz də təkdə işlənməlidir: xalqımız ucaldıb.  

Qəzet dilində ən çox diqqəti cəlb elən norma pozuntusu şəxs- xəbərlik 
kateqoriyasındakı üçüncü şəxsin təkinin şəkilçisi (– dır4 ) ilə bağlıdır. Məs.:  

Anan haqlıdı, böyümüsən; (3. 31 avqust, s.21); İdman jurnalisti olmaq çox 
çətindi, bu, spesifik bir sahədir (3. 31 avqust, s.25); Məhz yumordu, qarşılıqlı 
zarafatdı münasibəti möhkəmləndirən; Sanki şairin ilhamlanması, şeirə köklənməsi 
üçün mütləq dərd lazımdı; Adım Zöhrabdı, xoş gəlmisiniz; Niyə elə deyirsiniz ki, 
yazıdı da; (3. 14 sentyabr, s. 21, 23); Düzü, bərk sarsıldım, dedim, yazıqdı, 
incitməyin, buraxın getsin; Rəhmətlik atam hərəkətini və danışığını bilməyən adam 
haqqında həmişə deyərdi: “Bu, “Tarixi-Nadir”i yarısınacan oxuyanlardandı(3. 7 
sentyabr, s.14, 15). 

Ümumiyyətlə, -dır4 xəbərlik şəkilçisindəki r samitinin düşməsi halları özünü 
bütün kütləvi informasiya vasitələrində göstərir. Çox güman ki, belə vəziyyət şifahi 
nitqin təsiri ilə yaranır. Düzdür, hələ bu hal şifahi nitqdə norma kimi qəbul 
olunmayıb. Bəlkə də, zaman keçdikcə -dır4 xəbərlik şəkilçisinin hazırda işlədilən –
dı variantı şifahi nitq üçün norma hesab ediləcək.  
  Hal və mənsybiyyət kateqoriyalarına aid normaya da qəzət dilində düzgün 
riayət olunmur. Hal kateqoriyası sözlər arasında əlaqə yaratmaq funksiyasını 
özünün altı halı vasitəsilə yerinə yetirir. Hər bir halın isə özünəməxsus norması var. 
Bu normalar gözlənilməyəndə sözlərin əlaqələnməsində naqislik olur və nəticədə 
cümlənin üslubi cəhətdən düzgün qurulmasına, fikrin dəqiq ifadəsinə maneə 
yaranır. Məs.;  
 Baş Məclis 2013-cü il prezident seçkilərində seçkilərə hazırlıq davam 
etdirməklə seçki günündə “Ədalət” Partiyasından namizədliyi irəli sürülən İlyas 
Abbas oğlu İsmayılovun dəstəklənməsinə qərar verib(3. 7 sentyabr, səh.8); Amma 
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bu adam özü də deyir ki, 112 min dollar bu günə qədər borcluyam(3. 31 avqust, 
s.12); Bakıda və Qəbələdə keçirilən muğam və caz festivallarının da Azərbaycan 
turizminin inkişafında təsiri böyükdür(yenə orada); Şabranda aparılan arxeoloji 
tədqiqatlar burada mədəni təbəqənin qalınlığını ayrı-ayrı sahələrdə müxtəlif 
olduğunu göstərir(yenə orada, səh.15); “Trend-az” məlumatına görə, səfər zamanı 
Ş. Mustafayev Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti, Aİ-nin Nəqliyyat üzrə 
Komissarı S. Kalles, Aİ-nin Qonşuluq və Genişlənmə siyasəti üzrə komissarı Ş. 
Tüle və Avropa İnkişaf Bankının (AİB) vitse-prezidenti V. Moltuererlə görüşlər 
keçirib(yenə orada, səh.13). 

Birinci və ikinci cümlələrdə təsirlik halda olmalı sözlər düzgün işlədilməyib. 
Birinci cümlədə hazırlıq sözündəndən sonra gəlib, onunla idarə əlaqəsinə girən 
davam etdirmək sözü təsirli fel olduğu üçün hazırlıq sözü təsirlik halda (hazırlığı 
şəklində) verilməlidir. İkinci cümlədə dollar sözünün qeyri- müəyyən təsirlik halda 
işlədilməsi də normanın pozulmasına gətirib çıxarır. Normaya görə, qeyri-müəyyən 
təsirlik halda olan söz felin yanında gəlməlidir. Felin yanından uzaqlaşan kimi 
həmin söz şəkilçi qəbul edərək müəyyən təsirlik hal şəklinə düşür. Müqayisə et: 112 
min dolları bu günə qədər borcluyam.       

Üçüncü cümlədə inkişaf sözü yerlik yox, yönlük halda işlənməlidir. Çünki 
ondan sonra gələn təsir etmək feli onun məhz yönlük halda olmasını tələb edir. 
Ümumiyyətlə, sözün hər hansı bir halın şəkilçisini qəbul etməsi onun əlaqəyə 
girdiyi sözdən asılıdır, başqa sözlə desək, sözlər idarə əlaqəsində olduğu sözün 
tələbi ilə ismin bu və yaxud digər halında işlədilir.     

Sonuncu iki cümlədə isə yiyəlik halda işlədilməli sözlər, müvafiq olaraq, 
təsirlik və adlıq hallarda verilmişdir. Məlumdur ki, yiyəlik haldakı söz mənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul etmiş sözlə əlaqəyə girir. Yəni, əgər cümlədə mənsubiyyət şəkilçili 
söz varsa, onunla əlaqəyə girən söz yiyəlik halda olmalıdır. Burada isə belə əlaqə 
norması pozulmuşdur. Muqayisə et: qalınlığını müxtəlif olduğunu // qalınlığının 
müxtəlif olduğunu; “Trend-az” məlumatına // “Trend-az”ın məlumatına.   
 Eynilə yiyəlik haldakı sözün də əlaqəyə girdiyi söz mənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul etməlidir. Qəzet dilində bu normanın da pozulması hallarına rast gəlinir. 
Məs.: Şabranın müxtəlif tarixi dövrlərə aid aşkar olunub tapılan şirli və şirsiz 
qabların növləri çox müxtəlifdir(31avqust 2013-cü il, səh.15); TQDK-nın şöbə 
müdiri Natiq Əliyev dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, boş yerlər, 
əsasən, özəl ali məktəblərdə və regional universitetlərin 4-cü qrup üzrə texnoloji 
ixtisaslarda qalıb.       
 Nümunələrin sayını bir qədər də artırmaq olar. Lakin elə burada verilənlər 
də qəzet dilində morfoloji normanın pozulması haqqında geniş təsəvvür yarada 
bilir. Bu problemin kökündə kadr hazırlığı məsələsi durur. Peşəkar, öz işinin öh-
dəsindən məharətlə gələ bilən jurnalistlərin yetişdirilməsinə böyük ehtiyac var. Belə 
jurnalistlər nə qədər çox olsa, KİV-də Azərbaycan dili normalarının pozulması hal-
ları da kifayət qədər azalar. Bu isə insanların öz fikirlərini həm şifahi, həm yazılı 
şəkildə mükəmməl ifadə etməsinə güclü təsir göstərə biləcək bir amildir. 
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     Интизар Салехова  
Морфологическая норма в языке газеты 

Резюме 
 
 В статье рассматриваются вопросы нормы и морфологической нормы. 
Целью исследования является выявление меры соблюдения морфологической 
нормы в языке газет. Под морфологической нормой подразумевается норма, 
регулирующая деятельность морфологических категорий в языке. В статье 
наблюдаемые в языке газеты случаи нарушения норм, относящихся к мор-
фологическим категориям количества, сказуемости, падежа, принадлежности 
иллюстрируются наглядными примерами.  
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 Intizar Salekhova  
Morphological norm in newspaper language 

Summary 
 

 The norm and morphological norm problems are considered in the article. The 
investigation aim is to detect measure compliance of morphological standards in 
newspaper language.Under the morphological norm we can understand the rules 
governing the morphological rules in the language. The interruption of norms in 
newspaper language concerning morphological categories quantity, predication, 
case, implement and illustrative examples are given in article.    
 
Rəyçi:                     Sevinc Məmmədova 
                  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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İDMAN LEKSİKASI KİV-DƏ 
 

Açar sözlər: alınmalar, korner,zərbə, mətbuat leksikası, komanda, klub,ev sahibliyi 
etmək və s. 
Ключевые слова: корнер, удар, лексика, спартивные термины, команда, 
клуб… 
Key words:borrowings, corner,kick, media lexocology, team,club,to host 
 

Leksikamızın inkişafında mətbuatın böyük rolu vardır. İidman leksikasının 
inkişafında bu özünü daha aydın şəkildə büruzə verir. İdman terminlərinin 
əksəriyyəti, demək olar ki, alınmalardır . Bununla belə dilimizin öz hesabına 
yaranan terminlər də var. Azərbaycanda son dövrlərdə idmanımız yüksək 
səviyyədə inkişaf etmişdir. İdman qəzetlərinin nəşri, televiziya verilişlərinin 
hazırlanması mətbuat vasitəsilə dilimizə bir çox alınma sözlər daxil olur, yeni 
idman terminləri formalaşır. 

Qeyd etdiyimiz kimi idman terminlərinin əksəriyyəti alınmalardır. Bu alın-
maların çoxu dilimizə rus dili vasitəsilə keçən Avropa mənşəli sözlərdir. Alınma 
idman sözlərində rus dilinin təsiri özünü daha çox hiss etdirir. Məsələn, bir çox 
dünya ölkələrində işlənən, öz orijinal adı Torino olan şəhər bizdə Turin kimi ifadə 
olunur. Ona görə ki, ruslar məhz bu şəhəri belə adlandırırlar. Şəhərin böyük 
komandası “Yuventus” dur. Məhz həmin komandanın adı “Yuventus” Turin kimi 
gedir. Halbuki, həmin şəhər Torinodur. Diqqət edək: “Turinlilər ÇL-in “Qalatasa-
ray”la matçında əsas heyətin iki üzvünü itirib” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 
2013-cü il). Eynilə “Bavariya” komandası da rus dilində bu şəkildə ifadə 
edildiyinə görə dilimizdə də belə işlədilir. Amma orijinal adı “Bayer Münhen” dir 
və bütün dünya ölkələri də bu cür işlədir. Amma bizim qəzetlərdə “Bavariya” 
yazılır: “Bayer-04” son 3 oyunda iki dəfə “Bavariya”nı udub” (“Futbol+” qəzeti, 
5-6 oktyabr, 2013-cü il).  

Son dövrlərdə isə türk mətbuatının təsiri ilə bir çox avropa mənşəli idman 
terminləri dilimizə daxil olmuşdur. Məsələn, “pressinq”, “korner”, “faul” kimi 
sözlər Türkiyə mətbuatında daha çox işlənirdi. Sonradan belə sözlər bizim kütləvi 
informasiya vasitələrində də öz yerini aldı. Bu barədə Təhminə Yaqubova 
“Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar” monoqrafiyasının 6-cı səhifəsində yazır: 
“İllər bоyu qapalı şəraitdə yaşayan respublikamız sərhədlərin açılması ilə həm 
yaxın qоnşumuz Türkiyəyə, həm də Qərbə, Avrоpaya inteqrasiya etməyə başladı. 
Bu prоses özü ilə dilimizə saysız-hesabsız leksik vahidlər gətirdi və bu, özünü ilk 
növbədə mətbuatda göstərdi”. Əslində nəinki idman terminləri, eyni zamanda türk 
dilindən dilimizə bir çox söz də keçmişdir ki, onlar da dilimizdə yeni sözlər 
(neologizmlər) kimi yaşayır. Məsələn, durum, olay, dönəm, bilgisayar və s. kimi 
sözlər Türkiyə türkcəsində daha geniş şəkildə istifadə olunurdu.  

 Dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da ən populyar idman növü futboldur. 
Ona görə də, bizdə qəzetlərdə futbola daha çox yer verilir. Futbola aid qəzetlər var 
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ki, o qəzetlərin bir hissəsində idmanın digər növlərinə aid yazılar verilir. Ona görə 
də terminlərin çoxu futbolla bağlıdır. 

Mətbuat dili, xüsusən də qəzetlərin dilində terminlər, o cümlədən idman ter-
minləri başlıca yer tutur. Qeyd etdiyimiz kimi, xüsusi idman qəzetləri öz yerində, 
digər qəzetlərin bir səhifəsi idmanın müxtəlif sahələrinə həsr edilir. Bu da görün-
düyü kimi idmanın respublikamızda daha aktual olduğunu göstərir. 

 İdman terminlərinin və termin birləşmələrinin əksəriyyəti geniş oxucu (id-
mansevərlər) tərəfindən başa düşülür. Bu, koqnitiv baxımdan çox əhəmiyyətlidir. 
Bəzən çətin dərk edilən idman terminlərinin mənaları mötərizə içərisində verilir. 

 S.Məmmədova “Mətbuat leksikası” (1970-1990) kitabında yazır : “Mət-
buatda idmana aid informasiya axını ilə bağlı rus dilindən və rus dili vasitəsilə 
Avropa dillərindən bir çox terminoloji vahidlər işlənməyə başlamışdır. 
Terminlərin əksəriyyəti müxtəlif idman növləri ilə bağlı yaradılmış, kalkalaşaraq 
dilimizə keçmişdir. Məsələn, xokkey, basketbol, su polosu, stolüstü tenis və s” 

 E.İsmayılov da müstəqil mətbuat dilində işlənən idmanla bağlı leksikanı 
araşdırıb. O, belə qənaətə gəlib ki, idman cəmiyyət həyatında müstəsna rol 
oynayır. Sovet dövləti dağılandan sonra müstəqillik qazanmış xalqların idman 
mədəniyyəti də yüksəlməyə başladı, yeni idman növləri meydana gəldi, milli 
əlamətlərin və xarici əlaqələrin nəticəsində bu sahə ilə bağlı terminologiya 
yeniləşdi. Bu terminlər istər-istəməz mətbuatın dilində görünməyə başladı. Bir 
çox müstəqil qəzetlərin son səhifələrində Azərbaycanın idman həyatı ilə bağlı 
yazılar çap edilir ki, bu yazıların dilində sırf idman terminlərinə rast gəlirik.  

 Mətbuatda işlənən idman terminləri ilə bağlı bəzi dil normalarının 
pozulması faktları ilə də qarşılaşırıq. Xokkey – hokkey 2 variantda yazılır. 
“Meydança” əvəzinə stadion işlədilir.  

  Mətbuat dilində idman terminlərinin üslubi işlənmə məqamları da diqqəti 
çəkir. Konkret olaraq aşağıdakı işlənmə məqamlarının üzərində dayana bilərik: 

1) Şəhər adı idman klubunun adına çevrilir: Məsələn: “Qəbələ” yeni çem-
pionata tam hazırdır” (525-ci qəzet.4 avqust,2012 – ci il); “Qəbələ” də sənin möv-
qeyindən çıxış edən kifayət qədər yaxşı futbolçu var” (yenə orada); “Gözlənilmə-
dən səfərdə "Lokomotiv"ə minimal hesabla yenilən "Neftçala"nın qələbə seriyası 
Bakıda qırıldısa, "Şahdağ" hələ də "Ağsu"nu məğlub edə bilmir” (“Futbol+” 
qəzeti, 2 oktyabr, 2013-cü il); “Bundan sonra "Bakı" nisbətən fəallaşsada, qələbə 
topu da qonaqlardan gəldi” (“Futbol+” qəzeti, 4 avqust, 2013-cü il). 

2) Peşə adı komanda adına çevrilir. Məsələn, “Neftçi” belə səviyyəli 
transferlərlə uğurlu nəticə göstərməliydi” (yenə orada); “ MOİK “Bakı”nın 
bazasında aşkar autsayder “Energetik”i sınağa çəkib” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 
oktyabr, 2013-cü il).  

3) Quş adı komandanın adına çevrilir. Məsələn, “ilk qarşılaşmanızı səfərdə 
“Simurğ” a qarşı keçirəcəksiniz” (525-ci qəzet.4 avqust,2012 – ci il) 

4) Termin terminin əvəzinə işlənmişdir. Məsələn, “komanda” termini 
əvəzinə mətndə “Zaqatala təmsilçisi” terminoloji birləşməsi işlənmişdir və üslubi 
məqam yaranmışdır. Məsələn: Zaqatala təmsilçisi yeni mövsüm üçün heyətini 
gücləndirib. (yenə orada). Yaxud da həmin komandanın baş məşqçisinin adı ilə də 
işlənə bilər: “ Qurban Qurbanovun komandası uğursuzluq zolağından parlaq 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 63

qələbə ilə çıxdı”; “ Sanki bu qol Pantiçin yetirmələrini şoka saldı” (“Futbol+” 
qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il).  

5) Dağ və düzənlik adları komanda adına çevrilir: “Kəpəz”, “Şahdağ”, 
“Göyəzən”, “Mil-Muğan” və s. Nümunə göstərək: “... bunun müqabilində Allah-
verdiyevli “Kəpəz”dən uğur gözlədiklərini dedilər” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 
oktyabr, 2013-cü il).  

6) Şirkət, holdinq adları komanda adına çevrilir. Məsələn “Atasport”, “Ak-
kord”, “Rabitə”, “Azəryol-Bakı”, “AZAL” və s.  

Mətbuat dilində idman terminlərindən siyasi arenada da istifadə olunur.  
Məsələn: Yeni Azərbaycan Partiyasının 2013-cü ildə keçiriləcək prezident 

seçkilərində namizədlərin bəlli olması Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
canlanma yaratdı. Bu həm də siyasi rəqabətin favoritinə xas olan hücum 
strategiyasının kəsərli olmasını nümayiş etdirdi.  

 Məlum olduğu kimi siyasi səhnədə digər iddialı qüvvələr də qarşıdan 
gələn seçki kompaniyasında iştirak etməyə hazırlaşırlar. 

YAP, Prezident İlham Əliyevin komandası , mövcud iqtidar monalitdir. 
Əhalinin böyük əksəriyyəti prezidentin siyasətini müdafiə edir. 2013-cü ildə 
YAP – ın rəsmi qurultayında İlham Əliyevin prezidentliyinə namizədliyi irəli 
sürüləcəkdir. Və İ.Əliyevin qələbə çalması üçün bütün partiya üzvləri və 
tərəfdaşlarımız səy göstərəcəklər. (Baku Post qəzeti.25.07.2012.№ 29) 

Qeyd olunan qəzet səhifəsindən (5.2) götürülmüş bu mətndə bir sıra idman 
terminologiyasında işlədilən terminoloji birləşmələrə rast gəlirik: hücum strategi-
yası, iddialı qüvvələr, komanda, müdafiə, qələbə və s. 

Eyni qəzetdə həmin ifadələr müxtəlif idman sahələrində işlənmişdir. 
Məsələn: 

 
1) Qələbənin rəhnini yaxşı təşkil edilmiş hücum strategiyası təşkil edirdi. 

(Baku Post, 03.04.2011,№8 (13) 
2) “Neftçi”nin qələbə çalması üçün hər şey qabaqcadan planlaşdırılmışdı. 

(yenə orada) 
3) Fazil Muradovun komandası rəqibləri yerində oturtdu. (yenə orada) 
4) Qarşı və iddialı qüvvələr səylərini artırmalıdırlar. (yenə orada) 
 
Mətbuat dilindəki idman terminlərinin bir qatını da qarşılaşdırılan komanda 

adları təşkil edir. Bunları qarşılaşdırılan ad- terminlər adlandırmaq olar. “Məq-
sədimiz ayın 23-də Buxarestdə keçirilən “Dinamo –Rapid” matçını izləmək idi” 
(“Futbol” müstəqil idman qəzeti. 25 may, 2012); "Neftçi" - "Qarabağ" görüşünün 
prinsipial əhəmiyyət daşıdığına şübhə yox idi” (“Futbol+” qəzeti, 2 oktyabr, 2013-
cü il) 

Qeyd etdiyimiz kimi, idman terminlərinin çoxu alınmalardır. Bəzən alınma 
terminlərlə dilimizin hesabına yaranan terminlər paralel şəkildə işlənir. Bu özünü 
televiziya dilində daha çox göstərir. Futbol terminləri bu baxımdan daha diqqətə-
layiqdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində daha çox öz dilimizin hesabına yaranan 
terminlər üstünlük təşkil edirdi. Məsələn, küncdən vurulan zərbə və ya künc 
zərbəsi, 11 metrlik cərimə zərbəsi, qapıdan vurulan zərbə və s. İndi bunlarla yana-
şı daha çox beynəlmiləl sözlər, dünya ölkələrinin çoxunda işlədilən terminlərdən 
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istifadə olunur. Məsələn küncdən vurulan zərbə indi korner (corner) kimi, 11 
metrlik cərimə zərbəsi penalti (penalty) kimi, oyundan kənar vəziyyət ofsayt kimi 
istifadə olunur.  

Bunlarla yanaşı elə sözlər var ki, onlar öz dilimizin hesabına yaranıb. "Qapı-
çı" belə sözlərdəndir. Amma çox təəssüf ki, son dövrlərdə bəzən qapıçı termini 
yox, məhz ingilis sözü olan qolkiper ( goolkeeper) işlədilir. Eyni zamanda cərimə 
zərbəsinin yerine yenə də ingilis sözü olan fol (foul) işlədilir. Bu yersiz sözlər 
dilimizdə ağırlıq yaradır. Çətin ingilis dilli sözlərin işlədilməsinin əvəzinə öz 
dilimizin hesabına yaranan terminlərə müraciət etməyimiz daha məqsədə uyğun 
olar. Dilimizin zənginliyi buna imkan verirsə bundan yararlanmaq lazımdır. 
T.Yaqubova “Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar” monoqrafiyasının 89-cu 
səhifəsində yazır: “İdman sahəsi ilə bağlı alınmaların içərisində dilimizdə uğurlu 
qarşılığı оlanlar da vardır. Belə ki, «avtоqоl» sözünün əvəzinə «оn bir metrlik 
cərimə zərbəsi», «müəllif qоlu» ifadələrinin işlənməsi məqbuldur”. Lakin müəllif 
nəzərə almalıdır ki, “avtoqol” və “оn bir metrlik cərimə zərbəsi” anlayışları 
tamam fərqlidir. Ona görə də, bu iki məfhum bir- birini əvəz edə bilməz. 

Eyni zamanda elə söz və ifadələr var ki, onlar idman qəzetlərində daha 
kütləvi şəkildə işlədilir. Məsələn, qapı, qapıçı, zərbə, ötürmə, cərimə, görüş, vuruş, 
dirək, mərkəzlər, cinahlar, meydan, meydança, heyət, müdafiə, yarımmüdafiə, hü-
cum, əvəzetmə, əvəzedicilər, çempionat, komanda, klub, oyun, yığma, vuruş, top-
lanış, görüş, qarşılaşma, qol, azarkeş, qələbə, məşq, məşqçi, baş məşqçi ,epizod, 
legioner, autsayder, ofsayt, bombardir, avtoqol, dubl, poker, het-trik, matç, fanat, 
tərəfdar, heç-heçə, iştirak, iştirakçı, start verilmək, start fiti, mübarizə aparmaq , 
əvəzedici heyət, ehiyat oyunçular, standart vəziyyət, fiziki hazırlıq, hazırlıq 
prosesi və s. Bir neçə nümunəyə nəzər salaq: “Hazırlıq prosesinə 29 boksçu cəlb 
olunub”; “ Komandamız, o cümlədən bütüb iştirakçılar 1/4 finala adlamaq üçün 
iki yerdən birini tutmalıdırlar”; “Rəşadın standart vəziyyətdən sərt vuruşla dirəyi 
silkələməsi ...” “İndi qələbənin ardından “İnter”ə öz meydanında uduzub azarkeş-
lərini üzən “Xəzər Lənkəran” çempionatın autsayderlərindən “Rəvan” yenmək ar-
zusunda idi”; “... Kislovodsk toplanışından əvvəl fiziki hazırlığın gücləndirilməsi 
üçün Rusiyanın Dombay şəhərində məşq edib”; “Dünən əvəzedicilərin çempiona-
tında 4-cü tura start verilib. İlk oyun günü bir görüş keçirilib. ... Matç qolsuz heç-
heçəylə başa çatıb”; “ Bu gün və sabah digər çempionatlarda qarşılaşmalar baş 
tutacaqdır” “Hakimin start fitindən sonra “kəşfiyyat” uzun sürmədi”; “Amma 
Diniyev bu epizodda ofsayd qeydə aldı” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü 
il). Belə söz və ifadələr idman qəzetlərinin hər sayında bolluca işlədilir. Bunların 
bir çoxu ümumişlək sözlərdir. Dilimizin digər sahələrində də belə sözlərə rast gələ 
bilərik ( görüş, vuruş, toplanış, oyun və). Bəzi ifadələrdə sırf idman terminləri 
kimi dilimizdə işlədilir ( autsayder, legioner, ofsayt, matç və s).  

Ümumiyyətlə isə, kütləvi informasiya vasitələrində olan alınma sözləri belə 
qruplaşdırmaq olar:  

1. Rus dili və ya Avropa mənşəli alınmalar: autsayder, legioner, matç, 
voleybol, ofsayd, atletika, akrоbatik, akrоbatika, avtоqоl, biqbоl, bilyard, bоdibil-
dinq, badmintоn, bоks, basketbоl, cüdо, çempiоn, final, finiş, futbоl, gimnast, 
gimnastika, həndbоl, xоkkey, karate, karate-dо, karate, krоss, kubоk, qоl, şоtо-
kam, kоmer, qrоsmeyster, stadion, liberо, liqa, mоtоdrоm, nakaut, оfsayt, оlimpi-
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ya, оlimpiada, medal, priyоm, penalti, referi, rekоrd, klub, komanda, reytinq, ko-
nki, sambo, transfer, su-polosu, şayba, alpinist , start, debüt, taym, divizion və s.  

2. Ərəb və fars mənşəli sözlər: azarkeş, cərimə, hakim, məşq, müdafiə, 
rəqib, şahmat, zədə, heyət, meydan, meydança, fasilə, cinah, hücum, iştirak, işti-
rakçı, qələbə, məğlubiyyət, dövrə və s.  

Eyni zamanda mətbuatımızda işlənən bir çox sözlər də yuxarıda göstərdiyi-
miz kimi, öz dilimizin hesabına yaranan sözlərdir. Bunların sayı yetərincə çoxdur. 
Məsələn, qapı, qapıçı, görüş, toplanış, vuruş, ötürmə, yığma, qarşılaşma və s. Diq-
qət yetirsək görərik ki, bu sözlərin çoxu –ma2 və -ış4 şəkilçiləri vasitəsilə feldən 
düzələn isimlərdir. 

Maraqlı bir fakt da bəzi alınmalara milli şəkilçilərimizin artırılması ilə yara-
nan sözlərin də kütləvi informasiya vasitələrində geniş işlədilməsidir. Əslində belə 
sözlər ümumişlək söz olaraq böyük kütlə tərəfindən anlaşılır. Burda peşə mənası 
ifadə edən –çı4 şəkilçisi fəaldır: futbolçu, basketbolçu, boksçu, voleybolçu, 
həndbolçu, müdafiəçi, yarımmüdafiəçi və s. Göründüyü üzrə, bu şəkilçi idman 
növlərinə artırılaraq peşə mənası bildirən yeni sözlər yaratmışdır.  

Qəzetlərdə tez-tez işlədilən matç və oyun sözləri sinonim sözlərdir. Birinci 
söz alınmadır və dünyanın bir çox ölkələrində buna rast gələ bilərik: “ 
Gözlənildiyi kimi oyun sürətlə başladı”; Yığmanın məşqçisi Nazim Süleymanov 
matçı izləyirdi” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il).  

Kütləvi informasiya qəzelərində tərəfdar, azarkeş, həm də eyni məna verən 
fanat sözləri də çox işlədilir: “... üzbəüz qalan Oluremi də topu göyə vurmaqla 
yerli tərəfdarları üzdü”; “... ağsaqqal azarkeşlərdən biri orda səs-küy salan uşaq-
lara göstəriş verən AZAL fanatı ilə mübahisə etdi”; “...azsaylı yerli azarkeşlər ilk 
yarının tezliklə bitməsini arzulayırdı” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il).  

Eyni zamanda qəzet dilində qapı əvəzinə bəzən “çərçivə” də işlənir. Hətta 
bu iki söz eyni cümlədə belə gedə bilər: “ Hərçənd Nfor Flavinyonun 
ötürməsindən sonra qapının biraddımlığından “çərçivə”yə düşə bilmədi” 
(“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il). Bu iki sözü isə sinonim saymaq 
olmaz. İkincisi obrazlı ifadədir. Sadəcə qapının adı dəyişilib obrazlı şəkildə “ 
çərçivə” deyilmişdir ki, göründüyü üzrə bu söz də məhz dırnaqda yazılmışdır. 
Bunu da addəyişmə, yəni metonimya adlandıra bilərik.  

Bunlardan əlavə qəzetlərdə stadion, meydan, meydança kimi sinonim 
sözlərə də kütləvi şəkildə rast gələ bilərik. Eyni zamanda bu sözlərin əvəzinə 
bəzən arena, qazon kimi ifadələrə də işlədilir: “ Cəza üzündən üç oyunu kənardan 
izləyən Cavid Hüseynov, yenidən zolaqlı formada qazona ayaq basmışdısa, zədə 
səbəbiylə iki qarşılaşmada çıxış etməyən Rəşad Sadıqov bu dəfə sıraya qayıtmış-
dı”; “Təbii ki, çempionluq iddiasından geri çəkilməyən “Bakı” da mərkəzi arena-
ya 3 xal üçün çıxmışdı” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il).  

Eyni zamanda daha iki söz - "pas" və "ötürmə" də kütləvi informasiya vasi-
tələrində rast gəlinən sinonimlərdir. Yerinə görə, bəzən "ötürmə", bəzən də "pas" 
işlədilir. Amma , xüsusən, qəzetlərdə daha çox "ötürmə" sözünün işlədilməsi diq-
qəti cəlb edir. Televiziya dilində "pas" terminin işləkliyi qəzetlərə nisbətən fəaldır. 

Kütləvi informasiya vasitələrini incələdikdə nəzərə çarpan daha iki terminin 
sinonim kimi istifadə olunmasıdır. Bunlar əsl Azərbaycan sözü olan "qurtarış" və 
alınma söz olan "seyv" sözləridir: “ Daha doğrusu, Vəliyev görüşdə ilk qurtarışını 
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gerçəkləşdirdi”; “Ancaq Vaqifin uzaq “doqquzluğ”a vurduğu gözəl və güclü 
zərbəni Nəzirov inanılmaz seyvlə kornerə çıxarmağı bacardı” (“Futbol+” qəzeti, 
5-6 oktyabr, 2013-cü il). Seyv sözü ingilis sözüdür və dünyanın bir çox ölkə-
lərində məhz bu şəkildə işlədilir. Ancaq qurtarış öz sözümüzdür. Məhz bu sözün 
işlədilməsi daha məqsədə uyğun olar. Milli qəzetlərə diqqət yetirsək görərik ki, 
qurtarış seyvə nisbətən daha fəal şəkildə istifadə olunur. Belə olduqda, futbol və 
ya hər hansı bir idman növü çox insan tərfindən başa düşülər. Həm də dilimiz 
mənasız alınmalardan qurtular.  

Qəzetlərdə idman leksikasına aid bəzi antonim sözlər də işlədilir. 
 Məsələn, "məğlubiyyət" və "qələbə", "hücum və müdafiə" və s. 
Mətbuat dilində metaforikləşmiş idman terminləri də geniş dairədə işlənir. 

Məsələn: "Ağ-göylər"in həmişə olduğu kimi, "transfer bazarı"ndakı passivliyi 
sərgilənən futbola təsirsiz ötüşə bilməzdi.” (“Futbol+” qəzeti, 4 sentyabr, 2013-
cü il) Burada "Ağ-göylər" dedikdə “İnter” futbol komandası nəzərdə 
tutulmuşdur ki, bu rənglər də bu klubun geyiminə aiddir. Ümumiyyətlə, bu tipli 
sinekdoxalara mətbuat dilində daha çox rast gəlmək olar. “Amma reallıq budur 
ki, "təyyarəçilər" hamıdan yüksəkdə uçmaqdadı” (“Futbol+” qəzeti, 12 sentyabr, 
2013-cü il). Burda da “təyyarəçilər” dedikdə “AZAL” komandası nəzərdə 
tutulmuşdur. Bu da metonimiyanın bir forması olan sinekdoxa sayılır. “Bakı 
Olimpiadadan əlini üzdü” cümləsində küllün bir hissəsi işlənmişdir. Bütün 
formada cümlə belə olmalıdır: Bakı əhli, Bakı camaatı, Bakı idmançıları 
Olimpiadadan əlini üzdü. Burada – mətndə eyni zamanda “əlini üzmək” 
frazeologizmi, sinekdoxa (bədii təsvir vasitələrindən biri) işlənmişdir.  

Maraqli faktlardan biri də idman qəzetlərində bədii üslub üçün xarakterik 
olan söz və ifadələrin işlənməsidir. Belə obrazlı ifadələrə çox rast gəlmək 
mümkündür. Belə ifadələr kütləvi informasiya vasitələrində ,demək olar ki, 
həmişə dırnaqda verilir: “ Con Toşakın komandası isə arada “ üzünə ölüm nuru 
qonan” sağalmaz xəstəyə bənzəyir”; “ Bundan başqa, futbolçu fanatların xorla 
səsləndirdiyi söyüşlərə da “qonaq oldu”; “Epizodun davamında Almeydanın 
“mərmi”si toru çöldən silkələdi. Bakı da boş oturmadı”; “Bir saatın tamamında 
Şoliçi döyüşə atan serbiyalı mütəxəssis 4 dəqiqə sonra müdafiə xəttində məcburi 
əvəzetməyə əl atdı”; “Kalonas 2 metrdən “çərçivə”ni dəqiq nişan alsaydı, ümid 
qığılcımı alovlana bilərdi” (“Futbol+” qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il). 

Epitetlərdən, bədii təyinlərdən də idman qəzetlərində bədiilik, obrazlılıq 
yaratmaq üçün istifadə olunur. Məsələn: “ Qurban Qurbanovun komandası 
uğursuzluq zolağından parlaq qələbə ilə çıxdı”; “ Ağ-qaralar qələbə sindromuna 
əzmkar qələbə ilə son qoydu”; “Yüksək dəstədə növbəti oyunlar oktyabrın 11-də 
keçiriləcək”; “Qazonun bərpasından sonra yenidən doğma meydan kimi yararla-
nan “ Qarabağ” 4 turluq qələbə həsrətinə son qoymaq niyyətində idi” (“Futbol+” 
qəzeti, 5-6 oktyabr, 2013-cü il). Burada parlaq qələbə, əzmkar qələbə, yüksək 
dəstə, doğma meydan kimi birləşmələr epitetə misal ola bilər. 

“Futbol”qəzetində yeni idman terminlərinin kalka şəklində yaranmış for-
malarına rast gəlirik: Olimpiadaya ev sahibliyi etmək, Bakı-2020, İdman 
Festivalına ev sahibliyi etmək, Gənclər və İdman Naziri, Bakının 2020-ci il 
Olimpiadası və s. 
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İdman qəzetlərindəki mətnlərdə əlavəli cümlələrdən də məqsədəmüvafiq 
şəkildə istifadə olunur: Namizədləri – Madrid, İstanbul və Tokionu təhrik edir, on-
ları 2020- ci il Olimpiadası yolunda uğurlar diləyirik (yenə orada) Rəhbərlik- 
məşqçilər heyəti futbolçu münasibəti qaydasında olanda nəticə öz = özünə gəlir. 
(orada 5.3) 

İdman qəzetlərinin dilində omonim terminlər geniş yayılıb. Məsələn: klub 
sözünün kəsb etdiyi yeni mənalardan biri ilə təşkilat adı kimi işlənməsidir. 

 Məsələn: “Komandanın gələcək taleyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. 
Klubda dəyişikliklər olacaq. (“Futbol” 25 may, 2012,5.3) Sonuncu cümlədəki 
“klub” sözü yaratmışdır. Fikrimizcə, bu cümlənin özü sintaktik omonimliyə 
misaldır. 

“Klub” sözü yeni mürəkkəb sözlərin də yaranmasında iştirak etmişdir: Bu 
gün klubdaxili yığıncaq olacaq.(yenə orada) 

Qoşa sözlər də yeni tendensiyalara uyğun yaradılmışdır. Məsələn: Xaricdə 
təlim-məşq toplanışları olacaq? (yenə orada, 5.3) 

Nəticə olaraq göstərməliyik ki,bir sıra qüsurlara baxmayaraq idman 
leksikasının formalaşmasında mətbuatın rolu çoxdur və xüsusi tədqiqata layiqdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Axundov A.Dil və mədəniyyət. B., “Yazıçı”, 1992, 189 s. 
2. Binnətli R. Kütləvi informasiya vasitələrində idman leksikası. Kütləvi 

informasiya vasitələrinin dili. Respublika elmi konfransının materialları (25 
iyun 2010-cu il). “Elm və təhsil”, Bakı, 2010, s. 56-62 

3. İsmayılov E.Müstəqil qəzetlərimizin dili, Bakı, 2006, 207 s 
4. Tağızadə N. Azərbaycan mətbuatında ingilis dilindən alınmalar, nam. dis. avt. 

Bakı, 2009,25 s 
5. Məmmədli N. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər. Filologiya elmləri 

doktoru dissertasiyası. AMEA, Bakı, 2000,292 s 
  

Айсель Халилова  
Спортивные термины в печати 

Резюме 
 
В азербайджанском языке большинство терминов заимствовано из дру-

гих языков. Исследуя изменения, произошедшие в процессе заимствования 
становится очевидным то, что иногда слова изменяются согласно нормам на-
шего языка, а иногда создаются новые слова переводческого характера, Су-
шествуют факты перехода в язык точных заимствований. В этом процессе 
особая роль принадлежит печати. В статье анализируется эта проблема. 
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Aysel Khalilova  
Sport terms in Mass Media 

Summary 
 

The majority of sport terms in Azerbaijani are borrowings. During the 
researching the changes in borrowing process we understood that sometimes the 
borrowings are assimilated to the language as its own words, sometimes they are 
translated. International terms are very popular in Sport Lexicology. Mass media 
plays a big role in this process. This problem is researching in this article.  
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Xaçmaz rayonunun onamastik vahidləri haqqında bəzi elmi tədqiqatlarda 

danışılmış, müəyyən elmi fikirlər irəli sürülmüşdür. Bununla yanaşı, rayonun ono-
mastik mənzərəsi oykonim, hidronimləri, etnonimləri haqqında fundemental tədqi-
qat aparılmamış, rayonun coğrafi adları kompleks şəkildə tədqiq olunmamışdır.  

Xaçmaz rayonunda yerləşən toponimləri öyrənərkən məlum olmuşdur ki, bəzi 
yer adlarının etimaloji izahında müəyyən dəqiqləşdirmələrə ehtiyac vardır. Rayonun 
etimoloji izahında müəyyən dəqiqləşdirmələrə ehtiyac duyulan yer adlarından ikisi-
nin-Ağtala və Canaxır toponimlərinin izahına nəzər salaq. 

Ağtala. Ağtala ,Xaçmaz rayonunun Nərəcan inzibati ərazi validliyinə daxil 
olan kənddir. Ağtala kəndi haqqında “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lü-
ğəti” (I cild, Bakı, 2007) əsərində yazılmışdır: “Ağtala oykonimi Xaçmaz rayonu-
nun Nərəcan inzibati-ərazi vahidliyində kənd Samur-Dəvəçi ovalığındadır. 1840-cı 
ildə adı dəyişdirilərək Radinovka (bulaqlı yer) adlandırılmasına baxmayaraq, 1933-
cü ildə Ağtala şəklində qeydə alınmışdır. Oykonim ağ (kiçik) və tala (ətrafa nisbə-
tən fərqlənən sahə) sözlərindən düzəlib, “kiçik sahə” deməkdir. Gürcüstan və Ermə-
nistan ərazisində Axtala kənd adları olmuşdur (1, səh.25). 

Fikrimizcə, Ağtala oykonimi “Azərbaycan Toponimlərinin Ensiklopedik lüğə-
ti”ində verilmiş izahı qənaətbəxş deyil. Qeyd olunan lüğətdə ilk komponenti ağ sö-
zü ilə ifadə olunan və Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yerləşən 30-dan yuxa-
rı oykonim vardır. Həmin oykonimlərin bəzilərinə diqqət yetirək: 

Ağbaşlar – Tovuz rayonu Qəribli i.ə.v., Ağbənd – Zəngilan rayonunun Bartaz 
i.ə.v.,Ağbil – Quba rayonu ,Ağbiz – Zəngilan rayonu İsgəndərbəyli i.ə.v.,Ağbulaq – 
Cəlilabad rayonu Ağdaş i.ə.v. Ağcabədi rayonu,Ağcaqovaq – Ağdaş rayonu Eymur 
i.ə.v.,Ağcayazı – Laçın rayonu Vaqozin i.ə.v.,Ağcüyür – İmişli rayonu Bəcirəvan 
i.ə.v.,Ağçay – Xaçmaz rayonu Niyazoba i.ə.v., Ağyazıbuduq – Xaçmaz rayonu 
Yergüc i.ə.v. və .s. 

Respublikamızın ərazisində təxminən 30-a yaxın ağ sözü ilə başlayan oronimə 
də rast gəlmək mümkündür. 

Azərbaycan toponimləri Ensklopedik lüğətində, o cümlədən elmi ədəbiyyatda 
ağ apelyativli onomastik vahidlər müxtəlif şəkildə izah olunur. 

R.Eyvazova “Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər” əsərində Əfqanıstanda 
mövcud olan ondan artıq ağ apelyativli oykonimin adını çəkmişdir.(2.) T.Əhmədov 
“El-obamızın adları” əsərində işlənən “Ağbil” toponiminin tərkibindəki “ağ” sözü-
nü “kiçik-kiçicik, xırda, balaca” mənasında işləndiyini qeyd edir. (3. səh.18).  

Fikrimizcə, Xaçmaz rayonunda yerləşən Ağtala mürəkkəb quruluşlu oykoni-
min tərkibindəki “ağ” sözünün semantik tutumu qeyd olunan şəkildə izah olunma-
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malıdır. Ağ semantik yükündən danışarkən tarixi abidələrimizin dilinə istinad edil-
məsi zərurəti yaranır. Bu zərurətdən çıxış edərək ən qədim və mötəbər mənbələrdən 
sayılan Orxon-Yenisey abidələrinə nəzər salaq. Ağ sözü Bilgə xaqan abidəsi 37-ci 
sütununda, İrik Bitik abidəsinin 29-cu, 96-cı, Talas abidələri VII Talas abidəsində 
işlənmişdir. Bu söz abidədə qalxmaq, yüksəlmək mənasındadır.(4) ”Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanında ağ sözünün müasir ədəbi dilimizdə rəng mənasında işlənməsi 
faktı da vardır. Xanlar xanı xan Bayandır ildə bir kərə toy edib Oğuz bəylərini qo-
naqlardı. Yenə toy edib atdan ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırmışdı. Bir 
yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq qurdurmuşdu. Oğlu olanı ağ ota-
ğa, qızı olanı qızıl otağa qondurun, kimin ki, oğlu, qızı yoxdur qara otağa qondurun, 
qara keçə altına döşəyin, qara qoyun yəxnisindən önünə gətirin, yeyərsə yesin, ye-
məzsə dursun getsin demişdir. (5, səh.16). Göründüyü kimi “ağ” rəngin müsbət, 
“qara” rəngin isə mənfi emosiyaları ifadəetmə xüsusiyyətləri dastanda daha qabarıq 
müşahidə olunur: 

Ağ sözünün dialekt və şivələrimizdə rəngarəng məna çalarları var;Ağ I (İmiş-
li) var-dövlət, varidat; Ağ II (Qax) yeməli bitki adı;Ağ III (Salyan) süfrə. (6, 
səh.13).Ağ IV (Çəmbərək) – mələfə, döşəkağı. Ağ V (Ağbaba, Çəmbərək) – qadın 
və kişi tumanının paçasına verilən, artırılan əlavə parça (7, səh.35) 

Şərq qrupu dialekt və şivələrində, konkret olaraq Xaçmaz şivələrində ağ sözü 
ağ eləmək formasında işlənir. Məsələn, Sən lap ağ elədin. Ağ sözü bu nümunədə 
hər hansı bir məsələni həddindən artıq şişirtmək və yaxud həddi aşmaq mənasında 
işlənmişdir. Göründüyü kimi, “Orxon-Yenisey”də yüksəlmək, qalxmaq mənasında 
işlənən ağ sözü Xaçmaz şivəsində ağ etmək formasında, yəni şişirtmək, böyütmək 
mənasında qorunub saxlanır. Ehtimal etmək olar ki, ağuş (qucaq) sözü də məhz ağ 
sözündən (yüksək mənasında) törəyərək müasir ədəbi dilimizdə işlənməkdədir.  

S.Ataniyazov Aksuv, Axbulaq tipli mürəkkəb adların tərkibindəki ak(ax) söz-
lərini rəng bildirən ağ sözü ilə əlaqələndirir (8).  

E.Q.Mehrəliyev hesab edir ki, ağ apelyativli hidronimlər suyun şəffaflığını 
bildirir (9, səh.10-11). 

Ağ sözünün semantikası haqqında Ə.Tanrıverdi yazır: “Qeydlərə əsasən deyə 
bilərik ki, “ağ” leksik vahidi oykonim və oronimlərdə rəng, hidronimlərdə şəffaflıq, 
içməyə yararlı olmaq, qısalıq və s. məna çaları bildirir, ...qadın adlarımızın forma-
laşmasında “ağ” və “ağca” vahidlərinin semantikasındakı gözəl-lik, saflıq, təmizlik, 
xeyirxahlıq və s. kimi keyfiyyətlər əsas olmuşdur”.(10,səh.40) 

V.V.Radlov “ağ” sözünün üç əsas mənasını göstərir: rəng, təmiz, xeyirxah, 
yaxşı ürəkli (11, səh.88-95). 

Yakutlar bu böyük yaradana Ürünq Ayığ Toyon deyirdilər. qədim türk dilində 
ürünq ağ deməkdir. “Ayığ yaradan, “touon” isə “tanrı”, “ağa” deməkdir. Yakutca və 
qədim türklərdə “Toyon” rahib və ya şaman mənasını verirdi. Qədim türklər tanrı 
sözünü işlədərək, daha böyük və daha güclü bir yaradan meydana gətirmişdılər (12, 
səh.426).  

B.Ögəl “ağ" sözünün Altay türcəsində cənnət mənasında işləndiyini yazır. 
Onun fikrincə, Cənnətdə yaşayan tanrılara “qatu”, yəni “ağlılar”, rəngi və ruhu 
ağappaq olan deyirdilər. Bunlar göyün üçüncü qatında yaşayırdılar. Həmin qatda 
“Süt-ak – köl”, yəni süd rəngi kimi ağ olan göl də var idi. İnsanların bütün həyatı və 
ruhu bu göllə bağlı idi (12, səh.568).  
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Qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Ağtala oy-
koniminin tərkibində işlənən ağ sözünü “kiçik” kimi deyil, əksinə “yüksək” məna-
sında anlamaq lazımdır. Oykonimin ikinci komponentinə gəldikdə isə tala sözü boş, 
açıq sahə kimi anlaşılır. Deməli, oykonim yüksək tala kimi anlaşılmalıdır. Kəndin 
coğrafi quruluşu da bu fikri təsdiqləyir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş 
“ağ” sözü də məhz oğlu olanların yüksək tutulması ilə bağlı olduğu üçün ağtala və 
s. bu kimi onomastik vahidlərin yaranmasında ağ sözünün yüksək anlamının aparıcı 
olmasının təsdiqidir. 

Canaxır oykonimi. Canaxır Xaçmaz rayonunun Hülövlü inzibati ərazi vahid-
liyində kənddir. Samur-Dəvəçi ovalığında yerləşir. Oykonimin etimologiyası haq-
qında “Azərbaycan toponimləri lüğəti”ndə yazılıb: “Sanaxır oykonimi sadə quruluş-
lu yaşayış məntəqəsinin Quba rayonunun Əlik kəndindən çıxmış ailələr Canaxır adlı 
yerdə salmışlar (deməli, Qubanın Əlik kəndindən köçən ailələrin gəlişinə qədər 
Xaçmaz rayonunda Canaxır adlı yer mövcud olmuşdur. B.Məmmə-dov). Kənd 
əvvəllər Aşağı Əlik də adlanmışdır. Azərbaycan dilinin əksər dialektlərində “cana” 
sözü “yararsız, pis”, xır isə “əkin sahəsi” mənalarında işlənir (maraqlıdır, Canaxır 
sözü şərhin ilk obrazında sadə quruluşlu göstərilir. Lakin oxuduğumuz abzasda 
mürəkkəb söz kimi təhlil olunur – B.Məmmədov). Oykonim “əkin sahəsi üçün ya-
rarsız yer” mənasındadır (1, səh.118). 

Fikrimizcə, yuxarıdakı etimoloji şərhlə razılaşmaq mümkün deyil. Əvvəla ona 
görə ki, Canaxır sözü mürəkkəb quruluşlu oykonimdir. Can+axır. Bunu şərhin 
beşinci cümləsində şərh müəllifləri özləri də təsdiqləyir. Bundan başqa, beşinci 
cümlədə Canaxır sözünün cana+xır şəklində tərkib hissələrə ayrılıması da ağlabatan 
görünmür. Doğrudur, “Cana” sözü Ağdaş, Bərdə, Gəncə, Göyçay, İmişli, İsmayıllı, 
Kürdəmir, Qax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Zərdab şivələrində pis, yararsız, mənasız 
anlamlarında işlədilir (6, səh.70). Göründüyü kimi cana sözünün pis-yararsız 
mənasında işləndiyi dialektlər arasında Xaçmaz dialekti yoxdur. 

İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, Canaxır oykonimi Xaçmaz rayonunun qədim 
yaşayış məskənlərindəndir. Zonanın tarixi keçmişini öyrənmək məqsədilə 1975-80-
ci illərdə prof. Cabbar Xəlilovun rəhbərliyi ilə Xaçmaz rayonuna arxeoloji ekspedi-
siya göndərilmiş və həmin ekspedisiya 150-ə yaxın arxeoloji abidə qeydə alınmış-
dır. Qeydə alınan tarixi abidələrdən Sərkər təpə, Dəyirmantəpə, Qalağan, Xaspola-
doba, o cümlədən Canaxır kurqanını misal göstərmək olar. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Xaçmaz rayon şöbəsinin məlumatına əsa-
sən, rayon ərazisində 62 tarixi memarlıq abidəsi qeydə alınmışdır ki, bunlardan ikisi 
(Sərkərtəpə yaşayış yeri) (e.ə. III minillik) və Canaxır təpələri dünya əhəmiyyətlidir. 
Tarixçilərin məlumatlarına görə Canaxır təpələri – antik dövr, orta əsrləri əhatə edir 
və təpələr Canaxır hərbi ərazisindədir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Canaxır kəndi 
ərazisində tapılmış Canaxır təpələri Ağçayın sahilin-dədir. Canaxır təpələrində 
təsərrüfat işləri zamanı tapılan İslamdan öncəki sivili-zasiyanı əks etdirən tunc, dəmir 
və saxsıdan düzəlmiş əmək alətləri, silahlar və bəzək əşyaları Canaxır kəndi ərazisin-
də tarixin müxtəlif dövrlərində sənətkarlığın yüksək inkişafından xəbər verir. 

Canaxırın qədim yaşayış məskəni olmasını qeyd edən ptof.N.Xudiyev Cana-
xır təpələri haqqında yazır: “1970-ci illərin sonunda kurqanın ətəyində suvarma 
üçün kanal çəkilən zaman arxın divarının uçulmasına fikir verən yerli məktəblilər 
burada qadın skeletinin qalıqlarını tapmışdır. Onun üzərindəki sırğalar, qollarında 
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nazik ölçülü qolbaqlar, digər tunc asma bəzəklər aşkar etmişdilər Bundan başqa, bu-
rada tuncdan dairəvi formalı, üstü şarvari formalı, müxtəlif ölçülü bəzək əşyaları, at 
əsləhəsinin qalıqları və pərçimlər də tapılmışdır. Bundan əlavə, kişi qəbrindən tapıl-
mış romb formalı tuncdan düzəldilərək üstü rəngli mina ilə naxışlanmış amulet 
(zənciri dağılmış şəkildə arxeoloqlar tərəfindən son tunc dövrünə aid edilmişdir. 
Torpağın altından tapılmış abidələrdə ölünün dəfni zamanı ayaq və baş tərəfi 
müxtəlif ölçülü və təyinatlı saxsı qablara (küpə, cam, dopu, bardaqlar, qaraçarıqlar), 
hətta ikikameralı çıraqlara, dəmir silah və alətlərə, tuns və misdən hazırlanmış ha-
mar naxışlı, burma formalı qolbağıya, bəzək əşyalarına rast gəlinir.  

Canaxır təpələri güman ki, müdafiə əhəmiyyətli istehkamlar rolunu oynamış-
dır. Bu ərazidə kollektiv qəbirlərin olması, rast gəlinən sümüklərdə - kəllədə kəsici-
deşici alətlərlə vurulan zərbələr nəticəsində mövcud olan zədə, yanğının izləri olan 
kömürlənmiş təbəqə burada qızğın döyüşlərin getdiyini göstərən bariz tarixi nümu-
nələrdir” (13.səh...).  

Bizcə, Canaxır oykoniminin formalaşmasında yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 
bu ərazinin istehkam xarakterli olmasıdır. Can axır sözünün ilk kompo-nentinə can 
sözünün etimologiyasına nəzər salaq: 

Can – isim. 1. ruh. 2. ürək, könül. 3. köhnəlmiş söz, yaşayış, həyat. 4. köhnəl-
miş mənada qüvvət, qüdrət, güc. 5. əsl, mahiyyət. 6. məcazi mənada sevgili, əziz 
(14,səh.53). Can sözü türk dillərinin bir çoxunda, o cümlədən Türkiyə türkcəsində 
də işlənir: 

“Can farsca həyat, can ciğer, can damarı, can düşmanı, can əriyi, can bazarı, 
can sağlığı, can yoldaşı canayaxın, cancağız, candan, canıtez, canqurtaran, canla-
başla, canlan, canlı, cansız... canan – sevgili” (15, səh.88). 

Can sözünə Azərbaycan dialekt və şivələrindən Ordubad şivəsində cancanı – 
qardaş arvadı (yəni canım qardaşımın canı – arvadı – B.Məmmədov). Cəbrayıl 
dialektində cansilən – qətvə (yəni bədən mənasında bədəni silən) rast gəlmək müm-
kündür (6, səh.72). Can sözünə aşıq poeziyasında  

Can deməklə candan can əksik olmaz 
Məhəbbət artırar, ülfət artırar – şəklində rast gəlmək mümkündür. 
C.Bəydilli can sözünün mifoloji izahı ilə bağlı yazır: “Türk xalqlarının canla 

bağlı əski dini-mifoloji görüşlərinin bir yaşantısı kimi Altaylarda bilinən bir inanca 
görə insan övladının canı (zaman-zaman “ruh” anlayışı ilə də ifadə olunan və qar-
ışıqlıq törədən “can” məfhumu burada rusdilli ədəbiyyatdakı “duşa” sözünə yaxın 
məzmun bildirir) göylərdə Süt ağ göl deyilən yerdə olar və uşaq doğulan zaman ya-
radan Tanrı onun ruhunu həmin yerdən olar və onunla yeni doğulacaq uşağın cismi-
nə can verərdi... Ayrıca can ilə bağlı əski türk dini mifoloji təsəv-vürləri zəngin ol-
duğu kimi qədim türklərdə “tın”, “sur”, “kut” və b. kimi dəyişik adları da var. Mə-
sələn, Şamanist əqidələrə görə insan heç də sadəcə ruhun bədəni tərk etməsi ilə 
ölmürdü. İnsanın ölməyi üçün bədənə güc verən, onu hərəkətə gətirən canın uçub 
getməsi lazım idi... Əski türklərin dini-mifoloji təsəvvürlərinə görə insanın ölməsi 
üçün ruhun deyil, canın bədəni tərk etməsi gərək idi. Quş biçimində təsəvvür olunan 
can bədəni ağızdan, burundan tərk edə bilərdi (müasir dilimizdə canım çıxdı ifadəsi 
ilə səsləşir. – B.Məmmədov). ...Bir fikrə görə, əski türkcədə canım adına həm də 
“öz/öş deyilmişdir. Metoforik şəkildə “can quşu” kimi ifadə olunan və insanı yaşa-
dan həmin “öz” eyni zamanda həm “ruh”, həm də “can” anlamlarında işlədilirdi. 
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Azərbaycan türkcəsində bu “əcki” təsəvvür “özündən getmək”, “özünə gəlmək” 
kimi ideomatik tərkiblərdə qorunmuşdur” (16, səh.74). 

Can sözünə abidələrimizin dilində də rast gəlirik. “Dədə Qorqud” abidə-sində 
oxuyuruq: “Allah-talaya Dəli Domrulun burada sözü xoş gəldi. Əzrailə nida eylədi 
kim: “Çün dəli qavat mənim birliyim bildi, birliyimə şükür qıldı, ya Əzrail, Dəli 
Domrul can yerinə can bulsun, onun canı azad olsun”, - dedi! (5, səh.87). 

Göstərilən faktları ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, 
Canaxır oykoniminin mürəkkəb quruluşa malik olub. Can+axır şəklində 
formalaşmışdır və can sözü qədim türklərin mifoloji düşüncəsindən süzülüb gələn 
“ruh” anlamın ehtiva edir. Canaxır kəndi ərazisinə daxil olan Canaxır təpələrində 
döyüşlərdə kütləvi şəkildə öldürülmüş insanların canı, yəni ruhu bədənlərindən 
çıxır, uçur və ya axır. Bu xətti izlədikcə fikrimizcə, oykonimin ikinci tərəfinin 
mənası açılır. Canaxır canın axıb getməsi, yəni ruhun uçub getməsi anlamında for-
malaşan oykonimdir. 
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B.Mamedov 
About the toponyms of Aghtala and Janakhır 

Summary 
 
In this article it is explained two toponyms of the region of Khachmaz from 

ethymology. 
The thoughts about both toponyms which were existed in the scientific 

literature are collected.  
The reports about the forming of oykonyms are explained with concret facts. 
In this article it is rescarched the formation history of oykonyms which was 

existed in the main living areas of the region 
The Author considers yhe word “chanakhur” mustn`t be separated as the form 

“chana-khir” The author thinks that the word chanakhir must be explained as the 
form chana-khir. In the scientitic literature the author doesn`t agree that the word 
Aghtala mustn`t be as the form “kichik tala”. The author of the article thinks that in 
the word aghtala the word “agh” must be the form “high tal” and it is real 

The article is chosen for the rich scientific literature. 
  

Б.Мамедов 
О топонимах Актала и Джанахир 

Резюме 
 
В статье разъясняються две топонимы Хачмасского района Актала и 

Джанахир. 
Обобщаются разные соображения существующиеся в научной литерату-

ре про каждого из этих топонимов. 
Мнение о формировании ойконимов объясняются на основе конкретных 

научных фактов. 
В данной статъе исследуется исторя формирование этих ойконимов 

которые являются главними пунктами поселения в районе. 
Автор исследования считает неубедительным толкование слово 

"Джанахир" как джана+хир.По мнению автора слово Джанахир должен рас-
толковываться как джан+ахир.Толкование слово "Актала" как "маленькая 
поляна" в научной литературе также непринимается автором данной Работы. 
Автор статьи сторонник толкования "ак" в слове Актала как "высокий", 
"вышина".Статья отличается использованием богатой научной литературы. 
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN 
ƏKSMƏNALI SÖZLƏR VƏ ONLARIN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: Leksikologiya, antonim, morfologiya, düzəltmə antonimlər, kök 
antonimlər.  
Key words: lexicology , antonym,morphological, derivational antonyms, root 
antonyms. 
Kлючевые слова: лексикология, антоним, морфологічною, коррекции слова, 
корневые антонимы.  
   

Leksikologiya dilçiliyin əsas bölmələrindən biri hesab edilir. Dildəki sözlərin 
hamısı birlikdə dilin leksikasını (lüğət tərkibini)təşkil edir. Leksikanı öyrənən 
dilçilik bölməsi leksikologiya adlanır. Leksikologiyada sözlərin mahiyyəti, onların 
formaca və məzmunca əmələ gətirdiyi qruplar, sözlərin mənşəyi və işlənmə dairəsi 
öyrənilir.  

Leksikologiya dilçiliyin daim geniş tətbiq olunan sahələrindən biridir. Biz 
leksikologiya şöbəsində sözün leksik və qrammatik mənasını, təkmənalı və çoxmə-
nalı sözləri, sinonimləri, omonimləri və antonimləri və digər sahələri öyrənirik. 
Leksikolgiyanın hər bir sahəsi İngilis və Azərbaycan dillərinin tətbiq olunmasında 
geniş əhəmiyyətə malikdir. 

Bütün dillərdə olduğu kimi əksmənalı sözlər İngilis və Azərbaycan dillərinin 
Leksikologiyasında da əsas bölmələrdən biri hesab edilir.Hər iki dildə istifadə olu-
nan əksmənalı sözlər arasında bir çox ortaq və fərqli cəhətlər var. İngilis və Azər-
baycan dillərində istifadə olunan əksmənalı sözlərin ən geniş yayılmiş şöbəsi anto-
nim sözlərdir.Antonim Yunan dilində “başqa sözə qarşı əks məna daşıyan söz” de-
məkdir. Ümumilikdə antonimlər leksik mənasına görə bir-birinə əks olan sözlərdir. 
Antonimlər İngilis və Azərbaycan dillərinin lügət tərkibinin zənginləşməsində geniş 
rol oynayir.  

Hər iki dildə Azərbaycan və İngilis dillərində antonim sözlərin ifadə etdiyi 
məfhumlar insanın iş fəaliyyəti və onu əhatə edən aləmə qarşı münasibətilə əlaqə-
dardır. Bu cəhətdən antonimlərin müxtəlif məna növləri var:  

1) əlamət, keyfiyyət , xüsusiyyət anlayıslarını bildirən antonimlər: 
Məsələn,ag-qara, soyuq-isti, pis-yaxsı, tənbəl-çalışqan, zalım-ədalətli, sərt-mülayim 

2) Vaxt anlayışlarını bildirən antonimlər: Məsələn,səhər-axşam,gece-gündüz, 
yay-qış, tez-gec,dünən –sabah 

3) Məkan anlayışı bildirən antonimlər:məsələn, irəli-geri,ora-bura,aşağı-
yuxarı,ön-arxa, içəri-bayır,xaric-daxili 

4) Ölçü və miqdar anlayışını bildirən antonimlər: məsələn,böyük-kiçik,iri-
xırda, qısa-uzun,az-çox, yüngül-ağır,alçaq-hündür,bütöv-yarımçıq 

5) Hal-hərəkət və vəziyyət anlayışı bildirən antonimlər: Məsələn, açmaq-
bağlamaq, gülmək-ağlamaq, tikmək-sökmək, ağarmaq-qaralmaq, yaşamaq-ölmək, 
gəlmək-getmək,oturmaq-durmaq.  
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6) Təbiət hadisələri ilə bağlı anlayışları bildirən antonimlər:Məsələn,işıq-
qaranlıq, donmaq-ərimək,üşümək-qızınmaq, quraqlıq-yağmurluq. 

 7) Qeyri-müəyyən kəmiyyət bildirən antonimlər:Məsələn,az-çox,bir az- lap 
çox,az – minlərcə, az-az – çox-çox 

8) İstiqamət, tərəf ifadəedən antonimlər:Məsələn, sağ-sol, o tərəf- bu tərəf, 
ora-bura 

9) Təsdiq və inkarlıq bildirən antonimlər:Məsələn,bəli-xeyr, hə-yox. 
10) Qeyri-müəyyən şəxs və ya əşya bildirən antonimlər: Məsələn, bu-o, biri-

hamı. 
Ortaq cəhətlərlə yanaşı həmçinin, hər iki dildə işlənən əksmənalı sözlər 

arasında fərqli xüsusiyyətlər var.Məsələn, Ingilis dilində istifadə olunan əksmənalı 
sözlər morfoloji quruluşuna görə iki böyük qrupa bölünür:  

 1) kök antonimlər (root antonyms) 
 2) düzəltmə antonimlər(derivational antonyms) 
Kök (root) antonimlərin müxtəlif kökləri olur. Məsələn, “to love”(sevmək) – 

“to hate”(nifrət etmək), “long”(uzun) – “short”(qısa), “day”(gün) – “night”(gecə); 
və başqalarını kök (root) antonimlərə nümunə göstərə bilərik : “The new town of 
Whitney Clay had swallowed up the old village” cümləsindəki “new”(təzə) – 
“old”(köhnə) sözlərini, “It may be near, it may be distant; while the road lasts 
nothing turns me” cümləsindəki “distant”(uzaq) – “near”(yaxın); “If a man and wo-
man sinned, let them go for into the desert to love or loathe each other there ”cüm-
ləsindəki “loathe” (nifrət etmək)– “love”(sevmək); “So you think your friend in the 
city will be hard upon me, if I fail a payment?” – says the trooper, looking down 
upon him like a giant. “My dear friend, I am afraid he will,” – returns the old man 
looking up at him like a pigmy” cümləsindəki “giant”(nəhəng) – “pigmy” (cırtdan) 
sözlərini kök(root) antonimlərə nümunə göstərə bilərik. 

Düzəltmə antonimlərin eyni kökləri olsa da müxtəlif şəkilçilərin köməyi ilə 
əmələ gəlir. Məsələn, “regular” (qaydalı) – “irregular” (qaydasız), “fruitful” (məh-
suldar) – “fruitless”(qeyri-məhsuldar). Düzəltmə antonimlər bu prefikslərin 
sayəsində əmələ gəlir: “un-“, “dis-“, “non-“,“-ful” “-less” -, in -; (il -; im -; ir -;).-
Məsələn, "successful"(müvəffəqiyyətli) -"unsuccessful" (müvəffəqiyyətsiz), "self-
less" (fədakar)- "selfish"(axmaq), “approve(bəyənmək) – disapprove”(bəyənmə-
mək)- “Who am I to approve or disapprove?”, “engage (məşğul olmaq) – disen-
gage”(məşğul olmamaq)- “How soon will you be disengaged?” “I didn’t say you i 
was engaged.” “Audible(eşidilən) – inaudible”(eşidilə bilinməyən)-“Little audible 
links, they are chaining together great inaudible feelings and purposes.  

Ancaq Azərbaycan dilində antonimlərin morfoloji quruluşuna görə yalnız bir 
növü var: kök antonimlər.Məsələn, isti-soyuq, yaxşı-pis,yalan-doğru, və başqalarını 
buna nümunə göstərmək olar.Yəni Azərbaycan dilində şəkilçi vasitəsilə yaranan an-
tonimlər əsl antonimlər hesab edilmir.Məsələn,dadlı-dadsız, duzlu-duzsuz, yağlı-
yağsız. 

J.Lyons və bir neçe İngilis dilçisi İngilis dilində antonimləri xüsusi və müqa-
yisəli adda iki əsas qrupa bölmüşdür. Xüsusi antonimlərə bu sözləri nümunə göstərə 
bilərik: “love(sevgi) – attachment (sədaqət) – liking (xoşlamaq) – indifference 
(laqeydlik) – antipathy(antipatiya) – hate”(nifrət). 
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Həmçinin İngilis və Azərbaycan dillərində antonimlər ziddiyyətin dərəcəsinə 
görə tam və nisbi olmaqla iki yerə ayrılır.Mənaca bir-birinin tam və mütləq ziddini 
təşkil edən antonim sözlərə tam antonimlik deyilir.Məsələn,ağ-qara, dağ-dərə,yay-
qış,alt-üst,və s. Ziddiyyətin çox olduğu tam antonimlərə aşağıdakı nümunələrdə rast 
gələ bilərik: “İf you have obeyed all the rules good and bad ,and still come out at 
the dirty end…. Then I say the rules are no good .” M.Wilsonun əsərindəki bu nü-
munədə “good”(yaxşı) və “bad”(pis) sözlərini, “He was alive, not dead” Shaw –
nun əsərindəki bu nümunədə “alive”(diri) və “dead”(ölü) sözlərini ,“You will see if 
you were right or wrong” Cronin əsərindəki bu nümunədə “right”(düz) və 
“wrong”(səhv), “ The whole was big, oneself was little” Galsworthy-nin əsərindəki 
bu nümunədə “big”(böyük) və “little”(balaca) sözlərini, “There is so much good in 
the worst of us, and so much bad in the best of us, That it hardly becomes any of 
us To talk about the rest of us” Hock-un əsərindəki “good”(yaxşı) ,”bad” (pis) 
,worst (ən pis) və “best” (ən yaxşı) sözlərini tam antonimlərə nümunə göstərə 
bilərik. Başqa bir nümunə W.Shakespear –in “Sonnet LXXVI"( XXI Soneti)-dən 
olan nümunəni göstərə bilərik: “For as the sun is daily new and old, So is my love 
still telling what is told.”-nümunədə “new”(yeni) və “old”(köhnə) sözləri bir-birinə 
qarşı əkslik təşkil edir. Mənaca bir-birinin şərti və nisbi ziddini təşkil edən antonim 
sözlərə nisbi antonimlər deyilir.Məsələn,ağ-qırmızı,ağ-boz,ağ-yaşıl,qış-payız.  

Azərbaycan və İngilis dillərində əksmənalı sözlər iki yolla əmələ gəlir:  
1)Dilin öz daxili imkanları hesabına yaranan antonimlər;  
2)Başqa dillərdən alınan antonim sözlər. 
Antonimlər və ya əksmənalı sözlər İngilis və Azərbaycan dillərinin bütün 

sahələrində: qrammatikasında, metodikasında, ədəbiyyatında və digər başqa şöbələ-
rində rast gəlinən bir sahədir. Biz öz dilimizin və İngilis dilinin qrammatikasında 
bütün əsas nitq hissələrində antonim sözlərə rast gələ bilərik.İngilis dilində isimlər 
antonimlərlə zəngin deyil.Ancaq Azərbaycan dilində kifayət qədər isim olan an-
tonimlərə rast gəlmək olar.Məsələn, İsim olan antonimlər: “good” (xeyir)– 
“evil”(şər), “love”(sevgi) – “hatred(nifrət)”; işıq –zülmət, insanlıq-vəhşilik, gecə-
gündüz, mərhəmət- qəzəb, nəşə-qüssə, sülh-müharibə, asayiş-sakitlik, baş-ayaq, 
birlik-ayrılıq, toy-yas, xeyir-zərər, tərəqqi-tənəzzül; Əksər antonimlər sifətlərdən 
təşkil olunur. Sifət olan antonimlərdə “high”(hündür)- “low”(alçaq), “strong(güclü) 
– “weak”(zəif), “wide”(geniş) – “narrow”(dar), “friendly” (dostcasına)– 
“hostile”(düşməncəsinə), beautiful(gözəl) –ugly (çirkin), big (böyük) –small 
(balaca), bright (parlaq) –dim (tutqun), old (yaşlı,qoca) –young (gənc,cavan), yaxşı-
pis, bərk –boş, doğma-yad, qalın-nazik,şirin-acı, şad-qəmgin, mərd-xəsis,iri-xırda, 
ağır- yüngül,xəstə-sağlam,qısa-uzun,uca-alçaq, təzə - köhnə, təmiz - çirkin, geniş – 
müxtəsər,qaranlıq-işıqlı, pinti-təmiz, seyrək-sıx, tənbəl-çalışqan, ağıllı-səfeh,düz-
yanlış,isti soyuq, ağ-qara,ağıllı-dəli, yüngül-ağır, ədalətli-zalım, alçaq-hündür,açıq-
örtülü,ac-tox,ucuz-baha,igid-qorxaq, dar-enli,ssakit-dəcəl,boş-dolu, düz-əyri,asan-
çətin, yüksək-alçaq, kök-arıq, xoşbəxt-bədbəxt; Fellər antonimlərin çoxluğuna görə 
sifətdən sonra ikinci yerdə durur. Fel olan antonimlər: “to lose”(itirmək) – “to 
find”(tapmaq), “to live”(yaşamaq) – “to die”(ölmək); “to open”(açmaq) – “to 
close”(bağlamaq), gəlmək-getmək, yazmaq-pozmaq, durmaq-oturmaq,atmaq-tut-
maq, enmək-qalxmaq, əkmək-biçmək, gülmək-ağlamaq, yanmaq-sönmək, küsmək-
barışmaq, tapmaq-itirmək,susmaq-danışmaq,soyunmaq-geyinmək, açmaq-bağlamaq 
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Zərf olan antonimlər: irəli (forward)-geri (back), gec(late)-tez (early), dünən 
(yesterday) –sabah (tomorrow), axşam(evening) -səhər(morning), əvvəl(before)-
axır (final); Say olan antonimlər: az (little)-çox (many), xeyli ( a lot of) - bir az (a 
little) və başqaları. İngilis dilində köməkçi nitq hissələrində antonim sözlərə çox az 
halda rast gəlinir, məsələn: hə(yes)-yox(no), xeyir (no) - bəli (yes) və s. 

İngilis və Azərbaycan dillərində çoxmənalı sözlərin bir və ya bir neçe antoni-
mi ola bilər. Məsələn, “dull”(maraqsız) sifətinin antonimləri bunlardır: “interes-
ting”(maraqlı), “amusing”(əyləncəli), “entertaining” (əyləncəli) və “active”(aktiv), 
başqa mənasına görə “deficient in interest”(maraqsız), və “clever”(ağıllı), 
“bright”(parlaq), “capable”(bacarıqlı) sözləri bu sözün antonimi ola bilər.  

Xüsusilə, biz İngilis və Azərbaycan ədəbiyyatında şair və yazıçıların əsər-
lərində əksmənalı sözlərlə tez-tez qarşılaşırıq.Antonimlər bədii əsərlərdə ziddiyyəti 
oxucuya daha qabarıq şəkildə çatdırılmasında və emosional gərginliyin artmasına 
yaxından kömək edir. Məhz bu səbəblərə görə istər əvvəlki dövrlərdə, istərsə də 
müasir İngilis və Azərbaycan dillərində yazıçı və şairlər antonimlərdən yüksək 
səviyyədə istifadə etmişdir. Bunun əsas səbəblərindən biri oxucuya əsərdə baş verən 
hadisələri daha real, olduğu kimi çatdırmaq olmuşdur. Nümunə olaraq William 
Shakespearin “ Romeo and Juliet” əsərində istifadə olunan antonimlərə nəzər salaq: 
“My only love sprang from my only hate 

 Too early seen unknown, and known too late! 
Bu nümunədə işlənən antonim sözlər bunlardır: love (sevgi)-hate (nifrət), 

early (erkən)-late (gec), unknown(naməlum)-known (məlum). 
İngilis ədəbiyyatından K.Marx və F.Engelsin “ Manifesto of the Communist 

Party” əsərində istifadə olunan əksmənalı sözləri nümunə kimi göstərmək olar: 
“The history of all hitherto existing societies is the history of class struggle. 
Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild –master and 
journeymen, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to 
one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now hidden, now open fight, 
a fight that each time ended, either in revolutionary re-construction of society at 
large, or in the common ruin of the contending classes” mətndə “freeman”-azad 
insan və “slave”-qul, “patrician”-zadagən və “plebeian”-aşağı təbəqədən olan insan 
, “lord”-hökmdar və “serf”-qul, “guild-master”-gildiya sahibi və “journeyman”-
kiçik usta, “hidden”-gizli və “open fight”-açıq mübarizə” oppressor(zülm verən) və 
oppressed(zülmə məruz qalan) kimi sözlər bir- biri ilə antonimlik təşkil edir.  

Biz həmçinin İngilis və Azərbaycan dillərində işlənən atalar sözləri və 
məsəllərdə də antonim sözlərə geniş şəkildə rast gələ bilərik. Məsələn,  

After a storm comes fair weather, after sorrow comes joy- Hər zülmət gecenin 
bir nurlu sabahı var. 

An hour in the morning is worth two in the evening – Axşamın xeyirindənsə 
sabahın şəri yaxşıdır. 

Never put off till tomorrow what you can do today -Bu günün işini sabaha 
qoyma  

You can’t teach an old dog new tricks- Qoz beli qəbir düzəldər. 
Knowledge is light, ignorance is darkness - Bilik aydınlıqdir,cahillik 

qaranlıq 
Easy come, easy go-Yeldən gələn, yeldən gedər. 
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Native dogs are fighting here, foreign ones should not interfere - Yerli gəldi, 
yersiz qaç. 

Two wrongs don’t make a right- Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidi, 
yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidi. 
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      Elzana Musayeva 

The opposite words which are using in English and Azerbaijan languages and their 
characteristic feature 

Summary 
 

Antonyms (Greek “anti” - opposite, “onyma” – name) are words belonging to 
the same part of speech, identical in style and having opposite denotative meanings. 
For example: “light” - Antonyms are usually believed to appear in pairs. Yet, this is 
not true in reality. For instance, the adjective “cold” may be said to have “warm” 
for its second antonym, and the noun “sorrow” may be very well contrasted with 
“gaiety”. We can base on the definition antonyms as two or more words belonging 
to the same pat of speech, contradictory or contrary in meaning, and interchangeab-
le at least at some contexts. However, polysemantic word may have an antonym or 
several antonyms for each of its meanings.  

Morphological classification of antonyms includes two types of antonyms: 
absolute or root antonyms (with root polarity), and derivational antonyms (which 
has morphems with polar meanings). As for the same antonymic pair, they reveal 
nearly identical spheres of collocation. Almost every word can have one or more 
synonyms. Comparatively few have antonyms. Antonymic pairs, also irrespective 
of part of speech, concern direction and position in space and time. The main 
criterion of antonyms is steady using their pairs in contexts. Antonym pairs thread 
Modern English. There is the describing of different types of oppositeness, and 
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subdivides them into three types: complementary, antonyms, and converseness. 
Complementaries (like other antonyms) are regularly contrasted in speech and the 
elements of a complementary pair have similar distribution. Conversives (or 
relational opposites) denote one and the same referent or situation as viewed from 
different points of view, with a reversal of the order of participants and their roles.    

 
Елзане Мусаева 

Антонимные слова в английском и Азербайджанском языке, их особенность 
Резюме 

 
Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и напи-

санию, имеющие прямо противоположные лексические значения. 
Лексические единицы словарного состава языка оказываются тесно 

связанными не только на основании их ассоциативной связи по сходству или 
смежности как лексико-семантические варианты многозначного слова. 
Большинство слов языка не содержит признака, способного к противопос-
тавлению, следовательно, антонимические отношения для них невозможны, 
однако, в переносном значении они могут обрести антоним. Таким образом, в 
контекстуальной антонимии антонимические отношения слов с прямым зна-
чением возможны, и тогда эти пары слов несут эмфатическую нагрузку и вы-
полняют особую стилистическую функцию. 

Антонимы возможны у таких слов, значения которых заключают в себе 
противоположные качественные оттенки, но в основе значений всегда лежит 
общий признак (вес, рост, чувство, время суток и т. д.). Также противопостав-
лены могут быть только слова, принадлежащие к одной грамматической или 
стилистической категории. Следовательно, языковыми антонимами не могут 
стать слова, относящиеся к разным частям речи или лексическим уровням. 

 
Rəyçi:         Səadət Abdulrəhmanova 
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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SÖZ YARADICILIĞINDA OMONİMLƏRİN YERİ 
 

Açar sözlər: dilin semantik sistemi, semosiologiya, omonimlər, omofonlar, 
omoqraflar və paronimlər 
Ключевые слова: Семантическая cистема языка, семасиология, омонимы, 
омофоны, омографы и паронимы  
Key words: semantical system of language, semasiology, omonyms, omophons, 
omographs and paronyms 
 

Nəzəri dilçiliyin əsrlər boyu inkişafı əsasında onun bir sıra şöbələri yaranıb 
müəyyənləşmişdir. Belə müstəqil şöbələrindən biri də semasiologiyadır.  

Semasiologiya- dilin semantik sistemi haqqında linqvistik təlimdir. Bu termin 
yunan mənşəli olub, “semasio”- məna, fikir, “loqos” isə təlim anlayışını bildirir.  

Semasiologiyanın kökü söz və ifadənin mənşəcə öyrənilməsi ilə bağlıdır. 
Məlumdur ki, sözün mənşəyi haqqında düşüncələr hələ eramızdan çox-çox əvvəl 
qədim və antik nelmdə təşəkkül tapmışdır. Bu məsələlərlə bağlı semantik hadfisə-
lərin şərhinə də yer verilmişdir. Məsələn, müasir semasiologiyanın ən vacib prob-
lemlərindən biri çoxmənalılıq problemi öz başlanğıcını yunan mütəfəkkiri Aristotel-
dən götürmüşdür.  

Dilin semantik hadisələri lüğət işləri ilə əlaqədar da şərh edilmişdir. Bizim 
eranın II əsrində Çin alimi Lyu Si yaratdığı “Şi min” adlı lüğətində semasiologiya 
məsələrinə xüsusi yer vermişdir.  

Semantika məsələlərinə dair dərin tədqiqatlar aparmış alman alimi Karl Ray-
ziq 1820-ci ildə semasiologiyanı dilçiliyin müstəqil şöbəsi kimi ayırmış və bu şöbə-
nin məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirməyə səy etmişdir. Semasiologiyanın bir 
şöbə kimi müstəqilləşməsində fıransız dilçisi Mişel Brealın xüsusi xidmətləri 
olmuşdur. Onun bəzi alimlər tərəfindən linqvistik semantikanın atası hesab edilməsi 
heç də təsadüfi deyil. Mişel Brealın “Essai de Semantigue” adlı əsəri semasiologi-
yanın tarixində əvəzsiz əhəmiyyət kəsb edir.  

Dilin semantikası olduqca çoxcəhətli və mürəkkəbdir. Bu movzu ilə təkcə 
dilçilik deyil, məntiq və fəlsəfə də məşğul olur. Filosoflar tədqiq etdikləri bu sahəni 
fəlsəfi semantika, məntiqşünaslar isə məntiqi semantika adlandırırlar. 

Dildə söz və ifadənin mənası, mənanın dəyişməsi- mənanın genişlənməsi, 
daralması, sözün məcazi məna bildirməsi, çoxmənalılıq, omonimlik, antonimlik, və 
sair kimi semasioloji məsələlərin tədqiqi semasiologiya şöbəsinin mövzusunu təşkil 
edir.  

Semasiologiyanın tərkib hissəsi olan omonimlər dünya dillərində geniş yayıl-
mışdır. Formaca eyni, mənaca müxtəlif olan leksik vahidlər omonim sözlər adlanır. 
Məsələn: 

Ingilis dilindəki “light” sözünün bir neçə mənası vardır. Məsələn: 
This box is very light. 
My room is very light. 
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Birinci cümlədəki “light” sözü “yüngül” mənasında verilmişdir. Ikinci 
cümlədəki “light” sözü isə “işıqlı” mənasını daşıyır. “Run fast (quickly) and stand 
fast (firmly) ifadələri arasındakı fərq onların mənalarındadır. 

“A clean fast is better than a dirty breakfast; 
Who feasts till he is sick, must fast till he is well.” 
Nümunədə omonim kimi verilmiş “fast” sözü istifadə şərtlərindən asılı olaraq, 

müxtəlif məna dəyəri qazanır. Hər bir omonimik cütlük omonim lüğıtlərində sada-
lanır. Omonimlik çoxlu dildə mövcuddur, ancaq ingilis dilində birhecalı sözlər ara-
sında xüsusilə tez-tez rast gəlinir. "Oksford ingilis dili lüğəti"də omonim siyahısın-
da verilən 2540 omonimlərdən 89%i birhecalı sözlərin payına düşür. və yalnız, 
9.1% iki hecalı sözləridir. Onların morfoloji quruluşlarının nöqteyi-nəzərindən, 
onlar əsasən təkmorfem sözlərdir. 

Omonimliyi təşkil edən sözlər həm eyni bir nitq hissəsinə, həm də ayrı-ayrı 
nitq hissələrinə aid ola bilər. Məsələn: “If you dust the bedroom you have to remove 
the dust.” Verilmiş cümlədə birinci halda “dust” feildir, “təmizləmək” mənasında 
nəzərdə tutulub. Ikinci halda isə “dust” isimdir və “toz” mənasındadır. 

Omonimlər öz zahiri cəhətinə görə çoxmənalı sözlərə oxşayır. Çünki çoxmə-
nalı sözlər də formaca eyni, mənaca müxtəlifdir. Lakin, daşıdığı mənalarına görə 
omonimlər çoxmənalı sözlərdən fərqlənir. Çoxmənalı sözlərdə mənalardan biri əsas, 
digərləri isə ondan törəmə olur. Yəni çoxmənalılıq sözün əsas mənasının məcazlaş-
ması yolu ilə yaranır. Məsələn: 
Fire, n:  
I. Flame 
II. An instance of destructive burning: a forest fire 
III. Burning material in a stove, fireplace: There is a fire in the next room. A camp 
fire. 
IV. The shooting of guns: to open (cease) fire. 
V. Strong feeling, passion, and enthusiasm: a speech lacking fire. 

 Omonimlərdə isə sözün mənaları arasında heç bir bağlılıq yoxdur, onlar ayrı-
ayrı leksik vahidlərdir. Məsələn:  

board, n - a long and thin piece of timber 
board, n - daily meals, esp. as provided for pay, e.g. room and board 
board, n - an official group of persons who direct or supervise some activity, 

e.g. a board of directors. 
Omonimlərin çoxmənalı sözlərdən fərqini qısaca olaraq aşağıdakı kimi qeyd 

etmək olar: 
1. Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər ayrı-ayrı mənaları bildirir. 
2. Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər yalnız həqiqi mənada olur. 
3. Çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər həm eyni, həm də ayrı-ayrı nitq 
hissələrinə aid olur. 

Söz yaradıcılığında omonimlər müxtəlif üsullarla yaranır. Bu üsullardan biri 
fonetik dəyişiklikdir.Söz tarixi inkişafda dəyişikliyə məruz qalır. Belə dəyişikliklə-
rin nəticəsində, sözlər əvvəllər fərqli şəkildə tələffüz edilsələr də tarixi inkişaf 
prosesində sözlərin eyni səslənməsi formalaşır. 

Məsələn, müasir ingilis dilində omonim cütlüyü olan “Night” and “knight” 
sözləri qədim ingilis dilində omonim deyildilər, çünki ikinci sözdəki "k" samiti 
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tələffüz edilirdi. Başqa bir misalda “to write”feili ilə “right” sifəti omonimdir, am-
ma “to write”feilinin qədim ingilis dilində olan variantı “to writan” ilə “right” 
sifətinin qədim variantı “reht” yaxud “riht” sözləri arasında fərq böyükdür. Eləcə də 
, sea(dəniz) isimi qədim ingilis dilində sae kimi, to see(görmək) feili isə seon kimi 
yazılırdı. Belə fərqi work(iş) isimi ilə to work(işləmək) feili arasında da görmək 
olar; bu sözlərin qədim ingilis dilindəki qarşılıqları wyrkean və weork – dir. 

Omonimlərin yaranma üsullarından biri də alınma sözlərdir. Alınma sözlər 
fonetik uyğunlaşmanın son mərhələsində dildə olan doğma sözlərlə uyğunlaşır. “rite 
- to write - right" omonimik qrupunda olan sözlərdən ikinci və üçüncü söz ingilis 
dilinin öz mənşəyinə aiddir, amma “rite” sözü Latın mənşəlidir (Latin “ritus”). 

İngilis dilində bir çox dillərdən alınmış sözlər vardır. Bu sözlər zaman keçdik-
cə dildə formalaşaraq dildə əvvəldən mövcud olmuş sözlərlə omonimlik yaradır. 
Misal üçün fransız dilindən alınmış race[reis]-(running) və müasir ingilis dilində 
mövcud olan race[reis] (a distinct ethnical stock) sözləri tarixi dəyişikliklər nə-
ticəsində omonim cütlüyünə çevrilmişdir.. 

Söz yaradıcılığının bir növü olan çevrilmə (conversion) də omonimliyin 
inkişafına xeyli töhfə vermişdir.Buna misal olaraq “comb” n - “comb” v; “pale” adj. 
- “pale” v; “make” v - “make” n omonim cütlüklərini göstərə bilərik. bu tip 
omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aid olur və leksiko-qrammatik omonimlər 
adlanır. Söz yaradıcılığının başqa bir növü olan qısaltmalar(shortening) da ingilis 
dilində omonimlərin sayını artıran amillərdən biridir.Məsələn, “fan” sözü “fanatic” 
[fənætik] sözünün qısa formasıdır. bu sözün ontonim qarşılığı Latın dilindən alın-
mış “fan” (an element for waving and produce some cool wind) sözüdür. “rep” sözü 
4 omonimə malikdir: 
1) rep = repertory; 
2) rep = representative; 
3) rep = reputation; 
4) rep = repetition (in school slang smth, need to know by hard) 

Dildə omonimlərin yaranmasının digər bir növü də abbreviaturalardır. Müəs-
sisə, təşkilat və ya ölkə adının baş hərflərlə qısaldılması ingilis dilinin lüğıt 
tərkibində artıq mövcud olan hər hansısa bir sözə uyğun gələ bilər. Misal: Amerika 
Birləşmiş Ştatları (United States of America) qısaca olaraq US yazılır. Bu da 
tələffüzü zamanı us əvəzliyinə uyğundur. 

Səs yamsılama ilə düzələn sözlər həmçinin başqa sözlər ilə omonim cütlərini 
formalaşdıra bilər: bang( n, a loud, sudden, explosive noise) – bang (n, a fringe of 
hair combed over the forehead). Həmçinin, mew (n, the sound the cat makes) - mew 
(n, a sea gull) – mew (n, a pen in which poultry is fattened) - mews (small terraced 
houses in Central London). 

Məlumdur ki, dildə ayrı-ayrı kök sözlərin omonim olması ilə yanaşı, bəzən 
nitq prosesində müxtəlif mənalı sözlərin eyni şəkildə səslənməsi hadisəsi də baş 
verir. Bu da omonimlik hesab olunur. Dilçilikdə omonimlərin fonetik omonimlər- 
omofonlar və morfoloji omonimlər- omoqraflar tipi şərh olunur. 

Ingilis dilində fərqli qruluşa malik olan sözlərin eyni səslənməsinin şahidi 
oluruq. Məsələn: 
1. sea [si:] – dəniz   see [si:] – görmək;  
2. buy[baı] – almaq   by[baı] – yanında;  
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3. know[nau] – bilmək now[nau] - indi;  
4. I [aı] – mən,   eye[aı] – göz; 
5. for[fo:] – üçün,   four[fo:] – dörd;  
6. knight[naıt] – cəngavər night[naıt] – gecə;  
7. not[not] –  xeyr knot[not] – düyün ;  
8. or[o:] – yaxud  oar[o:] – avar ;  
Bu sozlərin hərf tərkibi fərqli olsa da səslənməsi eynidir. Belə sözlər omofonlar 
adlanır. 

The play-wright on my right thinks it right that some conventional rite should 
symbolize the right of every man to write as he pleases – cümləsində istifadə olnan 
wright, right, rite, right və write sözləri fərqli hərf tərkibinə malik olsalar da 
səslənməsi eynidir. Verilmiş nümunədəki omofonlar eyni zamanda, fərqli nitq 
hissələrinə də aiddir. Bu cümlədə [raıt] səs kompleksi həm isim, həm sifət, həm 
zərf, həm də feil kimi verilmişdir və dörd fərqli hərf tərkibinə, altı fərqli mənaya 
malikdir.  

Omofonlar, eyni zamanda böyük hərflərdən istifadə etməklə də yaranır. 
“How much is my milk bill?” 
“Excuse me, Madam, but my name is John, not Bill.” 
Nümunənin birinci cümləsində istifadə olunmuş bill sözü hesab mənasında, 

ikinci cümlədə işlədilmiş Bill sözü isə ad mənasında verilmişdir. 
Digər tərəfdən, bütöv cümlə omofonik ola bilər: The sons raise meat – The 

sun’s rays meet. – cümlələrini təşkil edən sözlərin hərf tərkibi fərqlidir. Amma buna 
baxmayaraq, hər iki cümlə eyni səs tərkibi ilə tələffüz edilir. 

Omoqraflar isə yazılışı eyni, tələffüzü fərqli olan sözlərdir. Omoqraflar 
cümlədə iki grammatik funksiya nəticəsində yaranır. Məsələn, When I graduate 
[‘grædjueit] the University, I’ll become a graduate [‘grædjuit]; Don’t desert 
[di’zə:t] me here in the desert ['dezət].  

Verilən misallardan göründüyü kimi, omoqraf cütlüklərindən biri isim, biri isə 
feil kimi işlənmişdir. Aşağıdakı omoqraf cütlüklərə nəzər salaq: 

bow [bou] – bow [bau]; lead [li:d] – lead [led]; row [rou] – row [rau]; 
sewer [‘soue] – sewer [sjue]; tear [tie] – tear [tε e]; wind [wind] – wind [waind] . 
Verilmiş bu nümunələrdə tələffüz fərqi olduğu kimi, məna fərqi də vardır.  

Əksər hallarda omoqrafların tələffüzlərindəki fərq ya onların vurğularında, ya 
da xüsusi nəzərə carpdırılmalarında olur. Əslində, sözün hansı hecasının vurgulu 
olması əsas şərtdir. İki hecalı sözlərə nəzər salsaq, görərik ki, əsasən isimlərdə 
birinci heca vurğulu olur, fellərdə isə vurğu ikinci hecaya duşür. Məsələn, ‘contest 
(n) – con’test (v). Amma elə sözlər də vardır ki, onlarda vurğu dəyişmir. Məsələn, 
abuse və use sözləri. Burada səs əvəzlənməsi (sound interchange) baş verir. Feil 
formasında [z] cingiltili, isim formasında isə kar samit [s] olur. Lakin həmişə isim 
və fel dəyişmələri olmur. 

İngilis dilində bir sıra sözlər vardır ki, onlar müxtəlif nitq hissələrinə mənsub-
durlar və komponentlərdən biri cəm şəkilçisi qəbul etsə də cütlüklər eyni cür səs-
lənir. Məsələn, asses– asses omoqrafik cütlüyündə birinci asses–ass sözünün cəm 
forması, ikinci asses sözü isə Latın mənşəli olub “qəpik” mənasındadır. Read sözü 
də omoqrafdır, çünki feilin indiki və keçmiş zaman formalarında eyni cür yazılır, 
lakin hər iki zamanda səslənməsi fərqlidir. Məsələn, I want to read the sequel 
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(conclusion) today, because I read the first book yesterday. Bunlar qramatik funksi-
yalı omoqraflardır və əsl omoqraflardan fərqlənir, çünki əsl omoqraflar mənaca 
fərqli olur, yəni onlar nitq kateqoriyalarına görə fərqlənirlər, burda isə read[ri:d] və 
read [red] sözlərinin tələffüzləri müxtəlif olsa da, eyni nitq hissəsidir. 

Leksikologiyanın önəmli bölməsi olan omonim mövzusu bir çox alimlərin 
tədqiqat obyekti olmuşdur. Bu alimlərdən biri dilçi alim professor A.İ.Smirnitski 
olmuşdur. O, öz tədqiqatlarında bu movzunu geniş şəkildə tədqiq etmiş və 
omonimlərin aşağıdakı təsnifatını vermişdir. 

Professor A.İ.Smirnitski omonimləri iki bölmə üzrə təsnifləşdirmişdir: 
a) tam omonimlər; 
b)  qismən omonimlər. 
Tam omonimlər nitq hissələrinin eyni kateqoriyasını təmsil edən və eyni hərf 

sisteminə malik olan sözlərdir. 
Match (n) – a game, a contest 
Match (n) – a short piece of wood used for producing fire 
Wren (n) – a member of the Women’s Royal Naval Service 
Wren (n) – a bird 
Qismən omonimlər üç yarımqrupa bölünür: 
 
a) Sadə leksiko-qrammatik qismən omonimlər eyni nitqin hissələrinə mənsub 

olan sözlərdir. Bele sözlər tək bir formaya malikdir, ancaq bu forma həmin 
omonimlər üçün eyni məna daşımır. 

(to) found v  
 found v (past indef., past part. of to find) 
(to) lay v 
 lay v (past indef. of to lie) 
(to) bound v 
 bound v (past indef., past part. of to bind 
 
b) Mürəkkəb leksiko-qrammatik qismən omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə 

aid olan sözlərdir. 
Rose (n) 
Rose (v) (past indef. of to rise) 
Maid (n)  
Made (v) (past indef., past part. of to make) 
Left (adj) 
Left (v) (past indef., past part. of to leave) 
Bean (n)  
Been (v) (past part. of to be) 
One (num) 
Won (v) (past indef., past part. of to win) 
 
c) Qismən leksik omonimlər yalnız müvafiq formaları ilə nitq hissələrinin eyni 

kateqoriyasına aid olan sözləridir. 
to lie (lay, lain) v 
to lie (lied, lied) v 
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to hang (hung, hung) v 
to hang (hanged, hanged) v 
to can (canned, canned) 
(I) can (could) 
Səslənməsinə görə bir-birinə oxşar olan mətn - mətin, əmr - əmir, atlaz - atlas, 

əsr - əsir, şahid - şəhid, xeyr - xeyir, həyat - həyət, ahəng - əhəng və s. kimi sözlər 
omonim deyil, çünki yazılışları fərqlidir. Tərkibindəki bir hərfə görə fərqlənən belə 
sözlər paronim adlanır. Ingilis dilində də belə sözlərə rast gəlinir. Məsələn: air – 
hair; arms – alms; 

İngilis dilində omonimliyin inkişafı tək bir faktorla deyil, bir neçə qarşılıqlı 
əlaqəli faktorlarla bağlıdır. İngilis dilində omonimlərin çoxluğu, həmçinin,sözlərin 
fonetik eyniliyi, başqa sözlə desək, köklər arasında sərbəst formaların üstünlük 
təşkil etməsi kimi dilin səciyyəvi xüsusiyyəti ilə sıx bağlıdır. 
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Elnura Zerbaliyeva 
The place of homonyms in word formation 

Summary 
 

The article deals with homonyms and their classifications. In lexical system of 
the English language there are the words that sound the same, but have different 
meaning. These words called lexical homonyms. Homonyms are words identical in 
pronunciation and spelling. English vocabulary is rich with homonyms and word 
group. The most widely accepted classification is that recognizing homonyms, 
homophones and homographs. When different words are spelled the same way but 
pronounced differently, they belong to the category of homographs. By contrast, 
when different words are pronounced the same way but spelled differently, we may 
properly call them homophones.  

The classification of omonyms of English language by A. I. Smirnitsky was 
presented in this work. Accordingly, Professor A. I. Smirnitsky classified homony-
ms into two large classes: full homonyms, partial homonyms. 
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Full lexical homonyms are words which represent the same category of parts 
of speech and have the same paradigm(match – match). 

Partial homonyms are subdivided into three subgroups: 
a). Simple lexico-grammatical partial homonyms (words which belong to the 

same category of parts of speech).  
to found – found; 
b). Complex lexico-grammatical partial homonyms (words of different 

categories of parts of speech which have one identical form in their paradigms). 
maid – made, bean – been; 

c). Partial lexical homonyms (words of the same category of parts of speech 
which are identical only in their corresponding forms). to can – can. 

 All these categories are talked in this article and based on the examples.  
 

      Элнура Зербалиева 
Места омонимов в слова творение 

Резюме 
 

Статья посвящена омонимам и их классификации. В лексической систе-
ме английского языка есть слова, которые звучат одинаково, но имеют совер-
шенно разные значения. Такие слова называют лексическими омонимами. 
Омонимы- это слова одинаковые и в письме, и в произношении. Словарный 
состав английского языка богат с омонимам , а также группами слов. В статье 
так же рассмотрена классификация омонимов, омофонов и омографов. 
Омографы- слова одинаковые в письме, но отличающиеся в произношении. В 
контрастном, омофоны – слова одинаковые в произношении, но отличаю-
щиеся в письме.  

В работе был представлен классификация омонимов английского языка 
А.И.Смирницкого. В своем классификации он рассматривает собственно омо-
нимы, омофоны и омографы, но для более полной классификации собственно 
омонимов предлагает деление их на 2 больших классов: полные омонимы и 
частичные омонимы. Полные лексические омонимы – это слова, при-
надлежащие к одной части речи и имеющие одинаковые парадигмы (match – 
match). Частичные омонимы по А.И. Смирницкому делятся на три подгруппы: 

а) простые лексико-грамматические (одна часть речи, парадигмы 
которой имеют одну форму): to found – found; 

б) сложные лексико-грамматические (единицы, принадлежащие к раз-
ным частям речи и имеющие одинаковую форму в своих парадигмах): maid – 
made, bean – been; 

в) лексические (слова одной части речи и одинаковые только в началь-
ной форме): to can – can. 

 Все эти категории анализированы в этой статье и основаны на примерах. 
 

Rəyçi:               Səadət Abdulrəhmanova 
                    filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  
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Açar sözlər: Türk ədəbi dili, arfoqrafiya, iltisaqilik, köməkçi fel, hissəciklər 
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Müasir türk dilçiliyində sabit imla qaydalarının elmi əsaslarla hazırlanaraq 

təsbit edilməsi bu gün daha aktual məsələlərdən biridir. Türkiyədə neçə ildən bir 
İmla Klavuzu (İmla qaydaları) kitabının çap edilməsi belə bir problemin mövcud ol-
ması ilə bağlıdır. Sayı onu keçmiş imla klavuzları kitabları fikrimizcə, tutarlı elmi 
əsasa dayanmadığından bəzi hallarda əsaslandırılmamış subyektiv fikirlərdən 
ibarətdir. 

Mükəmməl və tez-tez dəyişdirilməyən imla qaydalarını müəyyənləşdirmək 
üçün bir sıra elmi-nəzəri və qrammatik məsələləri həll etmək lazımdır. Heç bir 
ədəbiyyatda Müasir türk ədəbi dilində tək hecalı sözlərin etmək, olmak köməkçi 
felləri ilə bitişik yazılmasının əsaslandırılmasına rast gəlmək mümkün deyildir.  

Bu məqalədə həm leksik vahid kimi, həm də qrammatik vahid olaraq işlədilən 
bil (mək) köməkçi felinin qrammatikləşərkən nə üçün əsas sözə bitişik yazıl-
masından və eləcə də idi, imiş kimi hissəciklərin nəyə görə sözə bitişik yazılması 
imkanının olmasından danışılacaqdır.  

Bir dil vahidinin (ünsürünün) bitişik və ya ayrı yazılması ikinci sözün (bitişən 
sözün) iltisaqiliyə doğru inkişaf prosesindən xəbər verir. Odur ki, iltisaqilik dil anla-
yışının bəzi xüsusiyyətlərini xatırlatmaq məqsədə uyğundur. 

İltisaqiləşmə ilə əlaqədar olaraq “İzahlı dilçilik lüğətində” oxuyuruq: “iltisa-
qiləşmə -1. Yalnız bir mənaya malik sözdəyişdirici şəkilçilərin həmişə öz əvvəlki 
şəklini mühafizə edib saxlayan söz kökünə (və ya əsasına) mexaniki tərzdə qoşul-
ması. 2. Adətən yanaşı işlənən iki sözün get-gedə bir-birinə qovuşaraq bir söz şəkli-
nə düşməsi ( bildir < bir ildir)” (1.116) 

İltisaqi dillər məsələsi izah olunarkən qeyd olunur ki, “Köklərə və əsaslara şə-
kilçilərin bitişdirilməsi mexaniki xarakter daşıyır” (1.115) 

İltisaqi dillərdə söz kökü müstəqil leksik mənaya malik olur, əsasən dəyişmir, 
əlavələr (şəkilçilər) söz kökündən sonra gəlir. Bu da bir həqiqətdir ki, şəkilçilər 
vaxtilə müstəqil mənaya malik sözlərin iltisaqiliyi nəticəsində (şəkilçiləşməsi) mey-
dana gəlmişdir.  

Müstəqil leksik mənaya malik söz getdikcə mənasından uzaqlaşaraq konkret-
likdən mücərrədliyə doğru inkişaf yolu keçmiş, nəticədə tam şəkilçi vəziyyətinə 
gəlmişdir. Bunun ən bariz örnəyi xəbərlik və şəxs şəkilçisi olan -sən (II şəxsin təki) 
şəkilçisinin sən əvəzliyindən şəkilçiyə çevrilməsidir (tələbəsən, gedirsən). 

“Bu gün gedirsən” sözünün sonundakı “sən”şəkilçisinin sən əvəzliyi ilə 
əlaqəsi düşünülməyə də bilər. Lakin bu tam qrammatik şəkilçinin sən sözü ilə əla-
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qəsinin olmasını dilçilikdə heç kəs inkar etmir. Lakin bu şəkilçi müasir türk dilində 
-sın (sin,sun, sün) şəklində olduğundan ilk baxışda sen-lə sün arasında mənşə əlaqə-
sinin olduğu düşünülməyə də bilər. Halbuki –sən şəkilçisi və - sün şəkilçisinin lek-
sik vahid olan əvəzliklə (sən) eyni mənşəyə malik olduğunu elmi cəhətdən sübut 
edən amillər vardır.  

Müasir Türk və Azərbaycan dilində elə sözlər vardır ki, bu gün qrammatikləş-
məyinə baxmayaraq keçmiş leksik mənasını da saxlamış, nəticədə iki ayrı-ayrı dil 
vahidi meydana gəlmişdir. Bunlara bil (mək)- yeterlik eylemi, ver (mek) tezlik eyle-
mi və s. misal ola bilər: anlatabiliyorum, anlatıver və s.  

Türk dilçisi T.Banqı oğlu belə fellərə yapabilmek, alıvermek, yürüyedurmak, 
öleyazmak mürəkkəb fellərini də əlavə etmişdir. Bu mürəkkəb sözlərin ikinci tərəfi 
konkret mənadan uzaqlaşmış sözlər olduğuna görə müəllif bunları tasvir fiilleri 
(verbe deseriptif) adlandırmış və bunları dörd qrupda birləşdirmişdir. 

1. Yeterlik felleri (verbe possibilitif)  
2. İvedilik fiilleri (verbe hatif) 
3. Sürek fiilleri (verbe duratif) 
4. Yaklaşık fiiller (verbe approximatif) (2.488) 
Bizə görə, bunları eyni sıraya qoymaq doğru deyildir. Səbəbləri isə bunlardır: 
1. Bil (mək) köməkçi feili müasir türk dili feillərinin bütün təsrifində eyni 

qrammatik mənanı verir. 
2. Bil (mək) köməkçi feili daha çox qrammatikləşmişdir. Buna ən tutarlı 

sübut onun inkarında –ama, -eme şəkilçisinin eyni “bacarıq” mənasını bildirməsidir. 
(anlatamıyorum, uyuyamıyorum, bekliyemiyorum; anlatamam, anlatamadım; 

bekliyemiyeceyim və s. ) 
3. Bil (mek) qrammatik vezifə daşıyaraq müasir türk dilində daha intensif 

işləkliyə malikdir.  
Azərbaycan ədəbi dilində “bacarıq” mənasını bildirən “bilmək” köməkçi feili 

sözə bitişik yazılmır və söz öz müstəqil vurğusunda bitişməmişdir. Müşahidələr 
göstərir ki, Azərbaycan dilində əsas feillər “bil” köməkçi feli arasındakı pauza 
(fasilə) da türk dilindən xeyli fərqlidir. Bu xüsusiyyətdə göstərir ki, Azərbaycan 
dilində hələlik bu söz iltisaqiləşməmişdir.  

“Bil” feilinin əsas feillə birlikdə təsrif əsasında inkarlıqda bil-in düşməsini 
iltisaqiliyin əlaməti kimi qeyd edən dilçilər də vardır.  

V.A.Koçergina “yazamıyorsunuz” sözünü morfemlərə ayırarkən əsas feillə bil 
köməkçi feili arasındakı geniş a saitini inkarlıq şəkilçisi –ma ilə birlikdə -ama 
şəklində izah etmiş və “-ama suffiksi”istilahını işlətmişdir. Müəllif yazır: “Türk suf-
fikslərini birləşdirərkən (yapışdırarkən – istilah Koçerginanındır – Ş.H.) sözün 
əsasına maksimin geniş həcmli kateqoriya göstəricisi olan suffiks, sonra isə nisbə-
tən dar həcmli suffiks əlavə olunur. Məs., yaz-ama-yor-sunuz sözündə yaz əsasına 
yaxın yerləşən –ama suffiksi əlavə olunur, belə ki, onun ifadə etdiyi “imkansızlıq 
kateqoriyası həcminə görə -yor suffiksindən daha genişdir....” (5.125). 

V.A.Koçerginanın bu fikrində bizi maraqlandıran – ama şəkilçisinin bacarıq 
formasının inkarı kimi qəbul olunmasıdır. O fikrinə davam edərək yazır: “Türkdili 
suffiksləri sözün əsasına bir növ yapışır (prikleiva yutsa)” Rus dilində “” sözünün 
latınca mənası “aqqlutinare” deməkdir.” (5.125). 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 90

Belə görünür ki, -ama şəkilçisini N.Koçergina standart şəkilçi olaraq qəbul 
edir. O yazır ki, “.... buna görə də birmənalı standart affika lərin sözün dəyişməyən 
əsasına birləşməsi aqqlütinasiya adlanır.” 

Demək ki, bil (mek) köməkçi feilinin “bacarıq” mənası onun yeganə qramma-
tik mənasıdır və bu söz bu mənada özünün leksik mənasından tamamilə ayrılmış və 
qrammatikləşmişdir.  

Felin bacarıq formasını əmələ gətirən “bil (mək)” müasir türk ədəbi dilində 
danışıq dilində olduğu kimi yazılır, lakin Azərbaycan ədəbi dilində bu söz ayrı ya-
zıldığı halda xalq danışıq dilində onun inkarının şəkilçiləşmiş örnəyini də görmək 
olur (müq. et: yazammıram, gedəmmirəm kimi). 

Bil (mək) köməkçi feilinin qrammatikləşməsini lüğətlərdə də görmək müm-
kündür. “Türkcə - Rusca sözlük” lüğətində oxuyuruq:  

2. .... s deepr druqoqo qlaqola na- a slujit dlya obrazovaniya formı 
vozmojnosti umet moç . (3.117). 

Hələ 1963-cü ildə yazılmış “Müasir Azərbaycan dili” kitabında feilin bacarıq 
formasını feilin ümumi şəkilləri başlığında izah etmişlər. Görkəmli azərbaycan dil-
çisi M.Hüseynzadə yazmışdır: “Feillərin xüsusi şəkilçilərindən başqa, ümumi şəkil-
ləri də vardır. Xüsusi şəkil o deməkdir ki, hər feildə ayrı-ayrı şəkilçidən istifadə edi-
lir, ümumi şəkil o deməkdir ki, bir şəkil feilin bütün növləri,bütün zamanları, bütün 
şəxsləri və bütün şəkilləri ilə işlənə bilir. Buraya felin bacarıq şəkli daxildir” 
(8.182). 

M.Hüseynzadənin “bilmek” köməkçi feili haqqında dediyi bu xüsusiyyətlərin 
heç biri müasir türk dilindəki “tezlik”, “sürərlik” və s. feillərdə olmadığından onları 
bilmek köməkçi feili ilə bir sıraya qoymaq yanlışdır. Müasir türk dilinə aid yazılmış 
kitabların əksərində yalnız mürəkkəblik xüsusiyyəti əsas götürülərək bu feillər bir 
növ eyniləşdirilmişdir. Türkiyədə çapdan çıxan məktəb qrammatikalarında müxtəlif 
istilahlar işlədilərək məsələni izah etməyə çalışmışlar. M.Hakkı Kurtun “Dil bilgisi” 
kitabında haqqında danışdığımız köməkçi feillər, “Kurallı Birleşik Fiiller”, “Özel 
Birleşik Fiiller” adlandırılmışdır. (7.1999. s.94) 

Yenə müşahidələr göstərir ki, müasir türk ədəbi dilində bil (mək) köməkçi 
feili daha çox iltisaqiləşmiş olduğundan onun sözə bitişik yazılmasının əsası vardır.  

Sında mübahisə doğuran sözlərdən idi, imiş kimi hissəciklər də hər iki dildə 
fərqli şəkillərdə yazılır. Misala müraciət edək: 

 
Müasir türk dilində:  
Yazdıydım    yazdıydık  
Yazdıydın    yazdıydınız 
Yazdıydı    yazdıydılar 
Şəklində yazmaq vədemək mümkün olduğu halda Müasir Azərbaycan dilində 

bu mümkün deyildir. Bunun Azərbaycancası: 
Yazmışdım     yazmışdıq 
Yazmışdın    yazmışdınız 
Yazmışdı     yazmışdılar 
Olacaqdır.  
Türk dilində idi hissəciyinin iltisaqilik prosesi nəticəsi olaraq yazduydun, 

yazdıydım və s. şəklində işlədilmə imkanı onu göstərir ki, burada da qrammatikləş-
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mə prosesi baş verməkdədir. Sonu saitlərlə qurtaran əsas feillərə idi, imiş əlavə edil-
dikdə ayrı yazmağa ehtiyac qalmır. Idi və imiş-in ilk saiti – i samitinə keçərək, 
tələffüzə asan şərait yaradır və “idi, imiş” i ayrı yazmağa səbəb də qalmır.  

İdi və imiş hissəciklərinin sözdən ayrı yazıldığına nadir hallarda rast gəlmək 
mümkündür. Bu onu göstərir ki, bu hissəciklər şəkilçiləşməyə doğru inkişaf yolu 
keçsələr də hələlik tam olaraq iltisaqilik bərqərar olmuşdur. əlbəttə bu ədəbi (yazı) 
dilinə aiddir, lakin danışıq dilində bunlar sözə bitişik, yəni, şəkilçi kimi tələffüz olu-
nur. Idi və imiş-in ayrı yazılma hallarını isə subyektiv faktlarla izah etmək olar. Bu 
məsələdə digər türk dillərinin təsirini də görmək olur. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən fərqli olaraq türk dilində (yazı dilində 
vəşifahi nitqdə) bil (mek) köməkçi feli və idi və imiş kimi hissəciklərinin bitişik 
yazılmasının elmi əsası türk dilində bunların şəkilçiləşməyə doğru inkişaf edərək 
iltisqiləşməsidir.  
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 Ш.Алмамедов  

Агглютинация и некоторые орфографические правила в современном 
турецком литературном языке 

Резюме 
 

 Статья посвящена одной из актуальных проблем тюркологии. В статье 
исследуются вопросы агглютинации и орфографии вспомогательного глагола 
«бил (мек)» и частиц «иди», «имиш». Турецкий язык является аффиксально-
агглютинативным. Структура слова в тюркских языках характеризуется боль-
шим количеством особых аффиксов, обычно прибавляемых к неизменяемой 
основе слова.  

  В современном турецком литературном языке происходит и агглюти-
нация частиц «иди, имиш», которые по орфографическим нормам пишутся 
слитно, при этом образуя многовариантные аффиксы. В отличие от азер-
байджанского языка в турецком языке упомянутый вспомогательный глагол 
имеет грамматическое значение и, следовательно, слова пишутся слитно.  
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    Sh.Almamedov  
Agglutination and some spelling rules in modern Turkish  

literary language 
Summary 

 
 The article is devoted to one of the actual problem of Turkology. The article 

deals with the problems of agglutination and spelling of the auxiliary word “bil 
(mek)” and particle “idi, imiş” in modern Turkish literary language. The Turkish 
language is affixed and agglutinative. Structure of the word in such languages is 
characterized by a large number of special affixes, usually added to the 
unchangeable basis of words.  

In modern Turkish literary language particles "idi, imish" are agglutinated. 
Though they are written as one solid word by spelling rules, thus forming a 
contingency affixes.Unlike the Azerbaijani language in the Turkish language the 
mentioned auxiliary verb has a grammatical meaning and therefore the words are 
written as one solid word. 

 
Rəyçi: Professor Rüfət Rüstəmov 
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ПРОБЛЕМА НЕКОРРЕЛЯТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ФАЗОВЫЙ ГЛАГОЛ+ИНФИНИТИВ 

В СВЕТЕ ПОНЯТИЯ ТОЧЕЧНОСТЬ 
 

Açar sözlər: faza feli+bitməmiş tərz infinitivi konstruksiyaları, perfektivlik, 
nöqtəvilik. 
Ключевые слова: конструкции фазовый глагол+инфинитив несовершенного 
вида, перфективность, точечность. 
Key words: constructions phasal verb+imperfective infinitive, perfectivity, 
punctuality. 

 
Конструкции фазовый глагол+инфинитив (или, иначе, ФГ+инфинитив 

несовершенного вида, ФГ+инф., ФГ+имперфективный инф., ФГ+имперфек-
тив) некоррелятивны в том отношении, что в языке нет конструкций с фазо-
вым глаголом в позиции главного компонента и инфинитивом совершенного 
вида в позиции неглавного, ср., например, начинать / начать петь – 
начинать / начать спеть.  

Факт некоррелятивности конструкций типа ФГ+имперфектив примеча-
телен тем, что он имеет место во всех славянских языках (за исключением 
серболужицкого) [1, с. 48-49]. Проблема заключается в том, что он до сих пор 
не получил общепринятого объяснения, несмотря на то что выявлен довольно 
давно. Судя по всему, он был установлен А.Х. Востоковым: см. его описание 
русской грамматики, изданное в 1831 году [2, с. 235].  

Есть основания считать, что А.М. Пешковский был первым, кто увидел 
особую значимость данного явления [3, с. 109]. По мнению учёного, оно – 
ключ к проблеме видового значения: «…Тут и должно скрываться решение 
вопроса» [3, с. 109].  

Данное явление он интерпретирует как несочетаемость совершенного 
вида с идеей течения процесса [3, с.108]. Отсюда языковед заключает, что 
«...значение категории совершенного вида сводится к непротяжённости, не-
длительности того процесса, который обозначен в корне глагола...» [3, с. 109]. 
Он подчёркивает, что процессы, обозначаемые глаголами совершенного вида, 
«совсем не протекают во времени» [3, с. 110]. В совершенном виде «…всё те-
чение процесса, выраженного в глагольном корне, как бы собрано в одну 
“точку”» [3, с. 110]. Его значение «идеально выражает» термин ‘punktuell’ 
(“точечный”) [3, с. 110]. Даже термин “мгновенный” вызвал бы недоразу-
мения, потому что временное понятие миг, мгновенье только логически соот-
ветствует пространственному понятию точка, психологически же оно тянется: 
«“Мгновенье” мы воспринимаем обычно как очень краткий отрезок времени и 
легко представляем себе начало, протяженье и конец этого отрезка. Всё это не 
мирится с сущностью совершенного вида, как она здесь понимается»                     
[3, с. 110]. 
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Отсутствие протяжённости в процессе, обозначаемом совершенным гла-
голом, А.М. Пешковский трактует как положительный признак, «потому что 
несовершенный вид является только отрицанием этого «отрицательного» 
признака: никакой особой протяжённости в нём, взятом в целом, нет, кроме 
той, которая заключена вообще во всяком процессе...» [3, с. 109]. Он настоя-
тельно указывает, что значение отсутствия протяжённости «…совершенно ир-
рационально: ведь реально всякий процесс неизбежно тянется. Эту поло-
жительную сторону такого представления о «непротяжённом» процессе удоб-
но сравнивать с представлением точки по отношению к линии. Точка неп-
ротяжённа, она не имеет никакого измерения, но никто не скажет, что она есть 
нечто отрицательное» [3, с. 109-110]. 

Обосновывая свою позицию, лингвист особо останавливается на двух 
обстоятельствах. Так, он отмечает, что в некоторых типах перфективов прис-
тавки могут выражать значения, противоречащие точечности. Например, 
приставка по- в глаголах типа поговорить «…ясно указывает на определён-
ный отрезок времени, на определённую… протяжённость процесса, а форма 
совершенного вида (т.е. в данном случае самый факт присоединения к данной 
основе приставки независимо от того, какова она) указывает на непротяжён-
ность процесса» [3, с. 111]. Учёный убеждён, что «…в этом оттенке… сове-
ршенный вид ни при чём, …тот же оттенок данная приставка сохраняет и в 
несовершенном виде: поговаривать…» [3, с. 111].  

А также он высказывается о сочетаниях типа проспать целую ночь. Сог-
ласно А.М. Пешковскому, целую ночь обозначает «не протяжение, а объект со 
значением протяжения» (цит. по [4, c. 408]). Отметим, кстати, что подобные об-
ъяснения предлагают и другие сторонники теории точечности. Е.П. Кржижко-
ва, например, характеризует эти сочетания как нелогичные (цит. по [5, c. 19]). 

В.В. Мартынов утверждает, что «длительность этих глаголов иллюзорна. 
…Аналогичное управление характерно для глаголов, недлительный характер 
которых очевиден (отдежурил трое суток подряд, отработал три смены и 
др.)» [6, c. 126]. Он полагает, что «особенно нагляден недлительный характер 
и тех и других глаголов при их модификации наречием долго (долго жил, но 
*долго прожил; ...долго работал, но *долго отработал и др.). Нетрудно за-
метить, что вообще все глаголы совершенного вида не модифицируются 
наречием долго; это нагляднее всего говорит о их недлительности» [6, c. 126].  

Целый ряд черт делает разработанную А.М. Пешковским концепцию 
весьма привлекательной: наглядные понятия, использование традиционных 
метафор линии и точки, детально проработанное представление о перфектив-
ности как точечности, новые аргументы в его защиту. Кроме того, эта теория 
в довольно высокой степени отражает языковую интуицию. Вместе с тем она 
сталкивается с существенными вопросами (она обсуждается, например, в [7, с. 
75; 8, с. 213; 4, с. 408; 9, с. 30; 10, с. 438; 11, с. 307-308; 12, с. 12-13; 13, с. 72-
73; 14, с. 102-103; 15, с. 133-134; 16, с. 128; 17, с. 31]).  

Как показывает исследование, позицию инфинитива при фазовых глаго-
лах не могут занимать также многие имперфективы, см., например, непра-
вильное: Он нажимает / нажал на курок, начинает / начал хлопать выстрел, 
ср. [1, с. 25-26; 18, с. 89-90]. Из этого факта мы выводим два противополож-
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ных следствия, и оба свидетельствуют не в пользу выдвинутой А.М. Пешковс-
ким гипотезы. Согласно одному, рассматриваемое решение не позволяет 
различать перфективы и имперфективы. Согласно второму, оно не является 
единственным логически возможным. Думается, что проблематичен сам под-
ход к интересующей нас задаче. Как справедливо замечает И.Г. Милославс-
кий, «синтагматические свойства глаголов разных видов, разумеется, связаны 
с видовой семантикой. Однако вывод о прямой взаимозависимости между 
«сочетательными» и содержательными свойствами глаголов разных видов 
был бы слишком прямолинейным» [19, с. 538].  

Трудно согласиться с тем, что некое значение квалифицируется как про-
цесс и при этом ему отказывают в самом главном, самом существенном свойс-
тве процесса, его атрибуте, а именно: протяжённости во времени.  

Представляется невозможным согласовать то обстоятельство, что в 
составе глаголов совершенного вида могут присутствовать приставки, имею-
щие значение начала (за- и под.) или конца (с- и под.), и мысль о том, что про-
цессы, обозначаемые этими глаголами, совсем не протекают во времени, 
являются точечными, а следовательно, понятия начало и конец к ним не при-
менимы в принципе. 

Можно видеть, что сочетаемостные возможности перфективов учи-
тываются избирательно: их неспособности выступать в конструкциях с фазо-
выми глаголами придаётся принципиальное значение, тогда как другие – не 
менее важные – факты или получают спорную интерпретацию, или вовсе не 
принимаются во внимание. Так, предлагаемое учёным толкование сочетаний 
типа проспать целую ночь В.В. Виноградов характеризует как казуистическое, 
схоластическое [4, с. 408]. По свидетельству М.В. Всеволодовой, употребле-
ние в этой конструкции глаголов типа проспать и таких, как отдохнуть, 
отсидеть, является системным явлением не только в русском, но и в других 
славянских языках [5, с. 19-20]. Она указывает, что при таких глаголах возмо-
жен свой собственный объект: прорешал задачу два часа. Они могут быть 
безобъектными: провалялся целый день на диване [5, с. 19]. Ср. также в этой 
связи замечание С.Д. Кацнельсона: «Разница между Он болел две недели и Он 
проболел две недели не может быть сведена к различию в мере длительности» 
[10, с. 424]. Со своей стороны заметим, что словосочетания типа долго про-
жил являются грамматически правильными, причём не только для пердура-
тивов (см., например, Национальный корпус русского языка, ср. факты, приве-
дённые в [18, с. 88-89]). Большинство перфективов системно сочетаются с 
конструкциями типа за+показатель продолжительности процесса [5, с. 19], 
ср. замечание, например, в [20, с. 109]. В случае с делимитативами и пердура-
тивами обычными являются примеры вроде посидел / просидел с двух до 
четырёх. Ещё К. Сарау в работе 1905 г. привлекает внимание к конструкциям 
типа перфектив+показатель образа протекания процесса. См. его рассужде-
ния, сопровождаемые иллюстрацией Он медленно достал из-под полы 
кафтана тавлинку: «Славянские грамматисты с полным правом рассматри-
вают глагол совершенного вида как дуративный; правильность такого пони-
мания доказывается, между прочим, и тем, что подобный глагол может быть 
охарактеризован в отношении длительности действий» (цит. по [21, с. 48]). 
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Ср. комментарии А. Барентсена и И.Б. Шатуновского к примеру Удовлетвор-
ённый Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошёл назад…: хлопая, 
медленно и назад относятся не к компоненту ‘начало’, а к продолжающемуся 
действию ‘идти’ [20, с. 50].  

Языковая интуиция многочисленных исследователей побуждает их вы-
делить перфективы типа прыгнуть в особую группу глаголов, именуемых 
мгновенными, моментальными, точечными. Можно видеть, что понимание 
значения перфективов как точечности не позволяет описать семантическое 
своеобразие этих слов. 

Укажем, что современный исследователь Ю.А. Мартиновский разраба-
тывает исследуемую концепцию, используя особый математический метаязык 
[22; 23]. Представляется, однако, что интересующие нас вопросы и в этом 
случае остаются без ответа. 

Возможно, однако, что на них отвечают другие варианты концепции 
точечности, обратимся поэтому к их рассмотрению.  

С точки зрения Н.В. Нетушила, «совершенный и несовершенный виды 
употребляются сообразно с тем, желает ли говорящий отметить только исход-
ный или заключительный момент какого-либо действия или же, наоборот, он 
намеревается обратить внимание на всё протяжение времени, в течение 
которого развивалось это действие» (цит. по [4, с. 407]). Можно видеть, что 
при таком подходе возникает, помимо ряда вышеприведённых, вопрос о том, 
как описать глаголы типа попрыгать, пропрыгать (всю ночь). Ведь нередко 
высказывается мнение, что подобные глаголы обозначают, выражаясь слова-
ми Н.В. Нетушила, как исходный, так и заключительный моменты действия, 
см., например, [24, с. 337; 25, с. 583; 20, с. 67].  

Думается, что воззрения А. Мазона на перфективность можно отнести к 
анализируемой концепции только номинально. Как показано в [4, с. 408], 
французский аспектолог сделал целый ряд оговорок, противоречащих предс-
тавлению о точечности перфективов. Так, в глаголах пересмотреть, обойти 
он находит дополнительные «линейные» представления длительности и 
последовательности; значение перфективов типа поспать, погулять 
описывает как круг; глаголы типа перепáдать, повыталкивать, на его взгляд, 
означают неопределённость, длительность, но в пределах законченного 
действия, их видовое значение можно изобразить в форме круга, но круга с 
затушёванными контурами. 

О.Н. Селивёрстова считает, что перфективные глаголы «…представляют 
все фазы действия или какой-то выделенной его части стянутыми в единую 
точку. Эта точка либо соответствует мгновенному действию, и тогда она мо-
жет занимать точное положение на оси времени, либо представляет собой 
результат мы-сленного стяжения разъединённых во времени фаз. В этом 
случае она не может быть локализована на оси времени» [14, с. 102]. Нетруд-
но видеть, что исследователь в сущности обозначает термином точечность два 
разных понятия. Симптоматично также её замечание о том, что точечность 
может исчезать при некоторых особых условиях, что она «не является универ-
сальной характеристикой семантики СВ (например, можно сказать: он 
проспал всё утро)...» [14, с. 102-103].  
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Итак, мы считаем, что проанализированный подход к значению перфек-
тивов не позволяет объяснить явление некоррелятивности конструкций 
фазовый глагол+инфинитив несовершенного вида. 
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N.Səmədova 

Faza feli+bitməmiş tərz infinitivi konstruksiyalarının  
qeyri-korrelyativliyi problemi ‘nöqtəvilik’ anlayışının işığında 

Xülasə 
 

Müəllif faza feli+bitməmiş tərz infinitivi konstruksiyalarının qeyri-kor-
relyativliyi faktının izahlarından birini təhlil edilir və onun qəbul edilə bilməməz-
liyinin səbəblərini göstərir. ‘Nöqtəvilik’ anlayışı perfektiv və qeyri-perfektiv felləri 
ayırd etməyə imkan vermir, perfektiv fellərinin bütün semantik qruplarını səciy-
yələndirirmir, mövcud dil faktları ilə uzlaşmır. Aparılan təhlil o nəticəyə gəlməyə 
imkan verir ki, perfektivliyin ‘nöqtəvilik’ kimi başa düşülməsi araşdırılan dil 
hadisələrinin qənaətbəxş izahı üçün yetərli deyil. 

 
N.Samedova 

The problem of non-correlatedness of the constructions phasal verb+imperfective 
infinitive in the light of the notion of ‘punctuality’ 

Summary 
 

The author analyses one of hypotheses suggested to explain the fact of non-
correlatedness of the constructions phasal verb+imperfective infinitive and shows 
why the hypothesis cannot be accepted. The notion of ‘punctuality’ does not allow 
differentiating perfective and imperfective verbs; it cannot be ascribed to verbs of 
all semantic groups; it does not agree with some other facts. The analysis performed 
enables to conclude that interpreting perfectivity as ‘punctuality’ does not have 
enough power to explain examined linguistic phenomena. 
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ANTONİMLƏRİN SEMANTİK KORRELYASİYA NÖVÜNƏ  

GÖRƏ TƏSNİFİ 
 

Açar sözlər: antonimlər, təsnif, semantik korrelyasiya, hiponim, hiperonim 
Ключевые слова: антонимы, классификация, семантическая корреляция, 
гипоним, гипероним. 
Key words: antonyms, semantic correlation, hyponymy, hyperons 
 

Antonimlərin semantik korrelyasiya növünə görə təsnifi məsələsində yekdil 
fikrin hakim kəsildiyini söyləmək qeyri mümkündür. Belə ki, istər say baxımından, 
istərsə də antonim siniflərinin növ fərqliliyi baxımından bu təsnifatların yetərincə 
rəngarəngliyi gözdən yayına bilməz. Belə ki, əgər Azərbaycan dilçiliyində əsasən 
iki növün fərqləndirildiyi (mütləq və nisbi) qeyd edilirsə (bax: [1; 112-114] ; [2; 
312]), rus dilçiliyində, əksər hallarda üç və ya dörd növ antonimik korrelyasiya 
fərqləndirməsini təsbit etmək olar. Bəzi dilçilər (məsələn, L.A.Novikov [3], 
N.F.Alefirenko [4;222-223], V.A.Mixaylov [5; 6-17], N.V. Solovyova [6; 9-10], 
M.N.Çupanovskaya [7;8-9] və b.) həmin üç növ daxilində 1) kontradiktor (/kom-
plementar), 2) kontrar və 3) vektor xarakterli semantik əlaqəyə malik antonimləri 
fərqləndirirlər. Digərləri (məsələn, Q.İ.Odinokova [8], A.L.Tolstaya [9;11-12]) 
qrupların sayında dəyişikliyə yol vermədən, fərqli sinif bölgüsü aparırlar: onlara 
görə, 1) kontradiktor,2) komplementar,3) konversiv antonimlər bölgüsü daha 
məqbul hesab edilməlidir. 

Bəzən semantik korrelyasiyanın növünə görə sinifləndirmə zamanı bölgü 
meyarlarının məhdudlaşdırılması qrupların sayının kəskin azalmasına da yol aça 
bilir. Məsələn, T.B.Jerebilo “aralıq anlayışların mövcudluğu prinsipinə görə 1) 
qradual (oxu: kontrar – S.B.) və qeyri – qradual (oxu: kontradiktor – S.B.) anto-
nimləri” fərqləndirir [10]. Rus və ingilis dil materialı əsasında antonimiya hadisə-
sinin fərqli təzahür formalarını araşdırmış Y.A. Borovıx Britaniya dilçilərinin 
böyük əksəriyyətinin belə sadə bölgü ilə, yəni, qradual və qeyri – qradual antonim 
fərqləndirməsilə kifayətləndiyini qeyd etmişdir [11]. Bölgü prinsipinin bəsitləş-
dirilməsi bir çox antonimlərin təsnifat imkanlarını əlindən alır və ya yanlış xarak-
teristika ilə ortaya çıxmasına rəvac verir. Məsələn: hakim – məhkum, ər – arvad və 
s. kimi konversiv antonimləri, yandırmaq – söndürmək, tikmək – sökmək və s. ki-
mi vektor antonimləri bu təsnifat qruplaşdırmasına “yerləşdirmək” qeyri – mümkün 
görünür.  

Antonim komponentlər arasında semantik korrelyasiya növlərinin sayının 
dörd olduğunu önə sürən dilçilər arasında da yekdil fikir hökm sürmür. Belə ki, bir 
çox halda 1) kontradiktor (/komplementar), 2) kontrar,3) vektor və 4) konversiv 
antonimlər fərqləndirildiyi halda [12 ]; [13 ] başqa tərkibli bölgü təklif edən araş-
dırmalara da rast gəlmək olar. Məsələn, Q.Qvozdeviç 1) kontradiktor, 2) kom-
plementar, 3) kontrar,4) konversiv antonim növlərinin mövcudluğunu iddia edir 
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[14]. L.V.Şakiryanovun qeyd etdiyi kimi, N.Vebster tərəfindən təqdim olunan 
təsnifatda antonimik cütlüklər arasında dörd növ korrelyasiya münasibətləri fərqlən-
dirilir: 1) kontradiktor, 2) kontrar, 3) konversiv və 4) “uyğun gəlməyən antonimlər” 
[15]. Vebster bölgüsünü digər qruplaşdırmalardan fərqləndirən əsas cəhət – burada 
vektor antonimlərinin qeyd edilməməsi deyil. Cünki, yuxarıda qeyd edilənlərdən 
məlum olduğu kimi, kontradiktor, kontrar və vektor antonimlər bölgüsü ilə 
səciyyələnən klassikləşmiş qruplaşdırmanın ən fərqli interpretasiyaları ortaya çıxa 
bilir. Əsas fərqləndirici xüsusiyyət digər bölgülərdə, ümumiyyətlə, təsadüf 
edilməyən sinif antonimlərin, yəni, “uyğun gəlməyən”, “birgəmövcudluğu mümkün 
olmayan” və ya “uyuşmaz” (Şakiryanovun tərcüməsində “несовместимые антони-
мы” antonimlərin ayrıca qrup şəkilində təqdim edilməsidir.. N.Vebster “uyğun gəl-
məyən antonimlər” dedikdə, “hiponimiyanın əks tərəfi, “ikinci üzü”nü nəzərdə tu-
tur. Başqa sözlə desək, bu sinfə daxil olan antonimik korrelyasiya münasibətlərində 
“bir semantik vahidin daha geniş məna yükünə malik olan sözlər sinfinə aidiyyatı” 
nəzərdən keçirilir. Məsələn, “səhər” dedikdə, qeyri – iradi olaraq, “qeyri – axşam”, 
“qeyri – gecə”, “qeyri – günorta” nəzərdə tutulur. (tərcüməyə adekvatlığın saxlanıl-
ması üçün, digər hiponimlər “gecə olmayan”, “axşam olmayan” şəklində verilmə-
mişdir. – S.B.) (bax: [15 ). Bu yanaşma hiponim – hiperonim anlayışları haqqında 
daha müfəssəl məlumatı və bu hadisənin antonimiya hadisəsinə münasibətinin 
adekvat təhlilini tələb edir. 

Hiperonim istilahı yunan dilindəki hiper “üstündə”, onim “ad” sözlərinin bir-
ləşməsi əsasında yaranmışdır və “linqvistik anlayış kimi, daha geniş mənalı (daha 
böyük məna tutumlu) söz” mənasını bildirir. Və bu münasibət “daha dar mənalı 
sözə münasibətdə meydana çıxır”, Məsələn, “bitki” sözü “tərəvəz” sözünə mü-
nasibətdə hiperonimdir. “Tərəvəz” sözü də, öz növbəsində, “kələm” sözünə münasi-
bətdə hiperonim sayıla bilər ( [ 16]). Bu mənada “Linqvistik terminləri lüğətində” 
hiperonimləri “qohum anlayışları ifadə edən sözlər” kimi izah edən T.V.Jerebilonun 
yanaşması ilə razılaşmamaq olmaz [17]. Belə ki, bu semantik korrelyasiya növü hər 
hansı ixtiyari seçilmiş iki söz arasındakı münasibətləri deyil, məhz, qohum anlayış-
ları ehtiva edən və mühüm semantik bağlara malik olan leksik vahidlər arasında 
mümükün olan münasibətləri əks etdirir.  

Onu da qeyd edək ki, antonimiya hadisəsi ilə bağlı bir çox bölgü novatorluğu-
nun, habelə terminoloji yenilik təkliflərinin müəllifi olan C.Layonz hiponimiya və 
hiperonimiya hadisəsləri ilə bağlı da mühüm təhlillərə imza atmışdır. Belə ki, 
adıçəkilən termin fərqləndirməsi və nominasiyası, M.İ.Kronqauzun da qeyd etdi-
yinə görə, məhz, C.Layonz tərəfindən təklif edilmişdir [18; 177]. Halbuki C.Layon-
zun “Nəzəri dilçiliyə giriş” əsəri ilə tanışlıq bu fikirdə əminlik yaratmır. Heç şübhə-
siz ki, irəlidə daha təfsilatlı şəkildə izləyəcəyimiz kimi, görkəmli ingilis dilçisi və 
semantoloqu C.Layonz hiponimiya və uyğunsuzluq anlayışları sahəsində platform 
xarakterli müddəalar ortaya atmışdır. Lakin C.Layonzun özü hiperonim və hiponim 
yunan terminlərinin ingilis tələffüzündə akustik cəhətdən əsaslı fərqlilik nümayiş et-
dirməməsindən narahatlıq duyaraq, hiperonim istilahına fərqli terminoloji variant 
kimi superordinate terminini təklif etmişdir. [19]. Oxford lüğətinə istinad etsək bu 
antonimlərin “superordinate” sözü “daha yüksək ranqlı”, “daha yüksək statuslu” 
mənasını ifadə etməklə yanaşı, bir linqvistik anlayış kimi “daha geniş məna yükünü 
əhatə edən sözlər” anlamını da ehtiva edir. Məsələn, “bülbül” sözünün hiperonimi, 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 101

və ya superordinatı “quş” sözüdür. [20]. C.Layonz tərəfindən təklif edilən 
subordinate “superordinat” terminin qarşılığı kimi, onun eyniköklü antonimi olan 
subordinate sözü deyil, məhz, hiponimiya termini istifadə edillir [21]. 

Hiponim və hiperonim münasibətləri elə geniş semantik korrelyasiya müna-
sibətlərini əhatə edirlər ki, bir çox hallarda bu münasibətlər konkret semantik söz 
qrupu, yəni, antonim və ya sinonimlər çərçivəsində deyil, ayrıca sistem xarakterli 
məna implikasiyası kimi nəzərdən keçilir. Məsələn, C.Layonzun özü [19], L.A.No-
vikov [ 3], M.A. Kronqauz [18], İ.M.Kobzeva [22; 101-103], habelə Azərbaycan 
dilçilərindən F.Veysəlli [23; 242] hiponim – hiperonim münasibətlərini başqa bir 
müəyyən semantik qrup çərçivəsinə sığdırlıla bilməyəcək geniş semantik korrel-
yasiya növü kimi təhlil edirlər. Digər tərəfdən, N.Vebsterin daha öncə iqtibas gəti-
rilən fikrindən məlum olduğu kimi, bu münasibətlər antonimlərin bir növü kimi 
səciyyələndirilə bilər. Hansı mövqenin daha doğru, hansı yanaşmanın isə reallığı 
tam adekvat əks etdirmədiyini müəyyənləşdirmək üçün hiponim-hiperonim müna-
sibətlərinin antonimiya hadisəsinə münasibətini müəyyənləşdirək.  

“Hiponimiya və “uyuşmazlığı” ən fundamental (! – S.B.) paradiqmatik mü-
nasibətlər” statusunda dəyərləndirən C.Layonz adıçəkilən terminin semantikanın 
ənənəvi terminləri sırasına daxil olmadığını və yalnız son vaxtlar sinonimiya və 
antonimiya ilə analogiya əsasında meydana gəldiyini qeyd etmişdir [19]. Başqa 
sözlə desək, dilçi, dolayı şəkildə, hiponimiya hadisəsinin sinonimiya və antonimiya 
hadisəsi ilə az və ya çox dərəcədə ranq uyğunluğu nümayiş etdirdiyini qeyd edir. Bu 
da öz növbəsində, onu əyani şəkildə sübut edir ki, C.Layonza görə, hiponimiya 
antonimiya hadisəsinin altnövü kimi səciyyələndirilə bilməz. 

Fel materialına istinadən rus dilində “Rus dilinin leksik sistemində hiponimiya” 
adlı araşdırmaslnda Y.Y.Kotsova hiponimiya hadisəsinin təsbiti və tədqiqi işində 
koqnitiv semantikanın inikişafının mühüm rol oynadığına diqqət çəkərək yazır: 
“Hiponimiya, ekstralinqvistik faktorlarala şərtləndiyinə görə, koqnitiv semantika ilə 
sıx bağlıdır. Biliklərin konseptlərin növ – cins, sinif münasibətləri əsasında ka-
teqoriyalar çərçivəsində qruplaşdırılması prosesi və bu proseslərin təbii dilin lek-
sikasında inikası məsələsi kifayət qədər araşdırlmamışdır. Halbuki, sözlərin hipo-
nimik əlaqələrinin modelləşdirilməsi dünyanın dil mənzərəsinin formalaşmasının 
qanunauyğunluqlarının t�dqiqinin ayr�lmaz t�rkib hiss�sidir” (kursiv bizimdir. – 
S.B.) [25; 10]. Azərbaycan dilçiliyində hiponim və hiperonim məsələlərinin çox az 
sayda tədqiqatlarda (məs: [23; 242]) işıqlandırılması, bu münasibətlər formasının 
sinonimiya və antonimiya hadisələrinə münasibəti məsələsinin isə, demək olar ki, 
araşdırılmaması Y.Y.Kotsovanın hiponimiyanın yetərincə araşdırılmaması ilə bağlı 
söylədiyi fikirləri əyani şəkildə təsdiqləmiş olur. Y.Y.Kotsova həmçinin onda da 
haqlıdır ki, hiponimiya hadisəsi bilavasitə koqnisiya prosesi ilə bağlıdır və hiperonim 
– hiponim münasibətlərinin adekvat dərki dünyanın dərki, ətraf aləmdəki reallıqların 
dərki ilə birbaşa ayaqlaşır.Məsələn, adıçəkilən münasibətlərin izahı üçün istifadə 
edilən klişe nümunələrdən birinə diqqət yetirək: heyvan – it – buldoq anlayışlarının 
[26] qarşılıqlı münasibətlərinin adekvat dərki həmin anlayışlara bələdlik səviyyəsi ilə 
ölçülür. Belə ki, buldoq adlı it cinsinin mövcudluğundan bixəbər şəxs buradakı 
semantik korrelyasiya faktını sezə bilməz. Eynilə manqo – bitki, panda – heyvan 
münasibətlərinin dərkidə insanın koqnisiya imkanları ilə, dünyanın dil mənzərəsinin 
formalaşdırma səviyyəsilə düz mütənasiblik nümayiş etdirir.  
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Göründüyü kimi, hiperonim – hiponim münasibətləri fərqli və geniş semantik 
korrelyasiya əlaqəsini ehtiva edir ki, bu da hiponimiyanın antonimiyanın bir altnövü 
kimi təsbitinə imkan vermir.  

Maraqlıdır ki, eyni növ, cins, nəsil və s. çərçivəsində anlayış fərqliliyini ehtiva 
etdiyinə görə, bir çox hallarda hiperonim – hiponim münasibətləri antonimiya 
hadisəsi ilə deyil, sinonimiya hadisəsi ilə əlaqələndirilir. Belə ki, hiponimiya hadi-
səsini təhlil edən L.A.Novikov onun (hiponimiyanın) “kvazisinonimiya kimi inter-
pretasiya edilə bildiyini” önə sürmüşdür [ 24]. Doğrudan da, bir çox nümunələr 
mətn çərçivəsində hiponimik əsaslı kvazisinonimiyanın aktuallıq kəsb etdiyini orta 
qoyur. Bəzi hallarda isə, hiponimik kvazisinonimlərin kontekstual antonimiyasını 
müşahidə etmək mümkün olur. Məsələn, “Bir dəqiqə” dedin, bir saata gəldin”, 
“Gün var, əsrə bərabər” və s. bu kimi nümunələrdən də aşkar şəkildə göründüyü 
kimi, eyni anlayışa aid olan dəqiqə - saat, gün – ay fərqlilikləri müəyyən kontekst 
çərçivəsində antonimik mahiyyət kəsb edirlər. Doğrudur, hətta kontekstdən kənarda 
da onların eyni mənayüklü olduğunu söyləmək olmaz. Lakin hiponimiya xarakterik 
olan “qohum anlayış” ifadə edə bilməsi çərçivəsində müəyyən altnöv fərq-
ləndirilməsi burada kvazisinonimiya ilə yanaşı, kontekstual antonimiyanı da müm-
kün edir. Məsələn, müqayisə edək: “Ay var, gün var, hara tələsirsən” ifadəsində 
artıq ay və gün sözlərinin kvazisinonimliyinin kontekstual sinonimiya situasiyası 
yaratmasının şahidi oluruq. Başqa sözlə desək, hiponim – hiperonim münasibətlər 
fərqli, paralel münasibətlər növünü ehtiva edir və həmin münasibətlər verilmiş 
konteksdən, verbal situaisyadan asılı olaraq antonimik və ya sinonimik mahiyyət 
kəsb edə bilər. 

 “– Qohumundur? – Hə, əmimoğludur.” Dialoqunda, heç bir antonimik müna-
sibət yoxdur. Burada bilavasitə “cins – növ münasibətlərində olan sözlər”in, yəni 
hiponimik bağlılıqda olan leksik vahidlərin kvazisonimliyi ortaya çıxır. Lakin “–
Qohumdur? Yox, qardaşımdır” mükaliməsində situasiyanın diqtəsi ilə formalaşan 
antonimik qarşılaşdırma diqqətdən yayına bilməz. Deməli, bu kimi faktlar bir daha 
sübut edir ki, bir çox halda kvazisinonimiyada olduğu kimi, hiponimik qarşılaşdır-
malarda da sırf kontekstual antonimiyadan söhbət gedə bilər. 

Gözləyirəm...  
Hər dəqiqəm il olur,  
Sən gəlirsən, hər ləpirin gül olur [28; 84]. 
 Bu nümunədə hiponim – hiperonim münasibətlərində olan və zaman anla-

yışını ifadə edən sözlərin kontekstual antonim statusunda çıxış etdiyini əyani şəkil-
də görürük. Müqayisə üçün deyək ki, gecə - gündüz qarşılaşdırmasının kontekstdən 
kənarda reallaşa bilən antonimik münasibətərindən fərqli olaraq, buradakı hiponim 
– hiperonim əlaqəsi müvəqqəti, situasiyaya, kontekstə hesablanmış antonimlik 
nümayiş etdirirlər. Analoji vəziyyəti irəlidə izləyəcəyimiz nümunələrdə də 
müşahidə etmək olar. 

Sənsiz dəqiqələr dönsə də ilə, 
Məni yaşadacaq bu məhəbbətin.[29 ;79] 
Və ya: 
Səsinə həsrətəm, üzülür canım, 
Sonsuzluğa dönüb dəqiqəm, anım. [29 ; 83] 
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Əgər birinci nümunədə dəqiqə - il hiponim – hiperonim cütlüyünün konteks-
tual antonimliyini təsbit etmək mükündürsə, ikinci nümunədə antonim qarşı-
laşdırması kvazisinonim hesabına genişlənmiş olur. Belə ki, bu nümunədə dəqiqə və 
an anlayışlarının sonsuzluq anlayışı ilə qarşılaşdırmasına yol verilir. Halbuki, 
kontekstdən kənarda an və dəqiqə anlayışları sinonim mahiyyəti kəsb etmirlər və 
eyni məfhuma, anlayışa bağlılığa görə, kvazisinonim statusunda qərarlaşırlar. 

Digər tərəfdən hiponimik münasibətlərdə olan anlayışların bir çoxu müəyyən 
ortaq əlamət, xüsusiyyət, keyfiyyət səciyyələndirməsi daxilində qradasiya və-
ziyyətlərini də təcəssüm etdirə bilərlər. Bu zaman artıq kontekstual antonimiyadan 
deyil, əsl mənada antonimlərdən və ya leksik antonimiya faktlarından söhbət gedə 
bilər. Və həmin leksik antonimlər əksər hallarda öz qradual fərqləndirmə xüsusiyyə-
tinə görə kontrar antonimlər sinfinə daxil edilə bilərlər. 

Məsələn, buryat dilinin antonimiyasının leksik – qrammatik aspektdən araş-
dırmış L.B.Molonovanın da oxşar mövqedən çıxış etdiyini söyləmək olar. Belə ki, 
dilçi dünən – bu gün, səhər – günorta – axşam – gecə kimi antonim qarşılaşdırmaları-
nın kontrar antonimlər sinfinə aid olan tipik örnəklər statusunda səciyyələndirmişdir. 
Daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, L.B.Molonova həmin antonimləri və 
eləcə də, həmişə - hərdən – heç vaxt, yuxarı – orta – alt (mərtəbə) antonimlərini 
zaman – məkan aidiyyatlı qarşılaşdırmalar kimi xarakterizə etmişdir. [27; 9-10]. Baş-
qa sözlə desək, L.B.Molonova təqdim edilən cütlükləri (bəzi hallarda isə tam anto-
nimik silsilələri) məna – məzmun ortaqlığına görə fərqləndirsə də, bu ortaq əlaməti 
semantik korrelyasiya növünün fərqləndirməsinə təsirsiz buraxmışdır. Yəni, dilçi 
haqlı olaraq, semantik korrelyasiyanı müəyyənləşdirilməsi zamanı münasibət zəmi-
nin məna ortaqlığından, məna birgəliyi və ya “uyumsuzluğu”ndan asılı olmadığını 
ortaya qoymuşdur. Biz də, zaman – məkan ortaqlığına görə fərqlənən və bu fərq 
əsasında qarşılaşdırılan antonimlərin bölgü prinsiplərinin paralel mahiyyətli olduğu-
nu düşünürük. Hesab edirik ki, məna növlərinə görə fərqləndirməni semantik kor-
relyasiya xarakterinə görə fərqləndirmə ilə qarışıq, ortaq zəmində aparmaq 
məqsədəmüvafiq deyil. Xatırladaq ki, Azərbaycan dilçiliyində antonimlərin məna 
növlərinə görə qruplaşdırmasında, demək olar ki, bir qayda olaraq, zaman (gecə - 
gündüz, axşam – səhər, yay – qış, gec – tez və s.) və məkan (uzaq – yaxın, dərə - 
təpə, yer – göy, şərq – qərb və s.) anlayışı ifadə edən antonimlər ayrıca qrup 
şəkilində təqdim edilir. (bax: [1 ;111]. Dilçiliyimizdə antonim komponentləri ara-
sındakı korrelyasiya növlərinin fərqli mahiyyəti tədqiq edilməsə də, qeyd edilən 
cütlüklərin səciyyələndirməsində eyni bir prinsipin gözlənilməsini təqdirəlayiq hal 
hesab etmək olar.  

Deməli, yuxarıda qeyd edilənlərdən belə bəlli olur ki, şərti adı ilə, “hiponimik 
antonimlər” adlandırdığımız növə aidliyi iddia edilən antonimik cütlüklərin bir çoxu 
mahiyyət etibarilə kontrar xaraketrli semantik korrelyasiya münasibətlərinə malik-
dir və onların (zaman, məkan və s. ümumiliyə görə) məna ortaqlığı fərqli təsnifat 
bölgüsünün (yəni, mənaya görə qruplaşdırmanın) sistemləşdirmə prinsipidir. 

Onu da qeyd edək ki, semantika sahəsindəki müasir araşdırmalarda ən avtori-
tet, mötəbər istinad mənbələrindən biri sayılan və hətta, bəzi hallarda hiponim – 
hiperonim terminlərinin müəllifi kimi nəzərdən keçirilən (bax: [ 18 ; ] ) C.Layonz 
da hiponimiya hadisəsi ilə “qarşılaşdırma” hadisəsini birbaşa əlaqələndirməmişdir. 
“Uyuşmazlığı (hiponimiyanı – S.B.) adi mənaca fərqləndirmədən ayrıca nəzərədn 
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keçirilməsinin” vacibliyini vurğulayan dilçi kontrar, kontradiktor və konversiv 
antonimiya faktlarını şərh edərkən “hiponimik antonimlər” barəsində söhbət açma-
mış, hiponimiyanın mənaca “uyuşmazlığı” problemlərinin tamamilə fərqli kontekst-
də araşdırmışdır [19]  

Yuxarıda qeyd olunanlardan çıxış edərək, antonim komponentlər arasında se-
mantik korrelyasiyanın növünə görə aşağıdakı sinif fərqləndirməsini məqbul hesab 
edirik: 1) kontradiktor (/komplementar) antonimlər, 2) kontrar antonimlər, 3) vektor 
antonimlər, 4) konversiv antonimlər. 
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С.Багирова 
Классификация антонимов по признаку семантической корреляции 

Резюме 
 

В статье исследуется проблема классификации антонимов по признаку 
семантической корреляции. Автор дает обширный обзор лингвистической ли-
тературы на данную тему и на основе сравнительного анализа этих исследова-
ний приходит к выводу о том что, целесообразно разделить антонимы на сле-
дующие группы: 1) контрадикторные (/ комплементарные), 2) контрарные, 3) 
векторные и 4) конверсивные антонимы.  

 
S.Bagirova 

Antonyms classification on the basis of the semantic correlation 
Summary 

 
The paper examines the problem of classification on the basis of semantic 

antonyms correlation. The author gives a comprehensive overview of the linguistic 
literature on this topic and on the basis of a comparative analysis of these studies 
come to the conclusion that it is advisable to divide antonyms of the following 
groups: 1) contradikt (/ complementary), 2) contrary, 3) vector and 4) conversive 
antonyms 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 
ТЕЛЕВИДЕНЬЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Açar sözlər: sosial reklam, çarx, televiziya kanalı, yayım, inkişaf  
Ключевые слова: социальная реклама, ролик, телевизионный канал, 
перспектива, трансляция  
Key words: social advertising, TV spot, TV channel, prospects, broadcast 

 
Социальная реклама в Азербайджане с каждым годом активнее де-

монстрируется в средствах массовой информации. Основным толчком для 
появления социальной рекламы в стране является современная общест-
венная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и проти-
востояниями на уровне социальных групп, и потому остро нуждается в 
созидательных стимулах и процессах. 

Согласно Паршенцевой Н. «Социальная реклама как некоммерческая 
форма коммуникации призвана выражать общественные и государственные 
интересы и содействовать достижению благотворительных целей» (6) Пред-
метом социальной рекламы является идея, которая должна обладать оп-
ределенной социальной ценностью. Такая реклама рассчитана на самую 
широкую аудиторию, она эмоционально насыщенна, что позволяет быстро 
и корректно включать индивида в систему социальных отношений и 
связей, изменяя при этом отношение публики к той или иной проблеме. 
Именно поэтому, многие учреждения социальной службы нашей страны 
обращаются к социальной рекламе, понимая ее актуальность, как способа 
работы с общественным мнением, выполняющего информационную, вос-
питательную и адаптивную функции.  

В Азербайджане, социальную рекламу в основном размещают не-
коммерческие институты, различные ассоциации и государственные 
структуры. По мнению Клауса Мозера «Реклама социальных идей не редко 
означает рекламирование реформ и часто они состоят в откладывании 
первоочередной индивидуальной выгоды и защите совместных усилий 
(например, платить больше налогов, экономить энергию, более осторожно 
ездить на автомобиле). Причина того, что все это рекламируется, заключается 
в сильной склонности людей обращать внимание на такие моральные крите-
рии, как справедливость или индивидуальная свобода выбора» (2). Это гово-
рит о том, что социальная реклама является весьма эффективным способом 
общения гос. структур с населением, по таким жизненно важным для 
каждого гражданина страны нравственным и социальным аспектам, как 
чувство справедливости, порядочность, экология, борьба с насилием, здо-
ровье детей, СПИД, наркомания и т.д. Учитывая это, регулярный выпуск 
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социальной рекламы в Азербайджане осуществляется министерствами эко-
логии, труда и социальной защиты населения, финансов и образования.  

Широкую социальную политику проводит Министерство Экологии и 
Природных Ресурсов Азербайджанской Республики. За последние 10 лет 
была проделана очень большая работа по просвещению (образованию) об-
щественности в сфере экологии и защиты окружающий среды. 
Осуществлялось это как в столице, так и в районах республики, посредст-
вом социальных мероприятий, проводимых в образовательных учреж-
дениях, путем размещения социальных плакатов вдоль дорог, и особенно, 
посредством вещания социальных роликов на телевизионных каналах стра-
ны. В этих роликах были затронуты самые острые на сегодняшний день 
проблемы экологии, такие как - неэффективное использование пастбищ, 
стихийный сбор растений, лесные пожары, нелегальная охота, опустыни-
вание, охрана осетровых, засорение города, загрязнение атмосферного 
воздуха.(4) Для создания данных роликов были продуманы различные 
идейные приемы и методы подачи информации публике. В зависимости от 
сюжетов, ролики были выполнены в документальном, художественном и 
анимационном жанрах. 

Так же активно участвует в создании реклам информативного харак-
тера Министерство финансов АР, которое призывает общественность к 
изучению законов и их соблюдению в повседневной жизни. Так, в конце 
прошлого года, оно профинансировало съемки серии короткометражных 
фильмов, снятых с целью пропаганды исполнения налогового законо-
дательства, побуждения граждан к своевременной оплате налогов и преду-
преждения их о том, что в случае нарушения законодательства они понесут 
ответственность согласно закону. Всего было снято пять серий, с разной 
тематикой. Например, в одном из фильмов, показано как мать упрекает 
сына за то, что, купив в магазине продукты, он не взял товарный чек.  

Еще одним из распространенных в условиях современной жизни ви-
дов социальных услуг финансовой сферы является страхование. Для 
правильного использования этих услуг необходимо знать их специфику, 
правила использования и привилегии. Следует учитывать, что отношения 
здесь строятся на основе договора, и стороны должны знать свои права и 
обязанности, для более эффективного использования страховых услуг. В 
связи с этим, Государственная служба по страховому надзору при Ми-
нистерстве финансов Азербайджана приняла решение о начале активной 
пропаганды страхования и планирует выпустить несколько просветительс-
ких роликов.  

В Азербайджане, так же как во многих странах мира все более актуаль-
ной становится роль образования, в формировании высокоинтеллектуального 
человеческого капитала, в построении сильной экономики, создающей основу 
для дальнейшего развития государства. Принимая во внимание столь важный 
для общественного роста фактор, Министерство Образования Республики в 
эфире телеканала АТV произвело трансляцию ряда социальных роликов, в 
которых говорилось о современном образовании, о куррикулуме и его 
влиянии на формирование у учащихся таких  основ, как воспитание чувства 
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патриотизма, способность выражать свое мнение в ходе дискуссии, умение 
изготовить разные изделия,  навыки владения информационно - 
коммуникационными технологиями. (5)  

Электронный государственный портал WWW.E-GOV.AZ. также выпус-
тил социальный ролик, суть которого заключалась в ознакомлении обществен-
ности с проектом «Э-правительство» и описании его деятельности. Проект 
разработан на основании «Национальной стратегии по информационно-
коммуникационным технологиям во имя развития Азербайджанской Респуб-
лики (2003-2012 гг.)» и осуществляется в рамках Государственной программы 
«Электронный Азербайджан». Путем широкого внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), проект предусматривает повышение 
эффективности деятельности государственных органов, упрощение взаимос-
вязей между населением, бизнесом и ведомствами, выведение на качественно 
новый уровень отношений между чиновниками и гражданами, обеспечение 
прозрачности и полное удовлетворение информационного спроса. 

Социальную рекламу так же размещают международные организации, 
действующие в стране. Одним из примеров является социальный ролик о 
беженцах и вынужденных переселенцах из Армении и Нагорного Карабаха, 
размещенный Управлением Верховного комиссара Организации Объединён-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ). Деятельность УВКБ в стране нап-
равлена на обеспечение соблюдения основных прав беженцев, в том числе 
права на убежище, а также того, чтобы ни один человек не был возвращен 
против своей воли в страну, в которой он имеет основания опасаться пресле-
дования. Организация содействует заключению международных соглашений, 
касающихся беженцев, следит за соблюдением правительством соответствую-
щих международных правовых норм, а также предоставляет гражданскому 
населению, вынужденному покинуть места своего постоянного проживания, 
материальную помощь, включая продукты питания, питьевую воду, 
временное жилье и медицинское обслуживание. УВКБ ООН стремится к 
достижению одного из трех видов долговременных решений для беженцев. 
Добровольная репатриация на прежнее место жительства является наиболее 
предпочтительным решением для большинства беженцев. Но оно не всегда 
возможно, и в этих случаях УВКБ ООН помогает людям заново начать свою 
жизнь на новом месте – или в странах, где они ищут убежище, или в третьей 
стране, готовой принять их на постоянное жительство. Цель ролика заключал-
ся в том что бы, продемонстрировать ситуацию и условия жизни вынужден-
ных переселенцев из Нагорного Карабаха и Армении.  

Помимо министерств и социальных организаций, социальную рекла-
му создают коммерческие организации, фирмы. К примеру, при поддержке 
коммерческой компании - мобильного оператора Азерфон, на телевидение 
транслировалась социальная реклама посвященная теме донорства. Главная 
идея рекламы заключалась в том, чтобы общественность поняла, что каж-
дая капля крови важна. 

В этом году был снят социальный ролик в защиту бездомных живот-
ных. B.A.R.S - Первый Социальный Ролик в защиту бездомных животных 
Азербайджана с участием медийных лиц. Слоган – Потому что у них тоже 
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есть право жить! Цель - побудить население защищать и заботиться о без-
домных животных.  

Благодаря определенному интересу к этому жанру со стороны государства, 
тексты социальной рекламы стабильно присутствуют в информационном поле 
страны. Это живой жанр, частотность использования которого в речи постоянно 
растет, динамично развивается и требует углубленного изучения в разных 
аспектах, в том числе в лингвистическом. С филологической точки зрения, со-
циальная реклама – это, прежде всего, словесное произведение, то есть текст. 
Согласно определению в лингвистическом энциклопедическом словаре, «текст 
(от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью 
последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются 
связность и цельность». Действительно, эти тексты в своей совокупности харак-
теризуются такими признаками, как самостоятельность, целенаправленность, 
связность, цельность, автономность, завершенность. 

Тексты социальной рекламы предельно функциональны и имеют четко 
определенную цель – максимально воздействовать на поведенческие модели 
адресата.  

Что касается синтаксических средств выразительности, в текстах иссле-
дуемого типа социальной рекламы представлены: параллельная конструкция, 
номинативные предложения, повтор, парцелляция, апозиопезис, анафора, 
инверсия, хиазм, литота, анадиплосис, полисиндетон, зевгма.  

На основе ниже приведенных примеров текста социальной рекламы бы-
ло выявлено, что наиболее продуктивными средствами являются параллель-
ная конструкция, номинативные предложения, повтор, парцелляция и апозио-
пезис.  

1. Текст социального ролика Министерства образования АР:  
Müəlimlər bizə Vetəni sevməyi öyrətdilər! (Педагоги учат нас любить 

Родину!) 
Müəlimlər bizə Vetəni müdafiyə etməyi öyrətdilər! (Педагоги учат защи-

щать Родину!) 
Müəlimlər bizə qəhrəman olmağı öyrətdilər! (Педагоги учат нас быть героя-

ми!) 
Müəlimlər bizə fəhir etməyi öyrətdilər! (Педагоги учат нас гордиться) 
Müəlimlər bizə əsl vətəndaş olmağı öyrətdilər! (Педагоги учат нас быть 

действительными гражданнамми!) 
Hər bir muəllim sevgiya və diqqətə layiqdir! (Каждый педагог заслуживает 

внимания и любви!) 
2. Тексты социальных роликов Министерства Экологии 
a) Vətənimiz öz evemizdir, ona lazimi qayğını hər birimiz göstərək , bu Və-

təni - evemizi hərbirimiz təmiz saxlayaq (Родина- это наш дом, давайте проявим 
к ней необходимую заботу, эту Родину – дом, пусть каждый содержат в чи-
тоте) 

b) Havanın təmizliyi ömrümüzün uzunlğudur (Чистота воздуха – наше 
долголетие) 

Деятельность по социальной рекламе в нашей стране законодательно 
регулируется статьей 19 Закона «о Рекламе» Азербайджанской Республики. 
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Закон предусматривает обязательное размещение социальной рекламы 
средствами массовой информации в своем эфире, и предоставление для 
этого 5 процентов эфирного времени и рекламной площади. (1) Однако, 
несмотря на существующую законодательную базу, в стране нет единого 
органа определенной структуры управления, который бы обеспечивал 
регулирование выхода в эфир рекламы в соответствии с ее социальной 
значимостью. 

 К примеру, на западе широко развит институт саморегулирования 
рекламной деятельности. « В частности, в Великобритании вопросы социа-
льной рекламы не регулируются законодательством. При правительстве 
Великобритании еще с 1946 г. существует Центральный офис информации 
(COI) — независимый маркетинговый центр, целями которого служат 
координация деятельности правительственных структур в области комм-
уникаций и взаимодействие с рекламными агентствами. Один из важнейших 
принципов COI заключается в том, что он не является политической структу-
рой. Реклама заказывается правительством и финансируется из его бюджета. 
Остальное решается саморегулированием рекламной индустрии. Власти не 
пытаются заставить СМИ размещать социальную рекламу на безвозмездной 
основе. То же касается и взаимодействия с рекламными агентствами: COI не 
обязывает их работать бесплатно, но и не платит повышенных гонораров — 
речь идет о стандартных рыночных расценках. С 01 для медиа-рынка — такой 
же клиент, как «Coca-Cola» или любая другая компания. Единственный 
«бонус» — особый престиж, связанный с работой по заказу правительства. 
Так же корпорация "BBC" имеет специально оговоренный пункт в своем 
уставе, о размещении социальной рекламы. В отличие от многих других 
европейских стран в Германии все компании, относящиеся к рекламной 
индустрии, объединены в одну головную организацию, основанную еще в 
1949 г., — Центральный союз немецкой рекламы (ZAW). В его состав входят 
объединения, члены которых занимаются разработкой, оформлением, 
продвижением рекламы всех сфер, изучением рекламного рынка. Основная 
цель данной организации — координация деятельности всех структур 
рекламной индустрии. Также Центральный союз является представителем 
интересов рекламной индустрии во всех иных сферах общественной жизни. И 
именно Союз имеет возможность постоянного диалога с представителями 
исполнительной и законодательной власти в лице бундестага, федерального 
правительства, парламента и далее в лице земельных правительств и 
парламентов. Таким образом, конкретная рекламная кампания заказывается 
правительством, заказ направляется в Центральный союз немецкой рекламы, 
который дальше сам координирует и определяет его реализацию. В США 
существует Совет по рекламе (Ad Council), который занимается вопросами 
социальной рекламы. Ad Council дает определение социальной рекламе, он 
же устанавливает критерии, согласно которым та или иная информация 
может быть признана социальной рекламой». (3) Полагаясь на этот опыт и 
результаты достигнутые западом в этом направлении рекламной сферы, 
можно сделать вывод, что создание независимого органа саморегу-
лирования социальной рекламы в Азербайджане, позволит более грамотно 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 112

и эффективно размещать ее на рекламных площадках, учитывая при этом 
материальные интересы СМИ и гуманистические цели создающих рекламу 
организаций.  

Как итог проведенного анализа существующей на сегодняшний день в 
Азербайджане социальной деятельности и рекламной практики, стоит 
отметить, что значимость социальной рекламы возрастает с каждым годом, 
спектр затрагиваемых тем становится шире, и это, в свою очередь спо-
собствует увеличению социальной ответственности населения в отношении 
как глобальных, так и локальных проблем, что само собой благоприятно 
влияет на развитие общества и страны. 
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 Nigar Qədirova  
Azərbaycan televiziyasında sosial reklam: realliqlar və perspiktivlər 

Xülasə 
 

Məqalədə, Azərbaycanda mövcud olan sosial reklamın müasir vəziyyəti və 
onun inkişaf perspektivləri araşdırılır. Azərbaycan televiziya kanallarında yayımla-
nan sosial reklam çarxları nəzərdən keçirilir. Bu çarxların tədqiqi, cəmiyyət tərəfin-
dən diqqət tələb edən əsas ictimai hadisələri və problemləri aşkar etməyə imkan 
yaradır. 

 Nigar Gadirova  
Social advertising on Azerbaijan television: reality and prospects 

Summary 
 
This article examines the current state and prospects of development of social 

advertising in Azerbaijan. Social commercials that were broadcasted on Azerbaijani 
television channels have been considered. Analysis of these TV spots, allows to 
identify the major social phenomena and problems that require attention from the 
society. 

 
Rəyçi: Professor Aydın Dadaşov 

 
 
 
 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 113

     ZEMFİRA ABBASOVA 
      ADPU-nun doktorantı 

behram_82@ inbox.ru 
 

ELÇİN YARADICILIĞINDA MÜXTƏLİF TOPONİMLƏRİN 
 LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Açar sözlər: toponim, onomastika, oykonim, oronim. 
Ключевые слова: топонимия, ономастика, ойконим, ороним. 
Key words: toponym, onomastics, oykonim, oronim. 
 

Toponimlərin tədqiqi yalnız dilçilik elminin yox, tarix və coğrafiya, onoma – 
ad deməkdir. Toponimlər torpaqla bağlı olan obyektlərin adını bildirir. Bir məkanın 
adını onun yalnız dilçilik baxımından deyil, həmçinin coğrafi və tarixi baxımından 
da təhlil etmək araşdırmaq vacib amillərdəndir. Həmin adda topo-nimin yerləşdiyi 
coğrafi məkan, sərhədləri, qonşu dövlətləri, yarandığı tarixi dövr mütləq nəzərə 
alınmalıdır! Bəzən bir toponimi tədqiq edərkən həmin ərazidə yaşayan tayfaların 
adlarını bilmək lazım gəlir və buna görə də tarix elminə müra-ciət olunur. Digər bir 
toponimi tədqiq edən zaman isə qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün 
coğrafiya elminə müraciət edilir. Bu cür faktlar danılmazdır. Bizim məqsədimiz də 
Elçinin yaradıcılığı boyu istifadə etdiyi, yazdığı toponimləri təhlil etməkdir. 

Dilimizdəki toponimik sözlər formalaşma dövrünə görə bir neçə qrupa bö-
lünür. 

A.Qurbanov bu bölgünü üç qrupa bölür: 1. Ən qədim toponimlər; 2. Qədim 
toponimlər; 3. Yeni toponimlər [1, səh.286].  

Buludxan Xəlilov isə bu bölgünü daha da genişləndirərək ən yeni toponim-
ləri də əlavə edir. 

Toponimlərin özlərini də A.Qurbanov bir neçə qrupa bölür: 1. Oykonimlər; 2. 
Oronimlər: 3. Xoronimlər; 4. Urbonimlər; 5. Dronimlər. 

- Orkonimlər müəyyən əraziyə məxsus yaşayış məntəqələrinin adını bildirir. 
- Urbonimlər şəhər daxilindəki prospekt, bazar, bina, döngə, qala və s. adını 

bildirir. 
- Xoronimlər müəyyən ərazi bölgüsünə malik rayon, vilayət, respublika, ölkə 

adını bildirir. 
- Dromonimlər hava, su yerüstü və yeraltı nəqliyyat yollarının adını bildirir. 

[2,səh. 116].  
Bununla yanaşı, bu toponim növlərinin özləri də ayrı – ayrı növlərə təsnif 

olunurlar. 
Misal üçün, N.Məmmədov Azərbaycan oronimiyasını 10 qrupa bölür. 
Araşdırmalar göstərir ki, bir qrup coğrafi obyektə ad verərkən onun spesifik 

xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Bu qrupa daxil olan coğrafi adlar ad almasına görə 
başqa toponimlərdən tamamilə fərqlənir. Bu cür toponimlərə ad onların spesifik 
əlamətlərinə (relyef formasına, yerləşdiyi cəhətlərinə, ölçülərinə, süxurlarının rəngi-
nə və tərkibinə, sayına, hündür – alçaqlığına) görə verilmişdir [3, səh. 131].
 Elçin də bütün yaradıcılığı boyu müxtəlif toponimlərin növlərinə rast gəlirik. 
Bu adları müxtəlif məqsədlərlə - hansısa real hadisə haqqında məlumat vermək, 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 114

dünyadakı prosesləri təhlil etməklə və ya bədii vasitə kimi sözün təsir gücünü 
artırmaq məqsədilə işlədilir. Bu adlar çox zaman mətində informasiya yükünün əsas 
göstəricisi kimi verilir. 

“Azərbaycan toponimikasının öyrənilməsinin elmi əhəmiyyəti çoxdur. İlk 
növbədə müxtəlif tayfa, xalq adları toponimlərlə əks olunur ki, bu da Azərbaycan 
xalqının tarixi, mədəniyyəti, uzaq keçmişini öyrənməkdə qiymətli mənbədir” [4,səh. 
162]. 

Ə.Əsədov yazır: ”Toponimlər rəsmi xarakter daşıyır, onlar da antroponimlər 
kimi meydana gəlir, yaşayır, bəzən dəyişir, bəzən də ölüb gedir. Hər xalqda belə ad-
lara rast gəlmək mümkündür” [5, səh. 74].  

D. Əliyeva toponimləri belə xarakterizə edir: “keçmişin şahidi olan 
toponimlər uzaq dövrlərin əks – sədası kimi ən qiymətli tarixi abidələr içərisində 
şərəfli yer tutmaqla yanaşı, etnogenez məsələlərin araşdırılmasında çox qiymətli 
mənbə, tarix elmi üçün arxeoloji material timsalı, dəyərli maddi mədəniyyət qalığı-
dır” [6, səh.73].  

Azərbaycan bu cür toponimlərlə zəngindir, və bu adlar Azərbaycan dilinin 
onomastik sistemində xüsusi lay təşkil edir. 

Toponimlər xalqın keçmişini, dünyagörüşünü, məişətini, başqa xalqlarla olan 
münasibətini öyrənməkdə ən qiymətli mənbədir.  

Rus toponimisti A.K.Matreyn : “Bizim həyatımızın, tariximizin güzgüsü – 
bax, bu deməkdir, - toponimika”. Azərbaycanlı toponimist T.M.Əhmədov isə “..... 
toponimlər bizim keçmişimizdir.... “ fikrini söyləmişdir [7, səh.161].  

Çox qədim tariximiz olan Azərbaycan haqqında qədim yunan, assur, sumer və 
s. yazılarında antik mütəfəkkirlərin əsərlərində kifayət qədər məlumat vardır.  

Azərbaycan haqqında dəyərli məlumatlara Strabonun “Coğrafiya”, Plininin 
“Təbii tarix”, Pamponi Milanın “Yerin təsiri”, Plutarxın “Tərcümeyi-halları”, 
Ptolomeyin “Coğrafi təlimnamə” və s. mənbələrdə rast gəlinir [8, səh. 88]. 

XI əsr tarix dünyasının görkəmli dilçisi, coğrafiyaşünası Mahmud Qaşqarlı 
“Divanü lüğat-it-türk” əsərində indiki Türkiyə ərazisindən Çinə qədər böyük bir 
ərazidə məskunlaşmış 20 türk tayfasının adını çəkmişdir. 

XI əsr alimi Əbu Reyhan Biruni toponimlər haqqında yazmışdır: “Müəyyən 
bir ərazini yadelli başqa bir tayfa tutduğu zaman adlar sürətlə dəyişdirilir” [9]. 

 Bu mülahizə olduqca real səslənir və toponimlərin ictimai – siyasi quruluşu 
əks etdirilməsini, ictimai quruluş, münasibət dəyişdikcə digər adlara nisbətən daha 
tez-tez dəyişikliyə uğramış bir çox Azərbaycan toponimləri ilə təsdiq edə bilərik. 

 Eyni zamanda erməni daşnaqlarının əsarətində olan ərazilərimizdəki yer – 
yurd adlarımızın dəyişdirilməsi, bəzilərinin erməni adları ilə əvəz edilməsi, digər 
qisminin erməni sözlərinə uyğunlaşdırılması faktı da yuxarıda deyilənləri bir daha 
təsdiq edir [8, səh.88]. 

Əziz Ələkbərli Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin müxtəlif prinsiplər 
əsasında dəyişdirliməsini faktlar əsasında şərh etməyə çalışmış. “Qədim türk – oğuz 
yurdu – Ermənistan əsərində müxtəlif türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsinin 
prinsiplərini göstərmişdir”. Toponimlərin tədqiqi bu baxımdan da daha vacib sayılır. 

Dilçilikdə ümumi leksik vahidlərin yaranma baxımından toponimlərin ilkin və 
digər onomastik vahidlərin ikinci olması formulası dolaşmaqdadır. Onların dildəki 
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adını daşıdığı obyektin ən səciyyəvi əlamətlərini daşımasından törəməsi qənaəti 
irəli sürür. 

Xüsusi isimlər hər şeydən əvvəl dilin leksik materialıdır və sözdür. Hər bir 
söz isə özündə müxtəlif üslubi imkanlara malikdir. Toponimlər də bu baxımdan 
istisna təşkil etmir, dil faktoru kimi bədii əsərdə üslubi çalarlıq qazanır. Onomastik 
vahidlərin bir qrupu kimi toponimlərlə bağlı aparılan tədqiqatların müəyyən 
istiqamətini üslubi imkanlarının araşdırılması təşkil edir [10,səh. 86]. 

Bədii əsərlərdə toponimlərin üslubi imkanlarından danışan F. Məmmədli 
qənaətlərini iki qrupda ümumiləşdirir: a)Tarixi – regional informasiyaya malik 
toponimlər; b)estetik informasiya daşıyan toponimlər. 

Burada müxtəlif toponimlərin bədii əsərdə informasiya daşıyıcılığını əsas 
kimi götürür. Şübhəsiz, hər bir toponimdə informasiya daşımaq xüsusiyyəti vardır. 
 Söz yox ki, tarixi – regional toponimlər poeziyada estetik çalardan xali deyil. 
Poeziyada başlıca məsələ oxucu hislərini ovundurmaq, onun duyğuları aləminə yol 
tapmaqdır. Belə olan anda poetik onomastikanın tədqiqat obyekti olan xüsusi adlar 
da estetik mahiyyət kəsb edir [11,səh. 132]. 

Ə.Cavadın təxminən 30 il bundan əvvəl toponimlərin üslubi imkanlarının böl-
güsünü vermişdir. Qeyd edək ki, Ə.Cavadov bu istiqamətdə ilk addım atan tədqiqat-
çıdır. Sonralar X.Məhərrəmova bədii əsərdə toponimlərin üslubi imkan qazanmasını 
üç istiqamətdə göstərir: a) konkret toponimlər, b) qeyri-konkret toponimlər, c) süni 
toponimlər [12, səh.159]. 

L.Piriyevanın isə məsələyə bir qədər fərqli münasibəti var. O, toponimləri 
reallığına və qeyri-reallığına görə qruplaşdıraraq aşağıdakı kimi təsnifat aparır: a) 
real toponimlər, b) real bədii toponimlər, c) qeyri-real (uydurma) bədii toponimlər. 
Əslində bədii əsərlərdə toponimlərin real və qeyri-real olmasına görə tədqiqi ən 
ağlabatan yoldur. Bundan başqa Ə.Cavadovun, A.Qurbanovun, X.Məhərrəmovanın, 
D.Əliyevanın, F.Bağırovanın da bölgüsünə əsas istiqamət kimi toponimlərin real və 
qeyri-real olması dayanır [10, səh. 86]. 

Toponimik ad öz həqiqi mənasından çox şerin ilk məqamında poetik 
informasiyaya yüklənir. Bütün bunlar V.A.Nikonovun bu sözünü təsdiqləməyə 
imkan verir. “Coğrafi ad da sözdür. Və buna görə də bütün sözlər kimi, fiziki 
coğrafiya yox, dil qanunlarına tabedir. Toponimika özü üçün xüsusi vasitələr icad 
etmir, amma dildə mövcud olan vasitələrdən istifadə edir, özü də onların olduqca 
cüzi bir hissəsini götürür” [13,səh. 11]. 

Azərbaycan toponimlər sistemində adlar dil mənsubiyyətinə, yayılma adlarına 
görə eyni olmadığı kimi, onların yaranma və törəməsində iştirak edən vahidlər də 
mənşəcə yekcins olurlar [14]. 

Bədii əsərin üslubi məqamlarından söhbət gedərkən bir istiqamət kimi 
ümumişlək sözlərə, dialektlərə, jarqonlara fikir verilsə, digər bir tərəfdən də 
onomastik vahidlərin işlənmə dərəcəsi əsas götürülür. 

Bədii əsərin üslubi imkanları publisist və elmi əsərlərin üslubi imkanlarından 
fərqlənmir. Çünki hər bir yaradıcılıq sahəsinin özünün normativləri var və bu 
xüsusiyyət özünəməxsus qanunauyğunluqların yaranmasına səbəb olur. 

Bütün sözlər kimi real toponimlər özünəməxsus üslubi rənglər qazanır. Bir 
növ bu toponimik adların reallıq çərçivəsindən çıxaraq elastikləşməsi prosesi gedir 
və ad şerin işlək məqamında poetik yükə yüklənir [15, səh.93]. 
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Elçinin yaradıcılığı boyu onun istər hekayələrində istər povest və 
romanlarında xeyli müxtəlif toponimlərə rast gəlirik. 

Bu zənginlik də yazıçı təfəkkürün zənginliyi ilə bağlıdır.  
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Зенфира Аббасова 

Лексико-семантических особенностях различных 
топонимах в творчество Эльчина 

Резюме 
 

В статье говорится лексико-семантических особенностях различных то-
понимах в творчество Эльчина. В этом научном расследование анализир-
ованы топонимы. Наш цель искать такие топонима и анализировать их 
значение. Этом путем мы можем изучать топонимы в творчество Эльчина. В 
данной статье исследуется топонимы которые являются в творчество Эльч-
ина. В этой статье сказано разных топонимах которые делятся на две группы: 
реальные и нереальные. В статье отличается использованием богатой научной 
литературы. 
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Zemfira Abbasova 
The lexical-semantical features of different toponyms 

 in Elchin`s creation  
Summary 

 
This article deales with the lexical-semantical features of different toponyms 

in Elchin`s creation. The toponymical name has style opportunites. Elchin`s 
creation is also rich with toponyms . The author has used the toponyms in their 
places. The toponyms are devided into two groups: real and unreal. Real toponyms 
have their different colours. The article connected with the richness of write`s 
thought . In this article the toponyms are researched in Elchin`s creation. 
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Bildiyimiz kimi, Türk dillərində söz yaradıcılığı əsasən morfoloji yolla realla-
şır. Türk dillərində leksik şəkilçilərlə yaranan düzəltmə sözlərin rolu çox böyükdür. 
Türkiyə türkçəsində və Azərbaycan dilində bir çox düzəltmə söz vardır ki, onlar hər 
iki dildə eynidir. Türk və Azərbaycan alimlərinin bu düzəltmə sözlərə yanaşmaları 
fərqlidir. Müasir dövrdə bu cür sözlər Türkiyə türkcəsində düzəltmə sözlər kimi təq-
dim edilsə də Azərbaycan dilində sadə sözlər adlanır. Lakin bu cür sözlər tarixən, 
qədim Azərbaycan dilində də düzəltmə sözlər olmuşlar. Biz məqalədə hansı 
səbəblərdən düzəltmə sözlərin sadə sözlərə döndüyünü araşdıracağıq. 

İki dil arasındakı bu tip sözlərin müqayisəli tədqiqinə başlamamazdan əvvəl 
ilk öncə Azərbaycan dilindəki düzəltmə sözlərin tarixi inkişaf prosesinə nəzər yetir-
mək lazımdır.  

V. Aslanov Azərbaycan dilinin yazıya qədərki dövrünün materialları əsasında 
düzəltmə sözləri araşdırmışdır. V.Aslanov nümunələrini əsasən DLT-dən götürmüş-
dür ki, bu nümunələr içərisində bizim mövzumuz üçün çox maraqlı faktlar var. Elə 
şəkilçilər var ki, onlar bəzi sözlərdə ayrıca şəkilçi kimi götürülə bilir və bu sözlər 
kök və şəkilçiyə ayrılır. Lakin bəzi sözlərdə isə bu şəkilçilər köklə qəlibləşmiş 
vəziyyətdədir.  

ıt-/üt- şəkilçisi qədim türk dilində bu gün müasir Azərbaycan dilində ol-
duğundan daha məhsuldar olmuşdur. Əgər bu gün bu şəkilçi dilimizdə yalnız feldən 
ad düzəltməyə xidmət edirsə, DLT-ün dilində bu şəkilçi həm də addan fel düzəltmə-
yə xidmət edir. Məsələn, DLT-də işlənən “öküt”(öyüt) sözünün kökü “öy” dür. Bu 
gün bu söz qədim dilimizdə olduğu kimi müasir dilimizdə də düzəltmədir. Lakin 
sonra V. Aslanov DLT-dəki “bulıt” sözünü göstərir. Bu sözün kökü alimin fikricə 
“bul” sözüdür. “Bul” sözü də “bulanmaq, tutqunlaşdırmaq” mənasında işlənir (2, 
12). Bu gün Azərbaycan dilində bu söz sadə söz sayılır. 

 Digər bir söz olan “Ümüd” sözü də bu gün sadə olsa da qədim dildə düzəlt-
mə söz kimi təqdim olunub. Yəqin ki, bu sözün kökü “ummaq” felidir (2,93). 

DLT-dəki “qarğış və alqış” sözləri də ki, bu qədim türk dillərində düzəltmə 
sözlər kimi təqdim olunur. Maraqlıdır ki, bu gün müasir dilimizdə bu sözlərin biri 
“qarğış” sözü düzəltmə söz kimi işlənir və kök “qarğı(maq)” feli bu gün də dildə 
öz müstəqilliyini qoruyub saxlamışdır. “Alqış” sözü isə qədim dilimizdə düzəltmə 
söz olsa da bugünkü ana dilimizdə kök və şəkilçiyə parçalanmayan sadə söz kimi 
işlənir. Əslində bu sözün kökü “alqa” feli olmuşdur ki, qədim dildə “alqışlamaq” 
mənasında işlənsə də bu gün dilimizdə bu fel yoxdur. Ona görə də bu gün müasir 
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Azərbaycan dilində “alqış” sadə söz kimi, “qarğış” isə düzəltmə söz kimi verilir 
(2,96). 

DLT-də işlənən “eniş” və “yoxuş” sözləri də maraqlı sözlərdəndir. Bu sözlər 
abidədə düzəltmə sözlər kimi qeydiyyata alınıb. Bu gün müasir Azərbaycan dilində 
“eniş” düzəltmə söz kimi işlənir: en+iş. Lakin “yoxuş” sözü bu gün kök və 
şəkilçiyə ayrılmır. Lakin DLT-də “yoquş” düzəltmə sözdür və sözün kökü 
“yoq”(yüksəltmək, ucaltmaq, qaldırmaq, artırmaq) mənaları verir. V. Aslanov 
“yüksək, yüksəl, yuxarı” sözlərinin də kökündə, bünövrəsində “yoq” sözünün 
dayandığını söyləyir. Bu sözlərdəki “-sək,-səl,-ğ/arı” hissəccikləri şəkilçilərdir 
(2,97). 

DLT-də düzəltmə söz kimi işlənən “Ayıq” sözünün kökü olan “ay” sözü 
qədimdə “ayılmaq, özünə gəlmək” mənaları vermişdir. Bu gün “ayıq” sözü sadədir 
(2,98). 

S. Cəfərov da Azərbaycan dilində leksik yolla söz yaradıcılığından danışarkən 
dilimizdəki düzəltmə sözlərin köklərinin müstəqil məfhum ifadə edə bilmək gücünü 
itirərək sadə sözə çevrilmə prosesindən bəhs etmişdir (1,97). Alim bu sözləri misal 
kimi göstərərək, onların bu gün kök və şəkilçiyə ayrıla bilmədiyini qeyd etmişdir: 
qovğa, dalamaq, qapamaq, qızarmaq, gizləmək, qaymaq, parlamaq. dartmaq, 
qayış. və s. Bu sözlərin kökləri olan “qov, dal, qap, giz, qay, par, dar, qay” öz müs-
təqil mənalarını itiriblər. Bu gün onların kökünün hansı mənada işləndiyini yalnız 
diaxronik tədqiqatlar nəticəsində ayırd edə bilərik.  

Bu tip sözlər Türk və Azərbaycan dilində də çoxdur. Bu gün Türkiyə 
türkcəsində və Azərbaycan dilində sadə sözlər kimi təqdim olunan bir çox söz var 
ki, onlar tarixən düzəltmə sözlər olmuşdur. Sonrakı dönəmlərdə isə köklərlə şəkilçi 
bir - birinə qarışmış, qəlibləşmiş, daşlaşmış, asemantikləşmişdir.  

Bu cür sözlərin hamısını bir məqalə içərisində araşdırmaq, təqdim etmək 
imkanımız məhdud olduğu üçün biz yalnız Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan 
dilində paralel işlənən bir neçə sözü araşdırmağa çalışacağıq. Türkiyə türkcəsində 
və Azərbaycan dilində bir çox sözlər vardır ki, bu sözlər Türkəyəli alimlər M. 
Ergin, T. Banguoğlu, Z.Korkmaz tərəfindən Türk dilinin qrammatikası kitablarında 
düzəltmə sözlər kimi təqdim edilmişdir, lakin müasir Azərbaycan dilçilərindən  S. 
Cəfərovun,M. Hüseynzadənin, B. Xəlilovun əsərlərində sadə sözlər kimi 
verilmişdir. Bu gün Türkiyə türkcəsində düzəltmə söz kimi görünən “ z- əkiz , -- 
buynuz , sinə < gögüz , göz , diz ; -ka , -ge -dən başqa , özgə; ; -az , -ez- ayaz ; -l- 
yaşıl ; -a , -e- bənzə ; - qır , - kir, -kur , - kür - hayqır , fışqır, çəmkir , püskür ; -r- 
bağır, çağır , geğir , aksır , öksür ; - ak- bıçaq , konak , ürkək ; - gic , - giç, - güc; - 
güc- başlanğıc ; - cak , -cek - ; böcək < böğcek ; -n- tütün , uzun , bütün; - ş Alkan 
( alqış ); - sak , -sek sarımsaq , bağırsaq ; kursa < kurugsak ; dirsək < tirsgek ; 
bağırsaq < bağarsuk ; axsaq , kurumsak ; - bac , - bec “ dolanbaç”; - maça , - 
məcə “bilməcə”; -ala , - ələ “kovala , ovala , silkələ; -sa , se “görset”; sa , -se 
“qəribsəmədən”; - sa “susamak”; - an “oğlan” ; -lak – oğlaq ( keçi balası); - ım - 
xanım - , begüm ; -ın - yalın , qalın ; -das- karındaş > qardaş , yoldaş , addaş ; - əri 
-içəri , yuxarı , çölə , irəli; - ğa/ğə- onurğa, qasırğa (4,184-238) kimi sözlər 
Azərbaycan türkcəsində sadə sözlər adlanır. Türk dilçilərinin əsərlərində düzəltmə 
sözlər adı altında verilən bu sözlərdəki şəkilçilər qeyri-məhsuldar şəkilçilər adı 
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altında qeyd olunubdur. Biz bu məqaləmizdə onlarda bir neçəsinin mənşəyini 
araşdıracağıq. 

Bildiyimiz kimi, türk dillərinin ilkin dövrlərində təkhecalı sözlər mövcud 
olmuşdur. Türk dillərində sözün tərkibinin inkişafında bəzi istiqamətlər qeydə 
alınmıştır. Bunlardan birincisi və ən əhəmiyyətlisi təkhecalı sözlərin azalması, iki 
və üçhecalı sözlərin artmasıdır. Türk dillərinin ən qədim dövrlərindən başlayan və 
bu günə qədər sürən bu proses indiyə qədər davam etməkdədir. Yazılı abidələrin 
meydana gəldiyi ilk dövrlərdən (VII-VIII əsrlərdən) indiyə qədər türk dillərində 
təkhecalı sözlərin qarşılığının çoxhecalı sözlərlə verilməsi daha geniş yayılmışdır. 
Müasir dövrdə ikihecali söz kimi qeyd olunan bəzi sözlər qədim dövrlərdə düzəltmə 
sözlər olmuşdur. 

“Türk dillərini araşdırarkən qarşınıza zaman zaman elə sözlər çıxır ki, bunları 
Türk dilində quruluşca hansı sözlərə aid etmək lazım gəldiyi bilinmir.Belə ki, 
qarşılaşdığımız sözlərdə şəkilçi, qrammatik şəkilçi olduğu halda, bu şəkilçi o sözün 
tərkibində vaxtı ilə leksik şəkilçi kimi istifadə edilmişdir”(10,1). 

Tarixən düzəltmə söz olub bu gün sadə söz kimi görünən bu cür sözlər ase-
mantikləşmə adlı bir prosesin məhsullarıdır. Asemantikləşmə - qədim sözlərin və 
digər dil vahidlərinin bir qisiminin dilin sonrakı inkişaf mərhələlərində 
suverenliyini itirməsi, qalıq şəklində digər sözlərdə izini qoruyub hifz etməsi 
hadisəsidir. Bu hadisə nəticəsində qədim söz kökləri digər sözlərlə, xüsusilə, leksik 
və qrammatik şəkilçilərlə birləşərək, kök və şəkilçiyə parçalanmayan sözlərə dönur 
(10,12). Rus dilçiliyində geniş sahədə istifadə edilən bu termin Türkiye türkçesi 
üçün bir qədər yad termindir. Türk dilçilərindən bir çoxu, o cümlədən, məşhur alim 
Z. Korkmaz “asemantikləşmə” termininin qarşılığı kimi “qəlibləşmə” terminindən 
istifadə etmişdir. 

Z. Korkmaz sözlərdəki qəlibləşmə hadisəsini geniş sahədə araşdıran alimlər-
dən biri və bəlkə də birincisidir. Z. Korkmaz yazır: “Qəlibləşməni söz yaradıcılığın-
dan ayıran nöqtə, qəlibləşməyə düçar olmuş şəkilçinin, adından da göründüyü kimi 
morfoloji yolla əmələ gəlmiş sözlərdə olduğu kimi, hər hansı bir sözdüzəldici şəkil-
çi özəlliyi daşımamasıdır. Asemantikləşmə nəticəsində ardıcıl halında sözlər deyil, 
daha çox tək- tək sözlər meydana gəlir”(10,28). Sadə sözün düzəltmə sözə, düzəlt-
mə sözün isə qəlibləşmə prosesindən keçərək yenidən sadə sözə dönüşünü belə 
göstərərdik: 

Sadə söz → düzəltmə söz → qəlibləşmiş söz → sadə söz. 
Asemantik sözlər o sözlərdir ki, dildə yalnız sözlərin tərkibində qalır, lakin 

müstəqil şəkildə istifadə edilmir, müstəqilliyini itirir. Bu kimi sözlər ilkin variantla-
rını düzəltmə və mürəkkəb sözlərdə mühafizə edir. Məsələn: il(ireli), sı(sındır), 
alda(aldat), quc(qucaqla) və s.  

Tahsin Banguoğlu “içəri, yuxarı, çölə, ileri” (10,29) sözlərini düzəltmə söz 
kimi vermişdir. Bu sözlərin -əri- şəkilçisi ilə düzəldiyini söyləmişdir. Z. Korkmaz 
bu cür sözlərin -garu / /-gerü şəkilçisi ilə işləndiyini söyləyir. “... Şəkilçi, ilk şəkli 
ilə ya da səs dəyişməsinə məruz qalmış bəzi sözlərdə daha qədimdən qəlibləşməyə 
meyl göstərmiş və bu yolla, kiçik bir məna dəyişikliyinə uğrayaraq, istiqamət 
göstərmə xüsusiyyətini itirmiş və zərfləri meydana gətirmişdir” (3,29). 

Z.Korkmaz bu nümunələri göstərmişdir: Məsələn, taşkarı (< taşkar - ı < daş + 
ık -ar- ı), yokarı (< yox + ar - ı ) (10,29). Bu cür sözlər Azərbaycan dilinin 
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qrammatikası kitablarında sadə sözlər kimi təqdim olunur. Lakin bu gün Azər-
baycan dilində də istifadə edilən bu cür sözlər əslində düzəltmə sözlərdir. Bu kimi 
sözlərdə kök və şəkilçi qəlibləşmişdir və müasir dövrdə onlar sadə sözlər kimi gö-
rünür. “Ireli” sözünün kökü olan “il” adına “Əhmədi Harami” dastanında rast gə-
lirik. Əsərdə bu addan “ön, qabaq” mənalarında istifadə edilir. “İl” adının mənası-
nı isə indi “ön, qabaq” sözləri ilə yanaşı həmin sözə - əri <- qa + ru / /- gerü 
şəkilçisinin artırılması ilə “ireli < irəli < ilgerü” sözləri yaranır.“Il” sözünün 
qəlibləşməsi qədim türk yazılı abidələri dövründən başlamışdır. Belə ki, həmin 
abidələrdə bu ad artıq “ilgerü” (ireli), ilik, ilki (ilk, birinci) sözlərinin içərisində 
görünür. Qədim abidələrdən “ilgerü” sözündəki - gerü –şəkilçisi digər sözlərdə də 
məhsuldar şəkilçi kimi (istiqamət bildirən şəkilçisi kimi) əvvəl leksik şəkilçiyə dön-
müşdür, daha sonrakı dövrlərdə isə qəlibləşərək yalnız bir neçə sözün içərisində 
qalmışdır. Buna görə bu sözdə qrammatik məna itmişdir. Nəticədə “ireli” sözündə 
“istiqamət” mənası çox az sezilir. Daha çox “ön, qabaq” mənalarında istifadə 
edilir. İndi “ireli” sözünün yönəlmə (və digər) hal şəkilçisi ilə istifadə edilməsi də 
fikrimizi təsdiqləyir. Məsələn, irəliyə, irəlidə. “İrəli” sözünün “ön, qabaq” məna-
larında istifadə edilməsi ilk orta əsrlərdən başlamışdır. Abu Həyyan və “Ət-töhfət 
üz Zəkiyyə” lüğətinin müəllifi da hələ XIV əsrdə “ilgerü / / ireli” sözünün “ön, 
qabaq” mənası bildirdiyini göstərir. Qədim dövrlərdə düzəltmə söz kimi mövcut 
olmuş bəzi sözlərdə şəkilçi asemantikləşmiş, yəni qəlibləşmiş, köklə qarışaraq 
daşlaşmışdır. Buna nümunə kimi “irəli” sözünü göstərə bilərik. 

 Türkiyə Türkcəsindəki asemantikləşmə (qəlibləşmə) hadisəsi Z. Korkmaz 
tərəfindən araşdırılmış, onun bir çox əsərlərinin mövzusu olmuşdur. Z.Korkmaz 
yazır: “Sifət - fel şəkilçilərindəki qəlibləşmə hadisəsi, digər türk dillərində olduğu 
kimi, Türkiyə türkcəsində də düzəltmə adların ən gözəl nümunələrini verməkdədir. 
Yazı dilimizdə (və Anadolu dialektlərində) ən çox asemantikləşməyə uğrayan 
şəkilçilər bunlardır.: - dik / /- duk , - mış / /- muş , - qan , - an , - ar , - ( ı ) r / / - 
(u ) r , - maz , - ası , - acak. Z. Korkmaz bu nümunələri göstərmişdir : yastıq (< 
yat- tuk , yaqut) . Sıttık “yastıq” < sit- " yatmaq, yalan (< yal - qan ), yıldırgan “ildı-
rım” və s. (10,31). 

Şəkilçilər asemantikləşərkən ilk əvvəl qrammatik şəkilçilər leksik şəkilçilərə 
dönür. Sonra leksik şəkilçi kimi istifadə edilən bu şəkilçilər qrammatik şəkilçi kimi 
funksiyalarını itirərək qəlibləşmiş morfemə dönür. Məsələn:-garu,-gerü / /-arı,-əri- 
yönlük halın şəkilçisi, -ın,-in,-n yiyəlik halın şəkilçisi. Bu şəkilçilər bu gün -ireli / / 
irəli, içəri sözlərində qəlibləşmiş şəkildə yaşayırlar. -Garu//-gerü//,-qarun//-kerü 
şəkilçiləri Uyğur və xüsusilə Göytürk mətnlərində geniş istifadə edilərək yönlük 
halın şəkilçisi kimi qarşımıza çıxır. Bəzi leksik şəkilçilərdə qəlibləşmə prosesi çox 
qədimdən başlamışdır. Orxon-Yenisey yazılarından da əvvəl. Məsələn:-garu,-gerü,-
tu,-ru,-ra,-re- şəkilçiləri abidələrdə -geri, bura, ora, şura, bəri, hara, nərə, içre, 
üzrə, dışra / / daşra və s. kimi işlənir. 

Digər bir nümunəyə də diqqət edək. Z. Qorxmazın, T. Banguoğlunun, M. Er-
ginin əsərlərində “bıçaq” sözü düzəltmə söz kimi verilmişdir “Bic – ak” sözündəki 
- ağ hissəciyini yuxarıda adları çəkilən müəlliflər sözdüzəldici şəkilçisi kimi təqdim 
edirlər. 

Müasir Azərbaycan dilində bu söz sadə söz sayılır. Əslində bu söz qədim 
dövrlərdə düzəltmə söz olmuşdur.“Bilə” feli (itile, bülövlə) mənalarında yazılı 
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abidələrdən, türk, qaqauz, qumuq, noqay, Krım tatarlarının dilində istifadə edilmiş-
dir.“Bilə” feli daha qədim kökdən törəmişdir.Qədim türk yazılı abidələrində “bi” 
(tiyə, bıçaq) - bir - biçək , bi - bıçğu kimi qoşa yazılan sözlərin tərkibində bu feli 
görürük. Bu sözün kökü türtkoloqlar tərəfindən -bi , -bı , -pi şəklində təqdim edilir. 
Dilçilərin çoxu -bi // -pi // -bı //- pı - sözünün “bıçaq, tiyə, ülgüc” mənalarında 
müxtəlif türk dillərində işləndiyini qeyd edirlər. 

Azərbaycan dilində sadə sözlər kimi görünən bu cür düzəltmə sözlər haqqında 
məşhur professor Tofiq Hacıyev yazır: “Kitabi- Dədə Qorqudun dilində və XVII 
əsrə qədər “bulmaq və qonmaq” felləri kök və şəkilçiyə ayrılmışdır” (8,18). Lakin 
bu gün “bulmaq” feli Azərbaycan dili üçün arxaikdir. Bu gün Türkiyə türkçəsi 
“bulmaq” felini qoruyub saxlamışdır. Türkiyə türkcəsində “bulmaq” sözü kök və 
şəkilçiyə ayrılır”. Lakin bu dediklərimiz bizə əsas vermir deyək ki, mənasını itirən 
hər bir söz şəkilçiyə dönür. Məsələn: “ulduz” sözünün 2-ci “qisimini nə söz, nə də 
şəkilçi adlandırmaq olmaz. Əgər “ulduz / ulduz / yulduz” sözündə sözün ilk hecası-
nın semantik mənası olsaydı “diz / duz” hissəciyini şəkilçi adlandırmaq olardı. Düz-
dür etimolji istiqamətdən -yul/-yıl- sözləri qədim dövrlərdə müstəqil söz kimi işlən-
mişdir. Uyğur-Özbək abidəsi olan “Məhəbbətnamədə”, M. Kaşğarinin “Divan” ında 
bu sözə “məşəl, işıq, parıltı” mənalarında rast gəlinir.“Kökün mənası qalsa da, əgər 
sözdə leksik mənadan məhrum nə varsa hamısını şəkilçi adlandırmaq olmaz. Söz 
mənasını itirir və ya səs dəyişməsinə uğrayır. Bir başqa vəziyyətə düşür. Lakin bu 
hal onun şəkilçiləşməsi anlamına gəlmir” (8,18). 

Daha sonra T. Hacıyev “İşıq” sözünü nümunə kimi göstərir. “İşıq” sözü 
Azərbaycan dili üçün sadə, Türkiyə türkçəsi üçün düzəltmədir. İşık- qədim 
dövrlərdə “dəbilqə, işıq” mənalarında işlənmişdir. İndi bu sözün yalnız sonuncu 
mənasından istifadə edilir. 

Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində qədim zamanlardan müasir dövrə 
qədər işlənən maraqlı sözlərdən biri də “qonsu” sözüdür. “Qonmaq , qonaq , 
qonşu” sözləri etimoloji baxımdan eyni felin derivatlarıdır.“Qonmaq” – qədim türk 
dilində “gecələmək” mənasında işlədilir. Lakin bu gün Türkiyə türkçəisndə “konak” 
isimdir və öz ilk mənasına daha çox bağlıdır (8,18). Z.Korkmaz bu söz haqqında ya-
zır: “Qonşu (< kon- u , kon- uş - u)” bir - birinə yaxın yerdə oturan adamlar mənası 
verən bir sözdür “ (8,44). “Qon” feli həm qədim türk yazılı abidələrdə, həm də 
müasir dilimizdə işlək sözlərdən biridir. Lakin yazılı abidələrdə bu fel müasir 
dilimizdəki mənaları ilə yanaşı bir sıra əlavə mənalara da malik olmuşdur: “Gecə 
yerləşmək, məskunlaşmak” - və s. mənalara. Qədim türk yazılı abidələrində qon / / 
kon felinin törəmələrində də həmin mənalar özünü göstərir. Məsələn, konağ (istira-
hət yeri), konal (gecələmək, yerləşmək); konat (yerləşdir); konğu (yaşayış yeri); 
konım (qohum, əqraba); konut (sığınacaq), konutçu (sığınacaq verən adam) və s. 
Çağdaş Azərbaycan türkcəsində isə “- qon” feli “uçan canlıların yerə enməsi” 
mənasını verir. Qədim yazılı abidələrdəki mənalar isə qəlibləşmiş, yalnız “qonaq , 
qonşu , qonum –qonşu” sözlərində izini saxlamışdır (9,53). 

Digər bir nümunəmiz isə “qarı” sözüdür. Türk dillərində kar / / qar : ~ qar / / 
qar- (arvad) təkhecalı kökdür. Müasir Azərbaycan dilində bu söz sadə söz sayılır. 
Bu sözdə kökün hər iki tərəfi qəlibləşmişdir. Kar // qar feli ona ad düzəldən -ı- , 
şəkilçisi artırılmaqla meydana gəlmişdir və - qarı – ismində öz izini saxlamışdır. - 
Kar // qar ismi isə həmin ismə fel düzəldən -ı- şəkilçisinin artırılması ilə- ər- ( 
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kocal) felində izini saxlamışdır. Bu qəlibləşmə prosesinin nəticəsində yeni düzəltmə 
söz meydana gəlmişdir. Məsələn, qoca~ər. İndi isə Türkiyə türkcəsində və Azər-
baycan dilində bu gün sadə sözlər kimi istifadə olunan, lakin tarixən düzəltmə söz 
olmuş bir neçə sözə nəzər yetirək. Məsələn, “kiçik // küçük”, “ gödək, gödəl, gödə-
rək” sözləri də çox maraqlı sözlərdəndir. Azərbaycan türkcəsində istifadə olunan “- 
kiçik, kiçilmək , kiçicik” sözləri bu gün sadə sözlərdir. Lakin burda - kicik - kökdü , 
-k , - l, - cik - isə şəkilçidir. 

“Gödək , gödəl , gödərək” sözlərində isə - gödə - kökdür , -k , l- , rək –isə 
şəkilçidir. “Yumşaq - q, alça - q, işı- q, uz - un, uz -aq , uz - an, uz - at, oya - q, oya 
- n, oya –t” sözlərini də bu gün kök və şəkilçiyə ayırmaq çox çətindir.Türkiyə türk-
çəsində və Azərbaycan dilində bir çox leksik şəkilçi var ki , bu şəkilçilər bu gün 
canlılığını itirərək içərisində olduqları sözlərdə köklə qarışmış vəziyyətdədir (5,65). 
Y.Məmmədov “kişi” sözünü nümunə kimi göstərir.“Alka ( alqış )” sözündə -ş- 
şəkilçisi də artıq donmuş, qəlibləşmiş şəkildədir. Lakin M. Ergin bunula birlikdə bu 
şəkilçiylə işlənmiş bir sıra sözlər göstərmişdir ki, onlar Azərbaycan dilində olduğu 
kimi işlədilir. Məsələn: tanış, qarğış və s. “Qədim və Orta əsrlər Türkçəsiylə qədim 
Anadolu türkcəsində nisbətən daha çox nümunələr verən - (ı ) z -/ /- (u) z – şəkilçisi, 
Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində ancaq iki - üç sözdə öz varlığını qalıq 
halında mühafizə edib saxlamışdır. Məsələn, əmzir - (< em - izir ), utuz – 
“qumarda yenilmək”(< ut- uz-), damazlıq(<tam-ı-z)kimi” (5,62).  

 - ( ı ) z / / - (u ) z şəkilçiləri Türkiyə türkcəsində bir qism saylara əlavə oluna-
raq topluluq bildirən sifətlər düzəldir. Məsələn, əkiz (uşaq), üçüz (doğum), yediz 
(bala) kimi. Lakin Azərbaycan türkcəsində bu sözlərdən yalnız “əkiz” sözü çağdaş 
dövrdə işlədilir.  

Qədim Anadolu Türkcəsində “tamzır” (damlatmaq) (< tam -ı- zir ) fellərində 
bu şəkilçi vardır. -ka , -ge şəkilçisi də qədimdən bəri donmuş olaraq, iki sözdə hifz 
olunur. Məsələn, başqa, özgə. “Oğlan ( < oğul - an ), ərən, isti, isinmək” sözlərində 
-oğul, ər, is - kök mövqeyindədir, - q, - t, -n- şəkilçidir(9,165). Gecə (< gec- e), 
qarşı(< qarışı), yenə (< yan -a “geri dönərək” ), ətraf (< çevir-e ) sözlərindəki -e , ı , 
a , - şəkilçilərini Z. Korkmaz artıq qəlibləşmiş şəkilçilər kimi təqdim etmişdir. 
 Azərbaycan dilində də bir çox fellər var ki, onlar sadə sözlər kimi görünsələr də 
tarixi – müqayisəli araşdırma nəticəsində onların düzəltmə söz olduğu aşkar-
lanmıştır.  

Məsələn, darıl / darıh ; dağıl/dağıt, tərpən / / tərpəş / / tərpət . “Darıl, darıh” 
fellərinin kökü “darı” felidir. “Dağıl, dağıt”– fellərindəki -l və -t şəkilçilərinin mə-
na növ şəkilçiləri olması heç bir şübhə doğrutmur (6,2). 

Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində “uzan , uzat” felləri işlənir. Bu 
fellərin kökü “uza” felidir. Həmin fel qədim türk dillərində işlənilib. Müasir türk 
dillərindən bəzilərində Türkiyə türkcəsində, Azərbaycan dilində, türkmən dilində is-
tifadə edilir. M. Mirzəliyeva bildirir ki, Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində 
“uzan” sözünün kökü olan “uza” özü düzəltmə sözdür. “Uza” feli “uz” kökündən 
və “-a” şəkilçisindən meydana gəlmişdir.  

Azərbaycan nağıllarında bu söz tez-tez istifadə edilir. “Az getdi, üz getdi, 
dərə-təpə , düz getdi”. Bu sözlərdəki “Uz” sözü “az” sözünün sözünün antonimi ki-
mi “çox” “uzun” mənalarında istifadə edilmişdir. Bu mənanı “Uzan, uzat, uza, 
uzal” fellərində görmək olar (7,82). “Qədim Türkcədə addan bir sıra sifətlər düzəl-
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dən bir vurğulu -in şəkilçisi vardır. Məsələn, uzun, yaxın, yoğun, üstün, qalın, 
sərin, çətin, qarın, boyun, oyun. Çox qədim düzəltmə söz olduqları anlaşılan bu 
sifətlərin köklərini ayırd etməkdə çətinlik çəkirik. Bu sözlərə dialektlərdə 
şəkilçisiz halında rast gələ bilmirik. T. Banguoğlunun nümunə göstərdiyi bu 
sözlər eyni ilə Azərbaycan Türkcəsində istifadə olunur. Hər iki dildə bu sözləri 
müasir dövrdə kök və şəkilçilərə ayırmaq çox çətindir. Ona görə bu sözlərin hər 
iki dildə sadə söz kimi təqdim edilməsi daha doğrudur.Sonda demək istəyirik ki, 
Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan türkcəsində istifadə olunan sadə sözlər 
tarixən quruluşca düzəltmə olmuşlar. Düzəltmə söz adı ilə verilmiş sözün 
içərisindəki şəkilçi, əgər bu gün işlək deyilsə və digər sözlərin əmələ gəlməsində 
iştirak etmirsə, bu şəkilçilər artıq şəkilçi deyil, sözün bir hissəsi sayılmalıdır. 
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Gatibe Mahmudova 
The asemantical suffixes in turkish and azerbaijani languages 

Summary 
 
Both in turkish and azerbaijani languages there are a lot of words that are 

absolutely the same. The derivatives words inthe turkish language which are 
given like simple words.But these words have been simple words historically 
were derivatives words.  

In this article we will explore the root of these type words and investigate 
why these derivatives words have chanched to simple words. 
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   Гатиба Махмудова 
Асемантицеские суффиксы в турецком и азербайджанском языках 

Резюме 
 

Существует множество производных слов, одинаковых в турецком и 
азербайджанском языках. Подходы турецких и азербайджанских ученых к 
этим производным словам различаются. Если на современном этапе в турец-
ком языке данные слова представленье как производных, то в азербайджанс-
ком языке считаются непроизводными, хотя исторически, в древнем азербайд-
жанском языке были непроизводными.Статья нацелена на исследование при-
чин перехода производных слов в непроизводные.  

 
Rəyçi:           Məhəbbət Mirzəliyeva 
                    filologiya elmləri doktoru 
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SİFƏT DÜZƏLDƏN SUFFİKSLƏR 
 

Açar sözlər: Suffiks, grammatika, produktiv, sifət düzəldən, morfoloji, leksika, 
semantika, nitg hissələri, söz kökü. 
Ключевые слова: Суффиксы, грамматика, продуктивность, образование 
прилагательных, морфологический, лексика, сематика, части речи, корень 
слова. 
Key words: suffix, grammar, productive, creating adjectives, morphological, lexics, 
semantics, parts of speech ,root of the word.  

  
Tədqiqat məqsədindən asılı olaraq, suffikslərin müxtəlif təsnifatından istifadə 

olunub və təkliflər olunub. Suffikslər öz mənşəyinə görə, yaratmalı olduqları nitq 
hissəsinə görə, işlənmə tezliyinə görə (nə qədər tez-tez ona rast gəlinir), praktik 
olmağına görə, xarakteristikalarına görə təsnif olunurlar. Suffikslər sözün sonunda 
tam yeni söz əmələ gətirmək üçün yerləşən sözdüzəldici şəkilçilərdir. Suffiksin se-
mantik dəyəri vardır, amma ona müstəqil nitq hissəsi kimi rast gəlinmir. Morfoloji 
cəhətdən iki söz məsələn: “jewels”, “jewelry” sözləri ilkin olaraq eyni prinsipli kök-
dən yaranıb; konsepsual struktur hər iki sözdə: -s “jewels” sözündə və “-ry” 
“jewelry” sözündə cəm bildirir. Amma fərq isə onların qrammatik və leksik mə-
nasındadır. “–s” şəkilçisi qrammatik kateqoriyanı dəyişməyən formantdır. “Plural” 
(cəm), burada “– ry” “individuallar qrupu, topluluq” semantik əsaslı söz sinfini 
yaradır.  

Nitq hissələri içərisində suffikslər leksik-qrammatik qruplarına əsasən seman-
tik cəhətdən təsnif olunurlar və nəhayət amma ən azı olmadan onların əlavə olun-
duğu kök (stem)-lərin növündən asılı olaraq təsnif olunurlar. Sinxron yanaşma ilə 
uyğun olaraq biz müasir ingilis dilində tez-tez rast gəlinən nitq hissələrinə görə 
təsnif etməyə başlayaraq bu daha məqsədəuyğun olardı.  

Onların mümkün semantik gücünü işıqlandıran sözlər uyğun şəkildə irəlidə 
göstəriləcək. Əgər biz öz yanaşmamızı dəyişsək, suffiksləri siqnalizə (signalize) 
etmək üçün xidmət etməli olduğu leksikoqrammatik mənası ilə maraqlansaq, biz 
hər bir nitq hissəsinin tərkibində daha çox açıqlanmış leksik qrammatik siniflər və 
qeyri-siniflər olduğunu bilməyə nail olarıq.  

Leksik qrammatik sinif eyni leksik-qrammatik məna daşıyan leksik element-
lər sinifi kimi və həmçinin bu vahidlərin içərisində ifadə olunan qrammatik kateqo-
riyalar daxil olan ümumi formalar sistemi kimi təyin edilə bilər. Bir sinifin element-
ləri eyni uyğun söz ilə əvəz oluna bilər və özünə xas morfoloji nümunə ilə və ümu-
mi sözdüzəldən affikslər ilə xarakterizə oluna bilərlər.  

 Sırf sifət əmələ gətirən suffikslərlə yaxından tanış olaq. Hər nitq hissəsinin öz 
sözdüzəldici suffiksləri olduğu kimi sifətində də özünə məxsus sözdüzəldici 
suffiksləri vardır. Bu suffikslər də müxtəlif qruplara bölünürlər.  
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Sifət əşyanın əlamətini göstərir və “what”, “what kind of” (necə), “which” 
(hansı) suallarına cavab olur.  

Quruluşuna görə sifətlər: 
sadə (big, large, red, niece, etc); 
düzəltmə (historical, hopeless, wonderful); 
mürəkkəb ( dark-blue, good-looking, brand-new) olurlar.  
Sadə sifətlər bir kökdən ibarət olur və onlara heç bir suffiks artırılmır.  
Düzəltmə sifətləri əmələ gətirmək üçün isim, fel və sifətlərə sözdüzəldici suf-

fiks və ya prefikslər əlavə edilir. Ingilis dilində əsas sifətdüzəldici suffikslər 
aşağıdakılardır:  

- ful - careful, doubtful (isim) 
- less – hopeless, useless (isim  
- ous – dangerous, famous (isim) 
- able – countable, eatable (fel) 
 comfortable (isim) 
- ible - responsible (isim) 
- ish - childish ( isim) 
- ent/-ant - different, important (fel)  
- al – cultural (isim) 
- some ( handsome)  
Suffikslər produktiv və qeyri-produktiv olurlar. Qeyri-produktiv suffikslərə - 

full, -ible, -able, -ant, -ent, -en, -ous, -some aiddir.  
Produktiv sifət düzəldən suffikslərə -less (friendless), -like, -ish, -ed, aiddir.  
Əksər sifətlərin müqayisə dərəcələri vardır: müqayisə və üstünlük dərəcələri.  
Müqayisə dərəcəsi keyfiyyətin nisbətən yüksək dərəcəsini göstərir.  
Üstünlük dərəcəsi keyfiyyətin ən üstün dərəcəsini göstərir.  
Qeyd etdiyimiz kimi sifətin adi dərəcə (the positive degree), müqayisə dərəcə-

si (the comparative degree), üstünlük dərəcəsi ( the superlative degree) vardır.  
Sifətlərə xas olan əlamət və keyfiyyətlərin dərəcələri iki yolla ifadə edilir.  
1) sintetik yolla, yəni sifətlərin sonuna suffikslər əlavə etməklə; 
2) analitik yolla, yəni sifətlərin əvvəlinı köməkçi söz əlavə etməklə.  
Bu üsullardan hansının seçilməsi ixtiyarı olmayıb, sifətin fonetik tərkibindən 

asılı olur: birhecalı və bəzi ikihecalı sifətlərin dərəcə formaları sintetik, iki və daha 
çox hecalı sifətlərin dərəcə formaları isə analitik yolla düzəldilir.  

Sifətin adi dərəcəsini düzəltmək üçün heç bir suffiksdən istifadə olunmur. 
Sifətlər adi dərəcədə as....as, not so.....as bağlayıcıları ilə işlənərkən müqayisə olu-
nan şəxs və əşyaların eyni dərəcəli keyfiyyətə, əlamətə malik olub olmadığını bil-
dirir.: 

1) as......as bağlayıcısı müqayisə olunan şəxs və əşyaların eyni keyfiyyət, 
yaxud əlamətə malik olduğunu, 2) not so....as və not as.....as bağlayıcıları ilə 
müqayisə olunan şəxs və əşyaların qeyri-bərabər əlamət yaxud keyfiyyətə malik 
olduğunu bildirir. Məsələn: 

 
1) My brother is as strong as yours – Mənim səninki kimi güclüdür. 
2) Their way is not so long as mine – Onların yolu mənimki kimi uzun deyil.  
 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 128

Birhecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün onların sonuna “–er”, 
üstünlük dərəcəsini düzəltmək üçün isə “-est” suffiksi artırılır, məsələn:  

adi dərəcə müqayisə dərəcəsi üstünlük dərəcəsi 
 long  longer   longest  
 short  shorter   shortest  
İkihecalı sifətlərin əksəriyyətini və çoxhecalı sifətlərin hamısının müqayisə 

dərəcəsi analitik yolla, yəni müqayisə dərəcəsində sifətdən əvvələ “more”, üstünlük 
dərəcəsində isə “most” sözü artırmaqla düzəldilir. Məsələn: 

 adi dərəcə müqayisə dərəcəsi üstünlük dərəcəsi 
 famous  more famous  most famous  
 important  more important  most important 
Sifətin müqayisə dərəcəsində hər hansı bir şəxs və əşyanın başqa bir şəxs ya-

xud əşyadan keyfiyyətcə artıq olduğu bildirilir. Bu halda “than” sözündən istifadə 
olunur. Bu bağlayıcı dilimizə “-dan, -dən” şəkilçisi, yaxud da “– dan... daha”, 
“dən... daha” tərkibi ilə tərcümə edilir. Məsələn,  

1) My room is larger than yours - Mənim otağım sizinkindən (daha) genişdir. 
2) This question is more important than that one – Bu məsələ ondan (daha) 

vacibdir.  
Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də üstünlük dərəcəsi əşya və 

ya şəxsin onun daxil olduğu sinifdə ən yüksək keyfiyyətə malik olduğunu bildirir. 
Məsələn: 

1) The Volga is the longest river in Europe – Volqa Avropada ən uzun 
çaydır. 

2) The USA is the most democratic country in the world – ABŞ dünyada ən 
demokratik ölkədir. 

Müasir ingilis dilində bir neçə sifət vardır ki, onların dərəcə formaları 
superletiv yolla düzəldilir, yəni hər formada (adi, müqayisə və üstünlük dərəcə 
formalarında) müxtəlif kökdən olan sifət işlənir. Bu sifətlər aşağıdakılardır: 

adi dərəcə müqayisə dərəcəsi üstünlük dərəcəsi 
good  better   best 
bad   worse   worst 
little  less   least  
Sifətin aşağıdakı sintaktik xüsusiyyətləri vardır: Cümlədə sifət həm təyin, 

həm də tamamlıq ola bilər. 
A little fat chap thrust out his underlip and the tall fellow frowned (Mansfield) 

(təyin).  
Laura was terribly nervous (Mansfield) (tamamlıq).  
Müasir mərhələdə sifətdüzəldən suffikslər arasında –able, -al (-ial), -an, -ed, -

ic, -y daha produktiv suffikslər hesab olunurlar. Ümumi məna nöqteyindən adektiv 
suffikslər iki böyük qruplar yaradır.  

1) Birinci qrupda əsas “münasibət” mənasını kəsb etməsi hesab olunur: “aid 
olan, oxşarlığı olan, xarakterik xüsusiyyətlər və əlamətlər, kökün ifadə etməli 
olduğu bir şeyi xatırladan” kimi mənanı ifadə edir. Məsələn, “Ornamental” – bəzək 
əşyası kimi istifadə olunan, “volcanic” – vulkanik, “neighbourly” – qonşu 
münasibəti, dost münasibəti və s. 
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2) İkinci qrup suffikslər üçün əsas mövcud olma/olmama hesab olunur: kö-
kün ifadə etməli olduğu bir şeyin miqdarını və yaxud olmayan bir şeyi təyin edir. 
Məsələn: 

 carbonic – tərkibində karbon olan,  
 fibrous – toxumalı, 
 moneyed – varlı, pullu  
 moneyless – pulsuz  
Bu bölmədə öyrənəyəcəyimiz digər mənaları şərti olaraq sözdüzəldici hesab 

edə bilərik.  
-able (-ible) suffiksi ilə düzələn sifətlər: 
Modellər: v+able →Adjective  
N+ able (ible, ble) → Adjective 
Müasir ingilis dilində dəyişə bilən –able suffiksi çox geniş yayılıb. Onun 

üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, o felin kökünə əlavə olunur, amma həmçinin isimlə-
rin də kökünə əlavə oluna bilir. –able sufffiksinin ümumi mənası hər hansı bir xa-
rakterik xüsusiyyəti ifadə etməkdir.  

Isimə “-able” suffiksi əlavə edildikdə həm aktiv kateqoriyalı məna verə bilər 
(fashionable → pertaining to fashion), həm də passiv kateqoriyalı məna verə bilər 
(objectionable→ that may be objected to; carriageable – that can be carried). Felin 
sonuna “–able” suffiksini əlavə etsək əsas sözdüzəldici olan “passiv imkan, tabe 
olma” mənalarını verir. Məsələn:  

readable→that can be read  
catchable → that can be caught  
seeable → that can be seen  
Sifətlərin sonuna “–able” suffiksi əlavə etsək aktiv xarakterik xüsusiyyət, uy-

ğunluq mənalarını verəcək. Məsələn: 
suitable – such as to suit  
durable – such as to last  
serviceable – capable of service 
perishable – subject to decay or destruction. 
Bəzən həm aktiv həm də passiv mənaların birgə işlənməsi hallarına rast 

gəlmək olar: Məsələn:  
floatable – 1) that can float 2) be floated on  
changeable – 1) that is apt to change 2) that can be changed  
Müasir ingilis dilində “- able” suffiksi öz produktivliyi ilə çox fərqlənir, onun 

köməyi ilə istənilən təsirli fellərdən sifət düzəltmək olar, bu da kompakt sintaktik 
konstruksiya yaratmağa imkan verir. Məsələn: 

She was very paintable.  
“-able” suffiksi gələcəkdə sözdüzəltmə yaratmaq üçün bizə çoxlu imkanlar 

verir.  
-al suffiksi ilə düzələn sifətlər.  
Model: n+ -al → Adj. 
“-al” suffiksi müasir ingilis dilində yüksək produktivliyi ilə fərqlənir və kökün 

ifadə etdiyi bir şeylə əlaqəni (oxşarlığı, törəməni və s.) bildirir. Məsələn: 
accidental – təsadüf; 
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“ornamental” – bəzək əşyası kimi işlənən gələcəkdə daha aktiv düzəltmə 
sözlər yaratması imkanları vardır: accidentally, normalize, ensociality ( something 
“completely or perfectly social”)  

Müasir ingilis dilində amonim “–al” suffiksi də vardır ki, isim yaratmaq üçün 
onlardan istifadə olunur.  

-an suffiksi ilə düzələn sifətlər (-ean, -ian) 
Model: n+ an→Adj. 
“-an” suffiksi və onun törəmələri olan “–ean, -ian” kökü isim olan sözlərə 

əlavə olunur və əlaqə və mənsubiyyət kimi ümumi məna verir. Əlavə olunduqları 
köklərin xarakterindən asılı olaraq onun üç əsas mənalarını ayırd etmək olar:  

1) Ölkə, şəhər və digər coğrafi adları bildirən isimlərə əlavə olunarkən “–an” 
suffiksi “bu ölkəyə və şəhərə aid” mənasını bildirir. Məsələn: African – afrikalı  

Bostonian- bastonlu  
Xüsusi adlar bildirən isimlərlə birləşdikdə “-an” suffiksi “nəyəsə aid olan, hər 

hansı ərazinin, nəzər baxışların tərəfdarı olan və s. mənasını ifadə edir. “–an” 
suffiksinin üçüncü mənasının elmi çərçivə daxilində tətbiqi qismən məhduddur: 
“müəyyən sinifə, növə (biologiyada) aid olma, (neyrobiologiyada) bioloji ritmə aid 
olma” və s. 

 Bu suffiksin gələcəkdə sözdüzəltmə imkanları mümkündür: kantianizm, İta-
lianizm.  

Sözdüzəltmənin orfoqrafik qaydaları. Əgər “–an (-ean, ian)” suffiksi “– ugh, -
u, -y” ilə qurtaran sözlərlə işlənərsə, bu şəkilçilər sifətlərdə “-v” hərfi ilə əvəz olu-
nacaq. Məsələn: Cracow – Cracovian  

- ate suffiksi ilə düzələn sifətlər.  
Model: n+ ate → Adj.  
“- ate” suffiksi çoxmənalı hesab olunur, isim köklü sözlərdən sifət yaradır. 

Suffiks “– ate” aşağıdakı mənalara malikdir: 
1) “Kökün ifadə etdiyi bir şeyin xarakterik xüsusiyyətini” bildirir. Məsələn: 

  graphicate – able to draw, engrave 
2) “Kökün ifadə etdiyi bir şeyin mövcudluğu ilə xarakterizə olunan” 

mənasını verir. Məsələn:  
quorate – “containing or consisting of a quorum” 
-ful suffiksindən düzələn sifətlər. 
Model: n+ -ful →adj. 
 v+ -ful →adj 
Çoxmənalı “–ful” suffiksi həm isimlərin, həm də fellərin kökləri ilə birləşir.  
“-ful” suffiksi isimlərin kökünə əlavə olunur. Bununla yanaşı “tam mənada 

göstərilən keyfiyyətə malik olan” mənasını verir. Məsələn:  
healthful – sağlam  
“-ful” suffiksi konkret isimlərin köklərinə birləşərək “nə üçünsə xarakterik , 

məxsus” mənasını verir: Məsələn: 
Bir sıra fel mənşəli köklərlə “- ful” suffiksi birləşdikdə “kökün ifadə etdiyi bir 

şeyə meyilli” mənasını verir. Forgetful – unitqan, resentful – kinli, wilful – tərs, 
qərarlı. 
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“-ful” suffiksi ilə fel mənşəli kökdən sifəti düzəltmə ingilis dilinin sintetik 
ardıcıllığı öz yerini analitik ardıcıllığa verdikdən sonra, (yəni yaradan isimlərin 
kökləri əksər hallarda fellərin kökləri ilə uyğun gələn zaman) mümkün olmuşdur.  

Gələcəkdə - rightfulness, helpfully kimi sözdüzəltmələri yaratmaq 
mümkündür. 

-ful suffiksinin produktivliyi aşağıdır.  
-ic suffiksi ilə düzələ sifətlər.  
Model: n+-ic →adj.  
Çoxmənalı olan “–ic” suffiksi müasir ingilis dilində terminologiya və kitab 

leksikasında kifayət qədər produktiv hesab olunur. “–ic” suffiksi “ibarət olan, kökün 
strukturunun tərkibi və ya tərkib hissəsi” kimi mənaları ifadə edir. Məsələn:  

atomic – atom tərkibli, 
 “-ic” suffiksi həmçinin “münasibət” mənasını verir. Məsələn: volcanic – 

vulkanik, arabic - ərəb milliyyətli ola, quadrosonic – kvadrafonik, tachyonic – 
having to do with tachyons (hypothetical elementary particles that travel faster than 
the speed of light)”. 

“-ic” suffiksi “kiminləsə oxşarlığı, bənzərliyi olmaq, kiməsə oxşamağa çalışan 
“mənalarını da ifadə edir. Məsələn:  

Verilmiş bu halda –ic suffiksi xüsusi adlarla – məhşur insanların soyadları ilə 
işlənir. –ic suffiksi ilə düzələn sifətlər asanlıqla substantivləşir.  

Gələcəkdə empirical, classicize, classicist, electricity, toxicant, toxication 
kimi sözlərin düzəlməsində işlənə bilər.  

-less suffiksi ilə düzələn sifətlər.  
Model: n+less → adj  
  V + less → adj  
“-less” suffiksi produktiv hesab olunur, “malik olmayan, məhrum olunmuş” 

kimi ümumi mənalı sifətləri yaradır.  
“-less” suffiksi ilə yaranmış sözlərin linqvistik statusu çox rəngarəngdir: bəzi 

sözlər lüğətdə yerləşdirilib (heartless), produktiv sözdüzəldici model əsasında 
yaranmış törəmə sifətlərin böyük əksəriyyəti okkazionalizm (moneyless) adlanır.  

“-less” suffiksi müxtəlif əşya, maddə və material ifadə edən isim mənşəli söz 
kökləri ilə birləşərək universal produktivliyə malik olur. Məsələn:  

İnsanlar arasında münasibət bildirir: (hairless- keçəl, brainless – ağılsız. 
Friendless – yalqız): fiziki və mənəvi keyfiyyət bildirir (motionless – sabit, 
hərəkətsiz, sleepless – yuxusuz, guiltless – günahsız). 

“-less” suffiksi həmçinin fel mənşəli söz kökləri ilə də birləşir. Belə halda 
hərəkət bildirən təsirli fellərlə uyğun gəlməsi bir az məhdudlaşır; düzəlmə sifətlər 
həmçinin inkar xarakteri daşıyır: “söz kökünün ifadə etdiyi hərəkət yerinə yetirə 
bilməyən sifətlər”. Məsələn:  

cureless – müalicəsiz  
imaginless – təsvir olunması mümkün olmayan  
Gələcəkdə hatelessness, bloodlessly kimi sözlərin düzəlməsi bu suffiks ilə 

mümkündür. 
-ous suffiksi ilə düzələn sifətlər.  
Model: N+ous → adj.  



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 132

“-ous” suffiksi isim mənşəli söz köklərindən sifət düzəltmək üçün işlənir. –
ous suffiksi “söz kökünün ifadə etdiyi bir şeyin xarakterik cəhətləri ilə oxşarlıq, 
onun xassələrinə malik” mənalarını verir. Məsələn:  

disastreous – bədbəxt, ölüm-itgi gətirən 
pompous – şişmiş, şişib qalxmış 
villainous – xoşa gəlməyən, zəhlə tökən 
adventurous – macəralı, macəra dolu. 
Əksər hallarda “–ous” suffiksi roman, yunan və s. dillərdən alınmış sözlərlə 

işlənir. “–ous” suffiksi az produktiv hesab olunur. Onun geniş işlənmə sferası kitab 
leksikasıdır. Məsələn:  

sulphurous – kükürdlü, kükürdün rəngi və xassələrinə malik olan,  
fibrous – düyünlü 
foliverous – yarpaqla qidalanan . Bu suffiksin az produktivliynin səbəbi odur 

ki, ingilis dilində onun sinonimi olan daha produktiv, sırf ingilis mənşəli olan “–ful” 
suffiksi vardır.  

Bu suffiks gələcəkdə joyously, umbrageousness kimi sözlərin düzəldil-
məsində işlənə bilər. 

-some suffiksi ilə düzələn sifətlər.  
Müasir ingilis dilində “-some” çoxmənalı hesab olunur. “–some” suffiksi 

abstrakt isimlərlə birləşərək “kökün ifadə etdiyi bir şeyin müəyyən xarakterik 
xüsusiyyətə, keyfiyyətə malik olması” mənasını verir. Məsələn:  

bothersome – narahat, narahatlıq yaradan 
fearsome – qorxulu, qorxudan 
venturesome – ürəkli, mərd, cəsarətli  
“-some” suffiksi insanın ruhi və fiziki vəziyyətini ifadə edən isimlərlə işlənir.  
Fellərlə ifadə olunan söz köklərinə -some suffiksi birləşdikdə “kökün ifadə 

etdiyi hərəkətə doğru cəhd, meyillik, qabiliyyət” mənalarını verir. Məsələn:  
troublesome – narahat, narahatçılıq törədən 
irksome – yorucu, darıxdırıcı 
meddlesome – başqasının işinə qarışan. Əksər hallarda törəmə sifətlər insanın 

fiziki və mənəvi dəyərlərinin mənfi cəhətlərini bildirir.  
“-some” suffiksi sifətlərin kökünə birləşir və söz kökünün ifadə etdiyi bir 

şeydən bir az fərqli olan, ona bənzəməyən” mənalarını bildirir. Məsələn, longsome 
– bir az uzanmış, darıxdırıcı, lonesome – yalnız. Belə mənada –some suffiksi 
əşyanın daxili və xarici cəhətlərini, insanın xarakterinin emosional tərəflərini ifadə 
edən sifət mənşəli söz kökləri ilə birləşir.  

Ingilis dilinin müasir inkişaf mərhələsində “-some” suffiksi yüksək sözdüzəl-
dici suffikslər siyahısına daxil edilmir. Bu şəkilçidən gələcəkdə “lightsomeness, 
lightsomely kimi sözdüzəltmələrdə istifadə oluna bilər. 
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N.Shirinova 

Adjective building suffixes 
Summary 

 
Suffixes can be varied according to their being productive and non produc-

tive. They enrich English language for their wordbuilding character and almost 
owns the borrowed words.  

Since, technics develop in the society new words appear in the language. In 
these cases the role of suffixes is great. Suffixes will be important and helpfull 
element for building adjectives in the English language in the future. 

  
Н.Ширинова 

Суффиксы, образующие прилагательных 
Резюме 

 
Суффиксы могут различаться своей продуктивностью и непродуктивностью. 

Они обогащают английский язык словообразующим характером и почти 
присваивает заимствованные слова.  

С развитием технологий в обществе появляются неологизмы. В таких 
случаях велика роль суффиксов. В будущем суффиксы будут важным и 
полезным элементом в образовании прилагательных английского языка. 

 
Rəyçi: Dosent Rəhimə Məmmədova   
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FARS DİLİNDƏ MÜRƏKKƏB SİFƏTLƏRİN 

MÜXTƏLİF QURULUŞ MODELLƏRİ 
(IV hissə) 

 
Açar sözlər: sifət, mürəkkəb sifət modelləri, isim, feil, sözün kökü 
Ключевые слова: прилагательное, сложный, существительное, глагол, корень 
Keywords: adjective, complex models of adjective, noun, verb, root of the word. 

 
/eybəm məkon be zendi vo bədnami ey həkim 
kin bud sərneveşt ze divan qesmətəm/ 
(Ey həkim, məni rindlikdə və bədnamlıqda təqsirləndirmə, çünki mənim 

taleim əvvəldən bu olub). 
8) Sifət və fel əsasının birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər;  

s + fə=ms 
Məs.: 
[azad nəhad] – alicənab 
[pak nıhad] – vicdanlı, namuslu 
[xampoxt] – alaçiy 
[dir ferest] – tələsik olmayan 
[sost nəhad] – süst, əsası möhkəm olmayan 
[ğeyrzad] – yad, özgə, başqa qəbilədən olan 
[nik nəhad] – xeyirxah 
[nou saxt] – yeni, təzə tikilmiş (bina) 
/məcuy dorosti-ye əhd əz cəhan-e sostnəhad, 
ke in əcuze ərus-e hezar damadəst/. (Hafez) 
(Süst bünövrəli dünyadan vəfa gözləmə, çünki bu qarı gidi dünya min bəyin 

gəlinidir). 
9. İsim və feili sifətin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

i + fs = ms 
Məs.: 
[abnədide] – su görməmiş, susuz 
[abkeşide] – su çəkmiş, islanmış, nəm 
[baği mande] – artıq qalmış 
[təhsil kərde] – savadlı, təhsil almış 
[cəhandide] – dünya görmüş 
[çin xorde] – qat kəsmiş, qırışmış 
[del baxte] – 1) qorxmuş; 2) aşiq olmuş 
[del azorde] – ürək ağrıdan 
[del asude] – rahat, azad 
[xabalude] – yuxulu 
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10) Feli sifət və ismin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 
feli sif. + i = ms 

Məsələn:  
 [qoşade ru] – anlı –üzü açıq, keyfi kök 
 [qoşade zəban] – gözəl nitqə sahib olan 
 [lərzənde del] – ürək sarsıdan 
 [əfsorde del] – kədərli, dərdli, qəmgin 
 (dər məcles-e xod rah mədeh həmçu məni ra əncoməni ra ke əfsorde del 

əfsorde konəd əncoməni ra) 
 Öz məclisinə mənim kimilərini buraxma, çünki, kədərli adam məclisi də 

kədərləndirər. 
 Sədi. 
 11) Zərf və feli sifətin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

zərf + feli sif. = ms 
 [tu rəfte] – batıq, çökək 
 [təh neşəste] – dibi çökmüş 
 [dur oftade] – uzaq düşmüş 
 [şəb mande] – boyat, gecədən qalan 
 [foru mande] – yorğun, əldən düşmüş 
 [dir aməde] – gecikmiş, gecikən 
 (Mən ğəzaye şəbmande ra dust nədarəm) 
 Gecədən qalmış xörəyi mən sevmirəm. 
 12) Sadə sifət və feli sifətin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb 

sifətlər; 
s + feli sif. = ms 

Məsələn: 
 [taze reside] – yenicə yetişmiş, nübar 
 [həramzade] – 1) haramzada, 2) qeyri-qanunu doğulmuş 
 [həlalzade] – qanuni dünyaya gəlmiş, halal adam 
 [houxaste] – yeni cücərmiş 
 [noudəmide] – yenicə açılmış (çiçəklənmiş) 
 [hou reside] – təzə yetişmiş, nübar 
 [himpoxte] – alaçiy, yarıbişmiş 
 (sobhedəm morğe çəmən ba rol-e nouxaste qoft, naz kəm kon ke, dər in bağ 

bəsi çun to şekoft). 
 (Sübh çağı bülbül yeni açılmış külə dedi, az naz et, çünki bu bağda sənin 

kimi güllərdən çox açıb).  
 Hafiz. 
 13) İsim və fel kökünün sonuna (ane) şəkilçisi artırmaqla əmələ gələn 

mürəkkəb sifətlər; 
i + fel kökü + (ane) = ms 

 Məsələn: 
 [esteğlal tələbane] – azadlıq sevər 
 [esteğlal cuyane] – azadlıq axtaran 
 [eslah tələbane] – islah tərəfdarı 
 [peyman şekənane] – əhdi-peyman pozan 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 136

 [təcavozkarane] – təcavüzkar(casına) 
 [rəzmcuyane] – müharibə axtaran 
 [mosalemətcuyane] – salamatçılıq güdən (adam) 
 14) Sifət və fel kökünün sonuna (ane) şəkilçisi artırmaqla əmələ gələn 

mürəkkəb sifətlər; 
s + fel kökü + ane = ms 

   Məsələn: 
 [bəd xahane] – pislik edən 
 [nik xahane] – yaxşılıq edən 
  
15) Zərf və fel kökündən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

z + fk = ms 
   Məsələn: 
 [balarou] – yuxarı qalxan 
 [painrou] – aşağı gedən 
 [pişbin] – uzaqgörən 
 [pişrəs] – tez çatan, təcili 
 [pişrou] – irəli gedən 
 [səhərxiz] – səhər tezdən duran 
 (Səhərxiz baş ta kamrəva başi). 
 Səhər tez duranlardan ol ki, tez mətləbinə çatanlardan olasan. 
 Sədi. 
 16) Zərf və sadə sifətin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

z + s = ms 
  Məsələn: 
 [miyantohi] – içiboş 
 [balabolənd] – up-uca, up-uzun 
 [tupor] – içidolu  
 [tuxali] – içiboş 
 [tu qoud] dərin, çuxur 
  
17) Zərf və ismin birləşməsi vasitəsi ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

z + i = ms 
  Məsələn: 
 [forumaye] – içisulu (maye ilə dolu) 
 [baladəst] – yüksək vəzifəli 
 [dirbavər] – inanmayan, gec inanan 
 [zud bavər] – tez inanan 
 [dur dəst] – uzaq 
 [zir dəst] – əlaltında olan, tabe olan 
 (ey zebər dəst-e zir dəst azar, gərm ta key bemanəd in bazar). 
 Ey qapazaltıları incidən vəzifə sahibi, sənin bu bazarın nə vaxtacan davam 

edəcək? 
 Sədi. 
 18) Sifət və zərfin birləşməsi yolu ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

s + z = ms 
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 [bolənd bala] – yüksəkdə duran 
 [barikmiyan] – içi dar 
 19) (sər) sözünün zərflə bilavasitə və ya birləşdirici (əlif) və ya (b) vasitəsilə 

birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 
(sər) + z = ms 

(sər) + (əlif) (b) = ms 
  Məsələn: 
 [sər bala] – başıyuxarı, başınca 
 [sərazir] – başıaşağı, üzüqoylu 
 [sər betu] – başıiçəridə 
 [sər be zir] – başıaşağı 
  
20) Əvəzlik və fel kökünün birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər: 

ə + fk = ms 
  Məsələn: 
 [xodpərəst] – xudpərəst, eqoist 
 [xodpəsənd] – xudpəsənd, eqoist 
 [xodxah] – eqoist, özünü sevən 
 [xodrou] – özü gedən, avtomat 
 [xodforuş] – satqın, xain 
 [xodnəma] – öyünən, özünü göstərən 
 [xiştənbin] – eqoist 
 [xiştəndar] – özünü ələ ala bilən, təmkinli. 
 (ğəfa xord-o oryan-o geryan neşəst, cəhandidei qoftəş ey xodpərəst) 
 Peysərindən vuruldu, çılpaq halda və göz yaşı içərisində oturdu, dünya-

görmüş bir adam (isə) ona dedi ki, ey eqoist. 
 Sədi. 
 21) Qayıdış əvəzliyi və ismin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

ə + i = ms 
  Məsələn: 
 [xodkar] – mexaniki, özü işləyən, avtomat (qələm) 
 [xodkam] – inadkar, ərköyün 
 [xodrəy] – özündən, razı 
  
22) Say və ismin birləşməsinin sonuna (e) səsi artırmaq yolu ilə əmələ gələn 

mürəkkəb sifətlər; 
say + i = ms 

  Məsələn: 
 [do ateşe] – iki dəfə bişmiş (çörək) 
 [do canebe] – ikitərəfli 
 [do səre] – ikibaşlı 
 [do ruye] – ikiüzlü 
 [se əspe] – 1) üç ata qoşulmuş, 2) cəld  
 [se çərxe] – üç çarxlı (velasiped) 
 [yekşəbe] – birgecəlik 
 [yeksaəte] – birsaatlıq 
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 (tey-ye məkan bebin-o zəman dər soluk-e şer, kin tefl-e yekşəbe rəh-e 
sədsale mirəvəd) 

 Şerdə zaman və məkanın hərəkətinə bax ki, bu bir gecəlik uşaq yüzillik yol 
gedir. 

 Hafiz. 
 (Şah ra beh bovəd əz taət-e sədsale vo zohəd, ğədr-e yek saəte omri ke dər u 

dad konəd). 
 Şah üçün yüz il ibadət və zahidlik etməkdənsə, bir saatlıq ədalət daha 

yaxşıdır. 
Hafiz. 
 23) Bəzi mürəkkəb isimlərin sonuna (daştən) felinin kökünü artırmaq yolu 

ilə əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 
i + (dar) = ms 

   Məsələn: 
 [sərreştedar] – təcrübəli  
 [şəbzendedar] – gecə oyaq olanlar 
 24) Tərkibində (kərdən) köməkçi felinin kökü olan mürəkkəb fellərin isimlə 

birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər: 
 Məsələn: 
 [kar çağkon] – işin öhdəsindən gələn 
 [xane xərabkon] – ev yıxan, ev dağıdan 
 [gədapadeşahkon] – dilənçini padışah edən 
 (behcət gədaye hosn-e to şod şəhriyar-e eşğ, ey xak-e dərgəh-e to gəda 

padeşah kon). 
 Ey astanasının torpağı dilənçini şah edən adam, ey eşq Şəhriyarı, Behcət 

sənin gözəlliyinin dilənçisi oldu. 
      Şəhriyar. 
 25) Sifət və ismi məsdərdən əmələ gələn mürəkkəb sifətlər; 

s + ismi məsdər = ms 
   Məsələn: 
 [bədrəveş] – piş yerişli, pis irəliləyən 
 [sirinqoftar] – şirin dilli 
 [xoşrəveş] – qəşəng yerişli, yaxşı irəliləyən 
 26) (pir) və (sər) sözləri birlikdə müxtəlif şəkilçilərlə birləşib mürəkkəb sifət 

əmələ gətirir; 
(pir) + (sər) = ms 

   Məsələn: 
 [piranesər] – qoca ağlı olan, qoca başlı 
   [piresər] – qoca ağlı olan, qoca başlı 
 (eşğ-e pirane sər əz mən əcibət miayəd, çe cəvani to ke əz dəst bebordi del-e pir). 
 Qocalıq eşqim sənin üçün təəcüblü gəlir, sən necə cavansan ki, qocanın 

ürəyini əlindən aldın. 
 Sədi. 
 (pedər piresər şed to bornadeli, ze didar-e piran çera beqosli). 
 Atan qocaldı, sənin ürəyin (isə) hələ cavandır, nə üçün qocalarla görüşmək-

dən qaçırsan? 
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 Firdovsi. 
 27) Fel kökü ilə ismin birləşməsindən mürəkkəb sifət düzəlir; 

fk + i = ms 
  Məsələn: 
 [qorizpa] – qaçağan 
 Bu cür sifətlər olduqca azdır. 
 (dərs –e moəllem ər şəvəd zemzemeye məhəbbəti, come be məktəb avərəd 

tefl-e qoriz-payra). 
 Müəllimin dərsi məhəbbət zümzüməsi olsa, qaçaq uşağı cümə günündə də 

məktəbə gətirər. 
 Sabir Təbrizi. 
 28) İki feli sifətin birləşməsindən əmələ gələnlər;  

fs + fs = ms 
   Məsələn: 
 [ceste-qorixte] – qaçağan 
 [sekəste-bəste] – sındırıb gizlədən (örtən) 
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 Мая Фараджева  
Различные модели образования сложных прилагательных  

в персидском языке 
Резюме 

 
Статья посвящается важной части словообразования в персидском 

языке.В статье дается краткий обзор мнений авторов литератур, написанных 
на азербайджанском, русском и персидском языках.  

Также даны различные модели образования сложных прилагательных в 
персидском языке. В статье использовано более 50 моделей.  

 
 Майа Фaрajова  

The different formation models of compound adjectives in the  
persian language 

Summary 
 

The article is ducted to essential part of the world - formation were the 
Persian language.The is a brief review of authors’ estimations presented in 
Azerbaijani, Russian and Persian languages.  

The models of complex adjectives in the Persian language are also given in 
this article. More than 50 models are used in the article.  

 
Rəyçi: Professor Təhminə Rüstəmova 
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 Evaluation in language teaching has very important role. Second language 

evaluation is primarily about decision making. Indeed, the overall purpose of 
second language evaluation is to make sound choices that will improve second 
language teaching and enhance second language learning. (2 p.4) However, in 
Azerbaijan most foreign language teachers have acquired evaluation and testing as a 
same concept. When learners are evaluated, mainly testing method is used in 
classrooms, language institutions and so forth. Besides using tests, we can also 
evaluate our students’ language knowledge and how they are making progress in 
language learning by evaluation without test. 

Observation 
 One of the essential methods of evaluating students’ skills is observation. 

This method is commonly used in education as a tool to support understanding and 
development. (1, p.179) Evaluation by observation could be easier and continuous 
for teachers. (2, p.77) indicates observation as an intrinsic part of language teaching. 
In this kind of evaluation teachers observe their students’ language use and its 
accuracy and fluency systematically or how they work individually, or how well 
they are in a group work, and of course teachers observe their own teaching style 
and methods. 

 On the basis of their observations, teachers assess what students have and 
have not learned; they infer the learning strategies students may be using that are 
facilitating or impending; they assess the effectiveness of particular teaching 
strategies; they determine which instructional activities and materials the students 
enjoy; and so on. (2, p.79) Firstly, after or while observations, teachers can 
understand whether students learned or not. For example, in language classroom 
teacher wants students to make a conversation and use present perfect and present 
perfect continuous and while conversation teacher can understand who did not 
understand and who understood by observing them. As a result of observation 
teacher can decide whom to explain a new subject again or perhaps explain it again 
for the entire classroom. Second inference can be made from observation is students 
learning strategies. Sometimes the strategy that students use in learning can be 
complicated and can have detrimental effects on their learning. This inference can 
be made from classroom activities. For instance, teachers ask students to learn some 
part of new subject in the classroom. ” Or the students may use discourse patterns 
from their first language that are inappropriate in the second language”. (2, p.79) 
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Thus, teacher can easily learn how well their learning strategy. Moreover, teachers 
can also change their own teaching method after observation. If there is a problem 
in the classroom, it can be a result of method that teacher use in classroom. For 
example, teacher may infer that the students did not find the materials and activities 
interesting and, therefore they were not motivated to learn. (2, p.79) 

Observation in classroom should be well organized. Organization should be 
clear, beneficial, systematic and appropriate for classroom. “Without a coherent 
strategy, teachers’ observations and the inferences that they derive from the risk of 
being fragmented and disorganized and, consequently, ineffective”  

Jack C. Richards identified number of decisions that need to be made when 
planning observation. They are summarized in Table A. According to Jack C. 
Richards there are some purposes for observation and there are also some kinds of 
decisions you want to make on the basis of the observation. One reason Jack C. 
Richards mentioned is that are the students following the progress plan as decided 
before or they are late for the new unit. In addition, the difficulties that some 
students are having can be identified and there could something be changed in 
instructions for that students. Another reason is to find whether the material is used 
as an instruction book is interesting and to decide whether to use the same book 
again for future students or not. Jack C. Richards gave these reasons for 
observation.  

 If teacher wants to identify the problems of individual students then 
observation is required in the situations that they can have difficulties. Or when we 
evaluate the material that we use in the classroom, observation of student 
involvement with text book is important. The reasons for carrying out observation 
will determine what you observe. (2, p.83) 

Table A. Planning classroom observation 
 
1. Why do you want to observe and what decisions do you want to make as a 

result of your observations? 
2. What aspects of teaching or learning that are appropriate to these 

decisions do you want to observe? 
3. Do you want to observe individual students, small group of students, or 

the whole class? 
4. Will you observe students engaged in specific, pre-arranged activities, or 

during routine classroom activities? 
5. Will you observe on one occasion or repeatedly? 
6. Will you incorporate non-linguistic content from the students’ other 

classes or from record your observations?  
 
Jack C. Richards (Classroom Based evaluation page 76-77).  
Portfolios 
What are portfolios? A file, box, or any durable and expandable container can 

serve as a portfolio. (2, p.79) 
Portfolios are another version of evaluating students’ knowledge. As others 

ways the main purpose of assessing students is improving teaching and learning 
process. It is a purposeful collection f student work that tells the story of the 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 143

student’s effort, progress, or achievements in (a) given area(s). (4, p.2) Many 
advantages of portfolios can be discussed. First portfolios provide nonstop 
assessment and by portfolios we can how the language is developed. Portfolios are 
not like quiz or other types of testing. They are used during teaching and learning 
process is continuing. It can be continuo one the week, one semester, and perhaps 
throughout year. Portfolios help teachers to see students progress especially 
teachers can see individual development. What is more, portfolios are like targets 
for students. It encourages students to fill the portfolios with required things. When 
student see that after some times he or she filled portfolios with what is required it 
can help them to continuo more enthusiastically. They encourage students to reflect 
on their own goals for learning, to assess their own strengths and weaknesses, and 
to identify their own goals for learning. (2, p.99)Also portfolios are good evidence 
of student learning that can be shared with other teacher, students, and parents. 
Sharing it with other students can be very useful. By seeing what classmates did 
could be like brainstorming and students can also do what other students did. For 
instance, any student can record his or her own voice to improve pronunciation and 
think that that practice happens in every particular day and then that student put 
recordings to portfolio to see how pronunciation is improved. When that student’s 
portfolio is shared with other students they may like that method and perhaps they 
will also use it.  

Students might be not informed before portfolio activity especially if it is first 
time that doing such activity they should be informed well by teachers. Even 
showing students examples of portfolios can be very beneficial for learners and 
encouraging. On the other hand, students will not understand it clearly and they will 
not achieve their goal that is determined by instructor, even they will ignore that 
activity. Teachers must take the lead in starting this activity off on the right track. 
They must ensure that the portfolios are used actively and interactively. (2, p.99) 

Many things related with the foreign language can be kept in portfolios. 
Samples of writing can be kept. For example from your first writing you can save it 
and in your every new writing you can put it there and see what changes happened. 
Additionally we can put there names of books that have been read and their 
summary that is written by you. As discussed in previous paragraphs tape-
recordings of speaking samples and so on can be kept in a portfolio. 

Teachers also need to have easy access to them; whether teachers seek 
permission from or inform students before reviewing their portfolios probably 
should be negotiated with the students as a whole. (2, p.79)After agreement with 
students, teacher should regularly check portfolios in order to see whether 
something is wrong or not. What is more teachers should be able to access 
portfolios to share progress with other teachers, to show other students important 
information or samples that is used in any portfolio and finally to share everything 
done with parents.  

Conferences 
These conferences are often used to review the contents of portfolios. 

Conferences can be used more widely as part of evaluation, and generally take the 
form of a conversation or discussion between teachers and students about school 
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work. (2, p.107-108) In conferences we ask questions about portfolios. (See table C 
below possible questions about portfolios.) 

Conference about a single piece of writing 
•  Why did you select this piece of writing? 
•  What do you see as its strengths? 
•  What things did you have difficulty with? 
•  If you could work on it further, what would you do? 
Conference about a reading selection 
•  Why did you select this story? 
•  What do you particularly like about this story? 
•  What do you think others would react to this story? 
 
 
Table C. Sample portfolio conference protocols. Adapted from R. Tierney, M. 

Carter, and L. Desai(1991). Portfolio assessment in the reading-writing classroom. 
Norwood, Mass.: Christopher-Gordon Publisher,Inc. (Classroom Based evaluation 
page 108) 

 After conferences teachers can easily learn how well students learned subject 
and where students have made mistakes. If there was a problem in the strategy that 
students followed while portfolios activity done teachers can identify it and ask 
students to correct it for the next times. Teachers can also understand students’ 
interest on and motivation on subject.  

Journals 
Journals are written conversations between students and teachers. Dialogue 

journals have a number of important benefits. (2, p.120)Mainly journals provide 
information about learning processes. To say in other words it is the mirror of the 
class. Furthermore students write their feeling about themselves in the classroom 
and their feelings about out the classroom. They also write their feelings about 
teachers. Journals can also be used o gain insights about students’ writing skills in 
the second language and the strategies the use when writing, if their entries are 
spontaneous and free flowing, including any or all errors, corrections, and editing. 
(2, p.120)Teachers can easily see that how students write and how well they use 
grammar and vocabulary. If there is any mistake they can correct it instantly 
therefore, students will not do same written mistakes again. Students also see their 
teachers writing and imitate them 

 To be useful for evaluation purposes, journals must be used interactively; 
they should be shared with teachers, and teachers should share their ideas in writing 
with students. (2, p.120) 

All students should have their own journal for writing. There should be 
special time to write journals. It can be in the beginning or end of the class. 
Teachers should read journals and write comments otherwise students will think 
that it is not important activity. Teachers should instruct students about how to write 
journals. The most important thing is that, teachers ought to accept what students 
write. Especially something is written about teachers unwanted character or teac-
hing method. In these cases students should not be punished.  
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Interviews and Questionnaires 
Some other type for evaluating and assessing language teaching and learning 

process are interviews and questionnaires. We use interviews and questionnaires 
when we want to tap into the knowledge, opinions, ideas and experiences of our 
learners(3, p.124) We cannot use any prepared interviews and questionnaires for 
our students. Because possibly it is not for our students’ language level or it is not 
appropriate for them. Therefore, good and useful interviews and questionnaires 
require specific plan and specific questions for our students. What is more they are 
generally used before and after instructions in order to be used more effectively. We 
can use it before the instruction to determine students’ knowledge about new 
subject, or second language need for the next subject that are planned to be taught. 
Questionnaires and interviews can be used with students to collect information 
about input factors that might influence instructional planning. (2, p.130-131). It 
can also be used after instruction to get information about how well they understand 
new subject.  

Fred Geneses and John A. Upshur show some types of interviews and 
questionnaires in their book.(Classroom-based evaluation in second language 
education ). First one is open ended questions in other words, “Yes” and “No” 
questions. In this type of questions if students answer is “No” it may be required to 
explain reasons for “No”. Example for open ended can be given:  

 
 Why do you want to learn English language as a second language? 
_________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________ 

 
Classroom Based evaluation page130 
 Second are multiple choice questions. In this type of questions students are 

asked to choose one or two appropriate answers. Here learners do not explain or 
write anything. They just circle or pick prepared answer. For example: 
Put a check mark next to the description that best corresponds to your level of 
proficiency. 
__ I read and understand English as well as a well- educated native. 
__ I understand nearly everything written in English in non-specialized fields. They 
may be words I do not understand in difficult texts.  
__ I understand simple written instructions; I can understand the essential points in 
simple text dealing with familiar topics. 
__ I can understand words and simple sentences written in English. 
__ I cannot read English at all. 

 
 
(Classroom-based evaluation in second language education pg 131)  
Next type is also like multiple-choice but here we choose answer by numbers 

from one to five. If we impression is totally negative then we choose 1 and if our 
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impression is about twenty five percent positive we chose 2 and it goes on like that. 
For example:  
 
•  How well do you understand English that you hear on television? 
  I understand     I understand  
  nothing     everything 
   
  1  2  3  4  5 

(Classroom-based evaluation in second language education pg 131)  
 As we mentioned in previous sections interviews and questionnaires should 

be prepared well and it should be appropriate for your students before we use it with 
students. Fred Genesee and John A. Upshur suggested some important points in 
constructing interviews and questionnaires. Mainly decisions should be identified 
that we want to make after collecting information. What is more specific 
information could be helpful but they should be prepared in advance. As we said 
before we cannot use other interviews and questionnaires that is prepared for other 
students however we can examine their questions and if some of them are suitable 
for our learners we can also add them to our own interviews and questionnaires. 
Finally of course make final revision.  

Results and suggestions 
Overall, all these methods might innovative method for language teachers in 

Azerbaijan but, they are encouraging and stimulating methods. Furthermore, these 
methods are student centered and they involve students to be in the most important 
part of teaching and learning process. We can use them for group of students of for 
individual students. It should not be forgotten that before applying this methods 
they should be examined and adjusted for your students. As a result I would like to 
remind that the main of these methods is to improve language teaching and 
learning.  
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Айдын Алиев 
Оценивание учеников изучающие языки без тестинговой системы 

Резюме 
 

Kак важная часть процесса обучения и изучения оценивание играет важ-
ную роль в опрелелении языковых навыков учеников, или выяснении качества 
процесса обучения, или в опрелелении будущей стратегии в этом 
процессе. Однако в Азербайджане учителя языков обычно используют 
одинаковые методы оценивания.Цель этой работы заключается в том чтобы 
превлечь внимание педагогов методом, который минновоционным может ис-
пользываться в оценивание и определение знаний учеников в процессе 
преподавания иностранных языков.  

 
Aydın Əiyev 

Xarici dil tədrisində tələbələrin testsiz qiymətləndirilməsi və dəyərləndirməsi 
Xülasə 

 
 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmənin xarici dil tədrisində çox əhəmiyyətli 

rolu var. Bu proseslə biz xarici dil tədrisinin necə aparıldığını aydınlaşdırır və 
gələcək planları müəyyənləşiririk. Eyni zamanda biz tələbə və şagirdlərin xarici dil 
biliklərini ölçür, qiymətləndirir və onların hansı səviyyədə olduqları barədə qərar 
veririk. Ancaq Azərbaycanda xarici dil təhsili verənlərin böyük əksəriyyəti tələbələ 
və şagirdlərin biliklərini test üsulu ilə ölçür. Bu məqalədə xarici dilin tədrisi 
prosesində düzgün qiymətləndirmə və dəyərləndirmənin sadəcə test üsulu ilə deyil, 
eyni zamanda müşahidə və ya başqa yollarla da aparılması müzakirə edilmişdir 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Açar sözlər: yeni informasiya texnologiyaları, kommunikativ bacarıqlar, yanaşma, 
İnternet, motivasiya 
Ключевые слова: новые информационные технологии, коммуникативные 
навыки, подход, Интернет, мотивация 
Key words: new information technologies, communicative skills, approach, the 
Internet, motivation 
 

Мы живем в такие времена, когда стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий порождает ряд радикальных измене-
ний в нашей жизни, в том числе и в образовательном процессе. В последние 
годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 
технологий в обучении иностранного языка. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение 
практическому овладению иностранным языком. 

И наша с вами задача состоит в том, чтобы создать условия практическо-
го овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, 
которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё 
творчество. Задача учителя – формировать коммуникативные навыки студен-
тов, активизировать познавательную деятельность в процессе обучения иност-
ранным языкам. Современный учитель должен уметь создать условия для 
практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие мето-
ды обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою актив-
ность, своё творчество, а также активизировать познавательную деятельность 
студента в процессе обучения иностранным языком. При традиционных мето-
дах ведения урока главным носителем информации для студента, как мы 
знаем, выступает учитель. Он требует от студента концентрации внимания, 
сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый студент способен Работа-
ть в таком режиме. Зачастую психологические особенности, тип восприятия 
студента становятся причиной академической неспешности студента. При 
этом современные требования к уровню образованности не позволяют снизи-
ть объем информации, необходимой для усвоения студентом на уроке. Поэто-
му можно сделать один вывод – необходимо проводить уроки с применением 
новых информационных технологий. Однако внедрение в учебный процесс 
мультимедийных программ вовсе не должно исключать традиционные мето-
ды обучения, а гармонично сочетаться с ними. Опыт показывает, что исПоль-
зование в обучении компьютерных технологий, включение обучающихся в ак-
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тивную познавательную деятельность с применением мультимедийных 
средств существенно повышают эффективность занятия. 

Современные педагогические технологии, такие как обучение, в сотруд-
ничестве, использование новых информационных технологий, Интернет-ре-
сурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обуче-
нии, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 
способностей студентов, их уровня облученности, склонностей и т.д. 

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение 
свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реаги-
ровать в различных ситуациях, т.е. общению. 

Использование мультимедийных средств обучения на уроках иностран-
ного языка повышает познавательную активность и мотивацию обучающихся, 
позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивает интенсификацию процесса обучения и самостоятельной деяте-
льности обучающихся. 

В учебном процессе формирование и развитие иноязычных навыков и 
умений осуществляется во взаимосвязи во всех видах речевой деятельности. 
Обучающиеся должны овладеть продуктивными навыками и умениями, 
способностью варьировать и комбинировать изученный языковой материал в 
речи при решении конкретных коммуникативных задач в стандартных ситуа-
циях общения. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции в говорении 
зависит от качества овладения его лексической и грамматической сторонами, 
а точнее разнообразными действиями с языковым материалом, приводящими 
к формированию умений и навыков, начиная от простейших до выработки 
прочных автоматизмов и сложных творческих умений. 

Одним из путей повышения уровня продуктивного владения иноязы-
чной речью является использование информационных технологий на уроках 
английского языка. С помощью ИКТ можно решать некоторые задачи различ-
ных аспектов языка. 

При обучении фонетике: 
Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на изу-

чаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, а 
регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы на отдельные 
слова, параллельно сопоставляя произношение и написание слов. Компьютер 
предлагает список слов для перевода и фонетической отработки. Возможно 
запись произносимого слова и фразы студента с целью контроля, САмоконт-
роля и корректировки. 

При обучении письму: 
Фиксировать свои высказывания и высказывания других, выписывать из 

прочитанного, трансформируя материал, написать письмо, открытку, запол-
нить бланк и т.д. Студенты сами набирают тексты своих сочинений, учатся 
работать с текстовыми редакторами, совершенствуют навыки работы на ком-
пьютере, осваивают использование электронных версий англо-русских и 
русско-английских словарей. У студентов появляется практическая воз-
можность использовать знания навыки, полученные на уроках информатики. 
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При обучении грамматике: 
Использование ИКТ на уроке грамматики возможно при изучении прак-

тически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом 
оформлении, использовании схем и таблиц, произношение примеров на 
иностранном языке материал будет восприниматься легче и быстрее студен-
тами, так как будет задействована большая часть рецепторов. Меньшими ста-
нут, и затрать времени на уроке – исчезнет необходимость записывания мате-
риала на доске. И с помощью ИКТ интереснее можно провести контроль 
уровня сформированности грамматических навыков на основе текстовых 
программ. 

При обучении лексике: 
На основе тестовых и игровых компьютерных программ с использо-

ванием визуальной наглядности; расширение пассивного и потенциального 
словарей обучаемых; оказание справочно-информационной поддержки (авто-
матические словари, программы подбора синонимов и антонимов). Упражне-
ния для овладения лексикой, грамматикой и синтаксисом. Возможны такие 
виды работы, как: 

- упражнения на заполнение пропусков; 
- упражнения в виде кроссвордов; 
- студентам предлагается соотнести два списка иностранных слов и уста-

новить пары синонимов и антонимов; 
- студентам предлагает два списка слов: на русском и на английском 

языках, которые они должны соотнести.  
Мультимедийные средства нацелены на создание условий для формиро-

вания и развития коммуникативных умений и языковых навыков студентов. 
Они позволяют перейти от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, творческим видам работы, переносят акцент на формирова-
ние коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с раз-
личными типами информации и её источников. 

 Использование мультимедийных средств обучения на уроках английс-
кого языка повышает активность и мотивацию студентов, обеспечивает ин-
тенсификацию процесса обучения и самостоятельной деятельности учеников. 
Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и эффективно 
освоить восприятие устной речи, поставить правильно произношение и обучи-
ть беглому говорению. 

Применение компьютеров на уроках английского языка значительно по-
вышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении ус-
ваивается гораздо большее количество материала, чем это делалось заодно и 
то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при 
использовании компьютера усваивается прочнее. Компьютерные программы 
имеют много преимущества перед традиционными методами обучения. Они 
позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 
различных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 
лингвистические языковые и речевые действия, а также реализацию индииви-
дуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащегося. На 
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уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд 
задач: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя ма-
териалы сети разной степени сложности; 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов; 

- совершенствовать умения письменной речи, пополнять свой словарный 
запас, как активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного 
языка, отражающей определенный этап развития культуры народа; 

- знакомить с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 
языка; 

- формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности уча-
щихся на уроке. 

Этапы работы, с компьютерными программами следующие: демонстРа-
ция, закрепление, контроль. 

На первом этапе - введение лексики, например, по теме “Weather” ис-
пользуя компьютер, учитель выбирает автоматический режим. На экране поя-
вляются картинки, изображающие природные явления: снег - snow, ливень – 
shower, гроза - thunderstorm, изморось – drizzle, солнечно - sunny, холодно - 
cold, облачно – cloudy, туманный – foggy, ветреный – windy, град – hail, прох-
ладный – breezy, гром – thunder и другие. 

Затем следуют фразы: 
What a fine day! - Какой прекрасный день! 
What awful weather! - Какая ужасная погода! 
What is the forecast for tomorrow? – Какой прогноз погоды на завтра? 
It is hot. – Жарко. 
It is sunny. – Солнечно. 
It is raining. - Идёт дождь. 
It is drizzling. – Моросить.  
It is cold. - Холодно и другие. 
Студенты смотрят и слушают. 
На втором этапе идёт работа по обработке произношения и закрепление 

лексики. Учитель или студенты переключают программу с автоматического 
режима в обычный, щелкают мышкой, наведя стрелку на нужное слово или 
фразу. Студенты повторяют за диктором хором. 

На третьем этапе проводится контроль изученной лексики. 
Как показывает практика, из всех существующих средств обучения ком-

пьютер наилучшим образом вписывается в структуру учебного процесса, 
наиболее полно удовлетворяют дидактическим требованиям и максимально 
приближают процесс обучения английскому языку к реальным условиям. 
Компьютер в учебном процессе – не механический педагог, не заместитель 
преподавателя, а средство при обучении студентов, усиливающее и рас-
ширяющее возможности его обучающей деятельности. 
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Основная цель изучения иностранного языка – формирование коммуни-
кативной компетенции, все остальные цели реализуются в процессе осу-
ществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обу-
чение общению и формированию способности к межкультурному взаимо-
действию, что является основой функционирования Интернета. Вне общения 
Интернет не имеет смысла. Включаясь в него на уроке английского языка, мы 
создаем модель реального общения. 

На уроках английского языка Интернет помогает в формировании уме-
ний и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, 
обеспечивая подлинную заинтересованность и эффективность.  

Сегодня новые методы с использованием Интернет-ресурсов противо-
поставляются традиционному обучению иностранным языкам. Как известно, 
всё чему обучается человек, он стремится использовать в предстоящей Дея-
тельности.Известно также, что использование знаний, навыков, умений 
основано на переносе, а перенос зависит всего от того, насколько адекватны 
условия обучения тем условиям, в которых эти знания, навыки и умения 
предлагается использовать. Следовательно, готовить студентов к участию в 
процессе иноязычного общения, созданных в классе. Это и определяет 
сущность коммуникативного обучения, которая заключается в том, что про-
цесс обучения является моделью процесса общения. Коммуникативный под-
ход - стратегия, моделирующая общение, направленная на создание пси-
хологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 
материала и способов действий с ним, а также на осознание требований к 
эффективности высказывания. Цель использование Интернета в коммуни-
кативном подходе состоит в том, чтобы заинтересовать студентов в изучении 
иностранного языка посредством накопления и расширения знаний и опыта. 

Студенты должны быть готовы использовать язык для реальной ком-
муникации вне занятий, например, во время посещения страны изучаемого 
языка, во время иностранных гостей дома и т.д. При этом термин коммуникА-
тивность не должен пониматься узко. Коммуникативная способность студен-
тов развивается через Интернет путем вовлечения их в решение широкого 
круга значимых и достижимых задач, успешное завершение которых достав-
ляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе. 

Обучая языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков 
разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике обеспечивая, под-
линную заинтересованность. Более того, Интернет развивает навыки, важные 
не только для иностранного языка. Это, прежде всего, связано с мыслительны-
ми операциями: анализа, синтеза, сравнения, сопоставления. Большим плюю-
сом использование ресурсов Интернета является развитие межкультурной 
компетенции, т. е. знакомства с различными культурами.  

На уроках английского языка Интернет помогает решить целый ряд ди-
дактических задач:  

- сформировать навыки и умения чтения, используя материалы глобаль-
ной сети; 

- совершенствовать умения письменной речи студентов; 
- пополнять словарный запас студентов; 
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- формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению английс-
кого языка. 

 Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-
технологий для расширения кругозора студентов, налаживать и поддерживать 
деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах. 

Итак, коммуникативные навыки студентов развиваются посредством ис-
пользования информационных технологий путём вовлечения их в решение 
широкого круга значимых, реалистичных, имеющих смысл задач, успешное 
завершение которых доставляет удовлетворение и повышает уверенность в 
себе. При работе с инновационными технологиями меняется и роль учителя, 
учитель является активным помощником, организует, направляет и стимули-
рует учебную деятельность, основная задача учителя - поддерживать и 
направлять развитие личности студентов, их творческий поиск. Отношения со 
студентом строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. 

В своей деятельности учитель должен решать не только учебные задачи, 
но и создавать условия учащимся для самостоятельного творческого поиска, 
побуждения их к исследовательской деятельности, формирование навыков 
ориентирования в огромном информационном пространстве и самостоятель-
ного принятия решений. И как необходимые условие в решении поставленных 
задач рассматривается внедрение инновационных технологий в учебный про-
цесс. Постоянно развивающаяся система информационного обеспечения в со-
четании с техническим сопровождением обеспечивает качество образователь-
ного процесса.Я считаю, что должно быть разнообразие педагогических тех-
нологий, из которых учитель имел бы возможность выбирать те, которые бо-
лее соответствуют особенностям его мировоззрения и его личности. Однако, 
что нам представляется обязательным, это должны быть технологии, и, также 
рассчитанные на развитие личности студента, на формирование коммуни-
кативных навыков, на возможности его самореализации. 
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 Afət Iskəndərova  
İngilis dili dərslərində informasiya texnologiyalarının əsasında 

kommunikativ bacarıqların formalaşması 
Резюме 

 
Bu məqalə ingilis dili dərslərində müasir informasiya texnologiyalarının tət-

biqindən bəhs edir. 
Son illərdə müasir informasiya texnologiyalarının xarici dilin tədrisinə tətbiq 

edilməsi barədə məsələ tez-tez qaldırılır. Bu nəinki yeni informasiya kommunikasi-
ya vasitələri, həm də yeni metodlar, tədris prosesinə yeni yanaşmalardır. Xarici dilin 
tədrisinin əsas məqsədi tələbələrin kommunikativ mədəniyyətinin yaradılması və 
inkişaf etdirilməsi, xarici dilin praktiki cəhətdən öyrənilməsidir. 

 İngilis dilinin öyrədilməsində müasir texnologiyaların tətbiqinin əsas məq-
sədi tələbələrdə kommunikativ bacarıqların yaradılması və inkişaf etdirilməsindən 
ibarətdir. Müəllimin məqsədi hər bir tələbəyə xarici dilin praktiki cəhətdən mənim-
sənilməsi üçün şərait yaratmaqdan, hər bir tələbəyə öz aktivliyini və yaradıcılığını 
göstərməyə imkan verən metodları seçməkdən ibarətdir. Müəllimin vəzifəsi isə 
ingilis dilinin öyrənilməsində tələbələrin idrak fəaliyyətini aktivləşdirməkdən iba-
rətdir.   

 
     Afat Iskandarova  

The formation of the communicative skills according to 
the information technologies in English classes 

Summary 
 

 This article deals with the use of modern information technologies in English 
classes. In recent years the question of application of new information technologies 
in teaching of a foreign language is often raised. They are not only new technical 
means, but also new forms and teaching methods, a new approach to teaching 
process. The main objective of teaching of foreign languages is formation and 
development of communicative culture of students, teaching of practical mastering 
by a foreign language. 

 The usage of modern technologies directs and formulates the communicative 
skills and habits in students in the process of learning English. The teacher’s aim is 
to create conditions of practical language mastering for every student, to choose 
such methods of teaching which would allow every student to show the activity and 
creativity. The teacher’s duty is to activate the students’ comprehension activity in 
the process of learning English. 

  
Rəyçi: Professor Dilarə İsmayılova 
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ONOMASTİK VAHİDLƏRİN ÜSLUBİ FUNKSİYASI 
 

Açar sözlər: onomastika, üslubi, emosional, toponim, antroponim, məcazilik, 
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антропоним, метафорическое значение, фразеология. 
 

İngilis dilində onomastik vahidlər — antroponim, toponim və b. mətndə 
müxtəlif üslubi xüsusiyyətlərə malik olur. Onların əldə etdiyi üslubi-emosional 
çalarlıqlar müxtəlif tarixi və mədəni assosiasiyalar nəticəsində meydana çıxır: 

Antonomasiya antroponimlərin müəllif tərəfindən müəyyən məqsədlə istifadə 
olunmasına əsaslanan üslubi vasitədir. Əgər müəllif obraza Earnest adı verirsə, 
onun həyatda «vicdanlı», «insaflı» olduğuna işarə vurur. Earnest sözünün həm 
lüğəvi mənası, həm də antroponim kimi istifadə olunması müəllifin müəyyən bir 
məqsəd güddüyündən xəbər verir. Buradan da belə bir nəticə çıxır ki, yazıçılar 
əsərlərində personajlara ad seçərkən dildəki antroponimlərin leksik və semantik 
mənasına diqqət yetirir və əsərdə antroponimlər digər onomastik vahidlər kimi 
mühüm rola malik olur. 

Onomastik vahidlərin üslubi funksiyası bir çox görkəmli linqvistlərin tədqiqat 
obyekti olmuşdur (1; 3; 4). Həmin tədqiqatçılar onomastik vahidlərin əldə etdiyi 
məcazi mənalarını tarixi hadisələr, şəxsiyyətlərin xarakterik xüsusiyyətləri ilə 
assosiasiyada götürmüşlər. Misal üçün, A.V.Kunin the Admirable Crichton 
(«oxumüş, təhsil almış adam») ifadəsinin görkəmli şotland alimi Ceymz Kraytonla 
bağlı olduğunu və yaxud Sally Lunn («şirin bulka») ifadəsinin XVIII əsrdə yaşamış 
qənnadıçılıqla məşğul olan qadının adından qaynaqlandığını göstərir (3, 28). 

Bədii əsərlərdə işlənən toponimlər təsvir edilən ərazinin tarixi siyasi 
coğrafiyasını əks etdirir. Toponimlər bədii əsərlərin dilində pasportlaşmış vahid-
lərdir. Bunlar adi və üslubi toponimlər olmaqla iki yerə bölünür. Adi toponimlər 
təsviri xarakter daşıyır. Konkretlik və dəqiqlik adi toponimlərin əsas əlamətlərin-
dəndir. 

Yazıçı əməyinin və yaradıcılığının məhsulu olan üslubi toponimlər isə əsərin 
bədii-estetik keyfiyyətlərini, həmçinin ifadə xüsusiyyətlərini xeyli gücləndirir. 
Fərdi-üslubi cəhət belə toponimlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biridir. Adi 
vəziyyətdə toponimlər dil, üslubi vəziyyətdə isə nitq faktıdır.  

Toponimik vahidlər üslubi tədqiqat üçün çox zəngin material verir. Toponim-
lər bədii ədəbiyyatda üslubi çalar qazanır. Bədii ədəbiyyatda toponimik vahidlər 
əlavə estetik vəzifə və “üslubi yük” daşıyır və digər bədii məqsədlərə xidmət edir. 

Yazıçının yenilik məharəti sözdə olan potensial mənalardan birini bədii 
məqsədə, üslubi manevrə uyğun formalaşdırmaqda, hərəkətə gətirməkdə özünü gös-
tərir. Sözdəki mənaları yazıçı qayəsinə görə növbələşdirmək, onlardan birini, yəni 
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məqsədə ən çox münasib olanını görmək isə həqiqi sənətkarın daima icra etdiyi dil 
əməliyyatıdır. Buna “üslubi seçim” deyilir. 

Toponimlərdən və ümumiyyətlə onomastik vahidlərdən bədii əsərlərdə 
müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilir: 

1) real həyat hadisələri konkret bir ərazidə təsvir edilərkən həmin yerin adı 
olduğu kimi saxlanılır. 

Məs: He had been spending a few weeks on a Carinthian lake, and after a day 
or two in London was to go and stay with friends in Scotland (W.S.Maugham 
“Treatre”). 

2) yazıçı təxəyyülünün məhsulu kimi süni toponimlərdən istifadə olunur. 
Məsələn, Bernard Şounun “Augustus does his bit” satirik əsərindəki Pifflington 
(piffle –böş söhbət, cəfəngiyyat deməkdir); 

A. Trolonun əsərlərində tez-tez təsadüf olunan Barsetshire (İngiltərə 
xəritəsində belə qraflıq olmadığı halda); və ya T.Harrinin yaradıcılıq təxəyyülünün 
məhsulu olan Bubmauth, Knollsea, Cervesgate bu qəbildən olan toponimlərdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında C.Məmmədquluzadənin kiçik hekayələrində bu 
vaxta qədər dilimizdə və bədii ədəbiyyatda rast gəlmədiyimiz toponimlərə təsadüf 
edirik. Məs: Danabaş, Çaylax, Ulaxlı, Zurnalı, İtqapan, Pirsaqqız və s. 

Müəllif bu tipli süni surətdə yaradılmış toponimlərdən istifadə edərkən ifşa 
edəcəyi obyekti oxucunun yaddaşına daha dərindən həkk etmək məqsədi 
güdmüşdür. 

3) Bədii əsərlərdə toponimlərdən müəyyən bir əlamət, keyfiyyət və ya hadisə 
ilə əlamətdar olan ərazinin adını ifadə etmək üçün istifadə olunur. Müasir dövrdə 
toponimlərdən istər bədii nəsrdə, istərsə də poeziya dilində geniş istifadə olunur. 

Üslubi-poetik toponimika yer-yurd adlarının bədii ədəbiyyatda işlənmə 
məqamlarını, rolunu, müəyyən fikrə xidmət etməsini, satirik və yumoristik 
çalarlarını öyrənən tədqiqat sahəsidir. 

Üslubi toponimika bədii ədəbiyyatın funksional-ekspressiv və funksional-
üslubi xüsusiyyətlərini öyrənir. Burada əsasən bədii əsərlərdəki hadisələrin təsvir 
olunduğu yerlərə verilən adlar, onların üslubi xüsusiyyətləri, əsərin ideya-bədii təsir 
qüvvəsinin artmasında toponimlərin rolu, belə yer adlarının komik təbiəti, etnik 
xüsusiyyəti, obrazlılıq, ekspressivlik cəhətləri, bədii əsərdə xüsusi toponim 
yaradıcılığı, onlardan üslubi semantik məqsəd üçün istifadə olunması, yazıçının 
yaratdığı fərdi toponimikanın xarakterik xüsusiyyətləri və digər ekspressiv 
məsələləri tədqiq olunur. 

Üslubi toponimlər xüsusi adların bir növü kimi obrazlılıq, emosionallıq, 
ekspressivlik keyfiyyətlərinə malik olduğundan bədii əsərdə fikrin parlaq ifadəsini, 
forma gözəlliyini şərtləndirən mühüm dil vasitələri kimi çıxış edir, dövrün mühüm 
problemlərini yüksək poetik dildə əks etdirmək işində sənətkara geniş imkanlar 
verir. Üslubi material kimi onomastik vahidlər düzgün seçildikdə, sənət əsərinin 
ümumi dil-nitq fonu dilin ifadəlilik vasitələri ilə zənginləşmiş olur, yerində, 
məqamında işlənən toponimik vahidlər dilin bədiilik keyfiyyətini qat-qat artırır, ona 
güclü təsir göstərir. 

Məs: “Names he had mentioned – Damascus, Aleppo, Baghdad, Cantin – had 
quite enchanted her.” (A. Wilson “Anglo-Saxon Attitudes). 
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Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların ümumi adlara keçməsi imkanından geniş 
istifadə olunur. 

Məs: “My lodgings might easily have been one of those scruffy little houses 
by the station-from one Dafton to another (J.Braine. “Room at the Top”). 

Bu cümlədə Dafton toponimi birbaşa adlandırma funksiyasında çıxış etmir, 
müəyyən bir əlaməti, daha dəqiq desək sadəlövhlüyü bildirmək üçün metaforlaşmış 
formada işlənir. Dafton toponimi hələ ümumi isimə çevrilməmişdir və ondan 
istifadə yazıçının baş verən hadisələrə emosional münasibəti ilə məhdudlaşır. Bir 
sıra tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, Avropa dillərində olan coğrafi adlar 
asanlıqla ümumi isimlərə çevrilərək faktların ümumiləşdirilməsi zamanı istifadə 
olunur. 

Məs: Waterloo, Panama və s. 
Waterloo – sonuncu, həlledici döyüş mənasında “to meet one’s Waterloo” 

ifadəsində özünü göstərir. 
Waterloo – Belçikanın məskunlaşmış ərazisidir. 
Həm İngilis, həm də Azərbaycan dilində xüsusi adların ümumi isimlərə 

keçməsi və yeni məna kəsb etməsi halı geniş yayılmışdır. 
Məs. Otello – qısqanc adam, 
 Məcnun – eşq divanəsi, 
 Hacı Qara – xəsis və s. 
Bu xüsusiyyətin bütün onomastik vahidlərə — həm toponimlərə, həm də 

antroponimlərə aid olması yuxarıdakı misallarda aydın görsənir. 
Bədii ədəbiyyatda üslubi toponimlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların 

şəxslənməsi, yəni şəxs adları kimi müəyyən funksiyanı yerinə yetirməsidir. 
Məs: “You can only love a town if it loves you, and Warley would never love 

a correspondent. I had to love Warley property too. I hade to take all she could give 
me; it was too late to enjoy merely her warm friendship” (J.Braine. “Room at the 
Top”); və ya: “Lancashire can look after herself withaut your help (G.Lindsay 
“Betrayed Spring”). 

Azərbaycan ədəbiyyatından ən bariz nümunə kimi aşağıdakı misraları verə 
bilərik: 

Bakının dərdi var, Bakı xəstədir, 
Könül intizarda, göz yol üstədir. 
Bədii ədəbiyyatda toponimlər bir çox epitetlərlə birləşə bilər. 
Məs. London-gloomy, dear, wonderful, beautiful, hateful, brilliant, suffering 

və s. Müəyyən bir toponimin obrazlı-ekspressiv ifadəsi üçün bədii ədəbiyyatda 
müxtəlif vasitələrdən, məs. metafora, metonimiya, müqayisə və s. istifadə olunur. 

Dilin söz xəzinəsinin toponimlərdən yeni sözlərin yaranması hesabına 
zənginləşməsi bütün dillərdə olduğu kimi həm ingilis, həm də Azərbaycan 
dillərində geniş yayılmışdır. 

Məsələn, Manchester toponiminin “toxuculuq sənayesi mərkəzi” mənasında 
işlənməsi və onun başqa obyektə keçirilməsi buna bariz nümunədir (1, 826). 

Lowell – the Manchester of America.  
Və ya: Birmingham toponimi “metalqayırma sənayesinin mərkəzi” mənasında: 
Liege – the Birmingham of Belgium. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki dildə coğrafi adlar frazeoloji ifadələrin tərkib 
hissəsi kimi geniş surətdə işlənir. 

Məs: to carry coals to Newcastle (ing.) 
 Naxçıvana duz daşımaq (Azərb.) 
İngilis dilində müqayisə əsasında yaranmış tərkiblərdə frazeoloji vahidlərlə 

adlar çox geniş yayılıb. 
Məs: As big as Dorchester butt – çox kök; 
 As poor as Bishop of Cester – çox varlı; 
 As plain as Dunstable road – açıq-aydın; 
 As peppery as Durham Mustard – çox sərt; 
 As wise as Waltham’s calf – çox səfeh. 
Substantiv frazeoloji birləşmələrdə isə toponimlər çox vaxt təyin rolunda çıxış 

edir. 
Məs: London ivy – duman 
 Man of Durslay – yalançı, fırıldaqçı və s. 
Eyni zamanda toponimlər feli frazeoloji birləşmələrin də tərkibində işlənə 

bilir. 
Məs: to take a Burford bait-içmək, vurmaq. 
 to send someone to Coventry – baykot etmək, bir kəsi saymamaq. 
 to know nothing about Diss – xırda-xuruş şeylərlə maraqlanmamaq. 
Toponimik frazeoloji birləşmələrin komponentləri arasında bəzən qafiyə, 

bəzən də allitrasiyadan istifadə olunur. 
Məs. From Berwick to Dover 
 Three hundred miles over. 
Toponimlər dəyişdirildikdə və yaxud tərkibin bir hissəsi ilə birləşdirildikdə 

frazeoloji vahidlərin ekspressivliyi daha dolğun forma alır. 
Məs: The Midwich bag is now too small for the cat (Windham. “The 

Midwich Cuckoos”). 
Bədii ədəbiyyatda bəzi hallarda müəllif tərəfindən uydurulmuş ad, sonralar 

xalq arasında populyarlaşıb coğrafi ada çevrilə bilir. Çarlz Kinqslinin “Westward 
Ho” əsərindən sonra həmin hadisələrin cərəyan etdiyi ərazi əsərin adı ilə 
adlandırılmışdır və bu toponim hal-hazırda da mövcuddur. Bu toponim yazıçının 
fərdi-üslubi toponimidir. 

Azərbaycan folklorunda və bədii ədəbiyyatında da coğrafi adlarla bağlı 
frazeoloji ifadələr geniş yayılmışdır. 

Məs: Araz aşığından, Kür topuğundan, 
 Məkkədən gələn mən, xəbər verən bu və s. 
Atalar sözlərinin bu sahədə rolu daha böyük olmaqla diqqəti daha artıq cəlb 

edir. 
Məs: When in Rome do as Romans do; 
 London’s streets are paved with gold (ingiliscə). 
 Ərdəbildə yel əsib qoz tökülüb (Azərbaycan dilində). 
Araşdırmanın nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, onomastik vahidlər dildə 

məcazi məna əldə etməklə üslubi-emosional çalarlıqlar əldə edərək, ingilis, o 
cümlədən də Azərbaycan dilinin leksikasında təsirli üslubi ifadə vasitəsi funksiya-



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 159

sını yerinə yetirir. Bu bəhsin araşdırılması ingilis dilinin öyrənilməsində və bu dildə 
ünsiyyətdə praktik əhəmiyyət daşıyır. 
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 Turan Musayeva  
Stylistic function of onomastic units 

Summary 
 
The article deals wiith the stylistic-emotional funation of toponyms, 

antroponyms, and other onomastic units, which are a part of phaseological units, 
proverbs and numerous expressions. The stylistic function of abovementioned 
names are found to have been acquired in association of numerous extra-linquistic 
factors and this subject is of great practical importance for those who learn or teach 
the English language. 

 
 Туран Мусаева  

Стилистическая функция ономастических единиц 
Резюме 

 
Статья посвящена изучению стилистически-эмоциональной функции 

топонимов, антропонимов и других ономастических единиц, являющихся час-
тью фразеологии, пословиц и других выражений. «Стилистическая функция 
вышесказанных имён, связана с разными экстралингвистическими факторами. 
Данная тема имеет большую важность для тех, кто изучает или преподаёт анг-
лийский язык. 

 
Rəyçi: Dosent Rafiq Şabanov  
  



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 160

MƏHİN SÜREK 
ADU 

lalebdu@mail.ru 
  

SÖZ BİRLƏŞMƏSİ PROBLEMİ HAQQINDA 
 

Açar sözlər: dil, söz, söz birləşməsi   
Key words: language, word, word combination 
Ключевые слова: язык, слово, словосочетание    

 
İnsanlar arasında ünsiyyətin əsas vasitəsi olan dil, cəmiyyət həyatının və onun 

inkişafının mənasıdır. “Qlobal şəkildə düşünsək, dil işarələrin semantik yayğınlığı 
və funksional kövrəkliyi, qeyri-səlislik və qeyri-aşkarlığı, semioloji dayanıqsızlıq, 
həm də şərti-nisbi mənada sabitlik, güvənlik və kommunikativ uğur amili kimi çıxış 
edir” (1, s.27). Dilin əsas xüsusiyyətlərindən biri də kommunikativlikdir ki, onun 
köməyilə xalqlar, ölkələr və qitələr arasında müxtəlif iqtisadi, siyasi, elmi, mədəni 
və diplomatik əlaqələr yaradılır. Bu mənada dünya xalqları arasında beynəlxalq 
əlaqələrin günü-gündən geniş vüsət aldığı və inkişaf etdiyi müasir dövrdə xarici dili 
bilməyin vacibliyi daha da artmaqdadır.  

Xarici dillərin tədrisi ilə bağlı dilin müxtəlif aspektlərində tədqiq olunan isti-
qamətlər də fərqlidir. Son illərdə söz birləşmələrinə aid bir sıra əsərlər, hətta dis-
sertasiyalar yazılmış, ayrı-ayrı qrammatika kitablarında və başqa əsərlərdə də söz 
birləşmələrinə toxunulmuş, onların xüsusiyyətləri, növləri haqqında əhəmiyyətli 
fikirlər söylənilmişdir. Maraqlıdır ki, söz birləşmələri haqqında əsərlər çoxaldıqca, 
tədqiqat genişləndikcə bu sahədəki mübahisələr də genişlənir və daha da ciddiləşir.  

Bu vəziyyət onunla izah olunur ki, dilçilikdə söz birləşmələrinin ümumi nə-
zəri məsələləri müasir dilçilik elminin tələbləri səviyyəsində işlənib hazırlanmamış, 
söz birləşmələri məsələsinin dilçilikdə mövqeyi dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. 
Söz birləşmələri mahiyyəti, başqa dil vahidlərinə, xüsusən sözə və cümləyə müna-
sibəti, söz birləşmələrinin yaranma yolları, növləri, inkişaf xüsusiyyətləri və s. mə-
sələlər hələ də mübahisəli olaraq qalmaqdadır.  

Rus dilçiliyində söz birləşmələri tədqiqinin uzun və zəngin bir tarixi vardır, 
bu sahədə bir sıra işlər görülmüşdür. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, rus dilçi-
liyində bu problem tamamilə həll edilmiş və bu sahənin tədqiqinə ehtiyac qalmır. 
Söz birləşməsi rus dilçiliyində daha çox tədqiq edilmiş və onun əsas ümumi mə-
sələləri, demək olar ki, burada işlənib hazırlanmışdır. Həm də burada söz birləşməsi 
haqqındakı tədqiqat bir sıra hallarda rus dili və rus dilçiliyi çərçivəsində deyil, ümu-
mi dilçilik aspektində aparılmış və nəzəri nəticələr türk dillərinə aid yazılmış 
əsərlərə də öz təsirini göstərmişdir. Buna görə də söz birləşmələrinin ümumi cəhət-
lərini müəyyənləşdirmək, mövqeyini təyin etmək və hər hansı bir türk dilinin ma-
terialları əsasında bu məsələni öyrənmək üçün bu fikirlərlə tanış olmaq zərurəti öz-
özlüyündə aydın olur. Rus dilçiliyində söz birləşmələri tədqiqinin uzun və zəngin 
bir tarixi vardır, bu sahədə bir sıra işlər görülmüşdür. Lakin bu heç də o demək 
deyildir ki, rus dilçiliyində bu problem tamamilə həll edilmiş və bu sahənin tədqiqi-
nə ehtiyac qalmır.  
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Hal-hazırda söz birləşmələrinin hərtərəfli və daha dərin tədqiqi, söz birləş-
mələrinin qruplaşdırılması, onların qrammatik, leksik-qrammatik və s. cəhətlərdən 
izahı aktual məsələlərdən hesab edilir. Söz birləşmələrinin sərhədi, təsnifi, onların 
ayrı-ayrı növ və tipləri üzrə bölgülərinin öyrənilmədiyi xüsusi olaraq qeyd edilir. 

Türkologiyada söz birləşmələrinin tədqiqi tarixi o qədər də qədim və zəngin 
deyildir. Söz birləşmələrinə aid qeydlərə türk dillərinə aid bir neçə əsr bundan əvvəl 
yazılmış qrammatika kitablarında rast gəliriksə də, söz birləşmələri son dövrə qədər 
xüsusi tədqiqat olmamışdır. Bu sahədəki fikirlər uzun zaman ayrı-ayrı qrammatika 
kitablarındakı təsadüfi qeydlərlə məhdudlaşmışdır. Türkologiyanın bir qolu olub 
özünə məxsus tədqiqat yolu, inkişaf səviyyəsi və xüsusiyyətləri olan Azərbaycan 
dilçiliyində söz birləşmələrinin öyrənilməsi tarixi müəyyən dərəcədə söz birləş-
mələrinin, ümumiyyətlə, türkologiyadakı tədqiqat tarixinə bənzəyir. Lakin burada 
söz biləşmələrinin tədqiqində özünəməxsus cəhətlər də vardır. Adətən, M.Kazımbə-
yin “Общая грамматика турецко-татарского языка” adlı əsərini Azərbaycan dili-
nin ilk qrammatikası adlandırırlar. Bir sıra məsələləri əhatə edən bu qrammatikada 
söz birləşmələrinə aid qeydlər də vardır. Aydındır ki, M.Kazımbəyin qrammatika-
sında söz birləşmələrinin tam və sistemli təhlilini gözləmək olmazdı. Lakin o, bir 
sıra məsələrdə olduğu kimi, söz birləşməsi məsələsində də dilçiliyi qabaqlamış və 
qiymətli fikirlər söyləmişdir. Onu da qeyd edək ki, M.Kazımbəy “söz birləşməsi” 
terminini “sintaksisə” ekvivalent kimi işlətdiyinə görə sözlərin hər cür əlaqəsini söz 
birləşmələri, sintaksisi isə söz birləşmələrindən bəhs edən sahə kimi təqdim etmiş 
olur. Lakin praktik olaraq, M.Kazımbəydə söz birləşməsi ilə cümlə bir-birindən 
fərqləndirilir (29). M.Kazımbəydən sonra XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin üç 
on illiyində Azərbaycan dilçiliyinə aid yazılmış başqa əsərlər söz birləşməsi sahəsi-
nə yenilik gətirməmişdir. Bu dövrdə yazılan əsərlərdə söz birləşmələrinə aid ya heç 
bir məlumat yoxdur, ya da bu haqda nəzəri cəlb etməyən ötəri qeydlər vardır. 

Söz birləşmələrinin sintaksisə daxil edilməsi sintaksisin tədqiqat obyekti, əha-
tə dairəsi haqqındakı məlumatın da dəyişilməsinə səbəb olur. Artıq, təbii olaraq, 
sintaksis yalnız cümlələrdən deyil, söz birləşmələrindən və cümlələrdən bəhs edən 
bir sahə kimi təqdim edilməyə başlanır. Bunun ilk nümunəsini M.Şirəliyev və 
M.Hüseynzadə tərəfindən yazılan və 1946-cı ildə “Azərbaycan dilinin sərfi” adı ilə 
çap edilən orta məktəb dərsliyində görürük (12). Burada ilk dəfə olaraq söz birləş-
mələri xüsusi mövzu kimi verilir, ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində “söz birləşmə-
si” terminindən istifadə edilir. Burada söz birləşmələri ümumi “İfadələr bəhsi” baş-
lığı altında götürülür və düzgün olaraq, o, ən azı iki sözün birləşməsi kimi təqdim 
edilir, bitmiş fikir ifadə etməməsinə görə cümlədən fərqləndirilir. Ümumiyyətlə, söz 
birləşməsi düzgün izah edilir. Lakin söz birləşməsi cümlədən fərqləndirilərkən 
dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı olan belə bir fikirdə söylənilir: “söz birləşmələri cümlə-
nin ibtidai növü olsa da, cümlə deyildir” (4). Beləliklə, bu dövrdən başlayaraq söz 
birləşmələri sintaksisdə ayrıca müstəqil tədqiqat olmaqdan çıxarılaraq, cümlə təlimi 
içərisində əridilir və ona tabe bir mövzu kimi izah edilir. Dərsliyin bundan sonrakı 
nəşrlərində söz birləşməsi haqqında ümumi məlumat da verilmir. Lakin dərsliyin 
1951-ci il və sonrakı nəşrlərində söz birləşmələri sahəsində müsbət mənada yenilik 
də diqqəti cəlb edir. 

Dilçiliyimizdə ədəbi dilin müxtəlif cəhətlərinə həsr edilmiş mühüm elmi 
əhəmiyyətə malik olan irihəcmli tədqiqat əsərlərinin çox az olduğu bir dövrdə 
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M.Hüseynzadənin zəngin və həssas müşahidələrinin nəticəsi olan bu əsərlərinin 
meydana çıxması nəzəri cəlb etməyə bilməzdi və bunlar dilçiliyimizin ümumi 
inkişafı üçün çox qiymətli idi. Bu əsərlər bir də ona görə əhəmiyyətlidir ki, onların 
əsasında duran dil materialı təyini söz birləşmələri Azərbaycan dilində ən çox 
yayılan, daha çox işlənən, bu dilin spesifik xüsusiyyətləri ilə daha çox bağlı söz 
birləşmələrindəndir (6). Danışıqda və yazıda tez-tez rast gəldiyimiz bu birləşmələrin 
tədqiqi yalnız öz çərçivəsi ilə məhdudlaşmır və başqa birləşmələrin tədqiqi üçün də 
yol açır.  

M.Hüseyzadədən sonra təyini söz birləşmələri haqqında yazılmış əsərlər bu 
sahəyə heç bir yenilik gətirməmiş, məlum məsələlər solğun şəkildə yenidən təkrar 
edilmiş, bəzən isə mübahisəyə ehtiyacı olmayan məsələlər dolaşdırılmışdır. Bu isə 
söz birləşmələrinin mahiyyətini, nəzəri cəhətlərini müəyyənləşdirə bilməməkdən 
irəli gəlmişdir. Z.Tağızadə söz birləşmələri haqqındakı yazılarında həm söz birləş-
mələrinin ümumi məsələlərindən danışmağa, “söz birləşməsi nədir?” sualına cavab 
verməyə çalışmış, həm də təyini söz birləşmələrindən bəhs etmişdir (13). N.Məm-
mədovun “Dilçiliyin əsasları” əsərində söz birləşmələləri haqqında verilmiş məlu-
matlar da əhəmiyyətlidir (8). Lakin məsələ bununla məhdudlaşmır. Söz birləşməsi 
adı ilə olmasa da, söz birləşmələri ilə bilavasitə əlaqədar olan, söz birləşmələrinin 
müəyyən bir cəhətini təşkil edən məsələləri və bu məsələlərə həsr edilmiş əsərləri 
də nəzərə almaq lazım gəlir. Bura sintaktik əlaqələrə, feli bağlama, feli sifət və 
məsdər tərkiblərinə aid əsərlər daxildir. 

Bütün bunlar çox əhəmiyyətli olub, Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələri 
sahəsində müəyyən tədqiqat işlərinin aparıldığını, müəyyən müvəffəqiyyətlərin əldə 
edildiyini göstərir. Söz birləşməsinin problematik məsələ kimi yetişməsində bu 
əsərlərin az rolu olmamışdır. Lakin onlar nə qədər əhəmiyyətli olsa da, söz birləş-
məsi probleminin bütöv şəkildə və tam mənası ilə izahından kənarda qalır. Söz 
birləşmələrinin ümumi nəzəri məsələləri, bundan doğan bir sıra başqa məsələlər 
ciddi tədqiqat tələb edir. Söz birləşmələrinin hələ əl dəyməmiş və ya geniş izaha eh-
tiyacı olan sahələri olduqca çoxdur.  

Müasir dilçilikdə söz birləşməsi anlayışını tədqiq edək.  
Söz birləşməsi dilçilik elminin ətraflı elmi tədqiqata ehtiyacı olan və özünün 

tam həllini gözləyən problematik məsələlərdən biridir. “Söz birləşməsi nədir” 
sualına cavab verməzdən əvvəl və bu suala cavab vermək üçün söz birləşmələrinin 
tədqiqi tarixinə nəzər salaq, söz birləşmələri sahəsindəki tədqiqatın mənzərəsi ilə 
tanış olaq.  

Dildə mövcud olan sözlər nitq prosesində iki şəkildə: 1) söz birləşməsi; 2) 
cümlə şəklində birləşə bilir. Nitq prosesində sözlərin bu şəkildə birləşməsi hər bir 
konkret dildə tarixən əmələ gəlmiş və həmin dilin daxili inkişaf qanunları əsasında 
formalaşmış qaydalara əsaslanır. Hər bir dildə qrammatikanın bu qaydalardan bəhs 
edən hissəsinə sintaksis deyilir. Beləliklə, məlum olur ki, qrammatikanın əsas 
hissələrindən biri olan sintaksis iki məsələni: 1) söz birləşməsi və 2) cümləni 
öyrənir.  

Rus alimi M.V.Lomonosovun söz birləşmələri haqqındakı fikirlərini nəzərə 
almasaq (31), deyə bilərik ki, XIX əsrə qədər söz birləşmələri sahəsində ciddi 
əhəmiyyətə malik olan əsaslı bir iş görülməmişdir. Bu da ondan irəli gəlmişdir ki, 
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həmin dövrə qədər dilçilikdə sintaksis özünə məxsus yer tuta bilməmiş, sintaktik 
məsələlərin izahı xüsusi məsələ kimi qarşıya qoyulmamışdır.  

Ayrı-ayrı dövrlərdə cümlələr fikir ifadə edən əsas vasitə kimi, diqqəti cəlb 
etmiş, müəyyən münasibətlərlə sözlərin bir-biri ilə əlaqəsindən bəhs edilmişsə də, 
bunlar sintaksisin, bir elm sahəsi kimi, sistemli tədqiqindən çox-çox uzaqda idi və 
başqa məsələlər qarşısında həddindən artıq dərəcədə zəif və solğun görünürdü. 
Eradan əvvəl V-IV əsrlərdən başlayaraq XIX əsrə qədər dilçilik çox böyük təcrübə 
məktəbi keçmiş, bir sıra sahələrdə isə ciddi elmi nəticələrə gəlmişdir. V.A. 
Zveqintsev tarixi-müqayisəli dilçilikdən bəhs edərkən yazır ki, onun mənbəyini üç 
elmi ənənə (qədim hind, klassik yunan və roma, ərəb...) təşkil edir (28). Bu qədim 
dilçilik məktəblərində fonetika, orfoepiya, etimologiya, leksikologiya, morfologiya 
bir sıra cəhətlərdən ətraflı tədqiq edilmiş, cümlə haqqında müəyyən fikirlər 
söylənilmişdir. Buna baxmayaraq, bu dilçilik məktəblərinin heç birində sintaksis 
mühüm yer tuta bilməmiş, həmişə kölgədə buraxılmışdır.  

Əsasən Paninin adı ilə bağlanan və daha çox təsviri xarakter daşıyan qədim 
hind dilçiliyində fonetika, orfoepiya, etimologiya, morfoloji məsələlər geniş dil 
faktları əsasında ətraflı tədqiq və təsvir edilmişdir (26). Qədim hind qrammatika-
larında fikir ifadə edən əsas vahid kimi cümləyə də müəyyən yer verilmiş və bunun-
la əlaqədar olaraq, praktik xarakter daşısa da, sintaktik məsələlərdən bəhs edilmiş-
dir. Lakin sintaksis qədim hind dilçiliyində mühüm yer tuta bilməmiş, ayrıca sahə 
kimi götürülməmiş və ona morfoloji hadisələrlə bir sırada ötəri nəzər salınmışdır 
(39, s.10).  

Dilçilik məsələlərini daha çox fəlsəfi aspektdə izaha çalışan qədim yunan 
elmində də sintaksis mühüm yer tuta bilməmişdir. Məlumdur ki, Yunanıstanda fil 
haqqında nəzəriyyə müstəqil şəkildə deyil, əşya, fikir və söz arasında münasibət 
haqqında məsələ olaraq fəlsəfi problemlərin tərkib hissəsi kimi meydana çıxmışdır. 
Bu məsələ (“əşya-fikir-söz” məsələsi) qədim dünyanın Herklit, Demokrit, Epikür və 
Platon kimi məşhur filosoflarını cəlb etmiş və onlar arsında ciddi mübahisələrin 
obyekti olmuşdur. Aristotelə görə, “qrammatika” termini oxumaq və yazmaq sənəti, 
bacarığı mənasında işlədilmiş, “hərf-heca-söz” sistemində qurulmuşdur (22). Bu 
sistem dil haqqında təlimin inkişafında müəyyən rol oynasa da, dilin qrammatik 
quruluşu, xüsusən sintaktik məsələlər haqqında bizə lazımı məlumat verə bilmir. 
Sintaksis qədim yunan atomistlərində də, ellinizm dövründə də, İsgəndəriyyə mək-
təbində də xüsusi elm sahəsi kimi formalaşa bilməmişdir.  

Yunan və Roma qrammatika dərsliklərində sintaksis problemləri, adətən, yal-
nız təsadüfdən-təsadüfə nəzərdən keçirilir. Antik qrammatika nəzəriyyəsinin bu his-
səsi ilə tanış olmaq üçün əsas, hətta, demək olar ki, yeganə mənbə Apollona 
Diskolanın dörd kitabdan ibarət iri həcmli “Sintaksis haqqında” traktatıdır. 
Məlumdur ki, eramızdan əvvəl (II əsr) yunan dilçiliyində Apollona Diskolanın 
fikrincə, bir nitq hissəsi olaraq zərf felə yanaşaraq onun mənasını bu və ya başqa 
cəhətdən izah edir. Apollonanın bu fikri ilə əlaqədar olaraq V.P.Suxotin yazır ki, o, 
(Apollona) söz birləşmələrinin mahiyyətini aydınlaşdıra bilməsə də, hər halda ona 
yaxınlaşmışdır (9, s.280). 

Yunan dilçiliyində cümlənin ifadə etdiyi məna münasibətləri tamamilə ayrı-
ayrı sözlərə bağlanırdı və burada sintaksisin vahid problemi sözlərin uyğunlaşması, 
yəni sözlərin mənalarına görə əlaqələnməsi məsələsi idi. 
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İsgəndəriyyə məktəbi nümayəndələri tərəfindən cümlə bitmiş fikir ifadə edən 
söz birləşməri kimi qeyd edirlər. Sitseron “Natiq haqqında” adlı əsərində söz 
birləşmələri haqqında yazır: “Söz birləşmələri haqqında məsələ, başlıca olaraq iki 
şeyin nəzərdən keçirilməsini tələb edir: birincisi sözlərin düzgün yerləşdirilməsi, 
sonra məlum ritm və forma bitkinliyi” (38, s.14). 

Qədim yunan elmində söz birləşmələrinə aid fikirləri nəzərdən keçirib 
aşağıdakı qısa nəticələrə gəlmək olur: 

1. Qədim yunan dilçiliyində və üslubiyyatında müxtəlif münasibətlərlə söz 
birləşmələri məsələlərinə toxunulmuş və maraqlı fikirlər söylənilmişdir. Sözlərin 
sırasına, forma və məzmununa nəzər yetirilmişdir.  

2. Burada sözlərin birləşməsi geniş mənada alınmış, konkret mənada deyil, 
sözlərin əlaqələnməsi mənasında işlədilmişdir. Sözlərin əlaqəsində mərkəzdə adlar, 
adlarda fellər dayanmışsa da, sonralar daha geniş götürülmüş və bütün nitq 
hissələrinin, hətta köməkçi nitq hissələrinin əlaqəsi buraya daxil edilmişdir.  

3. Söz birləşməsi və ya sözlərin birləşməsi haqqındakı fikirlər sonralar, yeni 
dövrdə söz birləşməsi təliminin formalaşmasında mühüm rol oynasa da, söz 
birləşməsi haqqında sintaktik təlim yarada bilməmişdir (38).  

Göründüyü kimi, bu dilçilik məktəblərində sintaksis ən zəif işlənmiş 
sahələrdən biri olmuş, dilçiliyin başqa sahələrinə tabe şəkildə götürülmüş, sintaktik 
hadisələr isə dilçiliyin başqa məsələləri ilə qarışdırılmışdır. Belə olduğu halda, 
nəzəri cəhətdən dilçiliyə əsaslı bir yenilik gətirməyən orta əsrlərdən sintaksisə aid 
təzə bir şey gözləmək olmazdı. Bütün bu dövrlər ərzində sintaksisin mövzusu, 
tədqiqat obyekti düzgün müəyyənləşdirilmədiyi kimi, onun dilçilikdəki mövqeyi də 
müəyyənləşdirilməmişdir. Bu hal əsasən XIX əsrə qədər davam etmişdir. 

Morfoloji hadisələrlə sintaktik hadisələrin eyniləşdirilməsinə, morfologiya ilə 
sintaksisin qarışdırılmasına sonrakı dövrlərdə də rast gəlirik. Xüsusən də sintaktik 
hadisələrin izahını morfoloji prinsiplərə tabe etdirmək XIX əsrə qədər çox qüvvətli 
olmuş və demək olar ki, həmin dövrə qədərki qrammatikalar bu əsasda qurulmuş-
dur.  

Bütün bunlar başqa bir nəticə üçün də əsas verir: madam ki, bu dövrlərdə 
sintaksis özünə məxsus yer tuta bilməmiş və çox vaxt tədqiqat sahəsindən kənarda 
qalmışdır, bu halda biz dilçilikdən söz birləşməsinin sistemli izahını gözləyə 
bilmərik. Dilçilik uzun zaman müstəqil sintaktik kateqoriya kimi, söz birləşməsi 
anlayışına malik olmamışdır. Dilin ayrıca, müstəqil bir vahidi və özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malik bir sintaktik kateqoriya kimi söz birləşməsi anlayışı çox 
cavandır, hətta bu anlayış indi də formalaşma, dəqiqləşmə prosesini davam etdirir. 
Lakin bu təlimin izləri çox qədimlərə gedib çıxır. Xüsusən antik yunan dilçiliyi və 
üslubiyyatı bu haqda bizə çox maraqlı material verir. Hətta ara-sıra söz birləş-
məsinin ayrıca kateqoriya kimi götürülərək sözdən və cümlədən fərqləndirilməsi 
meylləri də özünü göstərir. Bunun ilk izlərini yunan atomistlərində görürük. 

Dilçilik haqqında antik təlim atomizm materialist fəlsəfəsi əsasında 
yaranmışdır, buna görə də atomistlərin dilin quruluşu haqqındakı fikirləri o dövr 
dilçiliyi üçün çox xarakterikdir. Lakin bu sistemdə söz birləşmələri ayrıca qeyd 
edilsə də, nə atomistlərdə, nə də sonrakı dövrlərdə söz birləşmələri xüsusi tədqiqat 
obyekti olmamış, başqa məsələlərlə əlaqədə buna da toxunulmuşdur. Həm də 
burada söz birləşmələrin indi bizim başa düşdüyümüz mənada, xüsusi qrammatik 
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kateqoriya kimi deyil, geniş mənada, sözlərin birləşməsi, əlaqələnməsi mənasında 
bəhs edilmişdir. Yunan dilçiliyində cümlənin ifadə etdiyi məna münasibətləri 
tamamilə ayrı-ayrı sözlərlə bağlanırdı və burada sintaksisin vahid problemi sözlərin 
uyğunlaşması, yəni sözlərin mənalarına görə əlaqələnməsi məsələsi idi. Qədim 
yunan elmində sözlərin əlaqəsi və birləşməsi məsələsindən üslubla, bədii dil, 
ritorika ilə əlaqədar olaraq çox danışılmış və daha maraqlı fikirlər söylənilmişdir.  

Söz birləşməsi haqqında təlimin inkişafında və gələcək formalaşmasında bu 
fikirlərin əhəmiyyətini nəzərdən qaçırmaq mümkün deyildir, bu fikirlər müəyyən 
münasibətlə indi də öz əhəmiyyətini saxlayır. Burada diqqəti daha çox cəlb edən 
cəhətlərdən biri odur ki, müəlliflər sözlərin birləşməsi və əlaqələnməsində həm 
formaya, həm də məzmuna əhəmiyyət verir, forma ilə məzmunu vəhdətdə alırlar. 

 XIX əsr dilçiliyin bütün başqa sahələrində olduğu kimi, sintaksis sahəsində 
də yeni dövr açır. Bu dövrdə sintaksisin əhatə dairəsi və mövzusu tam mənası ilə 
dəqiq müəyyənləşdirilməsə də, bu sahədə çox mühüm işlər görülür. Bu dövrdə də 
tədqiqat düz xətt üzrə getməmişdir. Sintaktik məsələlər bəzən ön plana çəkilərək 
başqa sahələrlə bərabər əhəmiyyətli bir sahə kimi, öyrənildiyi halda, bəzən o, yenə 
də kölgədə buraxılmışdır. Sintaksisin ümumi fonunda, bəzən də, xüsusi bəhs kimi, 
söz birləşmələri də bu dövrdə diqqət mərkəzində olmuş və tədqiq edilmişdir. 

Bu dövrdə də, söz birləşmələri haqqında fikirlər əvvəlki dövrlərə aid 
fikirlərdən daha ətraflı geniş vüsət almışdır. Bu sahədə tədqiqat üsulu həmişə eyni 
şəkildə davam etməmişdir.  

Tədqiqat zamanı aydın oldu ki, söz birləşmələri məsələsi ilə rus dilçiliyində 
daha çox məşğul olmuşlar. Lomonosovdan başlamış müasir rus dilçilərinə qədər bu 
barədə müxtəlif fikirlər söyləmişlər. M.V.Lomonosovun dilçilik baxışları, söz 
birləşmələri sahəsindəki fikirləri digər dilçilərin bu sahədə olan baxışlarına güclü 
təsir etmişdir. M.V.Lomonosovun “Российская грамматика” əsərində söz 
birləşməsi mühüm yer tutur. M.V.Lomonosov söz birləşmərinin ümumi cəhətləri, 
formaları, onların əmələgəlmə yolları haqqında ətraflı izahat vermiş, bununla 
əlaqədar olaraq söz birləşmərində qrammatik əlaqələrdən - uzlaşma və idarə 
əlaqələrindən bəhs etmişdir. O, söz birləşmələrini dil faktları əsasında “сочинение 
имён”, “сочинение глаголов” adları ilə qruplaşdırır. Lakin M.V.Lomonosovun 
“Российская граммaтика”sında cümlə məsələsi diqqəti cəlb etmir, söz birləşməsi 
cümlədən əlaqəsiz şəkildə götürülüb izah edilir, söz birləşmələrinin izahı cümlə 
üzvləri ilə bağlanır və onlar cümlə içərisində cümlə üzvlərinin əlaqəsi kimi izah 
edilir (31, s.16). 

Rus dilçiliyində söz birləşmələri haqqında F.F.Fortunatovun fikirləri daha 
geniş yayılmışdır. O, söz birləşmələrindən danışarkən qeyd edir ki, dildə öz 
mənalarına görə elə vahidləri mən söz birləməsi adlandırıram ki, bir bütöv sözün 
(hissəcikləri yox) başqa bir bütöv sözlə birləşməsindən əmələ gəlib, istər psixoloji 
hökmləri və istərsə də onun hissələrini ifadə edə bilsin (37, s.393). F.F.Fortunatov 
söz birləşmələrini iki qrupa ayırır. O, birinci qrupa mübtəda və xəbərin əlaqəsindən 
əmələ gələn birləşmələri daxil edir və bunları “bitmiş söz birləşmələri” adlandırır. 
Həm də o, belə birləşmələri söz birləşmələrinin əsası hesab edir və “настала 
хорошая погода” birləşməsini misal gətirir. İkinci qrupa isə, iki müstəqil sözün 
birləşməsindən əmələ gələn, lakin cümlə təşkil etməyən birləşmələri daxil edir, 
bunları “bitməmiş söz birləşmələri” adlandırır, onları “bitmiş söz birləşmələri”nin 
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hissələri hesab edir və “хорошая погода” misalını verir. Məhz buna görə də, o, söz 
birləşmələrindən danışarkən belə bir nəticəyə gəlir ki, “bitmiş söz birləşmələri və 
bütöv cümlələr – dilçilikdə bir-birinin sinonimləridir” (37, s.132).  

F.F.Fortunatov bu fikri ilə söz birləşmələrinin əhatə dairəsini kiçiltdiyi kimi, 
onların öyrənilmə işini də çətinləşdirir, çünki bir qrup birləşmələr vardır ki, onlar 
cümlədən xaricdə yaranır və tikinti materialı olaraq bütöv şəkildə cümləyə daxil 
olur, məsələn: “məktəb direktoru gəldi” cümləsində “məktəb” və “direktor” sözləri 
cümləyə ayrı-ayrı sözlər kimi yox, birləşmə şəklində “məktəb direktoru” daxil olur. 
A.M.Peşkovski söz birləşmələri ilə cümlələr arasında keyfiyyətcə fərq görmür. 
Odur ki, sözlərin hər cür birləşməsini, hətta cümlələri də (mürəkkəb cümlələr də 
daxil olmaqla) söz birləşməsinin bir növü adlandırır (34, s.34-40). A.M.Peşkovskiyə 
görə, cümlə ancaq söz birləşmələri anlayışından əmələ gələ bilər (34, s.45-60). Söz 
birləşməsi və cümlələr fikrin başqa formaları olması A.M.Peşkovski üçün aydın 
deyildi. Söz birləşmələri ancaq cümlələr vasitəsi ilə dilin kommunikativ vəzifəsinə 
daxil olduğundan sonra fikrin ifadəsinə xidmət edə bilir. Söz birləşmələri də, sözlər 
kimi, nominativ xarakter daşıyır. Buna görə də onlar dil üçün tikinti materialıdır. 
Cümlə isə, həmin tikinti materialının forma və məzmunca birləşməsi nəticəsində 
əmələ gələrək bu və ya başqa bir fikri ifadə edir. Məhz buna görə də, A.M.Peşkovs-
kinin “sintaksis ancaq söz birləşmələrini öyrənir” fikri ilə razılaşmaq olmaz (34, 
s.36). Сümlə söz birləşmələrindən mübtəda ilə xəbərin qarşılıqlı əlaqəsindən gəldiyi 
kimi, tək-tək sözlərdən də əmələ gələ bilər, məsələn: “Səhərdir. Axşamdır” və eləcə 
də “Bakı, Qız Qalası”, və s. kimi adlıq cümlələr buna misal ola bilər. Əgər belə 
ayrı-ayrı sözlərdən əmələ gələn cümlələri söz birləşməsi adlandırsaq, onda gərək 
cümlə ilə sözü və cümlə ilə söz birləşmələrini eyniləşdirək (9, s.282). 

A.V.Şapiro hesab edir ki, sintaksisin vahid tədqiqat obyekti söz birləşməsi 
olmalıdır. Cümlə sintaksisdən çıxarılaraq xüsusi bir adla başqa bir sahəyə 
keçirilməlidir (39, s.195). T.P.Lomtev belə düşünür ki, sintaksisin vahid obyekti 
cümlədir, söz birləşmələrinin modellərini öyrənmək isə sintaksisin deyil, lüğətin 
işidir (32, s. 57). Qreç söz birləşməsi nəzəriyyəsini cümlə haqqında təlimə daxil 
edir, söz birləşmələrinin formasından, əmələ gəlmə yollarından ayrıca olaraq bəhs 
etmir və bunu cümlədə sözlərin əlaqələnməsi, qrammatik əlaqələr kimi məsələlərlə 
əvəz edir (39, s.18).  

İlk dəfə olaraq Y.İ.Ubryatova söz birləşmələrinin sintaktik əlaqələrə əsaslanan 
nisbətən geniş izahını verir. O, söz birləşmələrinin bir sıra məsələlərinə və onunla 
bağlı olan əlavə məsələlərə (ismi və feli birləşmələr, sabitləşmə, əlavə) toxunur. 
Y.İ.Ubryatova söz birləşmələri məsələsində əlaqələrə çox əhəmiyyət verirdi        
(36, s.30).  

Söz birləşmələri sahəsində N.A.Baskakovun tədqiqləri diqqəti cəlb edir. 
N.A.Baskakov “söz birləşmələri” termininə ilk planda çox geniş əhatə dairəsi verir, 
sözlərin hər cür birləşməsini - mürəkkəb sözləri də, idiomları da, cümlələri də bura 
daxil edir. Lakin müəllif sonra buna konkret məna verir və söz birləşmələrini 
saydığımız kateqoriyalardan ayırır. Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
N.A.Baskakov söz birləşməsini müstəqil mənalı sözlərin qeyri-predikativ formada 
sərbəst birləşməsi kimi qəbul edir (24, s.32).  

A.A.Şaxmatov da, F.F.Fortunatov kimi, söz birləşmələrindən danışarkən on-
ları bitmiş və bitməmiş deyə iki yerə bölür və göstərir ki, bitmiş söz birləşmələrinin 
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əsas əlaməti onların predikativ xarakterdə olmasıdır. Buna görə də o yazır: 
“Predikativ əlaqələr artıq cümlədir” (40, s.37). M.N.Petersonun fikrincə, sintaksisdə 
ancaq söz birləşmələrindən ibarət olan cümlələr daxil olmalıdır. Məhz buna görə də, 
V.P.Suxotin yazır ki, Peterson söz birləşmələri terminini çox geniş mənada başa 
düşür (35). O, buraya həm iki və həm də çox sözün birləşməsini, demək olar ki, 
sadə və geniş cümlələri də (mürəkkəb cümlələri) daxil edir (9, s.282). 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bəzi dilçilər söz birləşməsini, ümumiyyətlə, 
sintaksisin xüsusi obyekti hesab etməmiş (Buslayev, Potebnya), bunlar bu anlayışa 
olduqca müxtəlif mənalar vermişlər. İki bütöv sözün birləşməsində (Fortunatov) 
sözlərin sadə cümlələr kimi birləşməsini də (Peterson) tam ifadəni daxil etməklə 
sözlərin bütün birləşmələrini də Peşkovski, cümlənin hissəsini də Şaxmatov, hətta 
ayrı-ayrı sözləri də Peşkovski söz birləşməsi hesab etmişlər (25).  

Türk dillərinə aid yazılmış dilçilik ədəbiyyatında da söz birləşmələrinə 
müəyyən dərəcədə toxunulmuşdur. M.B.Balakayev qazax dilində söz 
birləşmələrindən danışarkən onların quruluşu və növlərindən, ismi və feli birləş-
mələrindən, onları bir-birinə bağlayan əlaqələrdən bəhs edir (23). N.K.Dmitriyev 
cümlə ilə söz birləşmələrini bir-birindən fərqləndirərək yazır ki, mübtəda ilə xəbərin 
əlaqəsi kimi dərk edilən sözlərin hər hansı sintaktik birləşməsi cümlədirsə, mübtəda 
ilə xəbərin əlaqəsi kimi dərk edilməyən hər hansı bir sintaktik birləşmə cümlə deyil, 
söz birləşməsidir (27). N.K.Dmitriyevin fikrincə, söz birləşmələri həm cümlənin 
daxilində, həm də cümlədən xaricdə ola bilər. Onun fikrincə, həm cümlədə, həm də 
söz birləşmələrində subyekt vardır, ancaq bunlarda olan subyektlər bir-birindən 
fərqlənir. Cümlədəki subyekt fəal olduğu üçün hərəkətə istiqamət verirsə, söz 
birləşməsindəki subyekt isə, qeyri-fəal olduğundan əşyalar arasındakı qeyri-hərəki 
əlaqə ifadə edir və bizim fikrimizdə potensial subyekt kimi dərk olunur. 

Söz birləşmələrinin əmələgəlmə üsullarından Y.İ.Ubryatova özünün yakut 
dilinə aid yazdığı qrammatika kitabında danışır. O, söz birləşmələrinin əmələ 
gəlməsini ancaq cümlədə başa düşür. Onun fikrincə, cümlə üzvlərinin hansı nitq 
hissəsi ilə ifadə olunmasını müəyyənləşdirmək üçün söz birləşməsi növlərinin 
müəyyənləndirilməsi əsasdır. Ubryatovaya görə, qrammatikanın bir şöbəsi olan 
sintaksisdə cümlə və onun növləri, cümlənin üzvləri öyrənilməlidir. Deməli, o, söz 
birləşmələrini ancaq cümlədə başa düşür (36, s.283).  

Söz birləşmələri də, sözlər kimi, ancaq cümlə daxilində dilin kommunikativ 
vəzifəsinə xidmət edə bilər. Buna görə də söz birləşmələrindən danışarkən müstəqil 
mənaya malik olan iki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlib vahid bir 
anlayış haqqında təsəvvür yaradan birləşmələr nəzərdə tutulur. Elə bu əlamətinə 
görə də, söz birləşmələri cümlələrdən fərqlənir. Söz birləşmələrində əsas aparıcı söz 
qalan sözləri tabelilik əsasında öz ətrafında qruplaşdıra bilir. 

N.A.Baskakov istər qaraqalpaq dilində, istərsə də başqa türk dillərində əsas 
sintaktik vahidləri cümlə və söz birləşmələri adlandırır. Cümləni yaradan söz 
qruplarında və ya birləşmələrdə hökm ifadə olunduğunu, söz birləşmələrini əmələ 
gətirən söz qruplarında isə, hökm ifadə olunmadığını qeyd edir. Həmçinin o, söz 
birləşmələrini sabit və qeyri-sabit deyə iki yerə bölür. Sabit söz birləşmələrini söz 
yaradıcılığı, qeyri-sabit söz birləşmələrini isə, sintaktik kateqoriyaya aid edir (10, 
s.50-55). N.A.Baskakov, sintaktik əlaqə xüsusiyyətlərinə görə, söz birləşmələrini 
yanaşma və uzlaşma olmaq üzrə iki yerə bölür (24). Yanaşma əlaqəsi ilə əmələ gə-
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lən söz birləşmələrinin tərəfləri heç bir sözdəyişdirici şəkilçi qəbul etmir. Uzlaşma 
əlaqəsi ilə əmələ gələn söz birləşmələrinin özünü də iki yerə bölür: birinci qrupa 
birləşmənin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan, ikinci tərəfi isə, nisbət 
şəkilçisini qəbul edən birləşmələri daxil edir; ikinci qrupa isə, birinci tərəfi yiyəlik 
hal, ikinci tərəfi nisbət şəkilçisi qəbul edən birləşmələri daxil edir (7, s.56-61).  

S.S.Маyzеl türk dili materialları əsasında izafətin üç növündən bəhs etmiş və 
hər növün ayrı-ayrılıqda əmələ gətirdiyi məna xüsusiyyətlərini göstərmişdir. 
Mayzel izafətin birinci növünün 9, ikinci növün 21 və üçüncü növünün 7 məna 
növünü müəyyənləşdirmişdir (33). Azərbaycan dilçiliyində söz birləşməsinin 
öyrənilməsində və onların tədqiqində özünəməxsus cəhətlər var. M.Kazımbəyin 
“Общая грамматика турецко-татарского языка” adlı əsərində söz birləşmələrinə 
aid qeydlər var. M.Kazımbəy o dövr rus dilçiliyində olduğu kimi “söz birləşməsi” 
terminini “sintaksis” termininin ekvivalenti kimi işlədir. O, qeyd edir ki, “hər bir 
dilin söz birləşməsi, yaxud sintaksisi əslində, məntiqlə etimologiyanın birləşmə 
üsuludur”. M.Kazımbəy cümlə üzvlərindən və cümlədən bəhs edərkən söz birləş-
mələrinə toxunur. Həmçinin, onu da qeyd edək ki, M.Kazımbəy “söz birləşməsi” 
terminini “sintaksisə” ekvivalent kimi işlətdiyinə görə sözlərin hər cür əlaqəsini söz 
birləşmələri, sintaksisi isə söz birləşmələrindən bəhs edən sahə kimi təqdim edir 
(29, s.36). 

Beləliklə, sintaksis yalnız cümlələrdən deyil, söz birləşmələrindən və cüm-
lələrdən bəhs edən bir sahə kimi təqdim edilməyə başlanır. Bunun ilk nümunəsinə 
M.Şirəliyev və M.Hüseynzadə tərəfindən yazılan “Azərbaycan dilinin sərfi” adlı 
dərslikdə rast gəlmək olar (12). Burada söz birləşməsi ən azı iki sözün birləşməsi 
kimi verilir və bitmiş fikir ifadə etməməsinə görə cümlədən fərqləndirilir. 

Müasir Azərbaycan dilində təyini söz birləşmələrini M.Hüseynzadə geniş 
işləmiş, onun bir sıra xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmişdir. O, birinci, ikinci, üçün-
cü növ, təktərəfli və mürəkkəb təyini söz birləşmələri, onların məna xüsusiy-
yətlərindən bəhs etmişdir. M.Hüseynzadə, həmçinin, təyini söz birləşməsinin istər 
mürəkkəb sözlərdən, istərsə də cümlədən fərqli cəhətlərinin izahını vermişdir               
(6, s.60-67). M.Hüseynzadə birinci növ təyini söz birləşməsinin yanaşma əlaqəsi 
əsasında əmələ gəldiyini göstərir. İkinci növ təyini söz birləşməsinin isə, çoxlu 
məna variantlarını göstərir. O, qeyd edir ki, bunlarda “iki məna anlayışı əsas yer 
tutur və müxtəlif mənalarla yanaşı olaraq özünü göstərir. Bu birləşmələrin həmin iki 
ümumi məna anlayışı birinci tərəfdən (təyindən) hasil olur. Bu ümumi mənalırının 
biri ümumilik, digəri qeyri-müəyyənlikdir. İkinci növ təyini söz birləşməsinin 
(birinci tərəfi) əsasən ümumilik və qeyri-müəyyənlik anlayışı ifadə edir” (6, s.102-
103). M.Hüseynzadə üçüncü növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi yiyəlik hal 
və ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisi ilə düzəldiyi üçün onun tərəfləri arasında əsas 
sintaktik əlaqə uzlaşma olduğunu qeyd edir (6, s.127). 

AMEA-nın tərəfindən nəşr edilmiş “Müasir Azərbaycan dili” kitabda söz 
birləşmələrinin ismi və feli olmaq üzrə iki növündən bəhs edilmişdir. Bu əsərdə, 
həmçinin, söz birləşmələri ismi, feli və zərf birləşmələri olmaq üzrə üç yerə bölünür 
(2, s. 89-94). 

Azərbaycan dilində sintaksisə aid olan söz birləşmələrindən bəhs edən bir 
neçə əsərləri göstərmək olar. Onlardan H.Mirzəzadənin tarixi sintaksisə aid 
əsərlərini, S.Cəfərovun frazeoloji birləşmələr və söz yaradıcılığına, H.Bayramovun 
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sabit birləşmələr, R.Rüstəmovun və A.Həsənovun cümlə üzvləri sahəsindəki 
tədqiqlərini və s. əsərləri göstərmək olar (5; 3).  

Azərbaycan dilində daha geniş miqyasda və daha dərinliyi ilə söz 
birləşmələrinin öyrənilməsində M.Hüseynzadənin, M.A.Şirəliyevin, 
Y.M.Seyidovun, N.Məmmədovun və başqalarının rolu böyükdür (6; 12; 11; 8).  
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      Mehin Surek  

About the problem of word combination 
Resume 

 
This article is devoted to the investigation of the problem of word com-

bination. It is necessary to note that the earliest works about the theory of word 
were found in Greek and Romаn Grammar schools. In II century B.C. the four-
volumed book “Of the Syntax” was written by the brilliant representative of Greek 
Linguistics – Apollona Diskolan. The Grammar of Panini, the utterances and 
sayings about the word and word combination of great Herklit, Demokrit, Epicur, 
Platon, Aristotele, and Sitseron are considered in the article.  

Not only Azerbaijani, but also Russian, English and American scientists’ 
various works are studied here. The history of the word combination’s investigation 
is old and rich in the Russian Linguistics. M.V.Lomonosov, A.A.Shahmatov, 
V.P.Suhotin, F.F.Fortunatov, A.M.Peshkovskiy, A.B.Shapiro, V.A.Zveqintsev, 
T.P.Lomtev, A.A.Leontyev and other linguists’s works are investigated in this artic-
le. In Turkology a great deal of linguists had studied the theory of “word” and 
“word combination”, for example, such as M.Kashgari, A.A.Akhundov, M.Sh.Shi-
raliyev, Z.H.Tagizade, A.Bayramov, Z.I.Budaqova, S.A.Jafarov, M.Huseynzade, 
N.Mamedov, S.A.Abdullayev, Y.M.Seyidov. In Germanistics the problem of word 
combination was investigated by such linguists as L.Bauer, S.Fleron, J.Algeo, 
T.Pyles, D. Schiffrin, A.Amosova, J. Beal, R. Porter, N.Telia, N.Veliyeva and 
others. 
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Мехин Сюрок 
О проблеме изучения словосочетания 

Резюме 
 

Данная статья посвящена историческому исследованию проблемы сло-
восочетания. Необходимо отметить, что ранние работы об учении о слове 
нашли своё отображение в греческих и римских грамматических школах. Во 
II веке до нашей эры вышел в свет 4-х томник “О синтаксисе” яркого предс-
тавителя греческого языкознания - Аполлона Дисколана. В статье также рас-
сматриваются грамматика Панини, изречения Герклита, Демокрита, Эпикюра, 
Платона, Аристотеля, Цицерона.  

В статье также указываются различные произведения как азербайджанс-
ких, так и русских, английских, американских учёных. История изучения 
словосочетания достаточно давняя и богатая в русском языкознании. В статье 
рассматриваются работы таких лингвистов как М.В.Ломоносов, А.А.Шахма-
тов, В.П,Сухотин, Ф.Ф.Фортунатов, А.М,Пешковский, А.Б.Шaпиро, В.А.Зве-
гинцев, Т.П. Ломтев, А.А. Леонтьев и других.  

В тюркологии многие лингвисты изучали теорию “слова” и “словосочетания”, 
например, такие как М.Кашгари, А.А.Ахундов, М.Ш.Ширалиев, З.Х.Тагизаде, 
Г.А.Байрамов, З.И.Будагова, С.А.Джафаров, М.Гусейнзаде, Н.Мамедов, С.А.Абдул-
лаев, Ю.М.Сеидов. В германистике же проблемой словосочетания занимались такие 
лингвисты как Л.Бауэр, С.Флерон, Дж. Алгео, Т.Пайлс, Д.Шифрин, А.Амосова, 
Дж.Бил, Р.Портэр, Н.Телия, Н.Ч.Велиева и другие.  

 
Rəyçi:                   Nigar Vəliyeva 
                filologiya elmləri doktoru, professor 
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ONOMASTİK TERMİNLƏR SOSİOLİNQVİSTİK TƏDQİQAT  

OBYEKTİ KİMİ 
 

Açar sözlər: metadil, onomastik terminologiya, sosiolinqvistika, terminoloji 
onomastika, eponimik termin, sosionim, kulturonim, konfessionim.  
Ключевые слова: метаязык,  ономастическая терминология, социолингвис-
тика, терминологическая ономастика, эконимический термин, соционим, 
культуроним, конфессионим.   
Key words: metalanguage, onomastic, terminology, sociolinguistics,  terminologi-
cal onomastics, eponimic term, socionym, culturonym, confessionim. 

 
Hər bir elm sahəsi ilkin formalaşma mərhələsində təhlil edilən element və 

komponentlərin nizama salınması məqsədilə öz terminologiyasını, metadilini 
sistemləşdirir. Metodoloji termin olan “metadil” elm aləminə R.Yakobson tərəfin-
dən daxil edilmişdir (Bax, 11). Bir sıra tədqiqatlarda “terminologiya” termininin 
sinonimi kimi təqdim olunur, çünki məhz terminologiya dilçiliyin metadilinin əsas 
tərkib hissəsidir. Bu hadisənin mürəkkəbliyinə işarə edən O.S.Axmanova bildirir ki, 
metadil ikinci dərəcəli dil kimi, xüsusi semioloji sistem kimi çıxış edir (1,  4). Me-
tadil elə bir xüsusi dildir ki, onun köməyi ilə təbii dilin xüsusiyyətləri təsvir olunur. 

Terminologiyadan başqa, metadilə sözlərin özünəməxsus birləşmələri və on-
ların ekvivalentləri də daxildir ki, bunlar dilçiliyin metadilini tam şəkildə səciy-
yələndirir. Metadil müəyyən sosial-linqvistik aspekti də ehtiva edir ki, metanitqin 
həmin forması bu və ya digər dilçilik istiqamətinin spesifikasını əks etdirir. Meta-
dilə həmçinin ümumelmi leksika da daxildir. Həmin leksika dil vasitələrinin xüsusi 
növü kimi “intellektual informasiyanın” verilməsi funksiyasını həyata keçirir.  

Terminologiya informasiya qəbulunun, toplanması və mühafizəsinin mənbə-
yidir. Bu və ya digər məsələnin tədqiqindəki ilk addımlar məhz terminologiyaya aid 
olur, çünki elmin anlayış sferasını qaydaya salmaqla onun mahiyyətini izah etmək 
olar. 

Müəyyən elm sahəsinə məxsus terminlərin definisiyasındakı fərqlər, adətən, 
onun sürətli inkişafı ilə bağlı olur. Hazırda onomastika bir elm sahəsi kimi, dilçili-
yin tez inkişaf edən, perspektivli şöbələrindən biridir. O, adların yaranma mənbələ-
rini, müxtəlif xalqların dünyanın dil mənzərəsində əks olunan dünyagörüşü xüsusiy-
yətlərini üzə çıxarmağa kömək edir. A.K.Matveyev belə hesab edir ki, o heç də yeni 
elm deyil, lakin humanitar elmlər arasında özünəməxsus mövqeyə malikdir (6, 5). 
Xüsusi adların dildə spesifik statusu və onların çoxcəhətliliyi onomastik terminolo-
giyanın taleyinə təsir göstərmişdir.  

Onomastik terminologiya – xüsusi adlar haqqındakı elmin terminlərinin məc-
musudur. Onomastik terminologiya – dilçiliyin metadilinin ayrılmaz və mühüm 
hissəsidir. O, müxtəlif milli elmi ənələlərin, dilçilik istiqamətləri və məktəblərinin, 
habelə ayrı-ayrı müəlliflərin dil nəzəriyyələrinin konseptual aparatını əks etdirir. 
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Dilçilik tarixində onomastika problemlərinə hələ antik dövrlərdə böyük diqqət 
yetirilirdi. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq onomastikanın ümumnəzəri 
problemlərinin fəal tədqiqi ilə əlaqədar onomastik terminologiyanın əsaslı şəkildə 
öyrənilməsinin şahidi oluruq. Onomastik terminlərin bir çoxu təkcə dilin leksik 
sistemini leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, söz yaradıcılığı baxımından 
tədqiq edən dilçilərin deyil, həm də insan və cəmiyyətin, insan və təbiətin qarşılıqlı 
təsirinin ümumi məsələlərini öyrənməklə məşğul olan alimlərin əsərlərində 
işıqlandırılır. Bu spesifik sahəyə diqqətin yönəlməsi üçün bir neçə səbəb vardır ki, 
bunlardan ən başlıcası intensiv beynəlxalq əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrdir. 
Onomastik terminologiyaya, onun formalaşmasına, tətbiqinə və unifikasiyasına 
dünya miqyasında böyük diqqət yetirilir. Onomastik terminoloji lüğətlərin müxtəlif 
tiplərinin və bu problematikaya həsr olunmuş bir sıra tədqiqatların mövcudluğu 
bunu təsdiq edir.  

Dilçilikdə onomastik terminlər müxtəlif cür dərk edilir və izah olunur. 
Təəssüfki, hələ də onomaloji anlayışlar və onlara müvafiq terminlərin bir çoxu 
dəqiq müəyyənləşməyib. Onomastikanın irəlilyə doğru sürətlə addımlamasına 
baxmayaraq, onun metadili problemi  aktualdır. Bu sahədə yeni-yeni araşdırmalar 
meydana çıxdıqca terminlərlə bağlı izahlar, şərhlər, təriflər, subyektiv fikirlər 
getdikcə çoxalır. Yeni terminlərin meydana çıxması kommunikasiya prosesində 
müəyyən çətinliklər yaradır. 

Tədqiqatçılar həmin məsələyə müxtəlif baxımdan, bu və ya digər terminin 
kontkretləşmə dərəcəsi nöqteyi-nəzərindən dəfələrlə müraciət etmişlər. Terminlərin 
çoxmənalılığı və qeyri-müəyyənliyi anlaşılmazlığa gətirib çıxarır. Qeyri-müəyyən 
terminologiya, şübhəsiz, öz funksiyalarını qənaətbəxş yerinə yetirə bilməz. 
Onomastikaya dair elmi əsərlərdə terminlərin istifadəsində ciddi və müəyyən 
sistemin olmaması əksər tədqiqatlar üçün xarakterikdir. Terminologiyadakı 
ziddiyyətlər həm dillərarası müqayisəli tədqiqatlar üçün, həm də onomastikanın 
ümumi nəzəriyyəsi prinsiplərinin gələcək inkişafı üçün ciddi əngəldir. 

M.Harvalikin göstərdiyi kimi, ayrı-ayrı onomastik terminologiyaların 
müqayisəsi zamanı rastlaşdığımız əsas çətinliklər eyni hadisənin və ya adlar tipinin 
işarəsi üçün bir neçə müxtəlif terminin istifadəsi, müxtəlif onomastik məktəblərdə 
eyni terminin müxtəlif cür anlaşılması, habelə beynəlxalq və milli terminlərin 
rəqabəti ilə əlaqədardır (3, 6).  

A.V.Superanskaya haqlı olaraq qeyd edir ki, elmi biliklərin qloballaşması 
zamanı dil əngəlləri və istifadə olunan terminlərin uzlaşdırılmaması böyük mane-
ədir (10, 59). 

Onomastika daim yeni terminlərlə zənginləşir, onların meydana çıxması 
praktik ehtiyaclarla şərtlənir. Terminyaratmada terminologiyanın formalaşmasının 
bütün mövcud mənbələri və nominasiyanın bütün mümkün üsulları cəlb edilir. 
Onomastik terminlərin polimorfizmi nəticəsində bir termin elmi istiqamətlərdə və 
milli linqvistik ənənələrdə müxtəlif anlayışlar ifadə edə bilər, yaxud eyni onomastik 
hadisə müxtəlif terminlərlə işarə olunur. Onomastik terminologiyada tam 
sinonimlər və ya dubletlər var. Bunlar terminlərin müxtəlif dil mənsubluğu 
(advermə – nominasiya, poetik ad –poetonim və s.), sintaktik variantlıq nəticəsində 
(antroponimik toponim –antropotoponim) meydana çıxır. 
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Onomastik terminologiya müxtəlif aspektlərdə (sinxron və tarixi) təsvir oluna 
bilər, müxtəlif baxımdan təsnif edilə bilər. Bütün dillərdə təsadüf olunan universal 
terminlər (toponim, etnonim, onomastika və s.) və hər hansı bir dil, yaxud dillər 
qrupu üçün spesifik terminlər fərqləndirilir. Universal terminlərə ümumelmi termin-
lər də aid edilir (məsələn, sistem, struktur, qanun və s.). Onomastik terminologiyaya 
həmçinin müəyyən müəllif konsepsiyasına məxsus olan və onun hüdudlarından 
kənara çıxmayan fərdi terminlər də daxildir (məsələn, koynonim, eydonim və s.). 

Öz daxili formasına görə onomastik terminlər motivləşmiş və motivləşməmiş 
terminlərə ayrılır. Motivləşmiş terminlərdən fərqli olaraq belə terminlərə termin-
adlar aid edilir. 

Genetik əlamətinə görə Azərbaycan onomastik terminologiyasının tərkibində 
sırf Azərbaycan terminləri (soyad, advermə və s.),  alınmalar (onomastik areal, 
onomastik atlas və s.) və yunan-latın termin-elementlərinin bazasında yaradılan 
terminlər (zoonim, mikrotoponim və s.)fərqləndirilir. 

Tərkibinə görə bir sözlü (monoleksem) terminlər (məsələn, astionim, pelaqo-
nim, onomastikon və s.) və terminlər – söz birləşmələri (polileksem) (məsələn, 
antroponimik model, hibrid ad, müştərək ad və s.) var. Terminlərin yaranmasında 
yunan-latın elementləri xüsusi rol oynayır. Onomastik terminologiya, demək olar ki, 
bütünlüklə yunan-latın elementlərindən əmələ gəlib (məsələn, fitoantroponim, 
kosmonimika, mifonim və s.). 

Onomastik terminologiyaya, o cümlədən termin və termin komponentləri kimi 
xüsusi adlara artmış maraq XX əsrin 80-ci illərinin sonunda meydana çıxan yeni 
sahənin – terminoloji onomastikanın yaranmasına səbəb oldu. O, professional kom-
munikasiyaya cəlb edilmiş xüsusi adların mənşəyini, strukturunu və funksiyalarını 
tədqiq edir.  

R.Qlezerin fikrincə, terminoloji onomastika bir şöbə kimi onomastikanın 
tərkibinə daxil olur. A.Superanskaya isə başqa fikirdədir. O hesab edir ki, bu sahə 
terminologiyanın şöbəsidir (7). Bu fikirlərə əsasən terminoloji onomastikanın 
fənlərarası xarakter daşıdığını söyləmək olar. Terminoloji onomastikaya yaxın 
sahələr dil tarixi, leksikologiya, frazeologiya, mətn dilçiliyi, sosiolinqvistikadır. 
Bunlar adlandırılan obyektlərin və onların adı ilə bağlı ənənələrin spesifikasını üzə 
çıxarmağa kömək edir. 

Terminoloji onomastikanın tədqiqat sahəsi genişdir. Buraya eponimik 
terminlərin tərkibi və əsas xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onların struktur-
semantik xarakteristikası, linqvistik mahiyyəti, ümumi və spesifik cəhətləri, onların 
yaradıldığı əsas modellərin üzə çıxarılması və təsviri, hər konkret terminin 
mənşəyinin tapılması, eponimik terminlərin formalaşmasında əsas tendensiyalar və 
s. daxildir. Bu məsələləri uğurla həll etmək üçün həmin qrup terminləri 
sosiolinqvistika mövqeyindən hərtərəfli tədqiq etmək lazımdır. 

Dil öz daxili inkişaf qanunauyğunluqları əsasında, öz imkanlarından istifadə 
edərək, cəmiyyətdəki bütün dəyişikliklərə reaksiya verir. Dil və cəmiyyətin əlaqəsi-
ni, bilavasitə ictimai proses və hadisələrə qarşı çox həssas olan lüğət tərkibində 
dəqiqliklə izləmək mümkündür. Xüsusi leksika daha güclü ekstralinqvistik təsirə 
məruz qalır. Çünki terminologiya dilin daha dinamik, obyektiv gerçəklikdəbaş 
verən dəyişikliklərə tez və həssas reaksiya verən hissəsidir. Ekstralinqvistik  
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amillərin dilin inkişafına təsiri hərtərəfli və ciddi tədqiqat tələb edir, çünki 
V.V.Borisovun fikrincə, bu təsir geniş və dərin, mürəkkəb və çoxaspektlidir (2, 40). 

Eynilə onomastik terminologiya da xarici təsirlərə qarşı çox həssasdır və buna 
görə də onda cəmiyyətin dilə təsiri aydın şəkildə özünü göstərir. İdrak prosesinin 
nəticəsi olaraq, onomastik terminologiya xalqın ictimai-siyasi, ideoloji, elmi-texniki 
və mədəni həyatındakı dəyişikliklərə yeni vahidlərin meydana çıxması ilə cavab 
verir, belə ki hər bir yeni anlayış terminlə işarə olunmalıdır. A.V.Superanskayanın 
qeyd etdiyi kimi, hər hansı bir bilik sahəsi nə qədər intensiv inkişaf edirsə, onun 
anlayış aparatı daha tez formalaşır və leksik vahidlər də daha fəal şəkildə yaradılır 
(9, 288). 

Onomastik terminologiyanın bəzi aktual məsələlərinin həllində sosiolinqvis-
tika köməyə gəlir. Sosiolinqvistika dil və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərini 
tədqiq edən elmdir. “Sociolinguistics” termini 1952-ci ildə Amerika dilçisi X.Kerri 
tərəfindən tətbiq olunub. Sosiolinqvistika yeni bir istiqamət kimi dilçiliyin və bir 
sıra yaxın elmlərin – sosiologiya, sosial psixologiya, etnoqrafiyanın kəsişməsində 
yaranmışdır. Sosiolinqvistika sosiologiya, elminin müəyyən metod və üsullarından 
istifadə etsə də, dilçiliyin tərkib hissələrindən biridir. Obyektiv gerçəkliyin, insanı 
əhatə edən maddi və mənəvi aləmin bütün hadisə və predmetləri dildə inikas etdiyi 
üçün cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələri dildə öz əksini tapmalıdır.Dilin tədqiqin-
də sosiolinqvistik yanaşma dilin inkişafı və fəaliyyətinin əsasında duran qanunauy-
ğunluqları və bu proseslərə təsir edən sosial amilləri dəqiq fərqləndirməyə imkan 
verir. 

Onomastik terminologiyanın ekstralinqvistik amillərin nəzərə alınması ilə 
tədqiqi burada baş verən bir çox linqvistik proseslərin izahına kömək edir. Belə ki 
sosiolinqvistik araşdırmalar aşağıdakı mühüm məsələləri həll edə bilər: 

 
1) onomastik terminlərin yaradılması və işlənməsi; 
2) onların struktur-qrammatik xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması; 
3) termin yaratmanın daha məhsuldar üsullarının və onların gələcək inkişaf 

perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
4) onomastik terminlərin semasioloji xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması; 
5) milli və beynəlmiləl onomastik terminlərin qarşılıqlı münasibəti; 
6) onomastik terminologiyanın gələcək inkişafının proqnozlaşdırlması. 
 
Hal-hazırda yeni terminlərin yaranma tempinin yüksəlməsi, onların böyük 

dinamikliyi müşahidə olunur. “Sosionim”, “kulturonim”, “konfessionim” və s. belə 
terminlərə misal ola bilər. 

“Sosionim” (lat. socius – “ictimai” + yun. onyma – “ad”) və ya “sosiono-
nim”–ictimai təyinedici, kollektiv ad, insanların qrup identifikasiyası üçün istifadə 
etdikləri sosial qrup adıdır (  8). Bu termin A.S.Kustaryov tərəfindən təklif olunub. 
O göstərir ki, sosionimlər müsbət özünü identifikasiya məqsədilə siyasi mübarizədə 
damğa, siyasi manipulyasiya və ya marketinq obyektlərinin məzmun-tipoloji işarəsi 
kimi istifadə olunur (  4). 

Yazıçı Q.V.Saltup etnik və dil xüsusiyyətlərini nəzərə almadan birləşmiş 
insanların peşəkar hərbi birliyinin adlandırılması üçün “sosiononim” terminindən 
istifadə edir ( 8). 
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Sosionimlər nüfuz-status, etik, estetik çalarlarına görə fərqlənir. “Zadəgan”, 
“centlmen”, “rahib”, “burjua”, “biznesmen”, “intellektual”, “peşəkar”, “məmur”, 
“menecer”, “kəndli”, “zəhmətkeş”, “partiyalı”, “yoxsul”, “ateist”, “dindar” və s. 
sosial təyinlər müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif cəmiyyətlərdə sosial münaqişələr, 
siyasi mübarizələr, iqtisadi rəqabət, status rəqabəti, mədəni ekspansiya gedişində 
işlənir. Dildə belə sosionimlər çoxdur – onların izahlı, etimoloji lüğətlərini 
hazırlamaq vaxtı gəlib çatıb.  

Müxtəlif təyinedici-sosionimlərinqiymətləndirmə funksiyası kimin onlardan 
hansı şəraitdə istifadə etməsindən asılıdır. İstifadə olunan sosionimlərin siyahısı 
sosial-iqtisadi və siyasi-hüquqi sistemlərin dəyişməsi ilə yenilənir. “İntellektual” 
sözü müxtəlif şəraitdə və kontekstlərdə iftixarla, alçaldıcı, istehzalı səslənə bilər. 
Sosionimin çoxmənalılığı dəyişkəndir. Bu və ya digər sosionim ya işlək olur və ya 
istifadədən çıxır (müvəqqəti, yaxud həmişəlik). 

Müasir dövrdə cəmiyyət yeni resurs bazasına keçir və bu keçid yeni 
fəaliyyət növlərinin yaranması ilə müşayiət olunur. “Kreativ sinif” termini məhz 
bu məcrada əmələ gəlmişdir. “Kreativ sinif” – yaradıcı işçi” deməkdir. Bu termin 
“ziyalılar” anlayışına uyğun gəlir. “Kreativ sinif” tipik kollektiv addır. 
A.Kustaryovun fikrincə, bu termin nisbətən yeni sosial hadisənin – maddi 
cəhətdən təmin olunmuş intellektuallar təbəqəsinin işarə edilməsi üçün yaranıb. 
Lakin müəllif bu mənada da “sosionim” terminini işlətməyin tərəfdarıdır, çünki 
daha rahat və anlayışlıdır. Həqiqətən “sosionim” termini güclü qiymətləndirici 
çalara malikdir, cəmiyyəti öz dəyərlər iyerarxiyasına müvafiq olaraq təbəqələrə 
ayıra bilir ( 5). 

“Konfessionim” (lat. confessio – “etiqad etmə”+ yun. onyma- “ad”) – 
müəyyən dini təlim tərəfdarı olan insan birliyinin kollektiv adıdır. Bir çox müasir 
etnosun mənşəyi konfessional birliklərlə bağlıdır. Müəyyən situasiyalarda bəzi 
konfessionimlərsosionimlərə, politonimlərə və etnonimlərə keçə bilər (  8).  

“Kulturonim” (lat. cultura - “tərbiyə”, “təhsil”, “inkişaf”, “hörmət”, 
“pərəsestiş”+yun. onyma - “ad”) – müxtəlif mədəniyyət elementlərini 
adlandırandil vahididir, hər hansı bir mədəniyyətdə spesifik predmeti və ya 
hadisəni ifadə edən sözdür. “Kulturonim” termini müasir linqvistik və 
ədəbiyyatşünaslıq tədqiqatlarında geniş istifadə olunur. Bu termin V.V.Kabakçi 
tərəfindən təklif edilmişdir. V.V.Kabakçikulturonimləri üç qrupa ayırır: 
1. İdionimlər – müəyyən dildə daxili mədəniyyət üçün spesifik olan dil 
elementləri (tərcümə olunmayan leksika). 
2. Ksenonimlər – xarici (yaddilli) mədəniyyət elementlərinin adları kimi istifadə 
olunan dil vahidləri.  
3. Polionimlər – universal kulturonimlər. Dünya xalqlarının bütün və ya qismən 
mövcud mədəniyyətlərində təqdim olunur (  8). 

Hazırda sosiologiya və kulturologiyada elə bir xüsusi termin yoxdur ki, 
müxtəlif insan mədəniyyətləri nümayəndələrinin adlarını təyin edə və birləşdirə 
bilsin. Bəlkə də, “etnonim”, “politonim”, “konfessionim”, “sosionim” terminlərinə 
oxşar olaraq “kulturonim” termini belə bir vəzifəni yerinə yetirə bilərdi. Lakin 
müasir tədqiqatlarda “kulturonim” termininin həmin mənada istifadəsinə, hələ ki, 
rast gəlinmir. 
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Göründüyü kimi, onomastik terminologiyanın inkişafında və ayrı-ayrı 
terminlərin işlənməsində ekstralinqvistik sosial faktorlar həlledici rol oynayır. 
Onomastik terminologiyanın və terminlərin ictimai hadisə kimi tədqiqi müasir 
dilçilikdə əsas yer tutur. Elmin intensiv inkişaf etdiyi şəraitdə onomastik ter-
minologiyada baş verən proseslərin nəzəri cəhətdən dərk edilməsi ümumi və xü-
susi terminşünaslığın bir sıra nəzəri və praktik məsələlərinin həllini zəruri edir.  
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Р.Габибли 

Ономастические термины как объект исследования  
социолингвистики    

Резюме 
 

 В статье речь идёт о проблемах ономастической терминологии. Ис-
следование ономастической терминологии и терминов как социального 
явления – одно из актуальных задач языкознания. В условиях интенсивного 
развития ономастики теоретическое осмысление процессов, происходящих 
в терминологии, обусловливает необходимость решения ряда теоретичес-
ких и практических проблем общего и специального терминоведения. Одна 
из них – влияние экстралингвистических факторов на развитие ономасти-
ческой терминологии. В статье проблемы ономастической терминологии 
рассматриваются как предмет исследования социолингвистики; даются све-
дения о некоторых новых терминах.  
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R.Habibli 
Onomastic terms as an research  object of sociolinguistics   

Summary 
 
 
The article deals with the problems of onomastic terminology. Study of 

onomastic terminology and terms as a social phenomenon is one of the urgent tasks 
of linguistics. During the intensive development of onomastics theoretical com-
prehension of processes in terminology causes the necessity of solution of some 
theoretical and practical problems of general and special terminology. One of them 
is influence of extralinguistic factors on the development of onomastic terminology. 
In the article the problems of onomastic terminology are studied as a subject of 
sociolinguistic research; is given information about some new terms.      

 
 

Rəyçi: Dosent Yaşar Məmmədli 
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THE CHARACTERISTIC FEATURES AND USAGE OF THE PERSONAL 
PRONOUN “IT” IN MODERN ENGLISH 

  
Açar sözlər: izah etmək, hal, fakt, fraza, neytral əvəzlik, şəxssiz, müəyyənləşdirmə, 
keçmiş, uyğun olmayan, təsirli. 
Ключевые слова: объяснять, падеж, утверждение, фраза, местоимение сред-
него рода, безличный, определение, антецедент, неуместный, переходный. 
Key words: to explain, case, fact, phrase, neutral pronoun, impersonal, definition, 
antecedent, improper, transitive. 
 
         “It” is a third-person, singular neuter pronoun (nominative (subjective)) case 
and oblique (objective) case) in Modern English.  

Dummy pronouns are pronouns that lack antecedents, which are the words, 
phrases, and clauses that pronouns replace. The word and term 'it' can be used for 
either a subject or an object in a sentence and can describe any physical or 
psychological subject and / or object. 

In English, words such as it and its genitive form its have been used to refer to 
human babies and animals, although with the passage of time this usage has come 
to be considered too impersonal in the case of babies, as it may be thought to 
demean a conscious being to the status of a mere object. 

 A dummy pronoun (or, more formally, pleonastic pronoun) is a type of pro-
noun used in non-pro-drop languages, such as English, when a particular argument 
of a verb is nonexistent, unknown, irrelevant, already understood, or otherwise not 
to be spoken of directly, but a reference to the argument (a pronoun) is nevertheless 
syntactically required. In the statement It's raining, for example, the word it is a 
dummy pronoun, referring to a nonexistent agent. Unlike a regular pronoun, it does 
not refer to, nor can it be replaced by, a definite noun.  

When used as subjects, dummy pronouns are typically used only in simple 
transitive statements of the It's raining variety, and unlike actual pronouns, cannot 
translate consistently into the passive voice; for instance, one might easily transform 
the sentence It bit me into I am bitten by it, but It's raining on me cannot be trans-
formed into I'm being rained on by it. The grammatically correct form would be 
simply I'm being rained on. 

 As objects, dummy pronouns tend to serve an ad hoc function, applying with 
less regularity than they do as subjects. Dummy objects are sometimes used to 
transform transitive into intransitive verbs, e.g. do → do it, "to engage in sexual 
intercourse"; make → make it, "to achieve success"; get → get it, "to comprehend". 
Of course, these terms have simply arisen as arbitrary truncations of longer phrases, 
and this is by no means a formal process; the common meaning of make, for ins-
tance, is not in any way related to the definition of make it, the latter deriving from 
a now-obsolete transitive expression. 
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Related to existential “there”, dummy “it” also lacks an antecedent. A dummy 
pronoun, also called an expletive pronoun or pleonastic pronoun, is a type of pro-
noun used in non-pro-drop languages, such as English. It is used when a particular 
verb argument (or preposition) is nonexistent (it could also be unknown, irrelevant, 
already understood, or otherwise "not to be spoken of directly"), but when a referen-
ce to the argument (a pronoun) is nevertheless syntactically required. 

For instance, in the phrase, “It is obvious that the violence will continue”, it is 
a dummy pronoun, not referring to any agent. Unlike a regular pronoun of English, 
it cannot be replaced by any noun phrase (except for, rhetorically permitting, somet-
hing like 'the state of affairs' or 'the fact of the matter'.) 

The term “dummy pronoun” refers to the function of a word in a particular 
sentence, not a property of individual words. For example, it in the example from 
the previous paragraph is a dummy pronoun, but it in the sentence I bought a 
sandwich and ate it is a referential pronoun (referring to the sandwich).  

Dummy “it” is firstly used in sentences pertaining to time and weather. For 
example: 

What time is it? 
It is five o'clock. 
It is time to leave. 
 
It is snowing. 
It is going to sleet. 
It might rain.  
Dummy “it” is secondly used in extraposition or cleft sentences. Extraposition 

is defined as the movement of a grammatical constituent from its normal place to a 
place at the end or near to the end of a sentence. Extraposition often results in the 
creation of subordinate noun clauses. For example: 

Espen seems to be hungry. ~ It seems that Espen is hungry. 
Washing your hands is necessary. ~ It is necessary that you wash your hands. 
That you drive slowly on ice is recommended. ~ It is recommended that you 

drive slowly on ice. 
Dummy “it” is thirdly used as dummy objects in indefinite constructions to 

refer to vague or general things. For example: 
Take it easy! 
Can you make it to the party? 
This is it! 
The word and term 'it' can be used for either a subject or an object in a 

sentence and can describe any physical or psychological subject and / or object. 
In English, words such as “it” and its genitive form “its” have been used to 

refer to human babies and animals, although with the passage of time this usage has 
come to be considered too impersonal in the case of babies, as it may be thought to 
demean a conscious being to the status of a mere object.  

 This use of "it" is also criticized when used it as a rhetorical device to 
dehumanize their enemies, implying that they were little more than other animals. 
The word remains in common use however, and its use increases with the degree to 
which the speaker views an object of speech as impersonal. For example, someone 
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else's dog is often referred to as "it", especially if the dog isn't known by the spea-
ker, or if the dog's gender is unknown. A person would rarely say "it" when refer-
ring to his/her own cat or dog. Examples: 

The baby had its first apple. 
They are taking their dog to the vet, as they said it looked ill. 
"It" is still used for idiomatic phrases such as Is it a boy or a girl? Once the 

gender of the child has been established, the speaker or writer then switches to gen-
der-specific pronouns. 

Some people propose using "it" in a wider sense in all the situations where a 
gender-neutral pronoun might be desired. The advantage of using an existing word 
is that the language does not have to change as much. The disadvantage is the 
possibility of causing offense. This usage of it is currently very rare, and most com-
mentators feel that it is unlikely to catch on. 

One author who consistently wrote in this manner was the children's author E. 
Nesbit, who often wrote of mixed groups of children, and would write, e.g., "Ever-
yone got its legs kicked or its feet trodden on in the scramble to get out of the 
carriage." This usage (in all capital letters, as if an acronym) also occurs in District 
of Columbia police reports. 
The personal pronoun “it” has a variety of functions: 
anaphorical  
anticipatory  
deictic  
exclamative  
prop  

Anticipatory it 
It's no good bothering about it. 
Deictic it 
Are they your parents? 
Prop it 
It is not far to New York. 
In the section on pronouns, we saw that the word “it” is a third person singu-

lar pronoun. However, this word also has other roles which are not related to its 
pronominal use. We look at some of these other uses here.  

When we talk about time or the weather, we use sentences such as:  
What time is it?  
It is four o'clock.  
It is hot.  
It's going to rain.  
In English, all sentences must always have a subject, either a noun or noun 

phrase, or a pronoun, even if there is no natural subject. This is why verbs like rain 
must carry a "subject" such as it, even if nothing is actually "doing" the raining. "It" 
is in this case a "dummy" pronoun. Another common dummy subject is there.  

Weather it 
In the phrase “It is raining,” the verb to rain is usually considered 

semantically impersonal, even though it appears as syntactically intransitive; in this 
view, the required it is to be considered a dummy word.  
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In English, all sentences must always have a subject, either a noun or noun 
phrase, or a pronoun, even if there is no natural subject. This is why verbs like rain 
must carry a "subject" such as it, even if nothing is actually "doing" the raining. "It" 
is in this case a "dummy" pronoun. Another common dummy subject is there.  

Dummy subject “It” 
 It is raining cats and dogs.  
 It is important to keep cats away from dogs.  
 It is likely that the dog will get badly scratched.  
 It is known that dogs can live in peace with cats.  
 It appears that cats may dislike dogs.  
Dummy objects 
In English, dummy object pronouns tend to serve an ad hoc function, applying 

with less regularity than they do as subjects. Dummy objects are sometimes used to 
transform transitive verbs to transitive light verbs form, e.g. do → do it, "to engage 
in sexual intercourse"; make → make it, "to achieve success"; get → get it, "to 
comprehend". Prepositional objects are similar, e.g. with it, "up to date"; out of it, 
"dazed" or "not thinking".  

Dummy predicates 
It has been proposed that elements like expletive there in existential sentences 

and pro in inverse copular sentences play the role of dummy predicate rather than 
dummy subject so that the post verbal noun phrase would rather be the embedded 
subject of the sentence. 
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       Vəfa Əsgərzadə 
Müasir ingilis dilində “it” əvəzliyinin xarakterik xüsusiyyətləri 

və ondan istifadə edilməsi 
Xülasə 

 
Bu məqalə müasir ingilis dilində “it” əvəzliyinin xarakterik xüsusiyyətləri və 

ondan istifadə edilməsindən bəhs edir. Müasir ingilis dilində “it” əvəzliyinin özü-
nəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri vardır və bu əvəzlik cümlədə müxtəlif vəzifələr-
də: mübtəda, xəbər, tamamlıq vəzifərində işlənir.  
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 Belə ki, “it” əvəzliyi müasir ingilis dilində geniş işlənmə məqamlarına malik-
dir. Yalnız geniş mətn səviyyəsində “it” əvəzliyinin ifadə etdiyi mənanı müəy-
yənləşdirmək olar. 

         
Вафа Асгерзаде 

Особенности местоимения “it” в современном английском языке 
и его исполъзование 

Резюме 
 

В данной статье рассматриваются особенности местоимения “it” в сов-
ременном английском языке и его использование. Местоимение “it” имеет 
свои особенности и выполняет в предложении различные функции: подлежа-
щее, сказуемое, дополнение.  

Таким образом, местоимение “it” широко исполъзуется в современном 
английском языке. Только лишь на текстовом уровне можно определить зна-
чение местоимения “it”. 

 
 

Rəyçi:               Ramilə Hüseynova 
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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Ключевые слова: текст, дискурс, лингвистика, кохезии, когеренте, целенап-
равленности, удобстве, связи контекста с ситуацией, информативность, меж-
текстовой связи. 
Key words: text, discourse, linguistics, cohesion, coherence, intentionality, ac-
ceptability, informativity, contextuality, intertextuality. 
 

 Texts, whether spoken or written, are among the most common things in our 
world. We use them so easily that we hardly think about how we can do it. Within 
our own social group, the activities of our minds are finely attuned by shared lan-
guage and culture to perform reasonably similar actions on the same text. Normally, 
we find it easiest to communicate if we ignore the complex problems and personal 
differences that may be implied in meanings, experiences, expectations, and respo-
nses. Instead of struggling for some definitive representation or comprehension of 
other people or the world, we are content with usable "models.” Or, we "objectify” 
texts by acting as if they by themselves say just what they mean. 

The study of text linguistics as such is regarded as an important contribution 
to the study of linguistics - especially of the study of the variety of texts that are 
possible in language. What exactly is studied when a text linguistics approach is fol-
lowed? 

Different approaches to the study of texts from a linguistic perspective have 
been put for-ward - e.g. text grammar (Van Dijk 1972) vs. text linguistics (De 
Beaugrande & Dressler 1981) vs. discourse analysis (Brown & Yule 1983, Schif-
frin 1994), and this has given rise to the perception that it is difficult to use only one 
approach when studying texts. In this regard it is important to distinguish between 
these terms at the outset: 

•  A text grammar aims to establish a model with which the grammatical 
structures of texts can be described (quite similar to Chomsky’s transformational 
approach).  

•  In contrast text linguistics is “... devoted to describing how texts are 
created and understood” and in so doing studies the “... defining properties of texts - 
what constitutes their textuality or texture...”  

•  Discourse analysis traditionally entails the analysis of chiefly written 
texts - especially the “... analysis of utterances as social inter-action”. However, it 
seems that it is very difficult to define “discourse” precisely - Schiffrin for example 
says that discourse analysis “... is one of the most vast, but also least defined, areas 
in linguistics”.  

 Generally speaking, it appears as if the approach put forward by De Beaug-
rande & Dressler (in their well-known Introduction to text linguistics (1981)) is 
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favoured by many linguists when they claim to be text linguists as such. According 
to these authors a text “... will be defined as a communicative occurrence which me-
ets seven standards of textuality”. If any of these standards are not satisfied, the text 
is considered not to have fulfilled its function and not to be communicative. The 
seven standards (renamed as ‘principles’ by De Beaugrande in 1995) referred to are 
cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, contextuality 
and intertextuality. These principles can be described as follows: 

Cohesion: Cohesion is the first of the seven textuality standards identified by 
de Beaugrande & Dressler. It has also been a most popular target for research, 
probably because it is easy to identify in written texts, which are the traditional 
research material of linguists. Cohesion describes the ways in which components of 
the sentences of a text, i.e. the words we actually hear and use, are mutually con-
nected (grammatically and lexically). According to Halliday and Hasan, cohesion 
exists “where the interpretation of any item in the discourse requires making re-
ference to some other item in the discourse”. De Beaugrande and Dressler comment 
in this regard that the “... surface components depend upon each other according to 
grammatical forms and conventions, such that cohesion rests upon grammatical 
dependencies”. This means that the syntactic knowledge of a language user plays an 
important part in constructing these relations. Jackson refers to the fact that a “... 
bond is formed between one sentence and another because the interpretation of a 
sentence either depends on or is informed by some item in a previous – usually the 
previous - sentence”. Halliday and Hasan argue that this bond is of a semantic 
nature: “Cohesion is a semantic relation between one element and another in the 
text and some other element that is crucial to the interpretation of it. This other 
element is also to be found in the text; but its location in the text is in no way deter-
mined by the grammatical structure. The two elements, the presupposing and the 
presupposed, may be structurally related to each other, or they may be not; it makes 
no difference to the meaning of the cohesive relation”. 

Halliday and Hasan in Cohesion in English - generally accepted as the stan-
dard work on cohesion - describe it by saying that the “concept of cohesion 
accounts for the essential semantic relations whereby any passage of speech or 
writing is enabled to function as text” and that this concept is systematized by 
means of five distinct different categories “which provide a practical means for de-
scribing and analysing texts. Each of these categories is represented in the text by 
particular features - repetitions, omissions, occurrences of certain words and cons-
tructions - which have in common the property of signalling that the interpretation 
of the passage in question depends on something else. If that ‘something else’ is 
verbally explicit, then there is cohesion.” The above mentioned categories are: re-
ference, substitution, ellipse, conjunction and lexical cohesion. 

Reference is another well researched area within linguistics. It is defined by 
Halliday & Hasan as a case where the information to be retrieved is the referential 
meaning, the identity of the particular thing or class of things that is being referred 
to. Reference as cohesive device has to do with the introduction of a new item in the 
text and the subsequent referral to that same item by means of a another item, 
usually a shorter form (popularly referred to as a ‘pro-form’). Pronouns, demons-
tratives, comparatives, a variety of lexical constructions, even adverbs and adjec-
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tives are used for this function. The effect of reference lies in the retrieval of infor-
mation (referential meaning) from somewhere else in the sentence or in a neigh-
bouring sentence by using one of the grammatical devices mentioned above. 
“Cohesion itself lies in the continuity of reference whereby the same thing enters in-
to the discourse a second (and more) time(s)” (Halliday & Hasan). Reference can be 
accomplished by  

•  exophoric reference, which signals that reference must be made to the 
context of the situation;  

•  endophoric reference: reference must be made to the text of the discourse 
itself; it is either anaphoric, referring to preceding text; or cataphoric, referring to 
text that follows.  

Halliday & Hasan describe the following types of reference: 
•  personal reference: nouns, pronouns, determiners that refer to the speaker, 

the addressee, other persons or objects, or an object or unit of text; 
•   demonstrative reference: determiners or adverbs that refer to locative or 

temporal proximity or distance, or that are neutral; 
•   comparative reference: adjectives or verbs expressing a general 

comparison based on identity, or difference, or express a particular comparison. 
 One type of grammatical cohesion is substitution, which takes two forms: a) 

substitution perse, which is "the replacement of one item by another", and b) 
ellipsis, in which "the item is replaced by nothing". This also enables the text to be 
shortened. Different types of substitution can be distinguished, e.g. nominal sub-
stitution, verbal substitution and clausal substitution. 

In the process of ellipsis elements in sentences are physically deleted/omitted 
because the writer believes that the reader will insert the missing elements on his or 
her own as the sentence is used. In this case the pressure is on the reader or listener 
to make the cohesive link. As in the case of substitution different types of ellipsis 
can be distinguished, e.g. nominal ellipsis, verbal ellipsis and clausal ellipsis. 

 In the case of conjunction, mainly conjunctions and adverbs are used to 
connect propositions in neighbouring sentences according to certain semantic 
relations (e.g. additive, adversative, causal and temporal) between the propositions. 
The conjunctive elements serve to “... reinforce and highlight the relationship 
between other elements of the text”. The specific choice of the conjunctive marker 
“provides the reader with clues as to how the writer perceives the statement to be 
related”, i.e. how he or she thinks the reader should understand the text. 

 Lastly, lexical cohesion refers to semantic relations (such as synonymy, 
antonymy, collocation) created by specific lexical items. Knowledge of semantic 
structures is necessary in order to understand this type of cohesion. 

Coherence is probably the main component of any form of textual study be-
cause if a text is not fully understood a ‘good’ text was not produced. It is the aim 
and task of text linguistics research to try to determine what makes one text ‘accep-
table’ and another one ‘unacceptable’. It is fairly difficult to establish what precise-
ly makes a text ‘coherent’. However, to my mind, the description put forward by 
Neubert and Shreve provides a very useful definition: “A coherent text has an 
under-lying logical structure that acts to guide the reader through the text” so that 
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“it ‘sticks together’ as a unit” for Hatch and creates the “feeling that a text hangs to-
gether, that it makes sense, and is not just a jumble of sentences” for McCarthy. 

Intentionality and acceptability are generally regarded as a ‘pair’ of princip-
les. In any text there is a producer who has the intention to produce a sound piece of 
information to a receptor. The receptor, on his or her part needs to be willing to ac-
cept the proffered text as a communicative text. In order to do this both producer 
and addressee have to adhere to the pragmatic cooperative principle which states 
that one has to make the maximum effort to enable a piece of intended communica-
tion to be a success. Knowledge of pragmatic principles therefore makes this aspect 
of textuality ‘work’ or not. 

 Informativity broadly has to do with the way in which parts of the text have 
communicative value. For example: a definite expression like the man with the gol-
den gun has more communicative value than a pronoun like him/his. Knowledge of 
informativity systems (as put forward by the Functional Sentence Perspective with 
the aid of the concept of “Communicative Dynamism”) as well as knowledge of the 
informativity value of syntactic expressions are essential here.  

Contextuality focuses on the very important role the context plays in any 
form of communication. Trask is quite emphatic in this regard when he states that 
“Every text - that is everything that is said and written - unfolds in some context of 
use”. This in effect means that in every situation in which language is used, the 
quality and effect of the communication is determined by the contextual knowledge 
shared by the participants. This aspect of language use is studied in the disciplines 
of pragmatics and sociolinguistics. Pragmatics focuses on what the participants in a 
discourse intend to accomplish through the use of the language (what speech act is 
performed in a given setting) and sociolinguistics aims to determine the role 
knowledge of the participants (as human beings and in the environment they func-
tion as such) plays in the success of a communicative occurrence. 

Intertextuality is the least linguistic principle of all the principles of tex-
tuality. This principle usually has to do with the study of literature and it literally 
means that the formation and understanding of one text will be influenced by the 
structure of another text similar to it. If for example you read a poem it will be 
reasonable to expect of you to understand that poem if you have read others poems 
in the past. This is why a newspaper is accepted as a newspaper because of past 
experience with the genre of newspapers, etc. 
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Dinar Rəsulova  
Mətn linqvistik vahid kimi və onun yeddi əsas göstəricisi 

Xülasə 
 

 Bu məqalə mətnin linqvistik vahid olmağından bəhs edilir. Mətnin öyrənil-
məsi dilçilər tərəfindən müxtəlif olmuşdur və “mətn qrammatikası”, “mətn dilçiliyi” 
və “diskurs təhlili” kimi yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Mətnin yeddi əsas göstərici-
yə cavab verməlidir. Və bu məqalədə koheziya (birləşmə, yapışma), kogerent (bağ-
lılıq, əlaqə), məqsədlilik, münasiblik, kontekstin situasiya ilə əlaqəsi, informativlik 
və mətnlərarası əlaqə haqqında məlumat verilib. 

 
 

Динар Расулова 
Текст как лингвистическое единицы и ее семи основным пункти 

Pезюме 
 
Cтатья посвещено единстве лингвистики текста. Изучение текста языкове-

дами было разнообразно, и были предложены такие подходы изучения, как 
"текстовая грамматика", "текстовое языковедение" и "дискурсное изучение". 
Текст должен отвечать к семи основному пункту. И в этом статье даны сведения 
о кохезии (слияние, соединение), когеренте (связи), целенаправленности, удобс-
тве, связи контекста с ситуацией, информативности и межтекстовой связи. 

 
 
Rəyçi:               Ramilə Hüseynova 
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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ществительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, глагол, 
наречие. 
Key words: morphological characteristic, word, part of speech, the noun, the 
adjective, the pronoun, the numeral, the verb, the adverb. 

 
Words can be classified according to the positions they occupy in a sentence. A 

part of speech will then include all words that can occupy identical syntactic positions 
in a sentence or that can perform identical syntactic functions. Of importance here is 
not only the set of syntactic functions, but also the degree to which each of the 
functions is characteristic of the particular part of speech. According to the lexical 
meaning, morphological characteristics and syntactical function words fall under 
certain groups called parts of speech.   The parts of speech are classes of words, all 
the members of these classes having certain characteristics in common which 
distinguish them from the members of other classes. A part of sheech is characterized 
by its grammatical opposemes and paradigms of its lexemes. Nouns have the 
categories of number, case; verbs possess the categories of tense, voice, mood in 
compared languages etc. Another important feature of a part of speech is its 
combinability, that’s the ability to form certain combinations of words. Thus a part of 
speech is a class of lexemes characterized by: 1) its lexico-grammatical meaning; 2) 
its lexico-grammatical morphemes (stem-building elements); 3) its grammatical 
categories or its paradigms; 4) its combinability; 5) its function in a sentence. 

Prof. O.I.Musayev in his book “English Grammar” classifies parts of speech 
in the following way: 

1) notional parts of speech: the noun, the adjective, the pronoun, the numeral, 
the verb, the adverb, the adlink; 

2) free parts of speech: the interjection, the modal words; 
3) structural parts of speech: the preposition, the conjunction, the article and 

the particle . 
The classification of parts of speech is based on the following three princip-

les: 
1) semantical – lexico-grammatical meaning of a part of speech; 
2) morphological – it comprises two features: a) derivational morphemes,       

b) grammatical category;  
3) syntactical – a) combinability, that is the ability of a word to make certain 

connections; b) syntactical function in a sentence. 
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There are 6 main parts of speech in English. They are: 1. the noun, 2. the 
adjective, 3. the pronoun, 4. the numeral, 5. the verb and 6. the adverb. English 
functional parts of speech are: 1. The conjunction, 2. The preposition, 3. The article. 
4. The particle. Some linguists consider “modal words”, “interjections” and “words 
of affirmation and negation” (“yes” and “no”) to be “free parts of speech”.  

The noun. The noun is the central lexical unit of language. It is the main 
nominative unit of speech. As any other part of speech, the noun can be 
characterised by three criteria: semantic (the meaning), morphological (the form 
and grammatical categories) and syntactical (functions, distribution). 

Semantic features of the noun. The noun possesses the grammatical mea-
ning of thingness, substantiality. According to different principles of classification 
nouns fall into several subclasses: 1) According to the type of nomination they may 
be proper and common; 2) According to the form of existence they may be anima-
te and inanimate. Animate nouns in their turn fall into human and non-human. 3) 
According to their quantitative structure nouns can be countable and uncountable. 

Morphological features of the noun. In accordance with the morphological 
structure of the stems all nouns can be classified into: simple, derived (stem + affix, 
affix + stem – thingness); compound (stem+ stem – armchair ) and composite ( the 
Hague ). Morphologically nouns are characterized by the grammatical categories of 
number and case. Some scholars admit the existence of the category of gender. 
Gender does not find regular morphological expression. The distinction of male, 
female, and neuter may correspond to the lexical meaning of the noun. 

The category of number. English nouns that are inflected for number (count 
nouns) have singular and plural forms.Singular denotes one, plural denotes more 
than one. Most count nouns are variable and can occur with either singular or plural 
number. In Modern English the singular form of a noun is unmarked (zero). The 
plural form is marked by the inflexion -(e)s. The spelling and the pronunciation of 
the plural morpheme vary. The category of case.  Case is a grammatical category 
which shows relation of the noun with other words in a sentence. It is expressed by 
the form of the noun. English nouns have two cases: the common case and the 
genitive case. However, not all English nouns possess the category of case; there 
are certain nouns, mainly nouns denoting inanimate objects, which cannot be used 
in the genitive case. 

The adjective. The Adjective is a part of speech that modifies a noun or a 
pronoun, usually by describing it or making its meaning more specific. e.g. good, 
young, easy, soft, loud, hard, wooden, flaxen.  

Morphological characteristics. Degrees of comparison. The positive deg-
ree is the most basic form of the adjective, positive because it does not relate to any 
superior or inferior qualities of other things in speech. e.g. tall, high, quick, strong, 
patient. The comparative degree denotes a greater amount of a quality relative to 
something else. (-er or more) e.g. taller, higher, quicker, stronger, more patient. The 
superlative degree denotes the most, the largest, etc., by which it differs from other 
things. (-est or most). e.g. the tallest, highest, quickest, strongest, most patient. Se-
veral adjectives form their degrees of comparison by means of (suppletive forms) ir-
regularly: Good/well - better – best; Bad – worse – worst; Little - less- least; Many - 
more- most. 
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  Syntactic functions:  The most common are those of an attribute. It may be 
closely attached to their head-words (o good boy, the delegates present), or they 
may be loose (detached) (Clever and ambitious, he schemed as well as he could). 
Part of a compound nominal or double predicate. (He was alone, the window was 
open ) objective or subjective predicatives in complex constructions: (We consider 
him reliable. I can drink coffee hot. The fruits were picked ripe. A certain type of 
exclamatory sentence is based on adjectives, often modified by other words: How 
good of you! How wonderful! Excellent! Just right!  

  The verb. Grammatically the verb is the most complex part of speech. First 
of all it performs the central role in realizing predication - connection between 
situation in the utterance and reality. That is why the verb is of primary informative 
significance in an utterance.  

Semantic features of the verb. The verb possesses the grammatical meaning 
of verbiality - the ability to denote a process developing in time. This meaning is 
inherent not only in the verbs denoting processes, but also in those denoting states, 
forms of existence, evaluations, etc.  

Morphological features of the verb. The verb possesses the following 
grammatical categories: tense, aspect, voice, mood, person, number, finitude and 
phase. The common categories for finite and non-finite forms are voice, aspect, 
phase and finitude. The grammatical categories of the English verb find their 
expression in synthetical and analytical forms. The formative elements expressing 
these categories are grammatical affixes, inner inflexion and function words. Some 
categories have only synthetical forms (person, number), others - only analytical 
(voice). There are also categories expressed by both synthetical and analytical forms 
(mood, tense, aspect). 

The adverb.  The adverb is a word denoting circumstances or characteristics 
which attend or modify an action, state, or quality. It may also intensify a quality or 
characteristics. 

 Morphological composition. Adverbs vary in their structure. There are 
simple, derived, compound, and composite adverbs.Simple adverbs are after, here, 
well, now, soon, etc. In derived adverbs the most common suffix is -ly, by means of 
which new adverbs are coined from adjectives and participles: occasionally, lately, 
immediately, constantly, purely, slowly, charmingly. Compound adverbs are formed 
of two stems: sometimes, somewhere, everywhere, downstairs, etc. Composite 
phrasal adverbs consist of two or more word-forms, as a great deal, a little bit, far 
enough, now and then, from time to time, sort of, kind of, a hell of, a lot of, a great 
deal of. 

Morphological characteristics.  The only pattern of morphological change 
for adverbs is the same as for adjectives, the degrees of comparison. With regard 
to the category of the degrees of comparison adverbs (like adjectives) fall into 
comparables and non-comparables. The number of non-comparables is much 
greater among adverbs than among adjectives. Only adverbs of manner and certain 
adverbs of time and place can form degrees of comparison. The three grades are 
called positive, comparative, and superlative degrees. Some grammarians do not 
admit forms like more quickly, most quickly to be analytical degrees of comparison. 
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They distinguish only two types of degrees of comparison in adverbs: · the suffix 
type (quickly - quicker - quickest); · the suppletive type (well -- better -- best) 

  The pronoun. The pronoun is a part of speech which points out objects and 
their qualities without naming them. Therefore, the pronoun possesses a highly 
generalized meaning that seldom materializes outside of the context. 

Morphological composition and categorical characteristics. Pronouns may 
be of different structure: simple, compound and composite. Simple pronouns 
comprise only one morpheme - the stem: I, you, he, we, etc.; this, that, some, who, 
all, one, etc. Compound pronouns comprise more than one stem: myself, themselves, 
somebody, everybody, anything, nothing, etc. Composite pronouns have the form of 
a phrase: each other, one another. Subclasses of pronouns and their functions. 
Semantically all pronouns fall into the following subclasses: 

  Personal pronouns are noun-pronouns, indicating persons (I, you, he, we, 
they) or non-persons (it, they) from the point of view of their relations to the 
speaker. Thus I (me) indicates the speaker himself, we (us) indicates the speaker 
together with some other person or persons, you indicates the person or persons 
addressed, while he, she, they (him, her, them) indicate persons (or things) which 
are neither the speaker nor the persons addressed to by the speaker. Personal pro-
nouns have the category of person, number, case (nominative and objective), and 
gender, the latter is to be found in the 3rd person only: masculine and feminine is he 
- him, she - her; neuter case-forms it - it coincide. Demonstrative Pronouns are 
used to demonstrate (or indicate). This, that, these and those are all demonstrative 
pronouns.Examples: This is the one I left in the car. Shall I take those? Indefinite 
Pronouns. Unlike demonstrative pronouns, which point out specific items, 
indefinite pronouns are used for non-specific things. This is the largest group of 
pronouns. All, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none, 
one and no one are the most common. Example:  Somebody must have seen the 
driver leave. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. (Oscar 
Wilde). Interrogative Pronouns are used in questions. Although they are classified 
as pronouns, it is not easy to see how they replace nouns. Who, which, what, where 
and how are all interrogative pronouns. Example: Who told you to do that?  
Possessive Pronouns are used to show possession. As they are used as adjectives, 
they are also known as possessive adjectives. My, your, his, her, its, our and their 
are all possessive pronouns. Example: Have you seen her book? Reciprocal Pro-
nouns are used for actions or feelings that are reciprocated. The two most common 
reciprocal pronouns are each other and one another. Examples: They like one 
another. They talk to each other like they're babies.  
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Sərfinaz Hüseynzadə 

İngilis dilində əsas nitq  hissələrinin morfoloji xüsusiyyətləri 
Xülasə 

 
Məqalədə  İngilis dilində əsas nitq  hissələrinin morfoloji xüsusiyyətlərindən 

bəhs olunur. Məlumdur ki, sözlər leksik mənasına, morfoloji xüsusiyyətlərinə və 
sintaktik funksiyalarına görə müəyyən qruplarda birləşirlər ki bu qruplar nitq 
hissələri adlandırılır. Nitq hissələrinin morfoloji xüsusiyyətləri həmin nitq hissəsini 
əmələ gətirən leksik şəkilçi və qrammatik kateqoriyalar hesab olunur. Əsas nitq 
hissələrinin hər birinin özünəməxsus morfoloji xüsusiyyətləri var. İsmin morfoloji 
xüsusiyyətləri dedikdə kəmiyyət hal və cins kateqoriyaları felin morfoloji 
xüsusiyyətləri dedikdə isə tərz, şəkil, növ, zaman və s. qrammatik kateqoriyalar 
nəzərdə tutulur. Sifət və zərfin isə müqayisə dərəcələri kateqoriyası morfoloji 
xüsusiyyətləri əks etdirir. 

    
Сарфиназ  Гусейнзаде 

Морфологические особенности смысловых частей речи в Aнглийском языке 
Резюме 

 
Статья посвящена смысловым частям  речи  в Aнглийском языке. 

Известно что, слова делятся по своим лексическим, морфологическим и син-
тактическим функциям на определенные группы и ети группы называются 
частями  речи. Mорфологическая особенность этих частей речи заключается в 
том, что они могут создавать лексические суффиксы и считаются граммати-
ческими категориями. У каждей части речи имеются свои особенности. Го-
воря о морфологической особенности существительных количества, состоя-
ния и рода, морфологической особенности глагола подразумеваются манера 
образа действия, время и т.д. Категория сравнительной степени прилагатель-
ных считается морфологической особенностью прилагательных и наречий. 

 
Rəyçi:               Ramilə Hüseynova 
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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                      PHRASEOLOGY  AS  A  BRANCH  OF  LINGUISTICS 
 

Açar sözlər: frazeologiya, vahid, söz, dilçilik, söz, frazeoloji, idiom, tədqiqat, 
xüsusiyyət, məna. 
Key words: phraseology, unit, phrase, linguistic, word, phraseological, idiom, 
investigation, characteristics, meaning. 
Ключевые слова: фразеология, часть, фраза, лингвистика, слово, фразеологи-
ческий, идиома, исследование, характеристика,  значение. 

 
Phraseology as a branch of linguistic science appeared and developed in our 

country. English and American linguists collect various words, word-groups, other 
units presenting some interest. These units are described as idioms. No attempt is 
made to investigate them as a separate class and lay down a reliable criterion to 
distinguish between word-groups and phraseological units.  

The first attempt to place the study of various word-groups on a scientific ba-
sis was made by the outstanding Russian linguist A.A. Schachmatov in his book 
"Syntax".  

Investigation of English vocabulary was initiated in our country by prof. A.V. 
Kunin whose dictionary of English idioms (1955) has valuable information in this 
branch of linguistics.  

Phraseology as a branch of linguistic science is closely connected with 
Semantics, Grammar and   Lexicology. It has its own methods of investigation and 
problems for analysis. 

The national peculiarity of phraseological units is revealed on all the linguistic 
levels: phonological, grammatical and lexical. On the phonological level, a 
phraseological unit is peculiar because the very combination of sounds, it consists 
of, is characteristic for the phonological system of this or that language. 

On the lexical level, the national peculiarity of a phraseological unit lies in the 
fact that it often consists of the words that denote specifically national notions that 
are determined by the extralinguistic reality: customs, traditions, legends and 
historic facts of the nation, e.g., the bard of Avon, Fleet Street.  

The translator should be aware of the cultural and social background of such 
phraseological units.  

One more peculiarity of phraseological units is due to the difference in 
thinking and cognition of human beings. Every nation has its own way of creating 
images. In most cases phraseological units in different languages, having the same 
meaning, are different in inner form and images.  

Compare, the phraseological units with the meaning “у когось в покорі” in 
English – under smb’s thumb, in Russian – под каблуком, in Ukrainian – під 
черевиком. Or, e.g., the “similarity” as a Ukrainian, a Russian, a Frenchman and a 
Bulgarian see it, may be expressed as “дві краплі води”, a German and a Check – 
“as two eggs”, and an Englishman – “as two peas”.  
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It must be pointed out that these and many other international idioms are alien 
however, to Chinese, Japanese, Aleutian, Indonesian and other languages whose 
peoples have been brought up in other historic, cultural and religious (Moslem, 
Buddhist, etc.) conditions.  

As a result, there exist no universally equivalent idioms of identical semantic, 
componential, picturesque or syntactic structure. 

The term "phraseological unit" (ph.u.) was introduced by Soviet linguists and 
is generally accepted in the countries of post-Soviet period. There are, however, 
different points of view on the essential features of ph.u. as distinguished from free 
word-groups. 

 The complexity of the problem to distinguish between ph.u. and free word-
groups is accounted for the fact that the border-line between them is not clearly 
defined.  

The so-called free word-groups are only relatively free as collocability of their 
member-words is fundamentally delimited by their lexical and grammatical valency 
which makes at least some of them very close to set-phrases. 

 Grammatical valency is the ability of a word to appear in various 
grammatical structures; it is determined by the part of speech the word belongs to.  
The grammatical valency distinguishes individual meanings of a polysemantic 
word. 

 V + N – to grow roses (wheat) = “to cultivate” 
 V + V – to grow to like = “to begin” 
 V + A – to grow old (tired, dark) = “to become” 
 V + D – to grow quickly (rapidly) = “to increase” 
 
But grammatical valency of the words belonging to the same part of speech is 

not necessarily identical. E.g., to propose (suggest) a plan, but it is only "propose" 
that can be followed by the infinitive of a verb – to propose to do something. 

 Lexical valency is the ability of a word to be used in different lexical 
contexts.  

 
 V + N – to deliver letters = “to distribute letters” 
              To deliver a blow = “to strike a blow” 
               To deliver a lecture = “to give a lecture”  
 
All free word-groups are formed on definite lexico-grammatical patterns. The 

pattern is an arrangement of component elements of a collocation.  The patters of 
free word-groups are generative, i.e. any word in a sentence may be replaced by its 
synonym or hyponym:  

 Brave (courageous, valiant, fearless, bold) man (woman, boy). 
Phraseological unit as distinguished from free word-groups have three main 

parameters (according to the theory of prof. A.V. Kunin): 
1. Phraseological units are language units, their characteristic feature is 

semantic complexity, i.e. full and partial transference of meaning, e.g., to burn 
one’s fingers is used figuratively, it is a metaphor based on the similarity of action. 
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2. Structural separability and semantic cohesion, e.g., to kick the bucket – to 
die, Mrs. Grundy, Tom, Dick, and Harry 

3. A phraseological unit is never formed on a generative pattern of a free 
word-combination, one cannot predict the formation of a phraseological unit. The 
patterns in phraseology are of some other character; they are patterns of description 
(unpredictable). There are some grammatical patterns (noun phrases, verbal 
phrases), some semantic patterns (metaphoric formation, metonymic formation). 

Phraseological units  are set-expressions with semantic complexity which are 
not formed on generative patterns of free word-combinations.  

The pattern of a ph.u. is that of description. There are different classifications 
of ph.u. from the synchronic point of view based on different approaches: semantic 
(V.V.Vinogradov), functional (A.I. Smirnitsky), contextual (H.N.Amosova). 

V.V. Vinogradov's classification is considered to be the oldest and the most 
popular. It is based on the degree of idiomaticity and divides phraseological units 
into 3 groups, the first including the most idiomatic. 

 
Phraseological Units 

 
      
Phraseological                     Phraseological                       Phraseological  
      fusions                                 unities                                collocations 
 
Examples given below are organized according to the scale of idiomaticity. 
 
Fusions:  
red tape – bureaucracy; heavy father – a serious part in a theatrical play; to 

spill the beans – to tell a secret. 
Unities:  
a lame duck, a sacred cow, to show one's teeth, to see through rose-coloured 

spectacles. 
Collocations:  
bad (awful) mistake, to take fancy (liking), to take (have) tea. 
It can be clearly seen that the third group is made up of words possessing 

special lexical valency. 
In A.V. Kunin's classification ph.u. are divided into 3 classes. 
1. Idioms, or idiomatic expressions, are set expressions, with fully or 

partially transferred meanings, e.g., to show the white feather, an odd (queer) fish. 
       2. Semi-idioms have both literal and figurative meanings (literal meaning is 
either professional or technical), e.g., chain reaction, to lay down one's arms. 

3. Phraseomatic units are set expressions with literal but complex meanings 
(the meaning is phraseomatically bound), e.g., to raise one's eyebrows, to pay 
attention (a visit), to clean one's fits (teeth), at the best. 

The structural types of ph.u. are as follows. 
1. Nominal phrases, e.g., a bit (piece) of one's mind, hot dog, Tom, Dick and 

Harry, the Trojan horse, the sword of Damocles;  
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2. Adjectival phrases, e.g., as good as gold, as pretty as a picture, more dead 
than alive. 

3. Verbal phrases, e.g., kick two birds with one stone, to clone (abut) one's 
eyes to smth, to have one's heart in one's mouth, to take the bull by the horns;  

4. Adverbial phrases, e.g., from head to heals, in a twinkle of an eye, as quick 
as a flash, at (long) last, by and again, tit for tat;  

5. Parenthetical phrases, e.g. by Jeorge! by Jove! my aunt! 
6. Introductory phrases, e.g., after all, as a matter of fact. 
7. Phrases with the structure of a sentence: 
 a) sayings, e.g., never say die, all one's geese are swans;  
b) proverbs, e.g., every cloud has a silver lining, birds of a feather fly 

together.  
Some of the above-given stable and idiomatic expressions are undoubtedly 

direct borrowings from the European languages. The first and most evident of them 
is, of course, Rome was not built in one day, time is money, if you run after two 
hares you will catch neither and- some others. 
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Нубар Исмайылова                   

Фразеология как отрасль языкознания 
Резюме 

   
В статье описывается роль фразеологии как отрасль языкознания. 

Будучи одной из отраслей языкознания фразеология связана с семантикой, 
грамматикой и лексикологией. Говоря о фразеологии в первую очередь подРа-
зумеваются свободные и независимые словосочетания. И их употребление в 
языке широко.  

Использование фразеологизмов придает речи красочность, живость, 
выразительность; часто, особенно в публицистике, происходит переосмысле-
ние фразеологизмов, их обновление, это специальный стилистический прием. 
Используя фразеологизмы в речи, надо быть уверенным в правильности его 
воспроизведения и необходимо точно знать его значение. 
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       Nübar İsmayılova 
Frazeologiya dilçiliyin sahesi kimi 

Xülasə 
 

Meqalə frazeologiyanin dilcilik sahəsində rolunu tesvir edir. Frazeologiya 
dilciliyin bir sahəsi olaraq semantika,qrammatika ve leksikologiya ile əlaqəli oldugu 
gostərilir.  

 Frazeologiya dedikde ilk olaraq sabit ve sərbəst soz birlesmeleri yada dusur. 
Bunlarin da dildə istifadəsi  cox genisdir. Frazeologizmlərdən istifadə edərək nitqi 
daha ifadəli, rəngarəng və canlı edir; xüsusilə də, onların yeni məna kəsb etməsi 
üslubi əhəmiyyətə malikdir. Frazeologizmlərdən nitqdə istifadə edərkən onların 
düzgün tələffüz qaydasını və dəqiq mənasını bilmək vacibdir 

                
 

Rəyçi:          Ramilə Hüseynova 
              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
  

  
 
  



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 199

MƏLAHƏT MEHDİYEVA 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu  Salyan filialı  

M-Malaxat@ mail.ru  
 

SİNTAKSİSİN TƏDRİSİ MƏSƏLƏLƏRİ 
                         

Açar sözlər:  kurikulum, sintaksis, nitq bacarıqları, tədris 
Ключевые слова: куррикулум, синтаксис, речевые способности, учебный 
Key words: curikulum, syntax, speech abilities, educational 

 
Dövlətin inkişaf etməsi, digər dövlətlərlə rəqabətə girə bilməsi üçün təhsilin 

inkişafı vacib şərtdir. Təlim prosesinin keyfiyyətli təhsili təmin etməsi dövlət əhə-
miyyətli bir məsələdir. Təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və bununla da XXI əsr-
də ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi tələbatlarını təmin etmək təhsil strategiyasının 
əsas məqsədi kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu gün dünyaya gələn körpələr XXI yü-
zilliyin dünyəvi məsələlərini həll edəcəklər, bəşəriyyəti yaşadacaqlar. Bütün bunları 
nəzərə alaraq  ümumtəhsil məktəblərində dünya standartlarına cavab verə biləcək 
yeni pedaqoji və metodik yanaşmalar  yer almaqdadır. Məhz son illərdə Azərbaycan 
cəmiyyətinin tələb və ehtiyaclarına uyğun nəticəyönümlü,  yəni təhsil sistemində 
əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında qabaqca-
dan müəyyən edilməsi və müvafiq nəticələrdən ibarət şəxsiyyətyönümlü təhsil siste-
minin yaradılması sahəsində xeyli işlər görülmüşdür (7,7). Təhsil bir pedaqoji kate-
qoriya kimi xarakterizə edildikdə iki məna əsas götürülür: geniş, yəni şagirdin bilik, 
bacarıq və vərdişlərə, yaxud elmi texniki-tərəqqiyə yiyələməsi və dar mənada, yəni 
təlim prosesinin nəticəsi olub bu prosesdə qazanılmış bilik, bacarıq və vərdişlərin 
sistemi kimi anlaşılır. Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin 
intellektual və emosional sferalarını inkişaf etdirmək, onu həyata hazırlamaq 
məqsədi ilə müasir standartlara uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş məzmunun tədris 
müəssisələrində mənimsənilmə səviyyəsinin qəbul olunmuş meyarlarla yoxlanılma-
sı, qiymətləndirilməsi və hüquqi sənədlərdə təsbit olunan nəticəsidir (9, 104).                        

Hər bir müəllim şagirdi təlim fəaliyyətinə cəlb etməyi bacarmalı, öyrənməyə 
sövq etməyin səmərəli yollarını axtarıb tapmalıdır. Şagirdlərə yalnız informasiyanı 
ötürməməli, həm də onlara biliklərin müstəqil qazanılması üçün istiqamətlər vermə-
lidir. Müəllim şagirdlərə ən vacib təlim materialını öyrətməklə, bu prosesdə qanuna-
uyğunluqları üzə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı,  nəticə 
çıxara bilməyi, əsl tədqiqatçı olmağı öyrətmək yolunda bələdçi olmalıdır.  

Təlimin səmərəliliyinin artmasına, habelə təlim fəaliyyətinin yüksəldilməsinə 
isə ilk növbədə şagirdlərdə canlı maraq oyatmaqla, onları axtarışa sövq etməklə, 
tədqiqat aparmaq, müzakirələr etmək və s. kimi bacarıqlarının dərs prosesində fəal-
laşdırılmasını təmin etməklə nail olmaq mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə nitq 
bacarıqlarının, nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması qayğısına qalınmalıdır.  

İbtidai siniflərdə şagirdlərdə təlim fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində nitq 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nitq bacarıqlarının  
inkişafı isə билаваситя ъцмля üzrə işlə баьлыдыр, çцнки рабитяли нитг ъцмлялярдян 
ямяля эялир. Sintaktik baxımdan cцмля нитгин ян мцщцм ващидидир. Ъцмля дилин 
бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя ещтива едян, ъямляшдирян, бирляшдирян ян ваъиб 
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цнсиййят ващидидир. Дцзэцн вя рянэарянэ ъцмляляр гурмаьы баъармадан айдын, 
ряван рабитяли нитгя йийялянмяк мцмкцн дейилдир. Şagirdlərin düzgün nitq 
kompetensiyası dil kompetensiyası ilə bağlıdır. Bu zəmində ibtidai siniflərdə 
sintaksisin tədrisi, sintaktik biliklərə yiyələnmək  vacib amildir. 

İbtidai siniflərdə sintaksisin tədrisi sahəsi çox geniş deyildir. Bununla belə 
şagirdlər cümlə, cümlə və onun növləri, cümlə üzvləri, cümlənin baş üzvləri-
mübtəda, xəbər, cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri, mürəkkəb cümlə və s. anlayışlarla 
tanış olurlar. Ъцмля анлайышынын формалашдырылмасында ъцмлянин мягсяд вя 
интонасийайа эюря нювляринин тядриsи мцщцм йер тутур. Ибтидаи синиф  fənn 
kurikulumunda cümlə, ъцмлянин мягсяд вя интонасийайа эюря нювляринин тядриси 
ашаьыдакы məzmunda верилмишдир.  Şagird: 

I  sinif: 4.1.8.  Cümləni tanıyır və  əsas əlamətlərini sadalayır. 4.1.9. 
Məqsəd və intonasiyaya görə cümlələri  fərqləndirir. 

II  sinif: 4.1.6. Cümləni digər nitq vahidlərindən  fərqləndirir. 4.1.7. Tələb 
olunan məqsəd və intonasiyaya görə  cümlə qurur  və müvafiq işarələrlə tamamalyır.  

III  sinif: 4.1.6. Cümlənin formalaşmasında baş və ikinci dərəcəli üzvlərin 
rolunu sadə şəkildə izah edir. 4.1.7. Məqsəd və intonasiyanı dəyişməklə verilmiş 
cümləni müxtəlif məqamlarda işlədir.  

IV  sinif: 4.1.6. Cümlənin  düzgün qurulmasında baş və ikinci dərəcəli üzvlərin 
yerini dəqiq müəyyən edir. 4.1.7. Cümlə və onun növləri ilə əlaqədar kiçik 
təqdimatlar edir(10,21-28). 

  Cцмлянин бу нювляри  fənn kurikulumuna эюря” “Cümlənin növləri” adı 
ilə икинъи синифдян юйряnилмяйя башланыр. İкинъи синиф “Azərbaycan dili” dərsliyin-
də yazılır: “Söz və söz birləşməsindən fərqli olaraq, cümlə müəyyən bir fikir ifa-
də edir. Bu fikir müxtəlif cür ifadə oluna bilər. Danışan adam cümlə vasitəsilə: 

1) nə isə xəbər verə bilər; 
2) nəyi isə soruşa bilər; 
3) əmr və ya xahiş edə bilər.  
1-ci növ cümlələr nəqli cümlə, 2-cisi sual cümləsi, 3-cüsü nida cümləsi 

adlanır. 
 Nəqli cümlənin sonunda nöqtə (.), sual cümləsinin sonunda sual (?), əmr 

cümləsinin sonunda nida (!) işarəsi qoyulur” ( 5, 167). 
Üçüncü синиф “Azərbaycan dili” dərsliyində “Cümlə və onun növləri” haq-

qında yazılır: “Sözdən və söz birləşməsindən fərqli olaraq, cümlə bitmiş bir fikri 
ifadə edir. Bu fikir xəbər, sual, əmr şəklində  ifadə oluna bilər.  

Xəbər, məlumat, vermək məqsədi ilə söylənilən cümlələr nəqli cümlə adlanır. 
Məlumat almaq məqsədi ilə söylənilən cümlələr sual cümləsi adlanır. 
Əmr, xahiş, tapşırıq  ifadə edən cümlələr əmr cümləsi adlanır(6,169)”. 
Fənn kurikulumuna мцвафиг олараг ъцмлянин бу нювляри Ы синифдяn prak-

tik şəkildə тядрис олунур вя бурада нягли, суал вя нида ъцмляляринин юйряnилмяси 
нязярдя тутулур. Бу ъцмлялярин тядриси иля баьлы нитг инкишафы цзря апарылан ишляр 
системиндя, тяхминян ашаьыдакы мясяляlərə  ящямиййят верилмялидир. 

 Нягли ъцмля иля баьлы 
1) şаэирдлярин нягли ъцмляляр гурмаг баъарыьыны инкишаф етдирмяк; 
2) nягли ъцмлялярин тяляффцзц цзря ишляр; 
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а) нягли ъцмлялярин сонуна доьру сяс тонунун алчалдылмасы вя интонасийаъа 
битмяси; 

б) сюзляр арасындакы интервалын сахланылмасы вя ъцмлядя ритмиk бюлэцлярин 
эюзлянилмяси; 

ъ) мянтиги вурьулу сюзцн тапылмасы вя фяргляндириъи интонасийа иля тяляффцз 
едилмяси. 

 Суал ъцмляsi  иля баьлы 
1) şagirdlərin дцзэцн суал ъцмляляри гурмаг баъарыгларыны инкишаф 

етдирмяк; 
2) sуал ъцмляляринин тяляффцзц цзря ишляр; 
а) анъаг интонасийа васитясиля дцзялян суал ъцмляляриндя сон сюзцн сон ще-

ъасындакы саитин узадылмасы; 
б) анъаг интонасийа васитясиля дцзялян суал ъцмляляриндя мягсяддян асылы 

олараг мянтиги вурьунун мцяййян сюзляр цзяриня дцшмяси; 
ъ) суал явязликляри иля ямяля эялян суал ъцмляляриндя суал явязликляринин 

мянтиги вурьу алтына дцшмяси вя фяргляндириъи интонасийа иля тяляффцз едилмяси. 
 Əmr  ъцмляsi иля баьлы 

1) ямр ъцмляляриnin ямрля йанашы, хащиш, нясищят, йалварыш вя с.  ифадя еtməsi; 
2) ямр ъцмляляринин интонасийа чаларлары цзяриндя мцяййян иш апарылмаsı; 
3) əмр ъцмляляриндя бязи ямр ядатларындан истифадя еdilməsi; 
4) əмр ъцмляляриниn мянтиги вурьу иля ялагяляндирилмяси. 

 Нида ъцмляsi иля баьлы 
1) şаэирдлярин нида ъцмляляри дцзялтмяк, нитгляриндя нида ъцмляляриндян 

истифадя етмяк баъарыгларына инкишаф етдирмяк; 
2) nида ъцмляляринин тяляффцзц цзря иш; 
а) цмуми шякилдя нида ъцмляляринин гцввятли тяляффцз едилмяси; 
б) щиссин мцхтялиф нювляри иля мцшайят олунан нида ъцмляляриндя интонасийа 

вариантларындан дцзэцн истифадя едилмяси вя с. 
Мцшащидяляр эюстярир ки, тяърцбяли мцяллимляр ъцмлянин мягсяд вя интона-

сийайа эюря нювляринин тядрисини еля илк эцндян мянтиги вурьу иля ялагяляндирирляр. 
Щяля нягли ъцмлялярин тяляффцзц цзря иш апараркян мцяллим шаэирдляря изащ едир ки, 
нягли ъцмлялярдя сяс тонунун уъалыьы орта дяряъядя олур. Лакин щяр ъцмлядя 
мягсяди ифадя едян бир сюз олур ки, бу сюз ъцмлядяки о бири сюзляря нисбятян бир 
гядяр гцввятли тяляффцз олунур. Буна мянтиги вурьу дейилир. Мянтиги вурьу иля 
дейилян сюз ися вурьулу сюз адланыр. Мянтиги вурьулу сюз ъцмлянин мяркяз сюзц 
сйылыр. Ъцмлядя ифадя едилян мягсяддян асылы олараг мянтиги вурьу ъцмлядяки 
мцхтялиф сюзлярин цзяриня дцшя билир. Мцяллим буну шаэирдляря практик шякилдя 
баша салмаг цчцн бир ъцмля эютцрцр вя щямин ъцмлядя мянтиги вурьуну 
мцхтялиф сюзлярин цзяриня кечирмякля тяляффцз етдирир вя щяр дяфя мягсядин нядян 
ибарят олдуьуну шаэирдлярдян сорушур. Мясялян: 
1. Атам бу эцн тяййаря иля Тürkiyəyə йола дцшдц. 
2. Атам бу эцн тяййаря иля  Тürkiyəyə йола дцшдц. 
3. Атам бу эцн тяййаря иля  Тürkiyəyə йола дцшдц. 
4. Атам бу эцн тяййаря иля  Тürkiyəyə йола дцшдц. вя с. 

Щямин ъцмляляр цзяриндя апарылан belə ямялиййат шаэирдляря мягсяддян 
асылы олараг ъцмлядя мянтиги вурьудан дцзэцн истифадя етмяйин ящямиййятини 
юйрядир.   Цмумиййятля, ъцмлянин бу нювляринин бюлэцсц ясасында няйин- интона-
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сийанын, йохса мягсядин дурмасы мясяляси бир нюв мцбащисяли кими эюрцнцр. 
Беля ки, бязи грамматика китабларында бу бюлэц ъцмлянин интонасийайа эюря 
нювляри кими тягдим олунмуш вя бюлэцнцн ясасында интонасийа дурмушдур. Бязи 
дярсликдя ися бу бюлэцнцн ясасында  ъцмлядя иряли сцрцлян фикрин мягсяди дурмуш 
вя бюлэу ъцмлянин мягсядя эюря нювляриnin ады иля верилмишдир, щям дя бурайа 
йалныз нягли, суал вя ямр ъцмляляри дахил едилмишдир. Нида ъцмляляри бу бюлэцдян 
чыхарылараг хцсуси ъцмля нювц кими тягдим олунмушдур. Бязən дя щямин ъцмля-
лярин бюлэц ясасы бир гядяр эенишляндирилмиш вя нювляри чoхаldылмышдыр. Мясялян 
проф. З.Таьызадя бу бюлэцнц "ъцмлянин мягсяд вя эерчяклийя мцнасибят цзря 
нювляри" ады иля вермиш тясдиг вя инкар ъцмлялярини дя бу бюлэцйя дахил етмишдир 
(8,106).  

Fикримизъя, ибтидаи siniflərdə бу ъцмлялярин бюлэцсц ясасына щям мягсяд, 
щям дя интонасийайа гойулмалыдыр. Чцнки нюв бюлэцсцндя нювцн фяргляндириъи 
яламятляри ясас эютцрцлцр. Бу ъцмлялярин дя фяргляндириъи яламятляри онларда иряли 
сцрцлян фикрин мягсяди вя щямин мягсяддян доьан интонасийадыр. Яэяр нягли 
ъцмлялярдя мягсяд мялумат вермяк, суал ъцмляляриндя мягсяд сорушмаг, юй-
рянмяк, ямр ъцмляляриндя мягсяд тящрик етмяк, вадар етмякдирся, нида ъцм-
ляляриндя  дя  мягсяд инсан щисслярини ифадя етмякдир.  

Икинъиси, нягли, суал вя ямр ъцмляляринин юзляриня мяхсус ифадя васитяляри 
(фелин хябяр шякли, суал явязликляри, суал ядатлары, фелин ямр шякли, ямр ядатлары вя 
с.) олдуьу кими нида ъцмляляринин дя юзляриня мяхсус ифадя васитяляри вардыр. Мя-
сялян: нидалар, нидалашан сюзляр, щиссин мцхтялиф нювлярини ифадя едян интонасийа 
вариантлары вя с. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, ибтидаи синифлярдя ъцмлянин бу 
нювляринин щамысыны ъцмлянин мягсяд вя интонасийайа эюря нювляри ады алтында 
тядрис етмяк düzgündür. Йери эялмишкян демялийик ки, ъцмлянин бу нювляринин 
формалашмасында ясас васитялярдян бири олан интонасийа синтаксисин тядгигат об-
йекти кими щяля мцфяссял тядгиг олунмамышдыр. Интонасийанын синтактик мащиййя-
ти, фикрин формалашдырылмасындакы ящямиййяти, ифадя олунан фикрин мягсяди иля он-
дан доьан интонасийа арасындакы вящдят, интонасийа иля дурьу ишаряляри арасында-
кы мцнасибят вя с. мясяляляр щяля дягиг елми щяллини тапмамышдыр. Ибтидаи синифляр-
дя ъцмлянин мягсяд вя интонасийайа эюря нювляринин тядриси иля баьлы нитг ba-
carıqlarının инкишафы цзря апарылан ишляря эялинъя, демялийик ки, бу мювзу юзлцйцн-
дя башдан-баша нитг bacarıqlarının инкишафы иля сых баьлыдыр. Бурада ясас мясяля 
щямин мювзунун тядриси просесиндя шаэирдлярин нитгини инкишаф етдирмяк цчцн 
даща сямяряли йоллар, цсуллар ахтарыб тапмагдан ибарятдiр.  

Qeyd etməliyik ki, fəal/interaktiv təlim metodları optimal təlim mühiti ya-
ratmaqla, şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə, nəticəyö-
nümlü standartların reallaşmasını təmin etməklə yanaşı, ъцмлянин мягсяд вя 
интонасийайа эюря нювляринин тядрисиnin effektivliyini təmin edir. 
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Малахат Мехтиева 

Об обучении синтаксиса в начальных классах 
Резюме 

                        
Предложение является основным единством взаимоотношений между 

людьми, которые отражают в себе все особенности  языка. Развитие связной 
речи также напрямую связана с предложением, т.к. связная речь образуется 
путем связи предложений. Невозможно овладеть плавной, ясной речью, не 
умея составлять разноцветные, правильные предложения. В процессе 
формирования понятий предложения большое значение имеет определение 
создания между предложениями. 

 
Malahat Mehdiyeva                

In training syntax in initial classes 
Summary 

 
The offer is the basic unity of mutual relation between the people, which ref-

lect in themselves all features of language. Development of coherent speech also 
directly is connected to the offer, since the coherent speech is formed by 
communication(connection) of the offers. It is impossible to take possession of 
smooth, clear speech, not were able to make the multi-coloured, correct offers. 
During formation of concepts of the offer the large meaning(importance) has 
definition of creation between the offers. 
  
Rəyçi: Dosent Zərifə Əliyeva 
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ЯВЯЗЛИЙИН ОРФОГРАФИЙА ВЯ ОРФОЕПИЙА ИЛЯ  
ЯЛАГЯЛИ ТЯДРИСИ 

 
Açar sözlər, : əvəzliyin tədrisi, orfoqrafiya ilə əlaqə, orfoepiya ilə əlaqə   
Ключевые слова: обучение местоимения, взаимодействие с орфографией и 
орфоэпией 
Key words: training of a pronoun, interaction with spelling and orfoepics 

 
İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisi orfoqrafiya, orfoepiya, leksikolo-

giya ilə əlaqələndirilir, sintaksisin tədrisi üçün zəmin hazırlanır. Azərbaycan 
dilinin ibtidai siniflərdə öyrədilən bölmələrinin əlaqəli tədrisi dedikdə, hər bir 
bölmə üzrə keçmiş bilik və bacarıqlar yada salınması və yeni biliklərin verilməsi 
prosesində şüurlu surətdə möhkəmləndirilməsi anlaşılır. Belə ki, orfoepiya və 
orfoqrafiya ilə bağlı məlumatlar verilərkən, praktik işlər aparılarkən fonetikaya 
istinad olunmalıdır. Şəkilçilərdə səsartımı, səsdüşümü, səsdəyişməsi hadisələri-
ni-fonetik hadisə və qanunları yada salmadan orfoqrafiya və orfoepiyaya aid 
biliklərə yiyələnmək və onları morfologiya ilə əlaqələndirmək mümkün deyildir. 
Həmçinin qrammatik biliklərə yiyələnmədən düzgün yazı qaydalarına müvəffəq 
olmaq çətinləşər. Metodistlərdən: D.İ.Tixomirov və A.M.Peşkovski, N.S.Roj-
destvenski düzgün yazmağı öyrənməkdə qrammatikanı əvəzsiz şərt hesab edir-
dilər. Morfologiyanın tədrisi ilə fonetika, orfoqrafiya, orfoepiya, leksika, sin-
taksis, üslubiyyat arasında sıx əlaqənin yaradılmaması bu vaxtadək ciddi nöq-
san olaraq qalmaqdadır. İbtidai sinif şagirdləri imla, ifadə, inşa yazarkən müx-
təlif növ morfoloji- orfoqrafik səhvlərə yol verirlər. Belə səhvlərə sözlərin sətir-
dən-sətrə kök və şəkilçiyə görə keçirilməsi, bir çox düzəltmə və mürəkkəb isim, 
sifət, say, fel və başqa nitq hissələrinin orfoqrafiyasına aid kobud orfoqrafik 
səhvlər və s. daxildir. Morfoloji səhvlərin aradan qaldırılmasında daha çox 
morfoloji və orfoqrafik qaydaları bilməyə, onları tez və düzgün tətbiq etməyə, 
ümumiləşdirməyə, morfoloji və orfoqrafik təhlilə, sözlərin məna təhlilini 
aparmağa, tutuşdurma və müqayisələrə və s. əsaslanmaq lazım gəlir.  İbtidai 
siniflərdə morfologiyanın tədrisində hər bir mövzunun orfoqrafiya və orfoepiya 
ilə əlaqələndirilməsi qayğısına qalınmalıdır, çünki bu mövzuların xüsusiyyətləri-
nin öyrənilməsi onların yazılışı və tələffüzü ilə sıx surətdə əlaqədardır. Nitq his-
sələrinin tədrisində onların qrammatik əlamətlərinin öyrədilməsi ilə yanaşı, 
yazılış və tələffüz qaydaları da öyrənilir ki, bu da morfoloji biliklərlə orfoqrafik, 
orfoepik qaydaların birlikdə tətbiqinə əlverişli şərait yaradır, şagirdlərin savad-
lılığını artırır. O cümlədən əвязлийин орфографийа вя орфоепийа иля яалягли тядриси 
орфографик вя орфоепик гайдалары тез вя мющкям мянимсямяйя сябяб олур. 
"Əvəzlik" bəhsinin tədrisində də bir sıra orfoqrafik, orfoepik məsələlər vardır ki, 
onları da şagirdlərə mənimsətmək lazımdır. Bunlardan biri də şəxs əvəzlikləri-
nin ismin hal və mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etməsidir. 
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Əvəzliklərin isimlər kimi hallanmasını şagirdlərə öyrədərkən onların diq-
qətini ismin yiyəlik halına cəlb etmək lazımdır. Şagirdlərə yiyəlik halın formal 
əlamətləri "İsimlərin hallanması" bəhsindən məlumdur. Ona görə də şagirdlərə 
yiyəlik hal şəkilçilərinin yalnız "mən" və "biz" əvəzliklərində yeni formaya düş-
məsini anlatmaq kifayətdir. 

Yazı lövhəsində iki cümlə yazılır: 
1. Mənim söylədiklərim onun xoşuna gəldi. 
2. Evin qabağında bağ salınmışdı. 
Burada "mənim" və "evin" sözləri müqayisə olunur. "Mən" əvəzliyinin 

"im", "ev" isminin isə "in" şəkilçisini qəbul etməsi göstərilir. 
Şagird yazılarında təsadüf edilən orfoqrafik səhvlərdən biri də o, bu 

əvəzliklərinin cəm formada işlədilməsidir. Şagirdlər onlar-bunlar əvəzliklərini 
olar-bular formasında yazırlar, yəni onlar həmin əvəzliklərin yazılışında tələffü-
zü əsas götürürlər. O və bu əvəzliklərinə -lar, -lər şəkilçilərini artırarkən kök ilə 
şəkilçi arasına bitişdirici "n" samiti artırılmalıdır, burada şagirdlərə "n" bitişdi-
rici samitindən istifadə qaydasını öyrətmək lazımdır. Bu məqsədlə, saitlə bitən 
bir neçə ismi (bacı, küçə, quzu və s.) şagirdlər hallandırmalı, şəkilçinin yazılışını 
göstərməli, samitlə bitən isimlərdə hal şəkilçilərinin işlənməsini yada salmalı və 
hər iki növ şəkilçini müqayisə etməlidirlər. Belə vəziyyəti islah etmək məqsədi 
ilə "olar" ilə "onlar" orfoqramlarının məna çalarlığı şagirdlərə başa salınmalı-
dır.Bunun üçün iki cümlə götürmək olar; bu cümlələrdə "olar" feli ilə "onlar" 
əvəzliyi müqayisə oluna bilər. Məsələn:  

1. Müəllim dedi ki, bu da olar (nə olar?).  
2. Görmək istəyirsiniz, bu da onlar (kimlər?). 
Birinci cümlədəki "olar" sözündə kök "ol", "ar" isə felin gələcək zaman 

şəkilçisidir. Burada heç bir şəxs məlum deyildir, yalnız işin təsdiqi bildirilir. 
Ona görə də "olar" felini "o" və "lar" hissələrinə ayırıb, "o"-nu şəxs əvəzliyi kimi 
izah etmək əlbəttə, düzgün olmazdı. Bunun əksinə olaraq, ikinci cümlədə "o" 
kök, "n" bitişdirici səs, "lar" isə cəm şəkilçisidir; onlar əvəzliyi "kim" sualına 
cavab olur. 

Demək, "onlar" əvəzliyini "olar" kimi tələffüz etsək də onu "olar" şəklində 
yaza bilmərik. Belə bir izahatla "onlar" əvəzliyinin orfoqrafiyasını şagirdlərə 
mənimsətmək və bu sahədə vərdişlər yaratmaq mümkündür.  

Əвязлийин тядриси просесиндя орфографик вя орфоепик бахымдан бязи 
нцанслар цзяриндя дайанмаьа ещтийаъ дуйулур. Бу нцанслар, ясасян, шяхс 
явязликляри иля баьлыдыр. 

1. Ъямдя ишлянян шяхс явязликляриндян сонра кямиййят шякилчиляринин  
(-лар, -ляр) йазылышы вя тяляффцзц. 
Адятян, Ы-ЫЫ шяхсин ъяминдян сонра ишлянян –ляр кямиййят шякилчиси шифащи 

нитгдя – дяр кими тяляффцз олунур. Мясялян: биз+ляр-биздяр, сизляр-сиздяр. ЫЫЫ шях-
син ъяминдя ися -лар шякилчиси -нар кими тяляффцз олунур.Мясялян: бунлар-буннар. 

Кямиййят шякилчиляринин йазылышы вя тяляффцзц барядя шаэирдлярин яввялки 
биликляриня ясасланараг мцяллим мцяййян тямринляр васитяси иля яввялъя биз вя сиз 
явязликляриндян сонра бу шякилчилярин йазылышы вя дейилишини шаэирдляря анлатмалыдыр. 
Müəllim müxtəlif variantlardan istifadə edə bilər: 1) hямин явязликляря кямиййят 
шякилчиляри артырмагла йазмаг; 
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 2)  кямиййят шякилчили биз-сиз явязликлярини щалландырмаг; 
 3) кямиййят шякилчили биз-сиз явяликляринин шифащи нитгдя неъя тяляффцз 

олундуьуну изащ етдирмяк; 
4) Алтындан хятт чякилмиш явязликляри дцзэцн тяляффцз етмякля  мятни 

охмаг. Мясялян: 
Бизлярдя байрам ахшамы тонгал йандырырлар. О сизлярдян наразы дейил. Мян 

сизляри дцшмянля мцбаризяйя чаьырырам. Йаьы дцшмян цстцмцзя галхса яэяр. Вя-
тяни горуйаъаьыг – сизляр, бизляр. Ешг олсун сизляря, ей вятян ювладлары. Щярдян 
бизляри дя бир йада салын вя с. 

Икинъи мярщялядя мцяллим о, бу явязликляринин ъям шяклиндя онлар, бунлар 
кими йазылмасыны лакин орфоепик гайдалара эюря оннар, буннар кими тяляффцз 
олунмасы шаэирдлярин нязяриня чатдырмалыдыр. Кечилмишляри мющкямлятмяк мяг-
сяди иля яняняви "беля йазылыр, бяс неъя тяляффцз олунур?", йахуд "Беля тяляффцз 
едилир, бяс неъя йазылыр?" кими иш формаларындан истифадя етмяк олар. Мясялян: 

 
Беля йазылыр Бяс неъя тяляффцз 

олунур? 
бизляр  
сизляр  
онлар  
бунлар  

 
Беля тяляффцз 
олунур 

Бяс неъя йазылыр? 

биздяр  
сиздяр  
оннар  
bуннар  

 
Явязлийин тядрисиндя орфографик вя орфоепик бахымдан мараглы мювзу-

лардан бири шяхс явязликляринин щалланмасыдыр. 
1. Ы шяхсин тяки вя ъями щалланаркян йийялик щалда ин шякилчиси дейил, им 

шякилчиси гябул едир. Мясялян: мян-им, биз-им. 
2. Ы вя ЫЫ шяхслярин тяки (мян, сян) чыхышлыг щалда ишляняркян –дян чыхышлыг 

шякилчиси орфоепик гайдалара уйьун олараг нян кими тяляффцз олунур. Мясялян: 
мяндян-мяннян, сяндян-сяннян. 

3. ЫЫЫ шяхс тяки билдирян о, бу явязликляри щалланаркян явязликля щал 
шякилчиси арасына н самити артырылыр. Мясялян, о, о-н-ун, о-н-а, о-н-у, о-н-да, о-н-
дан; бу, бу-н-ун, бу-н-а, бу-н-у, бу-н-да, бу-н-дан. 

4. О, бу явязликляри чыхышлыг щалда орфоепийанын тялябиня ясасян оннан, 
буннан кими тяляффцз олунур. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, орфоепийанын тясири нятиъясиндя бир сыра щалларда 
орфографик сящвляря йол верилир. Йахуд яксиня щямин шякилчиляр орфографийанын 
тясири иля йазылдыьы кими тяляффцз едилир вя беляликля орфоепик нормалar позулур. 
Она эюря дя шяхс явязликляринин щалланмасы цзяриндя мцяллим бир гядяр ятрафлы 
дайанмалы, шяхс явязликляринин щалланмасы иля баьлы орфографик вя орфоепик мя-
гамлары шаэирдляря мющкям мянимсятмялидир. 
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Шяхс явязликляринин щалланмасы цзяриндя иш апараркян орфографик вя 
орфоепик бахымдан мцяййян ящямиййят кясб едян бязи фяргли хцсусиййятляр дя 
шаэирдлярин нязяриня чатдырылмалыдыр. Мясялян, бу явязлийинин щалланмасындан 
фяргли ъящятляри нязяря чарпдырмаг мягсяди иля она йахын олан су исми иля паралел 
щалландырыб мцгайися етдирмяк олар.  

су  бу 
су-й-ун  бу-н-ун 
су-й-а  бу-н-а 
су-й-у  бу-н-у 
су-да  бу-н-да 
су-дан  бу-н-дан 
 
Мцгайися ясасында мцяййянляшдирилир ки: 
1. Исмин йийялик, йюнлцк вя тясирлик щалларында су исминдян сонра щал 

шякилчиляринин яввялиня й самити, бу явязлийиндя ися щал шякилчиляриндян яввял н 
самити артырылмышдыр. 

2. Исмин йерлик вя чыхышлыг щалларында су исми иля она битишян щал шякилчиляри 
арасына щеч бир самит артырылмамышдыр. Бу явязлийиндя ися бу явязлийи иля щал 
шякилчиляри арасына н самити артырылмышдыр. 

Беля мцгайисяляр апармаг она эюря лазымдыр ки: 
1. Дил тялиминдя интерференсийа ганунуна уйьун олараг охшар щадисяляр 

шаэирдляри чашдырыр. Нятиъядя шаэирддя щадисянин дцзэцнлцйцня йягинлик щасил 
едилмир вя шаэирд сящвя йол верир. Шаэирд исимлярин щалланмасыны кечяркян юй-
рянмишдир ки, сону саитля битян исимляр щалланаркян кюкля шякилчи арасына йийялик 
вя тясирлик щалларында н, йюнлцк щалда ися й битишдириъи самити артырылыр. Шаэирд бу 
билик ракусундан су вя бу сюзляринин щалланмасына бахдыгда орада бязи дяйи-
шикликляр эюрцр вя онда беля бир гянаят щасил олур ки, онун юйряндийи гайда сону 
саитля битян бцтцн сюзляря аид дейилдир. 

2. О, бу явязликляринин щалланмасы цзяриндя апарылан тямринляр диалектизмин дя 
арадан галдырылмасына мцсбят тясир эюстярир. Мялумдур ки, республикамызын бязи 
бюлэяляриндя (ясасян Муьан бюлэясиндя) о, бу явязликляри йийялик, йюнлцк вя тясирлик 
щалларында ойын, быйын, ойа, быйа, ойы, быйы кими тяляффцз едилир. Мясялян, Сабирабад 
бюлэясиндя "Ойы тутуб апардылар", "Быйын иши дцз эятирмир", "Мян ойа дедим ки, 
эялмя" вя с. кими тяляффцз едилир. Щятта бязи диалектлярдя бу явязлийи "мы" кими дя 
ишлянир. "Мыйы мян йазмышам", "Мыйын вязиййяти аьырдыр" вя с. 

Бу явязлийиндя б-нын м-йа кечмяси тцрк дилляриндя б самитинин м-йа 
кечмяси щадисяси (бян-мян, бин-мин, бунъуг-мунъуг вя с.) кими дя йозула 
биляр. Цмумиййятъя, о, бу явязликляринин тяляффцзцндя юзцнц эюстярян мцхтялиф 
негатив щалларын арадан галдырылмасы мягсяди иля апарылан ишлярин ян файдалысы 
онларын щалланма гайдаларынын мянимсядилмясидир. 

О, бу шяхс явязликляри иля ифадя олунан мцбтядаларын цзяриндя апарылан ишляр 
дя мцяййян мянада дцзэцн йазы вя дцзэцн тяляффцзля баьлыдыр. 

Беля ки, тяляффцздя щямин мцбтядалардан сонра фасиля едилмяся, фикир айдын 
баша дцшцля билмяз. Мясялян, мцгайися ет: 

О // мядяндя ишляйяъяйини гярара алды – О мядяндя ишляйяъяйини гярара 
алды. Бу // китабы мня верди – Бу китабы мяня верди. 

Йазыда ися о, бу шяхс явязликляри иля ифаdя олунан мцбтядалардан сонра 
верэул гойулмаса, ъüмлядя икификирлилик йаранар. Охуъу ъцмлянин мянасыны ан-
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лайа билмяз. Бурада верэцлцн ишлядилмяси дцзэцн йазынын бир цнсцрц, фасилянин 
юйрядилмяси ися дцзэцн тяляффцзцн тяркиб щиссяси кими шаэирдляря 
мянимсядилмялидир. İbtidai синифlərдя явязлийин орфографийа вя орфоепийа иля 
ялагяли тядриси цзря апарылан ишляр мцнтязям курсда морфолоэийадан явязлик 
мювзусунун, синтаксисдя ися о, бу мцбтядаларынын юйрянилмясиня яввялъядян 
ялверишли зямин йаратмыш олур. 
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 Мансура Караева  
Взаимное обучение местоимения с орфографией и орфоэпией 

Резюме 
 

Взаимоотношение орфографии и орфоэпии с правилами местоимения 
способствует быстрому и сильному усвоению правил. Ученики должны со-
поставляя и во взаимном соотношении изучать правила орфографии и орфоэ-
пии с местоимением. 

Во время обучения синтаксиса говорить о синтаксических единствах, о 
частях речи, обучении синтаксических способностей в период обучения мор-
фологии реализует осознание процесса обучения как единое целое. Изучение 
морфологических знаний в синтаксическом аспекте систематизирует логи-
ческую структуру. 

 

 Mansura Qarayeva  
 Mutual training of a pronoun with spelling and orfoepics 

 Summary 
 
The mutual relation of spelling and orfoepics with rules of a pronoun 

promotes fast and strong mastering of rules. The schoolboys owe comparing and in 
a mutual parity(ratio) to study corrected of spelling and орфоэпии with a pronoun. 

During training syntax to speak about syntactic unities, about parts of speech, 
training of syntactic abilities during training morphology realizes comprehension of 
process of training as a single unit. The study of morphological knowledge in 
syntactic aspect systematizes logic structure. 
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Azərbaycan dilçiliyinin  maraqlı, eyni zamanda gənc şöbələrindən biri olan 

onomastika son illərə qədər dilçi alimlərin diqqət mərkəzindən kənarda qalmış, bu 
sahədə geniş araşdırmalar aparılmamışdır. Uzun müddət tədqiqatdan kənarda qal-
mış onomastik leksikanın öyrənilməsinə təxminən XX əsrin 50-ci illərindən baş-
lanılmışdır. Lakin bu tədqiqatlar birtərəfli aparılmış, xüsusi adlar qrupunun liqvistik 
cəhətdən hərtərəfli tədqiqinə meyil təsadüfi xarakter daşımış, onomastik leksikanın 
öyrənilməsində sistemsizlik, natamamlıq özünü göstərmiş, fundamental araşdırma-
lar aparılmamış, yalnız etimoloji ehtimallar irəli sürülmüşdür.  

XX yüzilliyin sonlarında türkoloji dilçilikdə onomastik tədqiqata meylin güc-
lənməsi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan dilinin onomastik vahidlərinin də sistema-
tik, geniş elmi tədqiqinə maraq artmışdır.  

Azərbaycan dilinin onomastikasının öyrənilməsinə ilk təşəbbüs edənlərdən bi-
ri görkəmli alim, dilçi professor Afad Qurbanov olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, onu 
“Azərbaycan onomastika elmi məktəbi”nin banisi adlandırırlar. Bu məktəbin yetir-
mələri onomastika sahəsinin inkişafında xeyli nailiyyətlər əldə etsələr də, bir çox 
məsələlər hələ də tədqiqatlardan kənarda qalmaqdadır. 

Onomastik sistemdə ciddi araşdırmaya ehtiyac duyan problemlərdən biri də 
mifonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Zəngin 
dil materialları sübut edir ki, mifonimlər Azərbaycan onomastik sistemində xüsusi 
yer tutur. Elmi araşdırmalarda mifoloji vahidlərdən ayrıca bəhs olunsa da, onların 
formalaşmasından bir sistem kimi, demək olar ki, danışılmamış, ayrı-ayrı mifoloji 
kateqoriyalar üzrə xüsusi adların formalaşma yolları tədqiq olunmamışdır.  

Məlum olduğu kimi, onomastika şöbəsi özündə müxtəlif yarımşöbələri (an-
troponimika, toponimika, etnonimika, zoonimika, fitonimika və s.) birləşdirir. Belə 
yarımşöbələrdən biri də mifonimikadır. Azərbaycan dilçiliyində mifonimlərin bu 
günə qədər ayrıca tədqiqat obyekti olmaması, onomastik vahidlər sistemində 
mifonimlərin yeri və rolunun dəqiq müəyyənləşdirilməməsi mövzunun aktuallığını 
səciyyələndirir. Belə ki, onomastikanın digər yarımşöbələri nisbətən ətraflı 
öyrənilsə də, qeyd olunduğu kimi, həmin tədqiqatlarda mifonimikaya səthi yanaşıl-
mış, bir çox hallarda mifonimlərin yalnız adının çəkilməsilə kifayətlənilmiş, onların 
mənşəyi, yaranma mənbələri, struktur-semantik, poetik-üslubi xüsusiyyətləri, tipo-
loji bölgüsü müstəqil araşdırmaya cəlb olunmamışdır. Bir sözlə, zoonimlər, hidro-
nimlər, oronimlər kimi, mifonimlərin öyrənilməsi  də nomenklatur leksikanın tədqi-
qata ehtiyac duyan məsələlərindəndir. 
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Mifonimika (yunanca mythos – mif, deyim, onoma – ad) onomastikanın bir 
bölməsi olub, din, mif, folklorla bağlı olan xüsusi adları öyrənir. Başqa sözlə desək, 
mifonimika dilin mifoloji leksikasını təşkil edən xüsusi isimləri – mifonimləri öyrə-
nən onomastika sahəsidir. Belə ki, mif linqvistik dərketmədə məhz mifonimlər vasi-
təsi ilə reallaşır.  

Onomastik lüğətlərdə mifonimik vahidlər müxtəlif cür izah olunur. Mifonim-
lərə verilən tərifləri ən dolğun şəkildə belə ümumiləşdirmək olar: Mifoloji xüsusi 
isimlər (mifonimlər) dedikdə, onomastik leksikanın istənilən sferasına aid mif və 
nağıllarda işlənən uydurma obyektlərin xüsusi adları, o cümlədən, mifoantroponim, 
mifotoponim, mifozoonim, mifofitonim, teonim və s. nəzərdə tutulur.  

Mifonimlərin tədqiqi zamanı qarşıya bir sıra həlli vacib olan problemlər çıxır. 
Onomastik vahidlərin sərhədlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi diqqəti cəlb edən 
ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu səbəbdən  də məsələnin izahına birtərəfli yox, 
kompleks şəkildə yanaşmaq, problemin hərtərəfli həlli üçün daha geniş miqyasda 
araşdırma aparmaq lazımdır. 

Mifonimlərin hüdudlarının müəyyənləşdirilməsində  kifayət qədər mübahisə 
doğurur. Mifonimlər əksər hallarda uydurma, qeyri-real faktorlara əsaslansa da, bu 
amil nisbi xarakter daşıyır. Belə ki, eyni bir məfhum bəziləri üçün real, digərləri 
üçün uydurma hesab edilə bilər. Məsələn, teonimlər dinə inanan insanlar tərəfindən 
reallıq kimi qəbul edilsə də, dini inkar edənlər üçün uydurmadan başqa bir şey 
deyildir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç də həmişə real onimlərlə mifonimlərin 
sərhəddini dəqiq müəyyənləşdirmək olmur. Məsələn, əfsanə və nağıllarda mövcud-
luğu elm tərəfindən hələ sübut edilməmiş obyekt adlarının işlənməsi və yaxud da 
real mövcud olan onomastik vahidlərin folklor nümunələrində tamamilə fantastik 
planda çıxış etməsi onların mifonimlərə aid edilməsini şübhə altına alır.  

Mifonimlərin onomastik sistemdə yeri onların dildə fəaliyyəti ilə bilavasitə 
əlaqədardır. Bu fəaliyyət üç əsas proseslə xarakterizə olunur:  

1. Mifonimlərin demifologizasiyası; 
2.  Real onimlərin mifonimlərə keçidi; 
3.  Mif yaradıcılığı.  
Qeyd olunan proseslərin nəticəsində mifonimlərin lüğət tərkibində ciddi 

dəyişikliklər baş verir. Əgər real onimlərin mifonimlərə çevrilməsi və yeni mifoloji 
vahidlərin yaranması mifoloji leksikanın zənginləşməsinə səbəb olursa, mifonimlə-
rin real onimlərə keçidi isə əksinə, həmin vahidlərin lüğət tərkibindən çıxması ilə 
nəticələnir. 

Mifonimlərin öyrənilməsi zamanı qarşıya çıxan problemlərdən biri də termin 
məsələsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təkcə mifoloji xüsusi isimlər deyil, eyni 
zamanda mifoloji ümumi isimlər də mifoloji leksikaya (mifologizmlərə) daxildir. 
Təəssüf ki, bu fərq onomastikada aydın şəkildə əksini tapmır. Ona görə də biz mifo-
nimlər dedikdə, mifoloji xüsusi isimləri nəzərdə tuturuq. Mifoloji ümumi isimlərə 
gəldikdə isə, onları mifoloji apelyativlər adlandırmağı daha məqsədəuyğun hesab 
edirik. Beləliklə, mifonimlərin onomastik sistemdə yerini dəqiq müəyyənləşdirmək 
üçün ilk növbədə onları mifoloji ümumi isimlərdən fərqləndirmək lazımdır.  

Mifonimlərin formalaşma baxımından fərqləndirilməsi də diqqəti cəlb edən 
məsələlərdəndir. Bu cəhətdən mifonimləri iki qrupa ayırmaq olar:  
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a) real denotatı (mənbəyi) olan; 
b) reallığa uyğun gəlməyən, lakin ideal denotatı olan mifonimlər 
Bununla belə, bu gün folklorda rast gəlinən və bizə anlaşılmaz görünən mifo-

nimlərin denotatlarının nə zamansa mövcud olması fikri müasir dövrdə bir o qədər 
də şübhə doğurmur. 

Mifoloji xüsusi isimlərin yarandığı mənbələrə gəlincə, onlar dini, folklor (das-
tan, nağıl, əsatir, əfsanə), bədii ədəbiyyat və s. kimi müəyyənləşdirilə bilər. Bədii 
ədəbiyyatda işlənən mifonimlər özləri də iki yerə bölünür: 

a) din və folklordan bədii ədəbiyyata gətirilən mifonimlər;  
b) yaradıcı mifonimlər, yaxud ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən yaradılan 

mifonimlər.  
Araşdırmalar göstərir ki, daha çox folklor nümunələri, xüsusən nağıl, dastan, 

əfsanə və əsatirlər mifonimlərlə zəngindir. Lakin Azərbaycan dilinin yazılı ədəbi 
nümunələrində də sənətkarlarımız tərəfindən yaradılan müxtəlif mifonimik vahidlə-
rə rast gəlmək olur. Məs., görkəmli dramaturq Ə.Haqverdiyev “Pəri-cadu” əsərində 
Pəri Cadu, Şamama qarı kimi mifoantroponimlər, C.Məmmədquluzadə “Danabaş 
kəndinin əhvalatları”, “Poçt qutusu” əsərlərində Danabaş, İtqapan kimi mifotopo-
nimlər, Məmmədhüseyn Təhmasib “Çiçəkli dağ” əsərində Çiçəkli dağ (mifooro-
nim), Mətanət gülü (mifofitonim) kimi mifonimik vahidlər yaratmışlar. 

Göründüyü kimi, onomastik vahidlər sistemində özünəməxsusluğu ilə seçilən 
mifonimlər istər mənşə, istər forma, istərsə də vəzifə etibarilə çox müxtəlif və rən-
garəngdir. Dilimizdə işlənən mifonimik vahidlərin bir qismi milli mənşəlidir. Məhz 
buna görə də türk mifik təfəkkürü ilə bağlı olan milli mənşəli mifoloji adlar qədim 
təsəvvürlərə söykənir. Bu səbəbdən  də bu adların köklərini qədim dövrlərdə axtar-
maq lazımdır.  

Mifonimlərin mənşəyi məsələsindən bəhs edərkən onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, milli mənşəli mifik adlarla müqayisədə alınma mifonimlərə daha çox rast gə-
linir.  

Mifoloji surətlər çox vaxt alınma sözlərlə adlandırılır, çünki əfsanəvi personaj 
alınma sözlə ifadə olunduqda daha da abstaktlaşır, emosional təsir gücü müvafiq 
surətdə qüvvətlənir (1, səh. 70). Məs.: Şəmsi Qəmər, Xunxar pəhləvan, Nəhəngani-
Nəhəng və s. 

Əksər hallarda, mifonimlər mifoloji obrazın zahiri və daxili keyfiyyətlərinin 
təzahürü kimi meydana çıxır. Adlar mifik obrazın təbiətini, xarici görünüşünü, 
rəngini, onun bu və ya digər əlamətlərini özündə ehtiva edir: Günlərin bir günündə 
Ağ dev Xurşid-Aləmi götürüb qaçdı (3, 231); Oğul, o gül Qara devin məkanında, 
bağdadı (4, 97).  

Mifonimlər mifik obrazın bu və ya digər cəhətini göstərməklə yanaşı, onun 
daxili mənəvi dünyasının, psixoloji aləminin açılmasında  da mühüm rol oynayır.   

Mifonimlərdən danışarkən, onların struktur xüsusiyyətləri ilə yanaşı, semantik 
cəhətdən qruplaşdırılması məsələsinə də diqqəti cəlb etmək lazımdır. Azərbaycan 
dilinin mifoloji leksikasına daxil olan xüsusi isimləri aşağıdakı kimi səciyyələndir-
mək olar: 

a) Qeyri-ənənəvi yolla doğulan,  qeyri-adi gücə, sehrə və əfsunlamaq qabiliy-
yətinə malik olan mifik şəxslərin adları: Südəmən (ayı ilə qızın izdivacından 
doğulan oğlan),  Nar qızı, Nar qızı Nardan xatun (Narın içindən çıxan qız), Göy 
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Mıncıx (udduğu göy muncuqdan qadının boynuna düşən oğlan ), Mələkəxatın 
(pərilər padşahı), Gülü Qahqah (yeddi qardaş divin bacısı, tilsimli qız). 

b) Mifik, qeyri-real yer, məkan adları: Gülüstani-İrəm (divlər, pərilər məskə-
ni), Cinni dərə (ağ ilanların, cinlərin məskunlaşdığı tilsimli dərə), Lalə dağı, Ballı 
dağ (qeyri-real dağ adları), Güllü bağ (tilsimli üzüm bağı). 

c) Əfsanəvi, sehirli heyvan, quş və bitki adları: Qərib (sehirli su pişiyinin 
adı), Taxta qılınc  (oğlan cildinə girən ilanın adı), Şəmsi Qəmər (axşamlar oğlan 
cildinə girən ilan adı), Qaraca böcük (sehirli it adı), Cik-cik xanım (qeyri-adi gücə 
malik sərçə adı), Hazarandastan bülbülü, Hazarandastan gülü və s. 

d) Dini-əfsanəvi şəxsiyyət və peyğəmbər adları: Süleyman peyğəmbər,  Xızır 
İlyas, Nuhu Nəbi və s. 

e) Azərbaycan xalq nağıl və dastanlarının dilində əfsanəvi cadugər, cin, div 
adları: Ağ dev, Sarı div, Qara div, Əş-əş div,  Mərcani-cadu (div adları), Əziraqa 
cadu,  Qalxa cadu, Axvay (sehirbaz, cadugər adları). 

Nağıl və dastanlarımızın dilində tez-tez rast gəlinən div əfsanəvi personaj 
olub, şər qüvvə kimi çıxış edir. Yerin dərin qatlarında, əlçatmaz qalalarda, qeyri-
real məkanlarda yaşayan divlər insanlara pislik edən, çox zaman insanların suyunun 
qarşısını kəsən, onların həyatlarını normal şəkildə yaşamalarına mane olan məx-
luqlardır. Divlər tilsim və cadu ilə insanları daşa döndərir, çox vaxt gözəl qızları 
oğurlayıb öz qalalarında əsir edir, insanları yeyir, bir sözlə desək, bütün folklor nü-
munələrində əksər hallarda mənfi planda çıxış edir.  Məsələn, Bı Ağ dev yolda bir 
quyu görmüşdü, İskəndəri gətirib gurultu ilə saldı bu quyuya (3, 184); Getdi ki başı 
başı götürsün, geri dönüb gördü Qara div təzədən dirilib qalxıb ayaq üstə (4, 80); 
Mərcani-cadu hiyləgər bir div idi, başında on dörd cadugar div vardı (3, 148).  

Bundan başqa, folklor nümunələrində İpək qarı, Napak qarı, Köpək qarı adlı 
mifik obrazlara da rast gəlinir.  Dastan və nağıllarda küpəgirən qarılar  öz adlarına 
uyğun olaraq İpək qarı, Köpək qarı, Napak qarı adlandırılır. İpək qarı adından bəlli 
olduğu kimi, şirin və yağlı dili ilə yavaş-yavaş öz əfsun və tilsimini həyata keçirir 
(1, 69). 

Qonşuluqda yaşayan iki qarı varmış. Bu qarıların əməllərinə görə birinə İpək 
qarı, o birinə isə Köpək qarı deyirmişlər. 

Ümumi şəkildə desək, mifonimlər obrazı səciyyələndirən, onun daxili aləmini 
açmağa kömək edən üslubi füqur kimi folklor nümunələrində, əsasən də nağıl və 
dastanların dilində geniş şəkildə istifadə olunur. 

Beləliklə, yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, mifonimləri adlan-
dırdıqları obyektlərə müvafiq şəkildə, onomastik söz qrupları üzrə aşağıdakı kimi 
təsnif etmək olar: 

1. Mifoantroponimlər (yunanca mythos – mif, deyim, anthropos – insan, 
onoma – ad) – mifoloji leksikanın bir hissəsini təşkil edib, din, mif, folklorla bağlı 
olan şəxs adlarıdır. Bütün mifoloji vahidlər kimi, mifoantroponimlərin də geniş 
elmi-linqvistik təhlilinə böyük ehtiyac vardır. Folklor nümunələrində işlənən 
mifonimik şəxs adları rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, Oğlanın adını 
qoydular Göy Mıncıx  (3, 28); Bu xəbəri eşitdikdə Nar qızı qarıya yalvarır ki, buna 
izin versin, gedüb padişahın paltarına inci və muncuq tiksin (3, 109); -Ey oğul, o 
boş fikirdi, o yeddi qardaş devin bacısıdı... Həmən qızın adına da Gülü Qahqah 
deyərlər (3, 55); -Qardaş, bu qızı ki, görürsən, bu Bili-Bilqeyis xanımdır (3, 278); 
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Bı ayıdan qızın boynuna bir uşax düşdü. Bının adın qoydu Südəmən (3, 124); Gör-
dü bını gətirən bir oğlandı ki, nətər, elə bil Rusdamdı (3, 180). 

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, mifoantroponimlərin mənşəyinin 
öyrənilməsi bu sahənin tədqiqində maraqlı nəticələr verə bilər. 

2. Mifotoponimlər (yunanca mythos – mif, deyim, topos – yer, onoma – ad) 
– Bu qrupa daxil olan mifonimlər qeyri-real, əfsanəvi yer, məkan adları bildirir. 
Başqa sözlə desək, mifotoponimlər uydurma xarakter daşıdığı üçün real coğrafi 
obyektlərə uyğun gəlmir.  

Mifotoponimlərin özlərini də iki yarımqrupa ayırmaq olar:  
a) Mifooronimlər – mifoloji relyef formalarının (dağ, təpə, dərə və s.) 

adlarını bildirir.  Məs., Bu dərə vilayətdə Cinni dərə adıynan məşhurdu (3, 21); 
Yeddi qardaşlar Ballı dağdan baxırdılar (3, 194);  Şahzadə Rəhman qırx gün idi ki, 
vəzirin-vəkilin oğlu ilə başında qırx atlı Lalə dağına ava çıxmışdı (3, 68); 

b) Mifooykonimlər – mifoloji yaşayış məskənlərinin (şəhər, kənd, bağ və s.) 
adlarını bildirir. Məs., Gülüstani baği-İrəm, Yeddi div yurdu, Qülzəmi-Qaf, 
Gülüstani İrəm və s. Gərək maa Gülüstani baği-İrəmnən gül gətirəsən (3, 80). 
Mənim atamın gözü kordu, davası Gülüstani-İrəmdə, pərilər padşahının qızı 
Mələkəxatının bağçasındadı (3, 33). 

Mifoloji toponimlərin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, 
mifotoponimlər xalqımızın qədim mifik görüşlərini özündə mühafizə etməklə 
yanaşı, bir toponimik vahid olaraq dilimizin əski sözlərini də qoruyub saxlamışdır. 

Azərbaycan toponimikasının özəyi və xalqın yaddaşındakı mifik adlar bu 
adların yaranma səbəbləri hesab olunmalıdır. Çünki bu adlar türk – Azərbaycan dili 
qanunları əsasında formalaşıb, onlara “yad əl” dəyməyib. Toponimik tədqiqat üçün 
bu adlar əfsanə deyil, mötəbər mənbə sayılmalıdır (8, 4-5). 

3. Mifozoonimlər (yunanca mythos – mif, deyim, zoon – heyvan, onoma – 
ad) – Bu qrupa mifik heyvan və quş adları daxildir. Digər mifoloji vahidlərlə 
müqayisədə folklor nümunələrində mifozoonimlərə daha çox rast gəlinir. Məs., Cik-
cik xanım (sərçə adı), Taxta qılınc (oğlan cildinə girən ilanın adı), Qaraca-böcük (it 
atı), Simurq, Zümrüd quşu (quş adları). Cik-cik xanım da ayağında qoyun uçurdu 
(3, 290); İlan dilləndi: Mənim adım taxta qılıncdır (3, 121); Hər nə təhər olsa, gərək 
Hazarandastan bülbülü, Hazarandastan gülü, Bili-Bilqeyis xanim, bir də 
Süleymani-ərəbat bu bağa gətirilə (3, 275).  

4. Mifofitonimlər  (yunanca mythos – mif, deyim, phyton – bitki, onoma – 
ad) – mifoloji leksikanın bir hissəsini təşkil edib, mifik  bitki (gül, ağac və s.) adları-
dır. Məsələn, Hazarandastan gülü ilə Hazarandastan bülbülü də ondadı (3, 278). 

Mifoteonimlər (yunanca mythos – mif, deyim, theos – allah, onoma – ad) –  
bu mifoloji qrupa daxil olan sözlər dini təfəkkürlə bağlı olub, müqəddəs şəxs və 
peyğəmbər adlarını əhatə edir. Məsələn, Hər kimsən çıx, and olsun Süleyman 
peyğəmbərin başının cıqqasına, sənnən işim yoxdu (3, 28). 

Qeyd etmək lazımdır ki, mifonimlərin yuxarıda göstərilən semantik qrupları 
daxilində onların özlərini də məna cəhətdən daha kiçik yarımqruplara ayırmaq və 
daha geniş şəkildə təsnif etmək olar. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlirik ki, 
mifonimlərin onomastik sistemdə yeri və rolunun düzgün müəyyənləşdirilməsində 
araşdırmaya ehtiyac duyan kifayət qədər məqamlar hələ də qalmaqdadır. Elə bu 
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baxımdan da xalis mifonimlərin mifoloji ümumi isimlərdən fərqləndirilməsi, onla-
rın mənşəyinin və mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, struktur-semantik cəhətdən 
təsnifi mifonimikanın öyrənilməsi sahəsində həlli vacib olan məsələlərdəndir.  
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А.Кязимова  
Место мифонимов в ономастической системе  

Резюме  
 

В статье говорится о положении мифонимов в ономастической системе 
и о структурно-семантических особенностях мифонимов азербайджанского 
языка. Автор статьи предлагает выделять мифоапеллятивы – мифологические 
имена нарицательные, и собственно мифонимы – мифологические имена 
собственные.  

Функционирование мифонимов в языке характеризуется тремя основны-
ми процессами: демифологизацией мифонимов, переходом  реалионимов в 
мифонимы, мифотворчеством; вследствие этих процессов происходит измене-
ние словарного состава мифонимов. Автор также выделил группы мифонимов 
по сферам функционирования и по происхождению и выяснил, что под дейст-
вием экстралингвистических факторов мифонимы могут мигрировать из од-
ной группы в другую. 

В статье обосновывается необходимость дальнейшего исследования 
проблемы.  

   
A.Kazimova  

The place of mythonims in the onomastic system 
Summary 

 
In this article is talked about the mythonims and their place in the onomastic 

sistem of the Azerbaijan language and it is also analysed the study of the structural 
and semantic features in the language. The author of the article suggests to 
distinguish mythoappelatives are the mythological names denominative, and 
actually mythonims –  the mythological names are own. 
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Functioning of mythonims in a language is characterized with three basic 
processes: demythologization  mythonims, passing  of realonims to mythonims, 
mythocreation; because of these processes the dictionary composition of mythonims 
changes. An author also distinguished the groups of mythonims on the spheres of 
functioning and originally and found out that under the action of extralinguistic  
factors of mythonims can migrate from one group in other.  

It is also shown that this branch must be investigated.  
 

Rəyçi:         Zemfira Şahbazova 
                filologiya elmləri doktoru 
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 NƏCƏF NƏBİYEV  
SEVİNC HÜSEYNOVA  

AzDIU-nun “Xarici dillər-1” kafedrası 
 

DİLİN TƏDRİSINDƏ YARANAN ÇƏTİNLİKLƏR HAQQINDA 
 

Açar sözlər: fransız saitləri, artikulyasiyanın gərginliyi, saitlərin dəqiq və aydın 
tələffüzü, nitq aparatı, fransız saitlərinin tələffüzü.   
Ключевые слова: французские гласные, напряженность артикуляции, 
четкость и яркость звучания гласных, речевой аппарат, произнешение 
Французских гласных.  
Key words: french vowels, articulation tensity, exact pronounciaton of the vowels, 
voice machines, pronounciation of french vowels.  

 
Qeyri dil universitetlərində fransız dilinin tədrisi özünəməxsus xüsusiyyətləri 

ilə seçilir. Belə ki, tələbələrin əksəriyyəti orta ümumtəhsil məktəblərində ingilis dili 
öyrəndikləri üçün fransız dilinin tədrisi dilin fonetik sisteminin öyrənilməsindən 
başlayır. Buna görə də tədris prosesində bir sıra çətinliklər yaranır. Bu çətinliklər 
əsasən fransız dilinin fonetik sistemində mövcud olan bir sıra xarakterik əlamətlərin 
ana dilimizdə mövcud olmaması ilə əlaqədardır. Məsələn, azərbaycan dilində səslər 
bəzən sözlərin və ya cümlələrin sonunda ixtisar olunduğu halda, fransız dilində bu-
nun əksinə olaraq səslər bütün vəziyyətlərdə güclü və gərgin tələffüz edilir, heç bir 
ixtisar halları müşahidə olunmur. Ana dilimizdə heç bir burun səsi olmadığı halda, 
fransız dilində dörd burun səsi vardır ki, onların özünəməxsus təlləffüz qaydaları 
mövcuddur. Tələbələrin ilkin tələffüz vərdişlərinə lazımi səviyyədə yiyələnməsi 
məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlk dərslərdən etibarən əldə edilən yanlış vər-
dişlər tələbəyə baha başa gələ bilər. Belə ki, əgər O, dilin fonetik sisteminə düzgün 
yiyələnməzsə, onun nitqi başqaları tərəfindən başa düşülməz. Bu isə ciddi problem-
lər yarada bilər. Məsələn, universitetimizdə fransız dilinin tədrisi zamanı birinci 
dərsdə bir sıra səslərin öyrənilməsi ön plana çəkilir: “th” hərfbirləşməsinin, “e” hər-
finin və “c” hərfinin tələffüz qaydaları tələbələrin diqqətinə çatdırılır. Bu səslərin 
tədrisi zamanı müəllim diqqətli olmalı, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini hərtərəfli 
şəkildə izah etməlidir. Belə ki, “th” hərfbirləşməsinin oxunuşu zamanı müəllim 
qeyd edir ki, bu birləşmə “t” səsini verir. Lakin bu səs azərbaycan dilindəki qarışı-
ğından öz gərginliyi və güclü tələffüz olunması ilə fərqlənir: Marthe, le the, le 
theatre. “C” hərfinin tələffüz qaydalarına gəlincə, müəllim bu səsin tələffüzünü  
izah edərkən yaxşı olar ki, azərbaycan dilinə deyil, ingilis dilinə müraciət etsin. 
Çünki ingilis dili ilə fransız dilində bu səslərin tələffüz qaydaları demək olar ki, 
eynidir. Belə ki, hər iki dildə bu hərf “e, i, y” qarşısında “s” səsini, qalan hallarda 
isə “k” səsini verir: ici, cycle, la place, la cravate, le cas, la commune. “E” hərfinin 
tələffüzünə gəldikdə isə, müəllim tələbələrin nəzərinə çatdırmalıdır ki, bu hərf söz-
lərin sonunda tələffüz olunmur. Qalan hallarda açıq hecada “ö”, qapalı hecada isə 
“e” səsini verir. Misallara müraciət edək: la fenetre, les eleves, madame, amie, gare, 
quatre pages etc. Bundan başqa ilk dərsdə ilkin qrammatik anlayışlar da tələbələrin 
diqqətinə çatdırılmalıdır. Tələbələr üçün vacib amillərdən biri sayılan fransız dilin-
də söz sırası məsələsinin öyrənilməsidir. İlk dərsdən etibarən tələbə bilməlidir ki, 
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fransız dilində söz sırası sabitdir. Belə ki, birinci yerdə mübtəda, ikinci yerdə xəbər, 
sonra isə ikinci dərəcəli üzvlər gəlir: Samir parle. Samir parle a son ami Vugar. Il va 
a la gare a six heures du matin. İlk dərsdə artikllərin tələbələrə izah edilməsi də ma-
raqlı məsələdir. Bu qrammatik qaydanın izahı zamanı müəllim bir daha tələbələrə 
ingilis dilini xatırlatsa, daha yaxşı olar. Yəni bu dillərin hər ikisində isimlər kömək-
çi söz olan artikllə işlənir. Artikllər iki cür olur: qeyri-müəyyən artikl və müəyyən 
artikl. İngilis dilindən fərqli olaraq fransız dilində artikllərin həm kişi (un, le), həm 
də qadın cinsi (une, la) vardır. Artikllər kəmiyyət etibarı ilə də dəyişir, belə ki, 
cəmdə: “des, les” formalarında işlənilir: un ami–des amis, le livre-les livres, une 
amie-des amies, la fabrique-les fabriques etc. Dilin leksikasına gəldikdə isə birinci 
dərsdə tədris prosesi, auditoriya ilə bağlı sözlər və salamlaşma formaları öyrədilir: 
Samir parle, sa, l’ami, la femme, Marthe va, la place, la gare, bonjour, le professeur, 
l’etudiant, je m’appelle Corine, merci, tu va bien, monsieur, madame, tres bien. Bu 
söz və ifadələrin tələbələrin yaddaşında möhkəmlənməsi üçün dialoqdan istifadə 
edilir: 

- Bonjour, monsieur. 
- Bonjour, madame. 
- Je m’appelle Jean Marie. Je suis professeur. 
- Je m’appelle Corine. Je suis etudiante. 
- Salut, Corine. Tu vas bien? 
- Tres bien et vous? 
- Merci, ca va bien.  
Beləliklə, elə birinci dərsdən etibarən tələbə cümlədə söz sırası, artikllər, da-

nışıq dili üçün ilkin material təşkil edən söz və ifadələri öyrənməyə nail olur. Növ-
bəti dərsdən etibarən bu proses daha da genişlənib inkişaf edir. Belə ki, şifahi nitq 
üçün vacib elementlərdən biri sayılan “etre” felinin indiki zamanda şəxslərə görə 
dəyişməsi, ondan dildə sərbəst şəkildə istifadə edilməsi, eyni zamanda mənsubiyyət 
əvəzlikləri, onun müxtəlif formaları, kişi və qadın cinsində, habelə təkdə və cəmdə 
işlənməsi məsələləri öyrənilir. Göstərilir ki, kişi cinsində: “mon, ton, son” işləndiyi 
halda, qadın cinsində: “ma, ta, sa” yiyəlik əvəzlikləri işlənilir: mon cahier, ton ami, 
son professeur, ma pomme, ta tasse, sa regle etc. Ingilis dilindən fərqli olaraq 
fransız dilində cəmin də özünəməxsus forması vardır: mes cahiers, tes arbres, ses 
amis. Fonetikaya gəldikdə isə qoşa samitlərdən ancaq birinin tələffüz edilməsi, “s” 
hərfinin iki sait arasında “z” səsini verməsi, “g” hərfinin oxunuşunun ingilis dili ilə 
üst-üstə düşməsindən, yəni “e, i, y” qarşısında “j” səsini qalan hallarda “q” səsini 
verməsi məsələləri tələbələrin diqqətinə çatdırılır: belle, cadette, cette, une chemise, 
gai, gymnastique, page, image. Hərbirləşmələrinə gəldikdə isə müəllim qeyd 
etməlidir ki, fransız və azərbaycan dillərinin fonetik sistemi bir-birindən kəskin 
şəkildə fərqlənir. Belə ki, azərbaycan dilində demək olar ki, hərbirləşmələri o qədər 
də diqqəti cəlb edən məsələ deyildir. Bunun tam əksinə olaraq fransız dilində bu 
məsələ daim müəllim və tələbələrin diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki bu dildə 
hərbirləşmələrini kamil şəkildə öyrənmədən dilin fonetik sisteminə yiyələnmək 
qeyri mümkündür. Hesab edirik ki, dilin səs sisteminə lazımi səviyyədə yiyələnmə-
dən başqaları ilə ünsiyyət yaratmaq asan iş deyildir. Vaxtilə proletariatın rəhbəri 
V.İ.Lenin ingilis dilini öyrənmiş, lakin yanlış tələffüzə malik olduğu üçün London 
şəhərində onu heç kim başa düşə bilməmişdir.  
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İkinci dərsdə tələbələr tədrislə bağlı bir sıra ümumişlək sözlərin öyrənilməsini 
davam etdirirlər: la salle, clair, la table, la chaise, comment allez-vous, je vais bien, 
professeur de francais, aussi etc. Dərsin sonunda tələbələrin şifahi nitqinin inkişafı 
üçün onlara öyrəndikləri söz və ifadələr çərçivəsində yeni dialoq təqdim edilir:  

- Bonjour, monsieur. 
- Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? 
- Je vais bien. Et vous? 
- Merci, je vais bien aussi. Vous etes etudiante? 
- Oui, je suis etudiante. Et vous, monsieur? 
- Je suis professeur de russe. 
Növbəti dərsdə vacib məsələlərdən biri olan sözlərin sonunda bəzi hərflərin 

oxunmaması nəzərdən keçirilir. Doğrudan da bu məsələ daim dilçilərin və 
öyrəncilərin diqqət mərkəzindədir. Fransız dilində bir sıra hərflər sözün sonunda 
yazılsa da, oxunmur. Əslində bu hal tədris prosesini xeyli çətinləşdirir. Dərs zamanı 
tez-tez tələbələr haqlı olaraq müəllimə belə bir sualla müraciət edirlər. Bu hərflər 
oxunmursa, onlar nə üçün yazılır və nəyə xidmət edir? –Əslində bu suala cavab 
vermək xeyli çətindir. Çünki vaxtilə fransız dilində orfoqrafiya ilə ortoepiya üst-
üstə düşmüş, lakin sonralar təxminən on altıncı əsrdə yazılış özünü qoruyub saxlasa 
da, tələffüz qaydaları xeyli dəyişmişdir. Fikrimizcə, əslində bu fransız dilinin 
dünyada öyrənilməsi prosesini müəyyən qədər ləngidir və dilin öyrənilməsinə 
əngəllər yaradır. Hesab edirik ki, tələffüzdə mövcud olan bu çətinliklər haqqında 
fransız dilçiləri ciddi şəkildə düşünməli və onların aradan qaldırılması haqqında 
düşünməlidirlər. Fransız dilində səlist və düzgün danışmaq üçün vacib 
elementlərdən sayılan birinci qrup fellərinin təsrifi məhz bu dərsdə öyrənilir. Qeyd 
edilir ki, fransız dili felləri üç qrupa bölünür. Birinci qrupa sonu “er” ilə bitən fellər 
daxildir. Müasir fransız dilində sonu “er” ilə bitən cəmi iki fel: “aller” və “envoyer” 
bu qrupa yox, məhz üçüncü qrupa aiddir. Bu fellər indiki zamanda şəxslənərkən 
kökünü dəyişdiyi halda, bütün birinci qrup felləri eyni şəxs sonluqlarını qəbul edir. 
Misal üçün “travailler” felini şəxsləndirək: 

 
Je travaille                             Nous travaillons 
Tu travailles                          Vous travaillez  
Il (elle) travaille                    Ils (elles) travaillent 
 
Bundan başqa, qrammatikanın vacib elementlərindən sayılan isimlərin 

cəminin düzəldilməsi məsələsi tələbələrin diqqətinə çatdırılır. İngilis dilindən fərqli 
olaraq fransız dilində isimlərin cəm halının düzəldilməsi zamanı təkcə onların 
sonuna “s” hərfi artırılmır, isimlə bərabər onun artikli də cəm halında işlənilir: un 
enfant–des enfants, la place-les places, le cahier-les cahiers. Beləliklə, fonetikanın 
və qrammatikanın vacib elementlərinə yiyələnən tələbə artıq fransız dilində 
danışmağa başlayır. Onlar artıq dialoqlar, situasiyalar düzəldərək bir-birinə müxtəlif 
suallarla müraciət etməyə başlayırlar. Artıq üçüncü dərsdən sonra tələbələr belə bir 
dialoq düzəltməyə nail olurlar. 

- Salut, je m’appelle Thierry. 
- Et moi Corine. 
- Tu es francaise, Corine? 
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- Oui, je suis francaise. Et toi Thierry tu es japonais. 
- Ah, non je suis francais aussi. 
- Corine, tu es etudiante? 
- Oui, je suis etudiante. Et toi Thierry, qui es-tu? 
- Je suis acteur. 
Növbəti dərslərdə fransız dili üçün çox vacib olan məsələlər: əlaqə anlayışı, 

inkar və sual cümlələrinin düzəldilməsi, üçüncü qrup fellərinin şəxslərə görə dəyiş-
məsi kimi məsələlər tədris edilir. “Liaison” hadisəsinin öyrənilməsi dilin fonetik 
sistemi üçün vacib bir məsələdir. Əgər birinci söz tələffüz olunmayan “s” və ya “t” 
hərfi ilə bitirsə, ikinci söz isə saitlə və ya lal “h” hərfi ilə başlayırsa, onda tələffüz 
olunmayan “s” hərfi növbəti sözün əvvəlində “z” kimi, “t” hərfi isə eyni qayda ilə 
sonrakı sözün əvvəlində “t” kimi oxunur. Liaison “enchainement” hadisəsinin xüsu-
si halıdır və ən çox məna və morfoloji cəhətdən bir-birinə bağlı olan dil vahidləri 
arasında təsadüf edilir. Bu fransız dilində geniş yayılmış bir haldır: mes amis, tes 
amis, ses amis, Ils sont alles a la maison. Fonetik xarakter daşıyan “liaison” hadisəsi 
dilin tarixi inkişafının müəyyən dövründə yaranmış və bu günə qədər işlənməkdə-
dir. Fonetistlər müasir fransız dilində “liason” hadisəsinin üç halını göstərirlər: a) 
məcburi liaison (liaison obligatoire), b) könüllü liaison (liaison facultatif), c) qada-
ğan edilmiş (liaison interdite). Fellərin inkar formasının düzəldilməsi zamanı feldən 
əvvəl “ne” sonra isə “pas” hissəciyi yazılır. Ils ne vont pas au musee, ils vont a la 
gare. Əgər fel saitlə və ya lal “h” hərfi ilə başlayırsa, onda “ne” inkar hissəciyinin 
saiti düşür: Ils n’habitent pas a Bakou, ils habitent a Moscou. Üçüncü qrup felləri-
nin şəxslərə görə dəyişməsinə gəlincə, dərsdə şifahi nitqin inkişafı üçün vacib olan 
fellər tələbələrin diqqətinə çatdırılır: aller, dire, ecrire, faire, lire, mettre, partir, ser-
vir, pouvoir. “Aller” felinin sonu “er” ilə bitməsinə baxmayaraq bu fel indiki 
zamanda şəxslənərkən kökünü tamamilə dəyişir. Belə ki, bu fel tək halda və ücüncü 
şəxsin cəmində kökünü tamamilə dəyişsə də, birinci və ikinci şəxsin cəmində öz 
kökünü bərpa etməyə nail olur. 

Je vais                                  Nous allons 
Tu vas                                  Vous allez 
Il (elle) va                             Ils (elles) vont 
“Pouvoir” felinin şəxslənməsinin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Belə 

ki, cəm halda bu fel şəxslənərkən onun kökündə müəyyən dəyişikliklər müşahidə 
olunsa da, lakin şəxs sonluqları digər fellərdə olduğu kimidir. Tək halda isə bu fel 
təsrif edilərkən kökünü tamamilə dəyişir. 

Je peux                                  Nous pouvons 
Tu peux                                 Vous pouvez 
Il (elle) peut                          Ils (elles) peuvent 
Fransız dilinin tədrisi prosesində diqqəti cəlb edən materiallardan biri də on 

dördüncü dərsdir. Bu dərsdə əsasən burun saitləri tədris edilir. Onların azərbaycan 
dili üçün xarakterik olmayan cəhətləri nəzərdən keçirilir. Qeyd edilir ki, müasir 
fransız dilində dörd burun saiti vardır: ã, õ, έ və œ. Ã burun saiti öz işləkliyinə görə 
ən çox yayılmış fonemdir. Əksər fonetistlərin fikrincə, bu sait arxa sıra, dodaqlan-
mayan, açıq, burun saitidir. Ana dilimizin fonetik sistemində burun saiti yoxdur. 
Lakin bəzən n və m sonorları qarşısında a hərfi işləndikdə bu sait sonor səslərin 
təsiri altına düşərək burunda tələffüz edilir: pambıq, anmaq, sanmaq, Tanırverdi, 
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Salman və sair. Ã  burun saiti müxtəlif fonetik mövqelərdə işlənə bilər: France, 
chante, enfantin, chanson, pendant, dansant. Õ burun saiti fizioloji cəhətdən belə 
səciyyələndirilir: arxa sıra, açıq, burun, dodaqlanan saitdir. Azərbaycan dilində bu 
sait mövcud olmasa da, qapalı vəziyyətdə n və m sonorları qarşısında işlənən o saiti 
bəzən həmin samitlərin təsiri altına düşərək burun səsi kimi tələffüz edilir. Məsələn: 
bomba, son, onluq, dondurma və sair. Lakin bu vəziyyət fonematik xarakter 
daşımır. Müasir fransız dilində bu səs müxtəlif fonetik vəziyyətlərdə işlənir: onze, 
oncle, Londres, longtemps,  maison, violon. Έ bu səs ön sıra burun saitlərindən ən 
açığıdır. Bu səs fizioloji cəhətdən açıq e saitinə oxşar bir mövqe tutur. Bu burun səsi 
fransız dilində ən irəlidə və dilucunun ön dişlərə toxunması, dilönünün isə azca sərt 
damağa doğru qalxması ilə əmələ gəlir. Bu səsin tələffüzü zamanı dodaqlar neytral 
vəziyyətdə qalır. Fransız dilində bu səs müxtəlif vəziyyətlərdə işlənə bilir: simple, 
peintre, craindre, examen, chien və sair. Œ burun səsi ön sıra, açıq, dodaqlanan 
fonemdir. Bu sait vurğulu vəziyyətdə bütün samitlər qarşısında uzun tələffüz edilir: 
humble, defunte. Bu səs sözlərin ortasında və sonunda geniş yayılsa da, sözlərin 
əvvəlində nadir hallarda işlənilir: un, lundi, defunte, parfum, chacun. 

Beləliklə, fransız dili saitlərinin Azərbaycan dilindəki saitlərlə müqayisəsi hər 
iki dildə bir sıra fərqli və oxşar cəhətlərin olduğunu göstərir. Bunlar aşağıdakılardan 
ibarətdir:  Müasir fransız dilində ön sıra saitləri ilə başlayan sözlərdən sonrakı 
hecalar həm ön, həm də arxa sıra saitinin iştirakı ilə yarana bilər: fidele, bilan, 
ranger, sanglant, content. Azərbaycan dilində isə sözün birinci hecasında gələn sait 
sonrakı saitləri müəyyən edir. Yəni birinci hecada arxa sıra sait gələrsə, sonrakı 
hecada da arxa sıra saiti işlənir və ya əvvəl ön sıra saiti işlənərsə, təbii ki, sonra da 
ön sıra sait işlənir: qardaş, qadın, palçıq, fəhlə, şəhərli, əkinçi və sair. Bundan başqa, 
müasir fransız dilində burun saitlərinin işlənməsi, “enchainement” və “liaison” 
hadisələrinin geniş şəkildə istifadə edilməsi nəticəsində bəzi dilçi alimlər fransız 
dilini sait dili (la langue vocalique) adlandırırlar (Kr. Nyrop, M.Peyrollaz). Fransız 
dili saitləri ana dilimizdəki saitlərdən daha gərgin, daha güclü tələffüz edilir. 
Fransız dili saitləri diftonqlaşmır, əvvəldən axıra qədər gərgin tələffüz edilir. Hər iki 
dildə saitlərin uzun və qısa tələffüz edilməsi müşahidə edilir. Bununla belə fransız 
dilində saitlər azərbaycan dilində olduğundan təxminən iki dəfə çoxdur. Qohum 
olmayan bu dillərin samit sistemində də fərqli və oxşar cəhətlər müşahidə edilir. Bu 
fərqlər əsasən əmələ gəlmə yerinə, əmələ gəlmə üsuluna, küyün iştirak dərəcəsinə, 
səs tellərinin iştirakına, yumşaq damağın vəziyyətinə görə özünü biruzə verir. 
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Н.Набиев  
С.Гусейнова 

О затруднениях в процессе преподования языков 
Резюме 

 
        Характерной особенностью французских гласных является напряженнос-
ть артикуляции, чем объясняется четкость и яркость звучания гласных. Рече-
вой аппарат при артикуляции французских гласных напряжен намного силь-
нее, чем при артикуляции азербайджанских гласных, и французские неударен-
ные гласные напряженнее даже ударенных азербайджанских гласных. 
Напряженностью артикуляции объясняется отсутствие редукции во 
французском языке-явления, свойственного азербайджанским гласным.  

 
N.Nabiyev,  

S.Huseynova 
About the difficulties in teaching of forein languages 

Summary 
 

        French vowels are characterized with the articulation tensity and this is 
reflected in the precise pronounciaton of the vowels. Voice machines are more 
tensif in the pronounciation of  french vowels than that its Azerbaijani reciprocal, 
even in unstressed position. The tensity articulation is explained by the absence of 
reduction in French, which is characteristic for Azerbaijan language. 

 
Rəyçi:                Dürdanə Vəkilova  
                  filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru 
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ŞİFAHİ NİTQİN İNKIŞAFI HAQQINDA 
 

Açar sözlər: xarici dillərin tədrisi, ingilis dilinin uğurla öyrənilməsi, müxtəlif 
metodlar, ingilis dilinin tədrisində yumorlardan istifadə, birinci mərhələ, dialoq 
formaları. 
Key words: teaching of foreign languages, successful learning of English, different 
methods, use of humours in the English teaching, first step, dialogue forms.  
Ключевые слова: преподование иностранных языков, успешное изучение 
английского языка, разные методы, использование юморов в процессе 
преподавания английского языка, первый этап, диалогическая форма. 
 

Beynəlxalq statistikaya görə, hazırda dünyada ən çox işlənən dil çin dilidir. 
Bu dildə bir milyard 300 milyondan çox adam danışır. İkinci yerdə ingilis dili gəlir. 
İngilis dilində 515 milyondan çox adam danışır. Buna baxmayaraq müasir dünyada 
ən işlək dillər ingilis, ispan, fransız, alman, çin, ərəb, portüqal dilləri hesab edilir. 
Dünya ölkələrinin təmsil olunduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında altı rəsmi dil 
var: ingilis, fransız, ərəb, çin, rus və ispan dilləri. Ana dilimiz Azərbaycan dilinin 
dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya 
azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünümüdafiə 
ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində atılmış çox mühüm addım olub. Dil yalnız 
ünsiyyət yaratmır, mədəniyyətləri, xasiyyətləri, tarixi, insani keyfiyyətləri və 
soykökü təyin edir. YUNESKO 1999-cu ildə fevralın 21-ni Beynəlxalq ana dili 
günü kimi təsis edib. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd ana dilinin təbliği, 
inkişafı və öyrənilməsinin bütün formalarını müdafiə etməkdən ibarətdir. Hər bir dil 
ayrılıqda dünya haqqında bilik, dünyanı görmək və anlamaq üçün vasitədir. Hər 
millətin özünəməxsus ana dili onun mənəvi dirliyidir. Əbəs yerə deyilmir ki, bir 
millətin malını, dövlətini və hətta vətənini işğal etsən, ölüb-itməz, amma dilini al-
san, məhv olar və ondan nişan qalmaz. Ana dili insan şəxsiyyətinin inkişafının əsa-
sını təşkil edir.Yəni hər bir kəs ömrünün axırınadək dilinə arxalanır. Ana dili insan 
həyatının əsasını təşkil edir, onun gələcək inkişafını şərtləndirir. Bununla belə ulu 
öndərimiz həmişə tövsiyyə etmişdir ki, ana dili ilə yanaşı gənclərimiz dünyanın 
inkişaf etmiş dillərini yüksək səviyyədə öyrənməlidirlər ki, elm və təhsil sahəsində 
daim uğur qazana bilsinlər. Ümumiyyətlə, ali məktəblər arasında ingilis dili öyrənil-
mə səviyyəsinə görə xarici dillər içərisində şəksiz liderdir. Beynəlxalq münasibətlə-
rin formalaşmasında ingilis dilinin rolu əvəzsizdir. 

Hazırda ölkə rəhbərliyi tərəfindən uğurla davam etdirilən Azərbaycan Res-
publikasının xarıcı siyasət kursu özünün tarazlığı, dinamikası və geniş əhatə dairəsi 
ilə seçilir. Müstəqilliyimizi qazandığımızdan indiyədək ötən müddət ərzində döv-
lətçiliyimizin, suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində çox mühüm addımlar atılmışdır. Hazırda Bakı şəhərində xarici ölkə 
diplomatik nümayəndəliklərinin sayı qırxa çatmışdır. Azərbaycanın xaricdəki  
korpusu isə altmışa yaxın səfirlik, baş konsulluq və daimi nümayəndəliklərdən 
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ibarətdir. Əsgər cəbhədə silahla mübarizə aparırsa, diplomat sözün qüdrəti ilə mü-
barizəyə girişir. Ona görə də diplomat həm ana dilini, həm də dünyada geniş yayıl-
mış ingilis və fransız dillərini yüksək səviyyədə bilməlidir ki, bu mübarızədən qalib 
ayrılsın. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər 
sistemində öz layiqli yerini tutması, dünyada gedən qloballaşma və inteqrasiya pro-
sesi ölkəmizdə ingilis dilinin intensiv şəkildə öyrənilməsinə, dilin yeni səmərəli me-
todlarla tədrisinə olan tələbatı daha da artırır. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasında 
ingilis dilinin tədrisi iki mərhələyə ayrılır: praktik ingilis dili, diplomatik ingilis 
dili. Praktik dilin öyrənilməsi xarici dilin tədrisinin birinci mərhələsini təşkil edir. 
Bu dövrdə qrammatik minimum kimi felin zamanları, məsdər tərkibi, feli sifət və 
cerund formaları, sifətin və zərfin müqayisə dərəcələri, müxtəlif konstruksiyalar 
öyrənilir. Danışıq materialı üçün ictimai-siyasi, beynəlxalq münasibətlərlə bağlı 
mətnlər tədris edilir. Qloballaşma prosesinin gedişində və geniş vüsət almasında in-
gilis dilinin müstəsna rolu danılmazdır. Hüquqi, sivil dövlət olan Azərbaycanın ali 
məktəblərində, eləcə də orta məktəblərində ingilis dilinin tədrisinə diqqət hal-hazır-
da daha da artmaqdadır. Bu gün ingilis dilinin tədrisində əsas diqqət məhz şifahi nit-
qin inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir. Sovetlər dövründə xarici dillərin tədrisində 
bir qayda olaraq fonetika və qrammatikanın tədrisi ön plana çəkilirdi. Əslində bu 
dövrdə xarici dillərin tədrisində əsas çatışmazlıq tədris prosesində fonetik və qram-
matik qaydaların öyrənilməsinə aludəçilik olmuşdur. Tələbə ingilis dilinin qramma-
tıkasına və lüğət fonduna mükəmməl yiyələnsə də, dildən ünsiyyət vasitəsi kimi is-
tifadə etməkdə çətinlik çəkirdi. Bu isə əsas məqsədin tamamilə kölgədə qalmasına 
gətirib çıxarırdı. Hal-hazırda Respublikamızda xarıcı dillərin tədrisində şifahi nitqin 
inkişaf etdirilməsi ön plana çəkilir. Əgər öyrənilən xarici dildən ünsiyyət vasitəsi 
kimi istifadə edilmirsə, onda bu dilin öyrənilməsi öz əhəmiyyətini xeyli azaldır. Xa-
rici dillərin tədrisinin səmərəliliyini artırmaq üçün əməli danışıq vərdişləri yarat-
maq, şagird və tələbələri kollektiv danışıq prosesinə cəlb etmək müəllimdən yüksək 
bacarıq və təcrübə tələb edir. Mövcud proqramlara əsasən şagird və tələbələr kom-
munikativ vərdiş və bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Kommunikativ bacarıqlar isə dil 
mühiti olmadan ancaq tədris prosesində həyata keçirilir. Dil mühitinin olmaması 
qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda böyük çətinliklər yaradır. Buna görə də tədrisin 
ilk mərhələsindən başlayaraq aktiv qrammatik material və sözlərin öyrənilməsi ön 
plana çəkilir. Lakin bunların öyrənilməsi kortəbii şəkildə deyil, öyrənilmiş material-
ların nitq prosesində istifadə olunması ilə müşayət olunur. Danışıq, yeni praktik 
məqsədin həayata keçirilməsi məqsədilə aktiv dil materialının seçilməsi və öyrədil-
məsi, onların köməyi ilə şifahi nitq vərdişlərinin formalaşdırılması prosesi gedir.   

Aydındır ki, şifahi nitq zəngin söz ehtiyatı, qrammatik materialdan əməli 
surətdə istifadə etmək, eləcə də düzgün tələffüz normaları tələb edir. Bunları nəzərə 
alan xarici dil müəllimləri ilk dərslərdən etıbarən dilə böyük maraq oyatmaq, lüğət 
ehtiyatını zənginləşdirmək, dərs prosesində tələbələrin yorğunluğunun qarşısını al-
maq, şifahi nitqi inkişaf etdirmək məqsədi ilə bir sıra lətifələrə və atalar sözlərinə 
müraciət edə bilərlər. Tədrisin mərhələsindən asılı olaraq lətifələr əvvəllər sadə və 
orta çətinlikdə olur və sonralar tədricən mürəkkəbləşir. Başqa sözlə lətifələrin öyrə-
dilməsi sadədən mürəkkəbə prinsipi ilə seçilir. Bu zaman təbii ki, bir sıra amillər 
nəzərə alınmalıdır. Lətifələr tələbələrin marağını təmin etməli, öyrəncilərin dil 
səviyyəsinə uyğun olmalı, söz və cümlə nümunələri ilə zəngin olmalıdır. Dərsin 
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müəyyən anlarında yumorlardan istifadə olunması həm tələbələrin yorğunluğunu 
aradan qaldırır, həm də fənnə olan marağı artırır. Lətifələr ya müəllim, ya da tələbə-
lər tərəfindən oxunulur. Lətifə bir-iki dəfə oxunduqdan sonra onun başa düşülüb-
düşünülmədiyini yoxlamaq üçün tələbələrə suallar verilir. Qısa, lokanik şəkildə 
yazılmış lətifələr danışıq üçün, yaxud da oxu bacarığını inkişaf etdirmək üçün əlve-
rişlidir. Lətifəni oxuyan, onu dinləyən, oradakı materialın əyləncəli olacağını, ma-
raqlı olacağını yəqin edən hər bir tələbə ilk andan etibarən məzmunla maraqlanır, 
sonluq onu qabaqcadan düşündürür və onun necə qurtaracağına təxmini proqnoz ve-
rir. Öz proqnozuna uyğun sonluq onu sevindirir. Təbii ki, diqqətlə izlənilən materia-
lın yadda qalması, onun bütün detalları haqqında fikir söyləmək imkanı da yaxşıla-
şır. Bu yolla müəllim tələbənin yaddaşının tam bərpa olunmasını təmin edir. Yor-
ğunluq və fikir dağınıqlığı aradan qaldırılır. Tələbə başqa mövzulara da eyni dərəcə-
də diqqətlə qulaq asmaq vərdişinə yiyələnir. Bu isə materialın daha yaxşı mənimsə-
nilməsinə gətirib çıxarır. Ayrı-ayrı dərslərin müşahidəsi göstərir ki, dərsdə lətifələ-
rin oxunması, onun üzərində müəyyən işlərin aparılması bütün parametrlərlə dərsə 
müsbət təsir gğstərir. Lakin müəllimlər bir amili unutmamalıdırlar ki, real kommu-
nikativ lüğət diqqət mərkəzində olmalı, kommunikativ nitq fəaliyyətinin əsas, həm 
də daimi fondunu təşkil etməlidir. Fəal lüğət fondu tədrisin bütün mərhələlərində 
iştirak edərək qismən təzələnə və artırıla bilər. Fəal sözlər nitq fəaliyyətinin yadrosu 
hesab olunur. Digər sözlər həmin yadroda müəyyən şəkilçilər, önlüklər və başqa 
sonluqlarla əmələ gələn düzəltmə və mürəkkəb sözlərdir. Müəllim çalışmalıdır ki, 
nitq fəaliyyətinin bütün sahələri bir-birilə sıx əlaqələndirilsin və onlar bir-birinin in-
kişafını təmin etsin. Lətifələrdən istifadə işi kommunikativ vərdiş və bacarıqların 
inkişafında, onun təkmilləşdirilməsində həlledici əhəmiyyətə malikdir. Müəllim re-
septiv və produktiv nitq fəaliyyəti üzərində iş aparmaqla, sonradan onları əlaqələn-
dirməklə, qarşılıqlı mübadilə, dəyişmə yolu ilə interaktiv fəaliyyət formasına keç-
məyi öyrətməlidir. Çünki kommunikativ fəaliyyət bu əsas amillərin vəhdəti olma-
dan həyata keçirilə bilməz. Material hər şeydən əvvəl dinlənilməli, başa düşülməli 
və yalnız bundan sonra onun haqqında müəyyən fikir mübadiləsi həyata keçirilməli-
dir. Fikir mübadiləsi elə bir sahəni əhatə etməlidir ki, onun haqqında hər iki tərəfin 
müəyyən məlumatı olsun. Bu və ya digər hadisə haqqında məlumat qıtlığı kommu-
nikasiyanı poza bilər. Kommunikasiyanın baş tutması üçün müəyyən  bazaya malik 
olmaq lazımdır. Buraya dil materialından əməli istifadə etmək bacarığı daxil olmaq-
la, həm də müzakirə olunacaq mövzu haqqında məlumatın olub olmaması daxildir. 

Tələbə müzakirə olunacaq mövzuya psixoloji cəhətdən də hazır olmalıdır. 
Material onun dünyagörüşünə, intellektual səviyyəsinə, eyni zamanda maraq 
dairəsinə uyğun olmalıdır. Tələbənin biri üçün maraqlı olan mövzu bəzən digər 
tələbə üçün anlaşılmaz ola bilər. Ona görə də nə qədər maraqlı da olsa, lətifələrin 
seçilməsində dinləyicinin marağı, intellektual səviyyəsi, linqvistik qabiliyyətləri, 
tədrisin mərhələsi və sair faktlar nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə lətifələrdən 
istifadə nəzərdə tutulan effekti verməz. Aşağıda bir neçə lətifədən istifadə etməklə 
həm şifahi nitqin, həm də oxu bacarığının necə inkişaf etdirildiyni, interaktiv nitq 
fəaliyyətinin necə bərpa olunduğunu misallarla aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Tədri-
sin orta mərhələsi üçün nəzərdə tutulan bir neçə maraqlı mükaliməni nəzərdən keçi-
rək. Fransız dili tədrisinin müəyyən mərhələsində tələbələrə aşağıdakı lətifələri təqdim 
etmək olar: Au tribunal le juge demande a madame Dubois: - votre age? –Attendez 
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monsieur le juge …voyons … quand je me  suis mariee, mon mari avait trente ans et 
moi vingt. Maintenant il a le double : soixante ans. Donc, moi j’ai quarante ans.  

Lətifənin müəllim tərəfindən tələbələrə danışılması bir tərəfdən onların 
yorğunluğunu aradan qaldırır, digər tərəfdən onlara bir sıra yeni söz və ifadələrin 
öyrənməsinə şərait yaradır: le juge, quand, Il a le double, J’ai quarante ans. Başqa 
bir lətifənin tələbələrin nəzərinə çatdırılması maraqlı olardı: Un touriste prend 
depuis cinq jours ses repas au restaurant du premier etage de la Tour Eiffel. Le 
sixieme jour, quand il arrive, le garçon, tres content dit: Vous avez trouve ici la 
meilleure cuisine de la capitale? 

- Non. C’est à Paris, le seul endroit d’ou je ne vois pas ce monument, cette 
tour que je n’aime 

pas et que je ne peux plus regarder. 
İngilis dili dərslərinin maraqlı və canlı alınması üçün lətifələrdən istifadə et-

mək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. One day Peter came home from school and said: “I 
was the only student today who could answer the teacher’s question. “Very nice 
Pete. And what was the question?” 

“The teacher asked who broke the window in the classroom”. Əlbəttə həcmcə 
kiçik olan bu dialoq tələbələr arasında gülüş doğurmaya bilməz. Bununla belə 
müəllim tədris prosesində müəyyən problemləri həll edə bilər. Lakonik şəkildə 
verilən bu dialoq xeyli sadə, oxunaqlı və yaddaqalandır. Cəmi bir dəfə oxumaqla 
tələbə onu başa düşə bilər. Müəllim bu parçanın köməyi ilə nəinki tələbələrin şifahi 
nitqinin inkişafını təmin edə bilər, həm də bir sıra qrammatik materialların təkrarına 
və izahına da nail ola bilər. Məsələn “the only” ifadəsinin işlənməsi, “And what was 
the question” xüsusi sualı, onun quruluşu və ən nəhayət vasitəsiz nitqdən vasitəli 
nitqə keçid məsələləri bu qısa parçanın köməkliyi ilə yada salına və 
möhkəmləndirilə bilər. Başqa bir nümunəyə müraciət edək: 

      Teacher:  Frank what was cannibal? 
      Frank:     I don’t know, sir. 
      Teacher:  Well if you ate your father and mother, what would you be? 
      Frank:      An orphan, sir. 
Əslində burada mənaları ancaq konkret kontekst daxilində müəyyən olan bir 

neçə söz öyrədilir. Diqqətli tələbə bu sözlərin əsil mənasını situasiyadan anlaya bi-
lər. Deməli işimizin əsas tərəfi tələbələri dialoji nitqə hazırlamaqdırsa, növbəti tərəfi 
yeni sözlərin kontekst daxilində öyrədilməsidir. Məsələnin digər tərəfi isə maraqlı 
parçalar seçmək yolu ilə ingilis dilinə maraq oyatmaq, tələbələrin yaddaşını güclən-
dirmək və asan yolla yadda saxlamanı təmin etməkdir. Oxuma, anlama və danışıq 
prosesinin vəhdəti, dil materialının tətbiqi və interaktiv nitq fəaliyyətinin qurulması 
qısa bir parça ilə həyata keçirilir. Şagird bilmədiyi “cannibal” sözünün “adamye-
yən”, “orphan” sözünün “yetim” mənasını verdiyini kontekstdən qəbul etməklə, 
həm də bu kiçik parça yumorla dolu olduğu üçün yaddaqalandır. Başqa bir nümunə-
yə müraciət edək: 

Woman (in a restaurant): Miss, there is a fly in the bottom of my cup. What 
does that mean? 

Waitress: I don’t know. I am a waitress, not a fortune-teller 
Dialoq formasında olan bu material öz sadəliyi və gülüş doğurması ilə ilə 

fərqlənir. Tez yadda qalandır, tələbələri yormur. Bu parçanın köməyilə qısa 
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müddətdə “milçək”, “xidmətçi qadın”, “fala baxan” kimi sözlər yaddaşa həkk olu-
nur. Materilın müzakirəsi, bu mövzuda dialoq düzəldilməsi heç bir çətinlik törətmir. 
Beləliklə, fikrimizi yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlirik ki, xarıcı dıllərin tədrisi 
heç də asan proses deyildir. Bu prosesdə tədris materiallarından başqa müxtəlif 
lətifələrdən, dialoq və situasiyalardan da istifadə etmək lazımdır. Bu tələbələrin yor-
ğunluğunu aradan qaldırır, dilin öyrənilməsini xeylı asanlaşdırır, dilə olan marağı 
artırmağa və tələbələrin şifahi nitqinin inkişafına xidmət edir. 
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 F.Shahbazova  
About oral speech development 

Summary 
 

The teaching of foreign languages is not an easy process. For the successful 
learning of English the teacher must use different methods, which can make the 
lessons more interesting. The present article is devoted to the use of humours in the 
English teaching. It’s necessary  to note  that the use of humours begins at the first 
step of the language learning. The humours are in the dialogue forms and it makes 
easy the learning process.   

                                           Ф.Шахбазова   
О развитии устной речи 

Резюме 
 

Преподование иностранных языков не является простым процессом. Для 
успешного изучения иностранных языков преподаватель должен исползовать 
разнообразные методы чтобы делать урок  более интересным. Данная статья 
посвящена использованию юморов в процессе преподавания английского язы-
ка. Необходимо отметить, что использование юморов начинается  на первом 
же этапе преподавания языка. Юморы выступают в форме диалогов и об-
легчают изучение английского языка. 
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COMMUNICATION AND THE EXCHANGE OF INFORMATION  

AT THE CLASS 
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коммуникативной  культуры  обучающихся, интеллектуального и 
нравственного развития. 
Key words: Communication, Exchange of Information, mechanics of grammar and 
pronunciation, information gap and opinion gap. 

 
I want you to communicate. This means that I want you to understand others 

and to make yourself understandable to them. These sound like the obvious goals of 
every language learner., but I think these simple goals need to be emphasized, 
because learners too often get diverted from them and fall into more of a struggle 
with the mechanics of grammar and pronunciation that they should. Learners can 
become timid about using what they know for fear of making horrible mistakes with 
what they don’t know. All the attention paid to the mechanics of communication 
sometimes gets in the way of communication itself. 

In the early lessons of many language courses, students are encouraged to 
concentrate heavily upon pronunciation and grammar, while vocabulary is 
introduced only very slowly. The idea seems to be that even if one has very little to 
say, that little bit should be said correctly. Students can worry a great deal about the 
machinery of language, but they worry rather little about real communicating much 
of anything. Under such circumstances, learners have to think about an awful lot of 
things in order to construct even a simple sentence. They are supposed to force their 
mouths to produce sounds that seem ridiculous. They have to grope desperately for 
words that they barely know. They have to perform mental gymnastic trying to 
remember bizarre grammatical rules. All these challenges are a fatal distraction 
from what skillful speakers worry about – the message that they want to convey. If 
early learners have to worry about getting everything correct, they cannot hope to 
day anything very interesting. They simply cannot do everything at once and 
emerge with any real sense of success. 

Two devices help the teacher in making up communicative activities: 
information gap and opinion gap. Information-gap exercises force the participants 
to exchange information in order to find a solution (e.g. reconstitute a text, solve a 
puzzle, write a summary). Problem-solving activities. Opinion gaps are created by 
exercise or program controversial texts or ideas, which require the participants to 
describe and perhaps defend their views on these ideas. Another type of opinion- 
gap activity can be organised by letting the participants share their feelings about an 
experience they have in common. Furthermore, learning a foreign language is not 
just a matter of memorising a simple set of names for the things around us; it is also 
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an educational experience. Since our language is closely linked with our personality 
and culture, why not use the process of acquiring a new language to gain further 
insights into our personality and culture? This does not mean that students of a 
foreign language should submit to psychological exercises or probing interviews, 
but simply that, for example, learning to talk about their likes and dislikes and bring 
about a greater awareness of their values and aims in life. Many of the activities are 
concerned with the learners themselves. For learners who are studying English in a 
non-English-speaking setting it is very important to experience real communicative 
situation in which they learn to express their own views and attitudes, and in which 
they are taken seriously as people. 

Many of the activities are concerned with the learners themselves. Their 
feelings and ideas are the focal point of these exercises, around which a lot of their 
foreign language activity revolves. For learners who are studying English in a non-
English-speaking setting it is very important to experience real communicative 
situation in which they learn to express their own views and attitudes, and in which 
they are taken seriously as people. Traditional textbook exercises — however 
necessary and useful they may be for all- communicative grammar practice — do 
not as a rule forge a link between the learners and the foreign language in such a 
way that the learners identify with it. Meaningful activities on a personal level can 
be a step towards this identification, which improves performance and generates 
interest. And, of course, talking about something which affects them personally is 
eminently motivating for students. 

Learning is very effective if the learners are actively involved in the process. 
The degree of learner activity depends, among other things, on the type of material 
they are working on. The students' curiosity can be aroused by texts or pictures 
containing discrepancies or mistakes, or by missing or muddled information, and 
this curiosity leads to the wish to find out, to put right or to complete. Learner 
activity in a more literal sense of the word can also imply doing and making things; 
for example, producing a radio programme forces the students to read, write and 
talk in the foreign language as well as letting them learn with tape recorders, sound 
effects and music. Setting up an opinion poll in the classroom is a second, less 
ambitious vehicle for active learner participation; it makes students interview each 
other, it literally gets them out of their seats and — this is very important — it 
culminates in a final product which everybody has helped to produce.  

Quite an important factor in education towards cooperation is the teacher's 
attitude. If she favours a cooperative style of teaching generally and does not shy 
away from the greater workload connected with group work or projects, then the 
conditions for learning to teachers are good. The atmosphere within a class or group 
can largely be determined by the teacher, who- quite often without being aware of it 
— sets the tone by choosing certain types of exercises and topics.  

This section deals with the importance of the atmosphere within the class or 
group, the teacher's role, and ways of organising discussions, as well as giving hints 
on the selection and use of the activities in class.  

Whatever method is chosen, the teacher should be careful not to correct 
students' errors too frequently. Being interrupted and corrected makes the students 
hesitant and insecure in their speech when they should really be practising 
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communication. It seems far better for the teacher to use the activities for 
observation and со help only when help is demanded bу the students themselves; 
even then they should be encouraged to overcome their difficulties by finding 
alternative ways of expressing what they want tо say. There is а list of speech acts 
which may bе needed for the activities and the relevant section may be duplicated 
and given as handouts to help the students.  

Many of the activities are focused on the individual learner. Students are 
asked to tell the others about their feelings, likes or dislikes. They are also asked to 
judge their own feelings and let themselves bе interviewed by others. Speaking 
about oneself is not something that everyone does with ease. It becomes impossible, 
even for the most extrovert person, if the atmosphere in the group is hostile and the 
learner concerned is afraid of being ridiculed or mocked. The first essential 
requirement for the use of learner-centred activities (they are marked pers. in all the 
tables) is а relaxed and friendly atmosphere in the group. Only then can the aims of 
these activities be achieved: cooperation and the growth of understanding.  

А number of different ways of setting up the communicative activities in this 
book are explained in the description of the activities themselves. For teachers who 
would like to change their procedures for handling classroom discussions (е.g. in 
connection with topical texts) а few major types are described below:  

Buzz groups . А problem is discussed in small groups for а few minutes 
before views or solutions are reported to the whole class.  

Hearing.  'Experts' discuss а topical question and mау be interviewed by а 
panel of students who then have to make а decision about that question.  

Fishbowl. All the members of the class sit in а big circle. In the middle of the 
circle there are five chairs. Three are occupied by students whose views (preferably 
controversial) on the topic or question are known beforehand. These three start the 
discussion. They mау be joined by one or two students presenting yet another view. 
Students from the outer circle mау also replace speakers in the inner circle by 
tapping them on the shoulder if they feel confident that they can present the case 
better.  

Network  The class is divided into groups which should not have mоrе than 10 
students each. Each group receives а ball of string. Whoever is speaking on the 
topic chosen holds the ball of string. When the speaker has finished he gives the ball 
of string to the next speaker, but holds on to the string. In this way а web of string 
develops, showing who talked the most and who the least.  

Onion. The class is divided into two equal groups. As many chairs as there are 
students are arranged in а double circle, with the chairs in the outer circle facing 
inwards and those of the inner circle facing outwards. Thus each member of the 
inner circle sits facing а student in the outer circle. After а few minutes of 
discussion all the students in the outer circle move on one chair and now have а new 
partner rо continue with.  

Star. Four to six small groups try and find а common view or solution. Each -
group elects а speaker who remains in the group but enters into discussion with the 
speakers of the other groups.  

Market.   All the students walk about the rооm; each talks to several others. 
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Students should be given prompts as much as possible. These could take the 
form of visual aids, handouts, or even words and concepts written on the board. By 
hearing and seeing the language, the students are better able to match the concepts 
and terminology to their internal knowledge, and thus be better equipped to add the 
external information if possible. This suggestion may sound painfully easy or 
remedial, but many learners, especially language learners, need to see the 
informatio Brown and Yule (1983)  begin their discussion on the nature of spoken 
language by distinguishing between spoken and written language. They point out 
that for most of its history, language teaching has been concerned with the teaching 
of written language. This language is characterised by well-formed sentences which 
are integrated into highly structured paragraphs. Spoken language, on the other 
hand, consists of short, often fragmentary utterances, in a range of pronunciations. 
There is often a great deal of repetition and overlap between one speaker and 
another, and speakers frequently use non-specific references (they tend to say 
'thing', 'it' and 'this' rather than 'the left-handed monkey wrench', or 'the highly 
perfumed French poodle on the sofa'). Brown and Yule point out that the loosely 
organised syntax, the use of non-specific words and phrases and the use of fillers 
such as 'well', 'oh' and 'uhuh' make spoken language feel less conceptually dense 
than other types of language such as expository prose. n as it is being discussed. 

Another basic distinction we can make when considering the development of 
speaking skills is between monologue and dialogue. The ability to give an unin-
terrupted oral presentation is quite distinct from interacting with one or more other 
speakers for transactional and interactional purposes. While all native speakers can 
and do use language interactionally, not all native speakers have the ability to ex-
temporise on a given subject to a group of listeners. This is a skill which generally 
has to be learned and practised. Brown and Yule suggest that most language 
teaching is concerned with developing skills in short, interactional exchanges in 
which the learner is only required to make one or two utterances at a time. They go 
on to state that: ... the teacher should realise that simply training the student to 
produce short turns will not automatically yield a student who can perform 
satisfactorily in long turns. It is currently fashionable in language teaching to pay 
particular attention to the forms and functions of short turns. ... It must surely be 
clear that students who are only capable of producing short turns are going to 
experience a lot of frustration when they try to speak the foreign language. 

All the "methods" described so far are symbolic of the progress foreign lan-
guage teaching ideology underwent in the last century. These were methods that 
came and went, influenced or gave birth to new methods - in a cycle that could only 
be described as "competition between rival methods" or "passing fads" in the met-
hodological theory underlying foreign language teaching. Finally, by the mid-
eighties or so, the industry was maturing in its growth and moving towards the 
concept of a broad "approach" to language teaching that encompassed various met-
hods, motivations for learning English, types of teachers and the needs of individual 
classrooms and students themselves. It would be fair to say that if there is any one 
"umbrella" approach to language teaching that has become the accepted "norm" in 
this field, it would have to be the Communicative Language Teaching Approach. 
This is also known as CLT. 
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The Communicative approach does a lot to expand on the goal of creating 
"communicative competence" compared to earlier methods that professed the same 
objective. Teaching students how to use the language is considered to be at least as 
important as learning the language itself. Brown (1994) aptly describes the "march" 
towards CLT: 

"Beyond grammatical discourse elements in communication, we are probing 
the nature of social, cultural, and pragmatic features of language. We are exploring 
pedagogical means for 'real-life' communication in the classroom. We are trying to 
get our learners to develop linguistic fluency, not just the accuracy that has so 
consumed our historical journey. We are equipping our students with tools for 
generating unrehearsed language performance 'out there' when they leave the womb 
of our classrooms. We are concerned with how to facilitate lifelong language 
learning among our students, not just with the immediate classroom task. We are 
looking at learners as partners in a cooperative venture. And our classroom prac-
tices seek to draw on whatever intrinsically sparks learners to reach their fullest 
potential."  

CLT is a generic approach, and can seem non-specific at times in terms of 
how to actually go about using practices in the classroom in any sort of systematic 
way. There are many interpretations of what CLT actually means and involves. See 
Types of Learning and The PPP Approach to see how CLT can be applied in a 
variety of 'more specific' methods. 

 From the remarks already made, it should be obvious that the current interest 
in tasks stems largely from what has been termed 'the communicative approach' to 
language teaching. In this section I should like to briefly sketch out some of the 
more important principles underpinning communicative language teaching. 

Although it is not always immediately apparent, everything we do in the 
classroom is underpinned by beliefs about the nature of language and about 
language learning. In recent years there have been some dramatic shifts in attitude 
towards both language and learning. This has sometimes resulted in contradictory 
messages to the teaching profession which, in turn, has led to confusion. 

Among other things, it has been accepted that language is more than simply a 
system of rules. Language is now generally seen as a dynamic resource for the 
creation of meaning. In terms of learning, it is generally accepted that we need to 
distinguish between 'learning that' and 'knowing how'. In other words, we need to 
distinguish between knowing various grammatical rules and being able to use the 
rules effectively and appropriately when communicating. 

This view has underpinned communicative language teaching (CLT). A great 
deal has been written and said about CLT, and it is something of a misnomer to talk 
about 'the communicative approach' as there is a family of approaches, each mem-
ber of which claims to be 'communicative' (in fact, it is difficult to find approaches 
which claim not to be communicative!). There is also frequent disagreement 
between different members of the communicative family. 

During the seventies, the insight that communication was an integrated 
process rather than a set of discrete learning outcomes created a dilemma for 
syllabus designers, whose task has traditionally been to produce ordered lists of 
structural, functional or notional items graded according to difficulty, frequency or 
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pedagogic convenience. Processes belong to the domain of methodology. They are 
somebody else's business. They cannot be reduced to lists of items. For a time, it 
seems, the syllabus designer was to be out of business. 

Students need to be understood and to be able to say what they want to say. 
Their pronunciation should be at least adequate for that purpose. They need to know 
the various sounds that occur in the language and differentiate between them. They 
should be able to apply certain rules, eg. past tense endings, t, d or id. Likewise, a 
knowledge of correct rhythm and stress and appropriate intonation is essential. 

In Extract 1, the teacher plays the part of ringmaster. He asks the questions 
(most of which are 'display' questions which require the learners to provide answers 
which the teacher already knows). The only student-initiated interaction is on a 
point of vocabulary. 

• In the second extract, the learners have a much more active role. They 
communicate directly with each other, rather than exclusively with the teacher as is 
the case in Extract 1, and one student is allowed to take on the role of provider of 
content. During the interaction it is the learner who is the 'expert' and the teacher 
who is the 'learner' or follower. 

From time to time, it is a good idea to record and analyse interactions in your 
own classroom. These interactions can either be between you and your students, or 
between students as they interact in small-group work. If you do, you may be 
surprised at the disparity between what you thought at the time was happening, and 
what actually took place as recorded on the tape. You should not be disconcerted if 
you do find such a disparity. In my experience, virtually all teachers, even the most 
experienced, discover dimensions to the lesson which they were unaware of at the 
time the lesson took place. (These will not all be negative, of course.) 

The raw data of interaction, as above, are often illuminating. The following 
reactions were provided by a group of language teachers at an inservice workshop. 
The teachers had recorded, transcribed and analysed a lesson which they had 
recently given and were asked (among other things) to report back on what they had 
discovered about their own teaching, and about the insights they had gained into 
aspects of classroom management and interaction. Most of the comments referred, 
either explicitly or implicitly, to teacher/learner roles: 

'As teachers we share an anxiety about "dominating" and so a common 
assumption that we are too intrusive, directive etc.' 'I need to develop skills for 
responding to the unexpected and exploit this to realise the full potential of the 
lesson.' 'There are umpteen aspects which need improving. There is also the effort 
of trying to respond to contradictory notions about teaching (e.g. intervention versus 
non-intervention).' 'I had been making a conscious effort to be non-directive, but 
was far more directive than I had thought.' 

'Using small groups and changing groups can be perplexing and 
counterproductive, or helpful and stimulating. There is a need to plan carefully to 
make sure such changes are positive.' 'I have come to a better realisation of how 
much listening the teacher needs to do.' 'The teacher's role in facilitating interaction 
is extremely important for all types of classes. How do you teach teachers this?' 'I 
need to be more aware of the assumptions underlying my practice.' 'I discovered 
that I was over-directive and dominant.' 'Not to worry about periods of silence in the 
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classroom.' 'I have a dreadful tendency to overload.' 'I praise students, but it is rather 
automatic. There is also a lot of teacher talk in my lessons.' 'I give too many 
instructions.' 'I discovered that, while my own style is valuable, it leads me to view 
issues in a "blinkered" way. I need to analyse my own and others' styles and ask 
why do I do it that way?' 
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T.Nuriyeva 
Dəstə  kommunikasiya və  informasiya   mübadiləsi 

Xülasə 
 

Fəal, interaktiv  təlim metodları və üsullarının tətbiqi tədris prosesini xeyli  in-
tensivləşdirir, onu  hər  bir şagird üçün daha əhəmiyyətli  və maraqlı edir, dərsdə 
fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır,bununla da təlimin inkişafetdirici as-
pektini  nəzərəçarpan dərəcədə gücləndirir. Təlim-tərbiyə prosesində interaktiv tə-
lim metodlarının  tətbiqi  şagirdlərdə müstəqil  düşünmək, sərbəst  rəy  söyləmək, 
başqasının fikrinə  münasibət  bildirmək,  qərar  qəbul  olunmasında  iştirak etmək, 
çeviklik və sair bu kimi amillərin  güclənməsinə zəmin yaradır. 

 
Т.Нуриева 

Формированиеи  развитие  коммуникативной  культуры  обучающихся 
Резюме 

 
В  последние годы  все  чаще поднимается  вопрос о  применении  новых   

информа-ционных технологий при изучении иностранных языков. Это не то-
лько новые тухни-ческие средства, но и новые формы и методы преподавания, 
новый подход  к процессу обучения.Основной целью обучения иностранным  
языком  является  формированиеи  развитие  коммуникативной  культуры  
обучающихся, обучение практическому овладению иностранным языком. 
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и  интереснее, но и 
значительно эффективнее. При этом важно, что это эффективность касается 
не только академических успехов, но и их интеллектуального и нравственного 
развития. Учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе  –  вот что сос-
тавляет суть  данного подхода. 

 
Rəyçi: Professor Dilarə İsmayılova 
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Açar sözlər: Alman dili, Omonim, Çoxmənalılıq, Morfoloji, Kök. 
Ключевые слова: Немецкие язык, Омоним, Многозначность, 
Морфологический, Корень 
Key words: German language, Omonym, Polysemy, Morphological, Root. 

 
İki və daha artıq sözün qrammatik və semantik cəhətdən birləşməsinə söz 

birləşməsi deyilir. Alman dilində söz birləşməsi xüsusi quruluşa malik sintaktik va-
hid kimi həm söz, həm də cümlə ilə qarşılaşdırılır və müqayisə edilir. Qərbi Avropa 
linqivistikasmda söz birləşməsi nəzəriyyəsinin banisi hesab edilən Y.Ris söz birləş-
məsinin həm sözdən, həm də cümlədən fərqləndiyini göstərir.  

O söz birləşməsinin söz kimi nominativ funksiya daşıdığını və cümləyə xas 
olan əlamətlərə də malik olduğunu göstərir. Y.Ris söz birləşməsini alman dilində 
çox işlənən mürəkkəb sözlərə yaxınlaşdırır, eyni zamanda göstərir ki, söz birləşməsi 
müstəqil nitq parçası olmasa da, cümləyə aid olan bəzi xüsusiyyətlərə malikdir, 
beləki heca sözə aid olduğu kimi, söz birləşməsi də cümləyə aiddir (1.134).  

Qeyd etmək lazımdır ki, heca kimi söz birləşməsi də məhdud da olsa müstə-
qillikdən tam məhrum deyil, çünki o cümlənin hər hansı bir üzvü kimi cümlənin tər-
kibinə daxil olaraq, cümlənin tamlığını təmin edir. Hər hansı bir cümlə üzvü kimi 
söz birləşməsi cümləyə söz kimi daxil olur, onun nə strukturu, nə də mənası onun 
cümlədəki qrammatik fiınksiyasından asılı deyil.  

Məsələn, /eine junge Frau von 30 Jahren/ söz birləşməsi müxtəlif cümlələrdə 
işlənə bilər və müxtəlif qrammatik funksiya yerinə yetirə bilər, lakin onun sintaktik 
əlamətləri dəyişilməz qalacaq: 
1. Eine junge Mutter von 50 Jahren müsste das einmal im Leben erlebt haben  
2. İm Vorzimmer sahen wir eine junge  Mutter von 50 Jahren 
3. Sie war damals eine junge Mutter von 50 Jahren. 

Söz birləşməsi birinci cümlədə mübtəda, ikincidə vasitəsiz tamamlıq, 
üçüncüdə isə predikativdir. Hər üç halda bu söz birləşməsinin sintaktik əlamətləri 
dəyişilmir, o bir-biri ilə formal əlaqə ilə birləşən eyni komponentlərə parçalanır və 
eyni mənanı saxlayır. 

Lakin söz birləşmələrini hər cür başqa birləşmələrdən fərqləndirmək lazımdır. 
Alman germanisti V.Yunq yazır ki, artikel+isim (das Haus, der Mann, die Frau) 
həmçinin felin mürəkkəb formalanm (hat gegessen, ist gekommen) bir söz hesab 
etmək lazımdır. Lakin onun fikrincə söz birləşməsi aşağıdakı hallarda da yaranır: 

a)  ismin sözönü ilə birləşməsi (auf dem Markt) 
b)  tam mənalı fellə birləşdikdə (will schreiben) 
c)  ismin müqayisə birləşdirən köməkçi sözlə birləşməsi (Vergleich- swort) 

Məsələn, Er arbeitet als Arzt cümləsində als Arzt (3, 243). 
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Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əvvəla söz birləşməsinin komponentləri müstə-
qil nitq hissələridir, digər tərəfdən söz birləşmələri nitq prosesində müəyyən model 
əsasında yaranan sərbəst sintaktik vahidlərdir. Söz birləşməsinin sərbəstliyi özünü 
onda göstərir ki, onun komponentləri olan tam mənalı sözləri bu qəbildən olan hər 
bir sözlə əvəz etmək olar. 

 Məsələn, /ein altes Haus/ aşağıdakı kimi dəyişilə bilər: 
ein altes Dorf → ein neues Dorf → ein kleines Dorf →ein groβes Dorf → ein 

neugebautes Dorf və s.  
ein altes Haus → ein altes Buch → ein altes Werk → ein altes Dach → ein 

altes Gedicht → ein altes Kunstwerk və s. 
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, belə birləşmələrdə sözlərin qrammatik 

uyğunluğu, həm də leksik uyğunluqla şərtləndirilir, beləki yuxandakı misalda kom-
ponentlərin dəyişilməsi həm də məna baxımdan mümkün olmalıdır, beləki /ein lec-
keres Haus/ demək mümkün deyil, çünki /lecker/ və /Haus/ sözü məna baxımından 
uyuşmazdır (2,89). 

Söz və sərbəst söz birləşməsini müqayisə etdikdə, onlann hər ikisi üçün ümu-
mi cəhətin yəni nominativ (adlandıncı) funksiyasınm olması üzə çıxır. Cümlə üçün 
tikinti materialı rolunu oynayan, lakin cümlədən xaric nəzərdən keçirilən söz birləş-
məsi dilin nominativ vasitəsi kimi predmeti, təzahürü, prosesi hal-hərəkəti və s-ni 
adlandırmağa xidmət edir.  

Söz və söz birləşməsinin bu ümumi cəhətinə baxmayaraq, onlan bir-birindən 
fərqləndirən cəhətlər də vardır. Söz stabil və əvvəlcədən verilmiş nitq vahidi olduğu 
halda, söz birləşməsi sintaktik quruluşun, məsələn cümlənin hazır elementi olub, 
cümlə kimi məhz komunikasiya prosesində, nitq anında meydana gəlir. Deməli söz 
birləşməsi yalnız cümlə vasitəsi ilə və onun tərkibində dil ünsiyyəti prosesində 
iştirak edir (5,346).  

Söz birləşməsi onu sözlə yaxınlaşdıran nominativ funksiyadan başqa, 
kommunikativ funksiya da daşıyır.  

Məsələn: 
/ein einfacher junger Lehrer/ soz birləşməsi cümlə tərkibində təkcə müəyyən 

bir şəxsi adlandırmır. həm də bu şəxsə xas olan xüsusiyyətləri göstərir: 
Ein einfacher junger Lehrer reiste im Hochsommer von Hamburg? seiner Va-

terstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen. 
Burada söz birləşməsi verilmiş şəxsi həm də müəyyən keyfiyyətlərin daşyıcısı 

kimi xarakterizə edərək kommunikasiya prosesində şəxs haqqmda məlum 
informasiya daşyıcısı kimi çıxış edir. /Ein Mann/ ismi bu məlumatda verilmiş, yəni 
/tema, einfacher, junger/ sifətləri isə oxucunun və ya dinləyənin məlumatdan 
öyrəndiyi yeni, yəni remadır.  

Söz birlşməsinin kommunikativliyi cümlə daxilində daha dolğun üzə çıxır və 
onu nisbi kommunikativlik adlandırırlar və bu əlamətlə də onu sözə qarşı qoymaq 
olar, beləki söz kommunikativlikdən məhrumdur. Elə məhz bu əlamətlə də söz 
birləşməsi mütləq kommunikativliyə malik olan cümləyə qarşı qoyulur (5,348).  

Söz birlşməsi cümlənin məna tutumunu genişləndirən ən zəruri vasitələrdən 
biridir. Söz birləşməsinin komponentləri bir-biri ilə necə gəldi birləşmir, burada 
komponetlər arasmda mövcud olan sintaktik əlaqənin üsul və vasitələri mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.  
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Əgər söz birləşməsinin xarici formasını sterjen sözün morfoloji əlamətləri ilə 
təyin etmək mümkündürsə, onun daxili strukturu üçün isə sterjen sözlə asılı söz 
arasmda sintaktik əlaqənin müxtəlif növləri vacib əhəmiyyətə malikdir.  

Alman dilində söz birləşməsinin bərkiməsində əsas rolu sintaktik uzlaşma oy-
nayır, burada təyinedici söz sterjen sözə xas olan qrammatik kateqoriyalara malik 
olur.  

Uzlaşma əlaqəsi əsasən ismi birləşmələrdə rast gəlinir, beləki bu 
biriəşmələrdə sterjen söz isim, təyinedici söz isə sifət, əvəzlik və ya feli sifət olur. 
Belə söz birləşmələrində asılı söz əsas sözlə cinsə, kəmiyyətə və hala görə uzlaşır 
(4,343):  

ein alte Mutter 
ein direkte Abfahrt  
das neu errichtetes Hotel 
Uzlaşmada sintaktik əlaqənin ifadə vasitəsi sözün formasıdır, yəni onun 

qrammatik forma və əlamətləridir. 
Alman dilində uzlaşma əlaqəsindən başqa söz birləşməsinin komponentlərini 

birləşdirən digər sintaktik əlaqə növü olan felin idarəsi də geniş işlənir. Bu əlaqə 
növündə sterjen söz asılı sözün müəyyən halda olmasını tələb edir. Məsələn, 
begegnen feli ismin dativ halını tələb edir, ismin başqa halları ilə birləşə bilmir, və 
ya stören feli ismin akkuzativ halını tələb edir:  

dem Vater begegnen  
den Redner stören 
Felin idarəsi zamanı sintaktik əlaqə sözün qrammatik forması və sözönləri ilə 

ifadə olunur:  
den Freund besuchen  
auf den Freund warten  
der Mutter gratulieren  
die Mutter lieben  
an die Mutter denken  
über die Mutter erzdhlen 
Söz birləşməsinin komponentlərini birləşdirən sintaktik əlaqənin bir növü də 

yanaşmadır. Bu sintaktik əlaqə forması o zaman işlənir ki, nə ster- jen söz, nə də 
asılı söz sözdəyişdirmə qabiliyyətinə malik deyil. Burada sintaktik əlaqə birləşən 
sözlərin formasında deyil, onların yerləşmə kontaktında özünü göstərir:  

gut tanzen  
da oben  
hier links  
laut sprechen 
die Atmosphdre Kollektiv və s. 
Belə söz birləşmələrinin komponentlərinin hər cür dəyişilməsi mümkündürş 
Azərbaycan dili son illərdə söz birləşmələrini alman dilindən götürür.Siyasi 

iqtisadi,sosial sahələrə aid söz birləşmələrin dilimizə keçməsi artmışdır.Bunun əsas 
sahəsi ölkənin yeni demokrotik inkişaf yolunu seçməsi,yeni iqtisadi siyasəti qəbul 
etməsi ilə əlaqədardır. 
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Lakin, Azərbaycan dilinə alman dilindən gələn söz birləşməri yalnız bu 
sahələrlə məhdudlaşmır. Müxtəlif elmi sahələrə aid termonoloji lügətlərin araşdırıl-
ması zamanıson dövrlərə alman dilindən alınmaların sürətlə artması özünü göstərir. 

Alman dilindən söz birləşmələrinin artmasının əsas sahələrindən biri  müasir 
dövrdə terminlərin unifikasiyasına xüsusi diqqıt yetirmısindın irəli gəlir. 

Unifikasiya sahə terminologiyalarının bütuün zəruri səviyyələrdə məzmun, 
məntiq və linqvistik səviyyələrdə eyni prinsiplər əsasında formalaşdırımasını 
nəzərdə tutan mürəkkəb və çoxsahəli işi özundə birləşdirir. 

Söz  və söz  birləşməsinin  ümumi  cəhətinə   baxmayaraq  onları biri-birindən  
fəqləndirən  cəhətlər də vardır. Söz  birləşməsi  sintaktik quruluşuna görə   nitq   
hissəsindən  fərqlənir.   

Beləliklə söz  birləşməsi   yalnız cümlə vasitəsilə  dil  ünsiyyət prosesində 
iştirak edir. Söz birləşməsinin kommunikativliyi cümlə daxilində daha  aydın 
özünün  büruzə verir.  

Başqa dillərdən fərqli olaraq  Alman  dilində  söz birləşməsi məna  tutumunu 
daha böyük şəkildə gedişkəndirir. Söz birləşməsinin komponentləri  Alman dilində  
uzlaşma  əlaqəsi ilə  üz-üzə  düşür.  

 
Ədəbiyyat 

 
1.   Y.Ries Zur Wortgruppenlehre. Prag 1928. 
2.  Н.Филичева. Ословосочетаниях в современном немецком языке. Москва  

1967. 
3.    W.Jung. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig 1966 
4. О.И.Маскальекая.Устойчивые словосочетания с граммати ческой направле-

нностыю.Москва 1968. 
5.    W.Admoni. Der deutsche Sprachbau M., 1960. 

 
 S.Qəhrəmanova 

Grammatical peculiarties of the phrase in German language 
Summary 

 
The article covers free wond combination in modem German language.We 

tried to bring to light the specificityof the wond combination and establish its 
sepanating charac-tens by means of cmparison with othen words combinations 
which appeak in the sentences. 

The article deals with yhe principle of the publishing of the multilingual 
turmicl voca bularies, points of vieuos of Azerbaijan and foreign scientist-lingtuists, 
methods and styles of forming of multilingual vocabularies and general situation of 
use of two, three and multilingual vocabularies in Azerbaijan. 
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Н.Гахраманова 
Грамматические особенности словосочетанный в немецком языке 

Резюме 
 
Статья посвещена свободным словосочетаниям в современном немец-

ком языке. 
Мы пытались выявитьспецифику  словосочетания и установить его диф-

ференциадьные признаки путем сравнения с другими сведенениями слов 
выступающими в предложении. 

В статье рассматриваютсья принцип составление многоязычный терми-
нологические словарей, мнение и высказывание и зарубежных  учёных-линг-
вистов, методы и спосбы составление многоязычных словарей и общее поло-
жение употребление двухязычные, трехъязычные и многоязычные словарей в 
Азербайджана. 

     
Rəyçi: Professor  Ş.H.Şabanov 
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Məlumdur ki, müasir dövrdə peşəkar kommunikasiya xüsusi yerə malikdir. 

Elm və texnikanın inkişafı, elmi-texniki informasiyanın mübadiləsi, alimlərimizin 
dünya elminə inteqrasiyası – bütün bunlar peşəkarların effektiv ünsiyyət prosesində 
əhəmiyyətli rol oynayır. Hüquqşunaslıq elmləri də bu prosesdən kənarda qalmamış-
dı. Hüquqşünaslıq sahəsində tərcümənin dəqiq aparılması xüsusilə vacibdir. Belə ki, 
bəzən ayrı-ayrı ölkələrin, yaxud da bir adamın taleyi bu tərcümədən asılı olur. Bu 
mövzuya bir çox rus dilçilərin araşdırmaları mövcuddur (1-5) 

Məqalədə dillərarası peşəkar ünsiyyətdə  latın dilinin hüquq ifadələri və afo-
rizmlərinin rus dilinə tərcüməsi məsələlərinə münasibət bildiriləcək. Alimlərin fikir-
lərinə görə, latın dilinin hüquq ifadələri və aforizmləri lüğət tərcüməsində əhəmiy-
yətli yer tutur. Onlardan bəziləri atalar sözü və məsəl statusuna sahib olmuşlar. 

Latın hüquq terminləri və ifadələrinin tərcüməsinin əsas çatışmamazlıqları 
transkripsiyanın olmamasıdır ki, bu da tərcümə işində və şifahi səslənmədə tərcü-
məçinin işini çətinləşdirir. Məlumdur ki, müasir Azərbaycan dili latın qrafikasına 
əsaslanır, lakin latın dilinin tələffüzü Azərbaycan dilinin tələffüzündən fərqlənir. 

Bildirmək lazımdır ki, hüquq teminlərin ilk lüğətinin müəllifləri lüğət 
tərcüməsinin bu vacib anını nəzərə almamışlar. Son dövrdə Azərbaycanda hüquq 
terminləri lüğətləri nəşr olunmuşdur (6-7). Bu məqalədə bizi daha çox lüğət 
tərcüməsinin çatışmamazlıqları yox, latın hüquq ifadələri və aforizmlərinin ozləri-
nin tərcümədə verilməsi maraqlandırır. Göstərilən aspektin təhlilinə başlamamışdan 
əvvəl adı çəkilən ifadələrin konseptual məsələlərina xatırlamaq vacibdir. 

Aforizmlər ədəbiyyatın janrı hesab olunur, atalar sözləri isə həmişə “nitq dö-
nüşü” kimi nəzərdən keçirilir, və onların tərkibindəki mətn müstəqilliyi heç vaxt qə-
bul olunmur. Bununla yanaşı, aforizmlər də, atalar sözləri də, zərb məsələlər də 
məzmun və forma müstəqilliyinə sahib olub müstəqil kommunikativ funksiyaları 
yerinə yetirirlər. Bu məsələlərin mahiyyətini ətraf aləm haqqında həyat təcrübəsinə 
əsaslanan ümumi xarakterli məlumat vermək təşkil edir. Nəzərdən keçirilən mətnlər 
müəyyən koqnitiv, emosional və estetik məlumat kompleksinə sahib olub daxili 
qapalı struktura malikdirlər. 

Bunların içərisində aforizmin mətni daha geniş həcmə malik ola bilər. O, süje-
tli olub, bir neçə ifadədən ibarət ola, eyni ifadə daxilində mühakimə ifadə edə və ya-
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xud da cümlə halında məna bildirə bilər. Maraqlıdır ki, bədii nəsrin müxtəlif növləri 
kimi ifadə olunan, özünəməxsus fəlsəfi xarakter daşıyaraq dəbli sayılan aforizmlərlə 
yanaşı məşhar adamların dəyərli fikirləri və ibrətli sözlər də eyni dərəcədə nəzərdən 
keçirilir. Atalar sözləri həmişə ikitərkibli cümlə şəklində tərtib olunsa da, bəzi kom-
ponentlər dəyişdirilmiş şəkildə təqdim olunur. 

Kiçik mətnlərdən əldə etdiyimiz məlumatın mənbəyi ya hər hansı müəllif 
(aforizmlər, ibrətli sözlər), ya da xalqdır (atalar sözləri). Bu mətnlərin hər biri ilə 
tanış olduqda bizə verilən məlumatın obyektivliyinin şahidi oluruq. Verilən 
məlumatın obyektivliyi ilk və sonrakı etaplarda mətnin mənbəyi ilə ifadə olunur. 
Vəziyyət konteksti isə hər bir insanın həyatında olan, bizə məlumatın dəqiqliyini 
təsdiq etməyə imkan verən həyat təcrübəsi ilə xarakterizə olunur. 

Mətnin məzmun tərəfinin həmişə öz ümumiliyi ilə fərqlənməsini nəzərə 
alaraq demək olar ki,onlar demək olar ki, heç vaxt eynimənalı uyğunluğa malik 
sözləri ifadə etmirlər.istisna hallarda əgər aforizmlər,atalar sözləri və məsəllərin 
mətnlərində şəxsi adlar, toponomlər, terminlər varsa onlar onlar eynimənalı ekvi-
valentlərin köməyi ilə tərcümə olunurlar. 

Emosional məlumatların ötürücüləri olan vasitələr çox geniş həcmlidirlər. Bu-
rada eyni xarakterli emosional dəyərə malik leksikaya, yüksək üsluba malik sözlərə, 
sadə nitqə, ritorik suallara və nidalara, emosional inversiyaya təsadüf olunsa da, 
aforizmlər, ibrətli sözlər və atalar sözlərinin ən spesifik xüsusiyyəti onların mətn 
tərkibində spesifik estetik məlumatın olmasıdır. Bu mətnlərdən bir çoxu bədii mi-
niaturalardır. Fonetik-ritorik xüsusiyyətlərdən başlayaq, bu kiçik mətnlərin sözləri 
çox vaxt ritmik şəkildə təşkil olunur: onlar eyni ritmi ifadə etməklə iki hissəyə bölü-
nə bilərlər ki, bu zaman ritm ya ənənəviliyin məntiqi formasını diqqətə çatdırır, ya 
da ritm bütünlükdə sillabo-tonik ölçülərdən birinə həsr olunur. Ritmik ikihissəli 
strukturu və daxili rifmi qeyd edir. Bundan başqa, aforizmlər və ibrətli sözlərin sö-
zün əsil mənasında yanaşı işləndiyi üslubun leksik fiqurlarını qeyd etmək lazımdır: 
bu metafora, sinesteziya, müqayisə və s. 

Biz atalar sözləri, aforizmlər və məsəllərdə olan estetik məlumatın qeydiyyat 
üsullarının hamısını sayıb qurtarmadıq. Lakin onların mətndəki kiçik həcmli 
konsentrasiyası bu mətnlərin estetik cəhətdən vacibliyini göstərir və tərcüməçini 
düzgün tərcümə verməyə məcbur edir. 

Aforizmlərin və atalar sözlərinin dominant tərcüməsi bu mətnlərin kommu-
nikativ funksiyanı yerinə yetirməsi ilə təmin olunur. Bu sadələşdirilmış bədii for-
manı,əümumi məlumatları vermək deməkdir. 

Aşağıda verilən nümunələr onu göstərir ki, haqqında danışılan mətnlərin 
qrammatik və leksik variant uyğunluqları ilə tərcüməsi zamanı mətnin özünün spe-
sifikası heç də həmişə ritmik mənanın qorunub saxlanmasına yardımcı olmur. Əlavə 
etmək lazımdır ki, tərcümə prosesində mətnin mənasını  əhəmiyyətli dərəcədə 
genişləndirən aydınlaşdırıcı tərcümə üsulları da tətbiq olunur. Məsələn: Ad ea de-
beat adaptari ius,quare frequen-ter eveniunt – «Право должно быть приспособле-
но к тем случаям, которые встречаются часто» – Hüquq ən çox təsadüf olunan 
hadisələrə uyğunlaşdırılmalıdır» (8, s.285); Aequum est neminem cum alterius detr-
imento et iniuria fieri locupletiorem – «Справедливость требует,  чтобы никто не 
обогащался в ущерб другому лицу и неправомерно» – Ədalət tələb edir ki, heç 
bir kəs başqasının zərərinə və qeyri-hüquqi varlanmasın (8, s.285); Amicus 
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Plato,sed magis amica veritas –«Платон мне друг, но истина дороже» – Platon 
dostumdur, lakin həqiqət daha əzizdir (8, s.285); Casus a nullo praestantur  –  «За 
случай никто не отвечает» –Təsadüfə heç kəs cavabdeh deyildir (8, s.287); 
Cessante causa cessat effectus – «С прекращением причины прекращается 
действие» –Səbəbin xitamı ilə hərəkət xitam verilir (8, s.287); Cui bono,cui prodest 
is fecit,qui prodest  – «Cделал тот, кому это выгодно» – kimə faydalıdırsa,o da 
etmişdir (8,s.289) "De facto – «Де-факто, фактически, на деле» – Faktik, işdə 
(8,s.290); De iure – «Де-юре, юридически,по праву» – De-yure, hüquq, hüquqa 
görə, rəsmi (8, s.290); De minimis non curat praetor – «Претор не занимается 
незначительными делами» – Pretor xırda işlərlə məşğul olmur (8, s.291); Divide 
impera – «Разделяй и властвуй» – Parçala və hökmranlıq et (8, s.292); Non rex 
est lex,sed lex est Не царь является  законом,а закон является царем Hökmdar 
qanun deyildir,qanun hökmdardır (8, s.302) və s. Daha  iki ifadə antonimik mənada 
işlənir Persona grata «персона грата»  лицо угодное и приемлемое (о дипло-
матическом представителе) – Arzu edilməyən şəxs (8,s.303) və Persona non 
grata – «персона нон гранта» лицо неугодное и неприемлемое Arzu edilməyən 
şəxs (diplomatik nümayəndə haqqında) (8, s.303) Talio esto talion – «Возмездие 
по принципу: око за око» – Qisas alma prinsipinə görə: göz əvəzinə göz (8, 
s.308); Ubi meam rem invenio,ibi vindikasi eam vindico – «Где я нахожу свою 
вещь,там я ее виндицирую (т.е. предъявляю иск об ее истребовании)» – Şeyimi 
harada görsən,orada onu vindikasiya edərəm (onun geri tələbi üçün iddia edirəm) 
(8, s.309). 

Qətirilən nümunələr nitqdə ifadə olunan tərcümənin “mövqeyini” əyani şəkil-
də göstərir. Lakin lüğətin müəllifləri bu şifahi strukturların tərcüməsində sona qədər 
ardıcıllığa riayət etməmişlər; bir çox hallarda lüğət məqalələrinin tərtib olunma 
prinsipləri pozulur. 

Bir tərəfdən bəzi tərcümələrdə transliterasiya saxlanılır və Azərbaycan dilində 
tərcümə verilir, məsələn: de facto, de iure. Digər tərəfdən isə persona grata və 
persona non grata kimi ifadələrdə tərcümə nadir halda transliterasiyasız verilir. 
Bunanla yanaşı, müasir hüquqşünaslıq və publisistika transliterasiya formalarını da 
əsas götürür. 

Tərcüməyə gəldikdə demək lazımdır ki, ifadənin hərfi tərcüməsi kimi onun 
müvafiq məna tərcüməsi də xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Bəzən Azərbaycan 
dilinə olan tərcümələrdə dırnaq arasında həmin sözün əlavə mənası verilir: “İn 
flagranti delicto” – cinayət yerində (başında) (8, s.296). 

İfadələrdə olan bəzi transliterasiyalar uyğunluq və konkret tərcümə 
məsələlərinda natamamlıq yaranır. Beləcə, Nec vi nec clam nec precario – «Не 
насильно, не тайно и не временно, впредь до востребования» (прекарно) –
Güclə, gizli və müvəqqəti deyil, tələb edilənədək (prekar) ifadəsində transliterasiya 
olunmuş söz “prekarno” (prekar) ya hərfi məna olan “müvəqqəti”, ya da “tələbə 
qədərki zaman (eyni şübhə Azərbaycan dilinə tərcümədə də qorunub saxlanır)” kimi 
mənanı ifadə edir. Etiraf edək ki, bu təkcə mövzuya aid olan fikir ayrılığı yox, 
konkret mənası məlum olmayan nitq vahidinin ifadəsidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, terminoloji lüğətlərdə yunan, fransız, ingilis, alman 
dillərindən sözlərin tərcüməsi latın dili sölərinin tərcüməsi prinsipinə uyğun gəlir. 
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Tərcüməçilər üçün nəzrədə tutulan lüğətin funksional əhəmiyyəti haqqında 
danışarkən latın aforiməli, atalar sözləri və məsəllərin Azərbaycan dilində 
tərcüməsinin verildiyi yeni nəşr olunmuş lüğəti diqqətdən kənarda saxlamaq yanlış 
olardı. Əvvəlki terminoloji lüğətlərdən fərqli olaraq bu lüğət, adından da göründüyü 
kimi, bütünlüklə latın ibrətli sözlərinin tərcüməsinə həsr olunmuşdur. Yeri gəl-
mişkən, lüğətin tərtibatçısı Hikmət Mirzəyev qeyd edir ki, lüğət üzərindəki iş 
prosesində hüquqi terminoloji lüğətin materiallarından istifadə olunmuşdur. Burada 
da orijinalla yanaşı rus dili və Azərbaycan dillərində olan tərcümələr verisə də 
tamamilə başqa ardıcıllıq göstərilmişdir: əvvəlcə Azərbaycan dilində tərcümə verilir, 
onun ardınca – orijinal, və sonda rus dilində olan tərcümə gəlir. Bizim fikrimizcə, 
lüğət məqalələrinin bu strukturu qeyri-bərabər görünür. Bu halda əsas dəlil rolunu 
əvvəlcə orijinal, sonra isə onun tərcümələri oynayır. Başqa sözlərlə desək, tərcümə 
ilk kimi verilir, vacib hissə əsassız olaraq ikinci plana ötürülür ki, bu da məntiqi 
ardıcıllığın pozulmasna səbəb olur. Lakin, bununla yanaşı, bu lüğət latın dilində 
olan on min aforizm, atalar sözü və məsəllərdən 377-ni özündə əhatə edir ki, bu da 
hüquqşünaslıq işçilərinin Azərbaycan dilində bu ifadələrlə başa düşməyə şərait 
yaradır. Bundan başqa, lüğətin sonunda latın və rus dillərində istifadə olunmuş 
aforizmlər, atalar sözləri və məsəllərin siyahısı verilir. Lüğətin əhatə dairəsi onun 
adında ifadə olunmuşdur: Dic, duc, fac, feer! – «Говори правду, веди дело честно, 
делай то, что положено, стойко переноси трудности!» (Таковы четыре запове-
ди юриста) – Həqiqəti söylə, işini düz apar, lazım olanı et, çətinliklərə gərdlikdə 
isə döz (Bu hüquqşünasıs dörd ehkamıdır) (9, s.32)   

Bu iki lüğətlərdə verilən latın ifadələrinin tərcümə uyğunluğu baxımından 
müqayisəsi diqqəti cəlb edir. Lüğət mətnlərinin təhlili tərcümə prosesindəki ziddiy-
yətləri təsdiqləyir. 

Bəzi hallarda,  qeyd etmək lazımdır ki, onlar sayca çox azdırlar.Tərcümə uy-
ğunluqları çox axt saxlanılır. Məsələn, Causa proxima,non remota spectatur –
«Принимается во внимание ближайшая причина, а не отдаленная» – Uzaq 
deyil, yaxın səbəb nəzərə alınır (8, s.287), (10, s.67);  Non rex est lex,sed lex est – 
«Не царь является  законом, а закон является царем» – Hökmdar qanun 
deyildir,qanun hökmdardır (8, s.302), (9, s.34); Testis unus,testis nullus – «Один 
свидетель – не свидетель» – Bir şhid-şahid deyil  (8, s.308), (9, s.12). 

Bir çox hallarda biz dilin məzmunu saxlanmaqla tərcümənin müxtəlif 
variantları ilə rastlaşırıq.Aşağıda göstərilən,ilk növbədə hüquqi terminoloji 
lüğətlərdən gətirilən, onlardan sonra da yeni latın aforizmləri,atalar sözləri və 
məsəllərdən təşkil olunmuş lüğətlərdən   gətirilən nümunələrdə rus dili ilə 
yanaşı,azərbaycan dilində də tərcümə variantlarına rast gəlinir: Actore non probante 
reus absolviur – «При недоказанности иска ответчик освобождается» – İddia 
sübut edilmədikdə cavabdeh azad edilir (8, s.285)  «Если истец не дает 
доказательств, ответчик освобождается» – İddiaçı sübut gətirmirsə cavabdeh 
azad edilir. Tərcümədən göründüyü kimi,ikinci lüğətdə komponentlər yerini 
dəişir,yəni tema və rema yerini dəyişir. Beləcə, birinci halda “иск” sözü tema, 
“истец” sözü isə – remadır ki, ikinci lüğətdə o temanı əvəzləyir. Burada semsntik-
struktur ziddiyyətlər yaranır. Oxşar ziddiyyətlər aşağıdakı nümunədə də müşahidə 
olunur: Ex turpi causa actio non oritur – «Из противозаконного основания иск 
не возникает» – Qanuna zidd əsasdan iddia törəmir  (9, s.293). – «Иск не ожет 
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возникнуть из аморального или незаконного основания (договора)» – Iddia 
əxlaqsız və ya qanunsuz əsasdan (müqavilədən) əmələ gələ bilməz (9, s.38) Burada 
«пративозаконного оснавания» –  (“Qanuna zidd əsasdan”) aksenti ilə verilən ifa-
də  «иск» (“iddia”) sözünə yeni söz – «аморальный»  sözünün əlavəsi ilə varilir ki, 
bu da ilk lüğətdə müşahidə olunmur. 

Redaktor xarakterli transformasiyalar da müşahidə olunur: İgnorantia iuris 
nocet, ignorantia facti non nocet – «Незнание закона вредит, незнание факта не 
вредит» – Qanunu bilməmək ziyan törədir, faktı bilməmək ziyan törətmir (9,s.295); 
«Незнание закона не является оправданием, незнание факта является 
оправданием» – Qanunu bilməmək haqq qazandırmır, faktı bilməmək haqq 
qazandırır (10, s.47). Bu tansformasiya əvəzlənməsini “ziyan törədir – haqq 
qazandırır” – antonimik tərcüməyə aid edilir. 

Hüquqi terminologiya, o cümlədən onun tərkibinə daxil olan aforizmlər və 
ibrətli sözlər artıq deyiliyi kimi dəqiqlik və məntiqi ardıcıllıq tələb edir. Anlayışlar 
arasındakı məntiqi əlaqələrin pozulması onların ikimənalı anlaşılması şəraitini 
yaradır ki, bu da ölkə vətəndaşlarının hüquqlarından danışılarkən yolverilməzdir.  
Bu tipli obrazlaşma ilə biz aşağıdakı ifadənin tərcüməsi zamanı qarşlaşırıq: İn dubio 
melior est csusa possidentis – «В случае сомнения,преимущество на стороне 
фактического владельца» – Sahib barəsində şübhə olduğu halda üstünlük faktik 
sahibindir (10, s.60). İlk tərcümə nitqinin ifadəsində semantik-stilistik struktur 
dəqiqliklə saxlanılaraq ikili izaha səbəb olmur. İkincidə isə, məhz azərbaycan 
variantında müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunur. 

Bizim seçdiyimiz aforizmlər və ibrətli sözlər nümunəsi vahid və təsadüfi 
deyillər. Bununla əlaqədar olaraq, biz onları eyni orijinalın lüğətlərin müəllifləri 
tərəfindən transkripsiyada verilən və müxtəlif tipli sözlər haqqında dolğun məlumat 
verən  bəzi başqa nümunələrlə tamamlamaq zəruri hesab edirik. 

İn dubio pro rea – «В случае сомнения део решается в пользу 
подсудимого или ответчика» – Şübhəli halda iş müqəssir və ya cavabdehin 
xeyrinə həll olunur  (9, s.296); «В случае сомнения – в пользу обвиняемого – 
Şübhə olduğu halda-təqsirləndirilənin xeyrinə» (10, s.64). Birinci variantda ifadənin 
ətraflı izahı verilir,ikincidə isə məna əlaqəsi pozulur. 

İnter arma leges silent – «Когда гремит оружие (во время войны), законы 
молчат» –Toplar guruldadıqda (müharibə vaxtı) qanunlar susur” (9,s. 296); “Во 
время войны законы безмолствуют, т.е. бездействуют – Müharibə zamanı 
qanunlar susur, yəni işləmir (9, s.54). 

“Müharibə zamanı” – sözü ilə izah olunan birinci tərcümə mətninin 
metoforikliyi ikinci mətnə ötürülərək məna izahı ilə əvəzlənmişdir. 

Juva notit curia – «Суд (сам ) знает законы (стороны в процессе не обяза-
ны доказывать содержание законов)» – Məhkəmə (özü) qanunu bilir (tərəflər 
prosesdə qanunların məzmununu sübut etməyə borclu deyillər) (9, s.296); «Суд 
(сам ) знает законы» – Məhkəmə qanunları bilir (10, s.50). 

Birinci mətnin izahlı tərcüməsi ikinciyə nisbətən daha anlaşıqlıdır. Bundan 
başqa, növbəti nümunə ilə verilmiş tərcümə mətnlərinin müqayisəsi maraqlı faktları 
üzə çıxarır, məsələn: Juris preacepta sunt hacc: honeste vivere,alterum non lea-
dere,suum cuique tribuere – «Предписание права седующие: честно жить, 
другого не обижать,каждому воздавать должное» – Hüququn göstərişləri aşağı-
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dakılardır: vicdanla yaşamaq, başqasını incitməmək, hər kəsə öz haqqını vermək (9, 
s.296); Juris preacepta sunt hacc: honeste vivere,alterum non leadere,suum cuique 
tribuere – «Предписание закона сводятся  к следующему: честно жить, не 
делать зла другим, каждому воздавать по заслугам» – Qanunun əmrləri bu-
nlardır: təmiz yaşa, başqalarına pislik etmə, hər kəsə əməllərin əvəzini ver (10, 
s.47). Rus dilindən tərcümə olunan, Azərbaycan variantında birinci halda –  
“hüququn göstərişləri”, ikinci halda – “qanunun əmrləri” şəklində verilən 
nümunələrə diqqət yetirək. 

 Peşəkar tərcüməçi üçün qanunla hüquq arasındakı fərqin izah olumasına 
ehtiyac yoxdur. Qanun sözün geniş mənasında normativ hüquq aktların, dövlət 
tərəfindən müəyyən edilmiş ümumi-məcburi qaydaların hamısı. Sırf hüquqi mənada 
“qanun” dövlət hakimiyyətinin ali nümayəndəli orqanı tərəfindən, yaxud əhalinin 
bilavasitə iradə ifadəsi ilə (məsələn, referendum qaydasında) qəbul edilmiş ən 
yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan və ən mühüm ictimai münasibətləri nizamlayan 
normativ aktdır. Qanun dövlətin hüquq sisteminin əsasıdır (8, s.87). Hüquq isə 
dövlət tərəfindən qorunan ümumi-məcburi sosial normalar sistemidir (8, s.498). 

Bu şəkildə əsas söz  “hüquq” transformasiya olunaraq öz ilkin mənasını 
dəyişir. İfadənin qalan bütün komponentləri isə tərcümə variantı rolunu oynayır: 
другого не обижать/başqasını incitməmək – не делать зла другим/başqalarına 
pislik etmə; каждому воздавать должное/hər kəsə öz haqqını vermək/каждому 
воздавать по заслугам/hər kəsə əməllərin əvəzini ver. Cümlələrin sintaksisinə 
gəldikdə isə o da müəyyən dəyişikliklərə uğrayır. 

 Jus est ars boni et aequi – Право есть искусство добра и справедливости» 
– Hüquq – xeyirxahlıq və ədalət məharətidir (8, s.297); «Право есть искусство 
добра и справедливости» – Hüquq – xeyir və ədalət sənətidir (10, s.34). 
Göründüyü kimi, ikinci lüğətin müəllifi  burada “Jus” sözünün mənasını düzgün 
ifadə etmişdir ki,bu da daha öncə verilən “Juris” sözünə tam uyğun gəlir.Buna görə 
də onun yol verdiyi dəyişiklik təəccüb doğurur. Deyilənlər başqa nümunələrlə də 
təsdiq olunur: Legem brevem esse oportet – «Закон должен быть краток» – Qanun 
yığcam olmalıdır (9, s.298); «Закон должен быть кратким» – Qanun qısa 
olmalıdır (10, s.44). Bu ifadədə həqiqətən də söhbət “hüquqdan” yox ”qanun”dan 
gedir.Lakin biz ikinci ifadədə verilən azərbaycan tərcüməsi ilə – “qısa” razılaşa 
bilmərik,çünki bu söz ümumiyyətlə qanun sözünə uyğun gəlmir. 

Lex posterior derogat prior – «Позднейшим законом отменяется более 
ранний» – Sonrakı qanunla əvvəlki ləğv edilir (8,s.298); «Последующий закон 
omменяет предыдущий» – Sonrakı qanun əvvəlkini ləğv edir (8, s.62) və Lex 
specialis derogat generali – «Специальный закон отменяет действие (для 
данного дела) общего закона» – Xüsusi qanun, ümumi qanunun qüvvəsini (bu iş 
üçün) ləğv edir (8, s.298); «Специальный закон отменяет общий» – Xüsusi qanun 
ümumini ləğv edir (8, s.37) ifadələri bir daha “qanun” sözünun yerində işləndiyini 
təsdiq edir. Bu söz öz ifadə etdiyi anlayışdan başqa cümlə daxilində də yerində 
işləndiyini sübuta yetirir. Başqa ifadə komponentlərinə gəldikdə isə, birinci lüğət 
mətni eksplikasiya edir, ikinci isə mətni müəyyən dəyişikliklərə uğradır. 

Bu şəkildə  iki latın hüquqi aforimzləri və ibrətli sözlər lüğələri  arasında 
aparılan müqayisəli-qarşılaşdırıcı təhlil orijinala klassik yanaşmanın müasir 
prinsipini göstərmiş oldu. Bu prinsip təkcə hüquqşünaslar üçün yox, həm də geniş 
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cəmiyyət dairəsi üçün öz izahedici tərcümə üsulu və anlaşıqlığı ilə seçilir. Və 
məsələ latın hüquqi ifadələrinin hələ də hüquqi və bədii ədəbiyyatda geniş istifadə 
olunmasında yox,onların çoxprofilli münasibətlərin qloballaşma və inteqrallaşma  
prosesində həm şifahi, həm də yazılı tərcümə zamanı özlərinə ehtiyatlı və dəqiq 
yanaşma tələb edirlər. Bu prosesdən müəyyən dərəcədə klassik irsə ehtiram 
mədəniyyəti və onun müasir, qeyri standart şəraitdə təzahürü asılı olur. Hər halda, 
bizim fikrimizcə, bütün ənənələr qorunmalıdırlar, əsasən də ona görə ki, onlar bu 
sahədəki qarşılıqlı anlaşılmaya və inkişafa səbəb olurlar. 
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Виктория  Гасанова  

Перевод латинских юридических выражений и афоризмов в процессе 
межъязыковой профессиональной коммуникации 

Резюме 
 

В современном мире профессиональная коммуникация занимает особое 
место. В области правоведения важно делать точный перевод. В связи с этим 
в статье на уровне межъязыковой профессиональной коммуникации высказы-
вается отношение автора к переводу латинских юридических выражений и 
афоризмов на русский язык. Автор анализирует различные варианты перевода 
(транслитерацию, калькирование, экспликацию значения, и др.) и высказывает 
свое отношение к ним. Предпринятый в работе сравнительно-сопоставитель-
ный метод представляет собой современный подход к исследуемым клас-
сическим  единицам.  
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 Viktoria Hasanova  
Professional of the expressions of latin right tongue in the intercourse and 

translation of aphorisms 
Summary 

 
Professional communication has the special place in the modern time. Exact is 

necessary carry out especially of the translation in the jurisprudence area. Attitude 
is informed to problem in the article from this cause. Professional communication 
has the special place in the modern time. Exact is necessary carry out especially of 
the translation in the jurisprudence area. Attitude is informed to problem in the 
article from this cause.Author investigates the methods of different (transliteration, 
tracing-paper, explication of the meaning and  etc.) of the translation. Comparative-
contrastive analysis carried out in the article is the indicator approach analysis 
classic. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN LEKSİK  TƏRKİBINİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ 

ALINMALARIN YARANMA  TARİXİ VƏ MƏNBƏLƏRİ 
 
Açar sözlər:dilçilik, Azərbaycan dilçiliyi ,söz yaradıcılığı,sözalma, alınma söz 
Key words: linguistics, Azerbaijani linguistcs, creative expression, borrowed word  
Ключевые слова: языкознания, азербайджанское языкознание, творческое 
выражение, заимствованная 
 

Hər bir dil üçün mənsub olan sözlərin necə yarandığı, ilk dəfə hansı mənada 
işləndiyi, yaranma və inkişaf tarixi maraqlı, öyrənilməsi mühüm  olan məsələdir. 
Hər bir dilin leksikası keçdiyi inkişaf prosesini bütünlüklə özündə əks etdirir. Dildə 
mövcud olan sözlərin hamısı  dilin lüğət tərkibini yaradır. Bu tərkib nə qədər zəngin 
olarsa, dil bir o qədər zəngin hesab olunar. Dil və onun daxili inkişaf qanunlarına 
cəmiyyətdə baş verən siyasi, ictimai dəyişiklik, elmi texniki tərəqqi, iqtisadi mədəni 
həyatda baş verən yeniləşmələr ciddi təsir göstərir. Bu yeniliklər dünyada, o cüm-
lədən dilimizin lüğət tərkibində müxtəlif istiqamətlərdə  də dəyişikliklər yaradır. 
“Dil ictimai bir hadisədir. o, cəmiyyətlə birlikdə yaşayır və inkişaf edir.İctimai – 
iqtisadi, siyasi əıaqələrin dəyişməsi, elm, texnika və mədəniyyət sahəsində arası 
kəsilməyən yeniliklərin yaranması ilə əlaqədar olaraq dildə yeni – yeni sözlər mey-
dana gəlir. Dilin lüğətində daimi bir dəyişmə,artma və zənginləşmə prosesi gedir ” 
(1.63) 

Dilin lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin hamısı heç də hamı tərəfindən mənim-
sənilib, istifadə olunmur. Peşəsindən, təhsilindən asılı olaraq hər bir şəxsin özünün 
də özünəməxsus lüğət fondu var. Lakin dilimizdə elə sözlər var ki,hamı tərəfindən 
başa düşülür və mütamadi işlənir.  məs. ana, ata, xala, bibi, çörək, at, it, məktəb, 
təhsil. uşaq, böyük, müəllim,fəhlə və s. Dilin  əsas lüğət fonduna  bir dildə danışan 
adamların hamısına məlum olan və hamı tərəfindən sistematik şəkildə işlədilən söz-
lər daxildir. Dildə istifadəsinə görə lüğət tərkibi aktiv və passiv sözlər olmaqla iki 
hissəyə ayrılır. Alimlərin fikrinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki,dilin lüğət 
tərkibinin özəyini dilin əsas lüğət fondu və ya lüğət tərkibinin əsas hissəsi təşkil 
edir. Passiv sözlərə isə diqqət yetirsək görərik ki, bu fondda əsasən köhnəlmiş və 
yeni sözlərə təsadüf edilir. Dilin  əsas lüğət fondu dilin lüğət tərkibinin əsasını təşkil 
etsə də ondan bir çox cəhətlərinə görə fərqlənir. 

Bu gün Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibindəki sözlərmənşəcə  iki 
qrupa bölünür; Azərbaycan sözləri və alınma sözlər.Azərbaycan sözləri Azərbaycan 
dilinin özünəməxsus sözləridir və bu sözlər xalis Azərbaycan sözləri adlanır. Azər-
baycan sözlərinin özü də dilçilər tərəfindən müəyyən qruplara bölünmüşdür.Belə ki, 
S.Cəfərov öz Leksikologiya əsərində xalis Azərbaycan sözlərini monqol dili ilə or-
taq sözlər,qıpçaq qrupu dilləri ilə ortaq sözlər,oğuz qrupu dilləri ilə ortaq sözlər, 
ümumtürk dilləri ilə ortaq olan Azərbaycan sözləri olmaqla 4 qrupa bölmüşdür. 
(1.s.41.42) B. Xəlilov isə fərqli olaraq əsl Azərbaycan sözlərini belə bölmüşdür. 
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1.türk dilləri ilə ortaqlı olan sözlər 2.həm türk, həm də monqol dilləri ilə ortaqlı olan 
sözlər 3.Şumer dili ilə ortaqlı olan sözlər 4. Xüsusi Azərbaycan sözləri (2.s.27-38) 

Dünya dillərinə nəzər yetirsək görərik ki,bu gün heç bir dil tamamilə öz söz-
lərindən ibarət deyil. Bütü dillər mütləq şəkildə bir birinə söz alıb,vermişdir. Dili-
mizin lüğət tərkibində də xeyli sayda alınma leksemlər mövcuddur. Bu gün Qərbə 
inteqrasiya, elmi texniki inkişaf, baş verən yeniliklər bir çox alınmaların 
yaranmasına səbəb olur. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində alınmaların rolu 
danılmazdır. Dillərarası əlaqələrin kökünü araşdırsaq görərik ki, bu tarix çox qə-
dimdir. Belə ki, məntiqi təfəkkürün formalaşdığı, xalqlar arasında yaranan iqtisadi 
və hərbi əlaqələrin meydana gəldiyi dövrdən dillər arasında da müəyyən münasibət-
lər yaranmağa başlamışdır. 

İbtidai dövrlərdə sözalmanın özü də ibtidai səviyyədə idi. Müharibələr, dinin 
yayılması hərəkatı baş verdikcə dilə zorakı yolla daxil olan sözlərin sayı artmağa 
başlayır. Misal olaraq İslam dininin yaranması ilə ərəb dilinin Müsəlman ölkələrinin 
dillərinə nüfuz etməsini göstərmək olar. 

İslamdan qabaqkı dövrlərə aid abidələrin məhvi, kitabələrin və əlyazmaların 
baxımsızlığı ərəb xilafətinin məqsədli siyasəti idi ki, bunun sayəsində ərəb dilindən  
yeni leksik vahidlərin qəbulu zəruri hal almağa başladı. 

Alimlərin tədqiqinə nəzər yetirəndə məum olur ki, sözalmanın ən mühüm şərti 
ünsiyyətdə  olan dillərin rəsmi statusu və nüfuzluluğu sayılır, bu isə kommunikativ 
funksiyaların həcmi, ədəbi ənənələrin qədimliyi, dil daşıyıcılarının sosial mövqeyi 
ilə müəyyən edilir.  

Akad. M.Z.Cəfərov buna əks olaraq bildirir ki, dillərin ünsiyyəti azad əlaqə-
lərdə təzahür edir  və heç bir dil öz sözlərini başqasına zorla qəbul etdirmir. (3. s.6) 

Lakin tarixi keçmişə nəzər salsaq görərik ki, dilin zorla qəbul edilmə faktları 
var. Elə dilimizin lüğət tərkibinə nəzər salsaq görərik ki, rus imperiyasının tərki-
bində olduğumuz dövrlərdə aparılan qərəzli dil siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün di-
lin lüğət tərkibi kifayət qədər rusizmlərlə zəngindir. Lakin bununla yanaşı unutmaq 
da olmaz ki, ən qatı dil siyasətinə sinə gərən, ona kəskin müqavimət göstərə bilən 
dillər də mövcuddur. Məsələn; Malayziyada ingilislərin hökmranlığı dövründə ma-
lay dilinə çox cuzi miqdarda ingilis leksemləri daxil olub. İşğaldan sonrakı dövrlər-
də ingilis dilindən yerli dilə külli miqdarda söz alınıb.(4.s.79-80) Buradan belə nəti-
cəyə gəmək olar ki,dilə yeni sözlərin gəlməsi ticari və məişət məsələləriylə də bağlı 
ola bilər.  Fransız alimi V.Q.Qakın dili ilə desək “sözlərin alınmasında hər şeydən 
əvvəl,ticarət əlaqəsi öz əksini tapır.Müharibələr də söz almanı stimullaşdırır”              
(5.s.92-93) 

Dilçilik ədəbiyyatında söz alma hadisəsi ilə bağlı bir sıra dolaşıq fikirlər möv-
cuddur. Abbasova B. iddia edir ki, alınmaların leksik alınmalar, fonetik alınmalar, 
orfoqrafik və qrafik  alınmalar, semantik alınmalar, morfololoji alınmalar, sintaktik 
alınmalar və s. bölgüsü əslində dildə baş verən hadisəni düzgün ifadə etmir və alın-
ma anlayışı  ilə dilə təsir hadisəsinin eyni tutulmasına xidmət edir.(6. s.14) 

 Qarayev A.H. isə yazır: "Alınma dildə xarici amilləri, yəni başqa dil ünsürlə-
rinin qrafik, fonetik, semantik, morfoloji və sintaktik sahələrində özünü göstərən 
başqa dil təsirlərinin məcmusu kimi başa düşülməlidir. (7.səh 4-5).  H.Həsənov isə 
daha konkretləşdirərək alınmalara sadə tərif verir "Bir dildən digərinə müxtəlif 
ünsürlərin, söz, morfem, səs və mənanın keçməsi alınma adlanır".(8. səh.717) 
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Tədqiqlərə baxsaq aydın görə bilərik ki, "alınma" və "alınma söz"termini 
fərqli anlayışlardır. "Alınma söz" alınma termin adı altında ümumiləşdirilmə-
məlidir. Çünki dil  sözdən əlavə səs, morfem və  digər ünsürlər də alır ki, bunları 
sözlə qarışdırmaq olmaz. Hər ikisinin, alınma və alınma sözün dilə keçməsi ayrı-ay-
rı zərurətdən irəli gəlir.                                

N.Xudiyevin fikrincə "Alınma terminin özü  iki mənadadır. Birinci halda bu 
termin başqa dildən keçib daxil olduğu dili zənginləşdirən linqivistik vahid mənası-
nı bildirir. Geniş mənada "alınma " bir dildən başqa dilə söz keçmə prosesini göstə-
rir. Beləliklə , ikinci mənada bu proses, birinci mənada isə bu prosesin nəticəsini 
bildirir. "Alınma" termini mənaca "alınma söz" terminindən genişdir."Alınma söz" 
termini isə "əcnəbi söz" termini ilə eyni mənada işlədilə bilməz.(9. s.226-227) 

Sözsüz ki, alınma sözlərlə əcnəbi sözlər eyniləşə bilməz. Çünki alınmalar 
assimilyasiya yolu ilə olsa belə dildə mənimsənilir, əcnəbi sözlər isə ədəbi dilə daxil 
ola bilmir, yalnız üslubi məqsədlə bədii nitqdə işlədilir. 

Ə.Dəmirçizadə alınma sözləri şərti və nisbi olmaqla 2 qrupa ayırır və onları 
belə izah edir;  Alınma söz anlayışı həm mürəkkəb həm də şərti bir anlayışdır. Müa-
sir Azərbaycan dilinin üslubiyyatında alınma sözlər dedikdə, əsasən, başqa dillərdən 
alındığı dərin tarixi tədqiqat aparmadan məlum olan və üslubi məqsədə uyğunluq 
çalarlığı nöqteyi-nəzərindən mənşə mənsubiyyətinə görə xüsusiyyət təşkil edən söz-
lər nəzərdə tutulur.(10. s.91) 

Dil əlaqələri sözalma proseslərindən danışarkən bilinqvizm və polilinqvizm 
haqqında danışmaq lazım gəlir. Alınmaların tədqiqini araşdırsaq görərik ki, bu barə-
də ilk tədqiqat aparmış dilçi H.Paul olmuşdur. Onun fikrincə alınma termini altında 
dillər çarpazlaşmış və ikidillilik yaranmışdır. 

Bu gün Azərbaycanda ancaq şərti olaraq ikidillikdən istifadə olunur. 
İmperiyanın müstəmləkəsində olduğumuz dövrdən bu günə kimi rus dilinin təsirini 
hiss etməkdəyik. Lakin əhalinin müəyyən qismi həm rus, həm azərbaycan dilində 
danışdığı üçün tam olaraq ikidillikdən söhbət gedə bilməz. Əgər hamılıqla iki dildə 
danışılardısa bu zaman ikidillilik olduğunu demək olardı. "Ədəbi dillər genetik 
cəhətdən şəhərlərlə bağlıdır" (11.s.125) fikri ilə razılaşmamaq olmur. Belə ki, günü-
müzdə də ikidillilik şəraitinin olduğu yer paytaxt Bakı olaraq qalır. ərəb istilası döv-
rünə nəzər yetirsək məlum olur ki, müəyyən müddət ərəb və fars sözləri avtoxton 
dilinin zənginləşməsində böyük rol oynasa da, əyalətlərə geniş müdaxilə edə bilmir-
di. Çünki ərəbizm və farssizmlər əsasən ziyalı dilində özünə yer edirdi. 

Alınma söz, alınma termin məsələləri rus dilçilyində daha dərin və çox əvvəl 
öyrənilməyə başlanmışdır. Rus dilçilərinin fikirlərinə diqqət etsək bəzi məqamlara 
dəqiqlik gətirmək olar. Dilçi A.P.Krısın alınma sözlərin dilə gəlməsinin 6 şərtini 
göstərir: 

1)sözalan dildə alınma sözlərin fonetik və qrafik uyuşması 
2)sözalan dildə qrammatik kateqoriyalarla alınma sözlərin əlaqələndirilməsi 
3)alınma sözlərin fonetik mənimsənilməsi 
4)alınma sözlərin qrammatik mənimsənilməsi 
5)alınma sözün söz yaradıcılığındakı aktivliyi 
6)alınma sözlərin semantik mənimsənilməsi (12.s.35) 
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Ümumiyyətlə, bir dilin başqa dildən söz almasının səbəbləri vardır ki, bunu da 
dilçilər iki qrupa bölüblər; dildaxili və dilxarici səbəblər. Dilxarici səbəblərə hakim 
dövlətin dil siyasəti, hər hansısa dövlətin elm texnologiya iqtisadi, sosial, mə-
dəniyyət baxımından inkişafı nəticəsində yeni nailiyyətlərin əldə olunması və bunun 
başqa xalqlara yayılması aid ola bilər. Dildaxili səbəb kimi isə aşağıdakı bölgünü 
göstərmək olar: 

1) ana dilində yeni predmet və hadisənin adlandırılması üçün ekvivalent 
sözün olmaması 

2) ifadə olunan anlayışın üzvlənməsinin ifadə edənin üzvlənməsinə 
müvafiqliyi tendensiyası 

3) lüğət vahidlərinin kommunikativ dəqiqliyinin artırılması və ya saxlanması 
tendensiyası 

4) Müvafiq mənanın müfəssəlləşdirilməsi, bəzi məna çalarlarının başqa 
sözlərə qoşaraq məhdudlaşdırılması tələbi 

5) Ekspressivlik tendensiyası; bu zaman üslubi sinonimlər nümunələrin 
sayının artırılmasına xidmət edə bilər 

6) Sözalan dildə alınma sözlərlə eyni tipli struktura malik sözlərin 
mövcudluğu 

7) Sözalan dildə tərkib elementlərindən birinin üzvlənə bildiyi sözlərin 
topluluğu 

8) Əcnəbi sözdən derivatların yarana bildiyi onun implist söz yaradıcılığında 
iştirak etdiyi halda, ana dilindəki sözün bu cəhətdən zəif olması (6. s.24) 

Bu gün  dünyada yeni hadisələr, irəliləyişlər baş verməkdədir. Bütün  bunların 
adlandırılması isə bir dilin imkanları daxilində ola bilməz. Buna görə də yeniliyi 
yaradan xalqın dilinə müraciət edilir, yeni anlayışla birlikdə sözün alınması baş ve-
rir.  məs: televizor, video, kompyuter, disk, fotoaparat. Lakin yeni innovasiya ya-
randığı ölkənin sərhədlərini aşa bilmirsə, söz dildən alınır və ekzotizm kimi  işlənir. 
məs: Rusiya imperiyasının kolxoz təsərrüfatının almanlara, ingilislərə heç bir dəxli 
olmadığından bu söz ekzotizm səviyyəsinə qalxa bilmir. Dilçilikdə məcburi sözal-
ma anlayışı da vardır ki, bu proses dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinə,  böyük 
köməklik göstərir. XIX əsrin sonu və XX ci əsr demək olar ki, yeni kəşflərin çoxal-
dığı günü gündən artdığı dövrdür. Sözsüz ki, yeni innovasiyaların belə sürətli inki-
şafı hər bir xalqın dilinin öz daxili imkanları şəraitində söz yarada bilməsinin qarşı-
sını alır. Belə ki, bu elmi texniki tərəqqi bir birinin adınca sürətli yox, müəyyən 
illər, yüz illər əzində baş versə idi bəlkə də onları hər bir xalq öz dilində adlandıra 
bilərdi. Lakin baş verənlər yeni sözlərin bütün dünya dillərinə yayılmasını 
zəruriləşdirir.məs: investisiya,  birja, faks, menecer, printer, fizioterapiya və s. 

Bu barədə rus dilçisi Y.D.Polivanov yazır: "Söz adətən o dildən götürülür ki,  
həmin dil özü anlayışın yayıcısı olmuş olsun". (12.s.137) Ümumiyyətlə ehtiyac və 
zənginləşmə naminə baş verən sözalma prosesinin dilə ziyanı olmur. Əlbəttə ki, 
alınmış söz assimilyasiyaya uğramır, işləklikdən qalır, dilə uyuşmursa onsuz da 
lüğət tərkibindən çıxmağa məruz qalır. 

Rus dilçiləri alınma və alınma söz problemini linqivistik, eyni zamanda sosial 
hadisə kimi qiymətləndirir və sözalma prosesi olmadan hansısa dilin inkişafını 
mümkünsüz hesab edirlər. B.A.Serebrennikovun fikrincə "Yad söz daha ekspressiv 
görünür və bu cəhətdən tanış və adi milli sözdən üstündür".(13.s.82) Alimin fikri ilə 
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tam razılaşmaq mümkün deyil, çünki "ekspressiv" görünən hər sözün dilə qəbulu 
bəzən dili çirkinləşdirə bilər. Dilə daxil olan sözlər mütləq dil qanunlarına tabe 
olmalı, dilə uyuşmalıdır.Bəzən elə olur ki, dilə gələn alınma söz öz  səs tərkibini elə 
dəyişir ki,  onu alınma kimi qiymətləndirmək çox çətin olur. A.S.Çikobava doğru 
izah edərək yazır: "Çoxdan dilə keçmiş sözləri "yad" və "öz" sözləri kimi ayırmaq 
asan deyil. Bu həmin sözün dil sahəsində uzun bir yol keçdiyinin göstəricisidir və 
tarix üçün çox qiymətlidir".(14. səh14) 

Alınmaları tədqiq edən alimlərdən İ.M.Kreyn sözalma hadisəsini "bir dilin tə-
siri altında başqa bir dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi" adlandırır. (15. səh.11) 
Lakin Kreynin bu fikriylə razılaşmayan T.R.Yaqubova yazır: "Tədqiqatçıya  görə 
alınma bir dilin digər dilə təsiri nəticəsində meydana çıxır. Bu fikir doğru deyil.  Bu 
gün tibb terminlərinin 90 % latın dilinə məxsusdur və bu onu sübut etmir ki,  latın 
dili ingilis dilinə təsir edir. Axı bu gün latın dili yoxdur". (16.səh.20) Dilçi T. 
Yaqubovanın bu fikri ilə razılaşmalı olsaq,belə bir fikir ortaya çıxar. Əgər bu gün 
hansısa bir dil və yaxud onun təsir qüvvəsi yoxdursa demək olmaz ki, nə vaxtsa 
həmin dilin axtoxton dilə təsiri olmayıb. Əslində alınma sözləri araşdırarkən, ölü 
dillərdən də alınmış kifayət qədər söz göstərmək olar. Və yaxud bu gün ərəb və fars 
sözlərinin dilə qəbulu və yaxud təsiri yox səviyyəsindədir, lakin lüğət tərkibinə 
baxsaq xeyli ərəbizm, farssizmlərlə qarşılaşırıq. Deməli, bir dilin hansısa dilə təsir 
qüvvəsini tamamilə inkar etmək mümkün deyildir. 

Dilçi A.Huds alınmalara çox qısa və konkret tərif verərək bildirir  ki," bir 
dilin sözünün başqa dildə işlənməsi alınma adlanır".  Alimin bu tərifi çox lakonik 
və eyni zamanda məntiqə uyğun deyildir. Belə ki,  günümüzdə öz nitqində var-
varizmlərdən istifadə edən azərbaycanlılar az deyil. Sözsüz ki, onların işlətdikləri 
əcnəbi  sözlərinin hamısı alınma hesab oluna bilməz. Söz o zaman alınma hesab 
edilə bilər ki, sözalan dilə keçdiyi, zaman həmin dil tərəfindən tam mənimsənilsin. 
A.Hudsun əksinə olaraq dilçi V.Y. Rozoneviç "əcnəbi elementlərin sözalan dil 
tərəfindən mənimsənilməsini və alınma sözün bu mənimsənilmənini nəticəsi oldu-
ğunu" yazır.(15.s.11) Göründüyü kimi, alınma sözlər yad sözlərdir. Lakin dil bu 
alınmanı aktiv şəkildə mənimsəyərək onu cəmiyyətin tələb etdiyi norma səviyyəsi-
nə qaldırır. Bu yad sözlərdən törəyən alınma sözləri tədricən dil tərəfindən özün-
küləşdirir.  

 Alınmalara müxtəlif aspektlərdən yanaşaraq sözalma hadisəsini tədqiq edən 
dilçilərin xeyli sayda müxtəlif, uyğun və eyni zamanda zidd fikirlərinə rast gəlirik. 
Alimlər alınmaları mənşəyinə, mənbəyinə, işlənmə dairəsinə, alınma tarixinə və 
başqa xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırır. 

Dilçi H.Həsənov sözlərin bir dildən başqa dilə keçmə yollarını 2 qrupa bölür: 
1) gəlmə sözlə 
2) alınma sözlər (8.s.20) 
Müəllifin fikrincə dilə zorakı və məcburetmə yolu ilə daxil olan sözlər 

gəlmə sözlər hesab edilir. Lakin  T.Yaqubova buna şərh verərək bildirmişdir ki, 
"gəlmə söz termininə etiraz edir, həmin sözlərin əvəzinə ""gətirilmə" söz 
işlənməsini məqbul hesab edir.(16.s.28) Bu fikrə dilçi alim A.M.Qurbanovun da 
yanaşması qüvvət verir. Belə ki, alim dilimizə zorla gələn sözlərə ""gəlmə sözlər 
deyil", "məcburi alınmalar” adı vermişdir. (17.səh.194) A.M.Qurbanovun 
yanaşmasını daha doğru hesab etmək olr. Belə ki,”gəlmə” və “gətirilmə” ter-
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minindən fərqli olaraq “məcburi alınmalar” fikri daha dəqiq və dlğun ifadə edir. 
Alınmaları ümumişlək alınmlar, beynəlmiləl alınmalar, ekzotizmlər, var-

varizmlər olmaqla 4 qrupa bölünür.  A.Qarayev isə bu qruplaşmanı  bir az dəqiqləş-
dirərək belə qruplaşdırır: 

1)alınma sözlər 
2)gəlmə sözlər 
3)keçmə sözlər 
4)yad sözlər 
Belə ki, alimin fikrincə alınma sözlər dedikdə müəyyən tarixi zərurət nəticə-

sində, gəlmə sözlər dedikdə isə müəyyən zorakılıq və müdaxilə nəticəsində işlənən 
sözlər nəzərdə tutulmalıdır. Lakin bölgünün bu iki bölməsi çaşqınlıq yaradır. Alın-
ma sözlər terminin özü bölgü kimi deyil, başlıq kimi verilsəydi daha dəqiq ola bilər-
di. Əslində müəyyən zorakılıq və müdaxilənin hesabına yaranan sözləri də müəyyən 
tarixi zərurət nəticəsində yaranan sözlər siyahısında vermək mümkündür. Dilçi böl-
güsündə şifahi şəkildə alınan terminləri keçmə sözlər kimi nəzərdə tutur. Yad sözlər 
adı altında nəzərdə tutduğu sözlər isə tərcüməsiz başa düşülməyən alınmalar kimi 
qeyd olunur. 

B.Xəlilovun fikirlərinə diqqət yetirsək görərik ki,  o, alınmaları zəruri və məc-
buri alınma sözlər başlığı altında iki yerə ayırır. ”Başqa dillərdən müəyyən tələbatla 
bağlı olaraq alınan sözlər zəruri alınmalardır.Zorakılıq nəticəsində alınan yaxud ke-
çən sözlər isə məcburi alınmalardır.” Alimin fikrincə xalqın mədəni yüksəlişi ilə 
əlaqədar olaraq dilə keçən sözlər zəruri alınmalar,istilalar dövründə dilə keçən söz-
lər isə məcburi alınmalar adlanır.Buna nəzərən qeyd etmək olar ki,ərəb,fars mənşəli 
sözlərin böyük qismi məcburi alınmalar hesab edilə bilər. 

"Alınma" deyəndə, bu məfhum altında artıq dilimizin təbiətinə tam mənada 
uyğunlaşmış doğma sözlər içərsində  əriyib qaynamış xəlqiləşmiş leksik vahidlər 
nəzərdə tutulur"(18.s.201) deyən T.Əfəndiyevanın bu fikrinə əsaslansaq klassik 
(ölüb getmiş) dillər arasında qədim yunan, latın, qədim yəhudi, misir, şumer, ba-
bil, sanskrit, pəhləvi və b. dillərin vaxtilə fəal olduğu məlumdur. Həmin alınma-
ların saysız hesabsız nümunələrinə bu gün də rast gəlirik. Lakin bu alınmalar 
tam mənasında assimilyasiya olduğundan onların məxəzlərinin izləri itmişdir və 
yalnız azsaylı kitabələri qalmış belə dillər haqqında nəsə söyləmək mümkün 
olur. Halbuki klassik dillərdən bir çoxunun yalnız adı məlumdur. Belə bir 
vəziyyətdə tədqiqatçılar müxtəlif dillərdə hələ də işləkliyini saxlamış və klassik 
mənada "internasionalizmlər" adlanan beynəlxalq leksik-morfoloji fondun əsa-
sını təşkil edən yunan-latın qrupuna diqqət yetirməyə məcbur olmuşlar. Qədim 
yunan və latın dilləri artıq sıradan çıxmış olsa da, müasir Qərb dillərində və rus 
dillərində onların hələ də işlək ünsürləri qalmaqdadır. Bu dillərin tərkibinin mü-
hüm hissəsini ortaq klassizmlər təşkil edir. 

Ə.Dəmirçizadənin "Azərbaycan dilinin üslubiyyatı" əsərində də alınma 
sözlərin əcnəbi sözlərlə eyniləşdirildiyini görürük. Lakin alınmaları daha dərindən 
öyrənərkən onların əcnəbi sözlərdən fərqləndiyinin şahidi oluruq. Belə ki, yuxarıda 
qeyd etdiyim kimi, alınma söz etimon dildən sözalan dilə keçərək mənimsənilən , 
qaynayıb qarışan, uyğunlaşan sözə deyilir. Əcnəbi dilçilərindən A.V.Superanskaya 
və E.Hauqenin linqivistik baxımdan bölgüləri diqqət çəkir. 
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Belə ki, E.Hauqen alınmaları 3 yerə bölür: 
1)morfem dəyişikliyi olmadan alınma  
2)qismən morfem dəyişikliyi ilə alınma 
3)tam morfem dəyişilməsi ilə alınma(7. s.8) 
E.Hauqendən fərqli olaraq A.V.Superanskaya bu bölgünü bir az da 

dəqiqləşdirərək aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 
1) yazıda dəyişiklik edilmədən bilavasitə alınma 
2) transliterisiya başqa yazı ilə verilməklə alınma 
3) elmi və tədris ədəbiyyatında elmi, fonetik və fonematik transkripsiya ilə 

alınma 
4) öz hərfləri ilə məhdudlaşmaqla praktik transkripsiya ilə alınma 
5) doğma dilin qrammatik vasitələri ilə morfoloji cəhətdən ifadə edilməklə 

alınma 
6) tam və ya qismən tərcümə olunmaqla leksik ifadə alınma 
Alınmaları "ədəbi və danışıq dili vasitəsilə alınma sözlər" deyə qruplaşdıran 

A.M.Qurbanov "ədəbi dilin yazılı forması əsasında, yəni kitab vasitəsilə keçən 
sözlərin çoxu məhdud dairədə işlənir" (17.s.194) deyə fikir bildirir. 

Araşdırmalara baxsaq məlum olur ki, alınmaların böyük bir qismi şifahi 
yolla keçən sözlərdir. Belə ki, müəyyən tarixi şərait, ticarət əlaqələrinin 
genişləndiyi dövrdən dilə şifahi şəkildə keçən, sonradan avtoxton dildə özünə yer 
tutan alınmalar əksəriyyət təşkil edir. V.M.Belkinin fikrincə "Yazılı -ədəbi dildə 
çıxarılmış alınmalar bir qayda olaraq, danışıq-dialekt nitqində saxlanılır". 
(19.s.62) 

Alınmaların taleyi də müəyyən tarixi şəraitə bağlıdır. Belə ki, hansısa bir 
dövrün məhsulu olan, vaxtilə hətta ümumişlək sözlərə belə çevrilən alınmalar elə 
tarixi zərurətdən irəli gələrək köhnəlməyə məruz qalmış, arxaik sözlər fonduna 
keçməyə məcbur olmuşlar. Bu sözlərin əksəriyyətini ekzotizmlər təşkil edir  desək 
yanılmarıq. Dövrümüzdə bu sözlərə Sovet imperiyasının hökmranlıq etdiyi 
zamanların bədii əsərlərində rast gəlirik. məs:Şura höküməti bərpa olduqda Səməd 
dayı siyasi dəyişikliyi tədqiq etdi, yalnız kommunist firqəsinin hökümət 
sürdüyünü öyrəndi və "Hümmət" və "Ədalət"çilərin bu firqəyə mənsub olduğunu 
bildi.   (20. s.85) 

Şura höküməti kommunist, firqə sözləri bu gün dövrün tələbinə uyğun 
olaraq köhnəlmiş sözlər siyahısında yer almışdır. 

Alınmalardan, onların növlərindən danışarkən bu sözlərin mənimsənilməsi 
prosesindən danışmaq lazım gəlir. A.M.Qurbanov alınmaların mənimsənilməsini 
sözlərə fonetik, semantik, qammatik dəyişiklik mənimsənilməsini qeyd edir 

Alimin fikrinə görə fonetik dəyişmə zamanı sözdə ya bir söz başqası ilə əvəz 
olunur və ya sözə bir səs artırılır yaxud ixtisar edilir. Semantik dəyişikliyə alınma 
söz reseptor dildə öz mənasını müəyyən dərəcədə dəyişməklə, tam mənanı itirərək 
yeni mənada işlənməklə, bir neçə məna bildirməklə uğrayır. Qrammatik dəyişmə 
zamanı isə söz mənbə dildə bu və ya digər nitq hissəsi olduğu halda,  alınma 
nəticəsində başqa sözə çevrilir və yaxud mənbə dildə müstəqil məna kəsb edərkən 
başqa dilə keçən zaman şəkilçiləşir. (20. s.206-209) 

Ümumiyyətlə alınmaların mənimsənilməsində assimilyasiyanın rolunu inkar 
etmək olmaz. Əgər alınmalar dilə daxil olub vətəndaşlıq hüququ qazanırsa deməli 
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resepient tərəfindən assimilyasiya olunub.Bu gün dilimizdə kifayət qədər 
alınmalar vardır ki, assimilyasiyaya uğramışdır.Diqqət etsək görərik ki, 
assimilyasiya hadisəsi özünü əsasən  şifahi ünsiyyət nəticəsində keçmiş sözlərdə 
göstərir. 

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə diqqət etsək saysız hesabsız alın-
malarla rastlaşırıq. Bu alınmalara da münasibət birmənalı deyil. Bəzi dilçilər 
hesab edirlər ki, alınmalar dilə zənginlik gətirərək dilin söz bazasını artırır, 
bəziləri isə razılaşmayaraq bildirir ki, dilə daxil olan lazımsız alınmalar dili 
“çirkləndirir". 

"Dilə hər cür əcnəbi sözü gətirmək, lüğət tərkibini zibilləndirməkdir". 
(10.s.98) Ə.Dəmirçizadənin fikrinə qüvvət olaraq V.Q.Belinskinin qeydini yada 
salmaq olar. “Doğma dildə eyni qüvvədə olan söz əvəzinə xarici dilin sözünü 
işlətməklə sağlam mənanı və sağlam zövqü təhqir etmiş olarıq". 

Ehtiyac nəticəsində alınmaların özləri iki qrupa bölünür; mütləq alınmalar, 
məqsədsiz alınmalar. Burada məqsədsiz alınmalar termini şərti götürülür, çünki 
əslində hər bir alınma söz "dili çirkləndirməklə" yanaşı, ona nə isə bir yenilik gə-
tirir. (5. s.40) Abbasovanın bu fikrinə əsasən demək olar ki,  əsərin 1995-ci ildə 
yazılmasını nəzərdə tutsaq keçmiş 18 il ərzində dilimizə həqiqətən çoxlu sayda 
lazımsız və məqsədsiz şəkildə alınmalar daxil olmuşdur. Bu sözlər dilə hər hansı 
bir yenilik gətirsə də dili çox ciddi şəkildə korlayır və ən əsası dildə müəyyən si-
nonimlik yaradaraq bir müddət sonra milli sözlərimizin arxaik sözlər fonduna keç-
məsinə zəmin yaradır. T.Yaqubovanın “Əgər alınmalar zərurət nəticəsində dilə 
gəlirsə,o zaman dilə müsbət təsir edir,lüğət tərkibinin zənginləşməsinə xidmət 
edir. Əgər alınmalar məcburi yolla gətirilirsə, bu zaman onlar dağıdıcı funksiya 
daşıyır” fikriylə  razılaşmalı oluruq.(15.s.36) XXI əsrin elmi nailiyyətləri texniki 
tərəqqi, yeni kəşflər yeni sözlərin, yeni terminlərin yaranması deməkdir. İnsan onu 
əhatə edən bütün obyektlərə söz tapmışdır. Sözlər bütün hərəkət  və vəziyyətləri, 
elmi texniki inkişafın bütün cəhətlərini, hətta insan ideyalarınıda adlandırmağa 
qadirdir. 

Deməli, nə qədər ki, insanlar, onların ideyaları, kəşfləri, elmi texniki 
sivilizasiya var, yeni terminlər və onların alınması prosesi davam edəcəkdir. Lakin 
dilçilərin yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərini əsas tutaraq demək olar ki, mümkün 
qədər dili daxil olan lazımsız və məqsədsiz alınmalardan qorumaq, dili mənasız 
yükləməyə məruz qoymamaq daha doğru hesab olunardı. 
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Гюнел Пашайева 
История и происхождение заимствованная обогащение лексический состав 

Азербайджанского языка 
Резюме 

 
Происхождение Азербайджанского языка с точки зрения слов словаря 

богата и разнообразна. Это разнообразие связано с политическими со-
бытиями, которые произошли в определенные исторические периоды. 
Известно, что лексика богатые арабского, персидского, русского слова.В 
статье говорит нам словам  происхождения, и история об источнике их 
получения. Иностранные лингвисты сослаться на мнения местных и заимс-
твованных слов были снова учился, пытался дать подробную информацию 
о них. Лексические заимствования в языке, включенных в нынешней 
ситуации, статья отражает мнения, собранные о них. В данной статье 
представлены взгляды и мнения материалов можно использовать в 
качестве материала, пригодного для возродиться зрения истории языка 
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Gunel Pashayeva  
History and sources of borrowings  enriching lexical composition in 

Azerbaijani language 
Summary 

 
The origin of Azerbaijani language in terms of vocabulary words is rich and 

diverse. This diversity is due to the political events that occurred in certain histori-
cal periods. It is known that the vocabulary  is rich of Arabic, Persian , Russian 
words. In this article tells us about  words of origin, and history the source of their 
receipt. The foreign  linguists refer to the views of local and borrowed words were 
studied again, tried to give detailed information about them. Lexical borrowing in 
the language included in the current situation, the article reflects the opinions 
collected about them. Presents  the views and opinions  of the materials can be used 
as a material useful for the revive  of the history of language in this article  
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QURANİ-KƏRİMDƏ ƏCNƏBİ  SÖZLƏRİN İŞLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
VƏ MİRZƏ HƏSƏN YÜZBAŞOVUN  PEYĞƏMBƏR KƏLAMLARINI ƏKS  
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Açar sözlər: Quran, ərəb dili, qeyri-ərəb dili, ayə, surə 
Ключевые слова: Коран, арабский язык, слова неарабского, происхождения. 
Key words: Koran, Arabic language, non-Arabic origin words  

 
Quran islam dinin əsas müqəddəs kitabıdır. Həmçinin məlumdur ki, Quran 

konkret ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı olub, müəyyən sosial münasibətlər zə-
minində meydana gəlmişdir. İslam dininin nümayəndələri və burjua islamşünasları 
Quranun Məhəmməd peyğəmbərin əsəri olduğu göstərirlər. Digər tərəfdən, islam 
ruhaniləri Quranın göydən Allah tərəfindən Cəbrayıl vasitəsi ilə Məhəmməd pey-
gəmbərə göndərildiyini sübut etməyə xüsusi səy göstərmişlər. Quranın ayrı-ayrı his-
sələri öz məzmununa və üslubuna görə o qədər müxtəlifdir ki, onu bir müəllifin əsə-
ri hesab etmək olduqca çətindir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, Quran 1400 ildən çox 
islam dininin yayıldığı ölkələrdə xalqların savadlanmasında əvəzsiz rol oynamışdır. 

İslam din xadimləri və müsəlmanlar Quranı «kəlami-şəri», «Allahın kəlamı», 
yaxud «Allah sözü», «Allahın vəhyi», «Kitablar anası» və nəhayət «bütün dünyaı 
və xalqları maarifləndirən kitabı» adlandırırlar. Ruhanilər Quranı bel ətəsvir etmək-
lə onun ilahiliyinə və müqəddəsdiyinə inamı möhkəmləndirməyə çalışırlar. 

Quranda Məhəmməd peyğəmbərin həyatının çox cüzi bir hissəsi əks olunmuş-
dur. Quran ərəblərin tarixində orta əsrlərin ilk dövrlərinin qiymətli və tarixi abidəsi-
dir. Quranın çox hissəsi qafiyəli nəsr şəklində yazılmışdır. Bütövlükdə Quran 114 
surədən və 6200 ayədən ibarətdir. Surələr bir-birindən bismillahla ayrılır. Hər bir 
surə ayələrə bölünür. Quranın surələrindən olan bölmələri danışıq dilinə uyğunlaş-
dırılmışdır. 

Quran elmləri tarixində mübahisə edilən mövzulardan biri də Qurani-Kərimdə 
qeyri-ərəb mənşəli sözlərin olub-olmaması məsələsidir. Quran elmlərinə dair təlif 
edilən əsərlərdə «Ğəribu-l-Quran» başlığı altında tədqiq edilən bu mövzu ilə əlaqə-
dar fərqli mülahizələr mövcuddur. Bir qrup alim Quranda qeyri-ərəb mənşəli sözlə-
rin varlığını qəbul etdiyi halda, digər bir qrup isə buna qarşı çıxır. 

Quranda qeyri-ərəb sözlərin olmadığını iddia edənlər də vardır. Onular Qu-
randakı bəzi ayələrə əsaslarırlar. Bunların başında Məhəmməd b. İdris əş-Şafei gə-
lir. Şafeiyə görə, Quranda bir dənə də qeyri-ərəb mənşəli söz yoxdur. Məhz Quranın 
özü Allahın kitabında ərəb dilindən başqa heç bir dildəki sözlərin olmadığına işarə 
edir. Şafeiyə görə, Quranda qeyri-ərəb mənşəli sözlərin olmadığının sübutu «Biz 
hər bir peygəmbəri yalnız öz millətinin dili ilə göndərdikk i, (Allahın əmrlərini) ona 
izah edə bilsin» (İbrahim surəsi, 4-cü ayə). 

Bundan başqa, İbn Cərir, Əbu Ubeydə, Kadi Əbu Bəkr və İbn Faris kimi 
alimlər də bəzi ayələrə söykənərək, Quranda qeyri-ərəb mənşəli sözlərin olmadığını 
bildirərək Şafei ilə ilə eyni fikri paylaşmışlar. 
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Qısaca Quranda qeyri-ərəb kəlmələrin varlığını inkar edənlə bu müqəddəs 
kitabın açıq bir ərəbcə nazil olduğunu bəyan edən ayələrinə istinad edirlər. 

Yuxarıa qeyd etdiyimiz kimi bir çox alim Quranda qeyri-ərəğ mənşəli sözlə-
rin varlığını qəbul edirlər. Bu alimlər Qurankı belə sözlərin sayını müəyyən etməyə 
çalışmış və 700-ə yaxın olduğunu qeyd etmişlər. 

Digər tərəfdən səhabə zamanından etibarən, Quranda qeyri-ərəb hesab edilən 
sözlərin mövcudluğu qəbul edilmişdir. Belə ki, Suyuti İbn Abbas, Mücahid, Dəhhaq 
kimi səhabə və tabiin alimlərindən, İnd Əbi Hatəm, İbn Cərir, Səaləbi və başqa dilçi 
alimlərin nümunə gətirərək Quranda çoxlu sayda qeyri-ərəb mənşəli sözlərin oldu-
ğunu bildirmişlər. 

Ğəribu-l-Qurana dair erkən dövrlərdən etibarən müstəqil əsərlər də təlif edil-
mişdir. bu mövzu ilə əlaqədar ilk əsərin sahibi Əban b. Təğlibdir. 

Əban İnb Təğlibdən başqa Əbu Osman əl-Mazimi, Əbu-Cəfər ər-Ruvvasi, 
Müərric ibn Amr ən-Nəhvi, Əli ibn Məhəmməd əs-Səmisati, Əbu Ubeydə Məmər 
əl-Müsənna, Əbu Ubeyd Qasım ibn Səllam, İbn Dureynd əl-Kufi ət Təbəri ən-Nəh-
vi və s. kimi çoxlu sayda ali Ğəribu-l-Quran sahəsində əsər təlif etmişlər. 

Bu nöqtədə bir məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Quranda qeyri-ərəb mə-
nşəli sözlər vadrı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Bu iddianın sahibləri o günə qədər 
ərəblərin o günə qədər istifadə etmədiyi bir sözün Allah tərəfindən Quranda nazil 
edilməklə ərəb dilinə daxil edilməsini, yoxsa artıq ərəblərin istifadə etdiiy 
ərəbcələşmiş qeyri-ərəb mənşəli sözlərin istifadə edilməsini nəzərdə tuturlar? Bu 
sualın aydınlaşdırılması problemi həllinə yaxından kömək edəcəkdir. 

Fikrimizcə, Quranda qeyri-ərəb mənşəli sözlərin valğının inkar edənlər sualı-
mızın birinci hissəsini, qəbul edənlər isə ikinci hissəsini nəzərdə tuturlar. Bizə görə 
də, sualın birinci hissəsi əlbəttə ki, yuxarıda qeyd olunan Quran ayələrinə ziddir. 
Quranda o günə qədər ərəblərin istifadə etmədiyi heç bir kəlmə yoxdur. Çünki əgər 
Quranda ərəbcə olmayan sözlər olmuş olsaydı, ayədə buyrulduğu kimi Quranın tam 
mətni açıq-aydın ərəbcə olmuş olmazdı. 

Sualımızın ikinci hisəssinə gəldikdə isə, bunu qəbul etmək fikrimizcə Quranın 
açıq aydın ərəbcə nazil olduğunu bəyan edən ayələri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Bəs 
ərəbcələşdirilmiş sözlər nə deməkdir? 

Məlum olduğu kimi, tarix boyunc dillər müxtəlif səbəblərdən bir-birlərindən 
təsirlənmiş və bir-birindən söz kəlmə alıb-vermişlər. Ərəb dili də təbii olaraq başqa 
dillərdən təsirlənmişdir. 

Əslində ərəbcələşmiş sözlərin başqa dillərdən alındığı kimi ərəb dilinə daxil 
edilməsi demək deyil. Ərəbcələşmişdirmə, hər hansı bir dildən alınan sözün ərəb 
dilinə məxsus olan qəliblərdən birinə salınması və bu vəznə daxil edildikdən sonra 
ərəbcə olmasıdır. Yəni ərəbcələşmiş sözlər, ərəblər tərəfindən qəbul edilmiş – tam 
mənasıyla ərəbcə hesab edilir. Həmin sözlər islama qədər artıq ərəblər tərəfindən 
geniş şəkildə istifadə edilirdi və bu sözlər cəhilliyə dövrü ərəb şairlərinin seirlərin-
dən də öz əksini tapmışdır. İmruul Qeys, Ləbid kimi şairlər öz yaradıcılıqlarında 
alınma sözlərdən istifadə edir və bu cür ərəbcələşmiş sözlər sırf ərəb dilinə aid söz-
lər kimi qəbul edirdilər. Məsələn, İbn Abbasın «Şeir ərəbin divanıdır. Allahın en-
dirdiyi Quranın bir sözünü başa düşmədiyimiz vaxt ərəbin divanına müraciət edir, 
mənanı orda axtarırıq» dediyi rəvayət edilir. 
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Elə isə bir çox alimin də qəbul etdiyi kimi, Uca Allahın Quranda qeyri-ərəb 
mənşəli, lakin Quranın nazil olduğu dövrdə artıq ərəbcələşmiş sözlərdən istifadə et-
mişdir. Quranda bir sıra xarici dillərdən alınma sözlərin varlığı isə Müqəddəs Kitab-
da qeyri-ərəb mənşəli sözlərin mövcud olması mənasını daşımır. Belə ki, Quran 
özündə ərəbcə olmayan sözlər deyil, ərəbcələşmiş sözlər ehtiva edir. 

Məqaləmizin bu yerində Quranda ərəbcələşmiş qeyri-ərəb mənşəli sözlərin 
varlığını qəbul edən erkən dövr təfsirçilərindən bir-iki nümunə göstərmək yerində 
olar. Məsələn, erkən dövr təfsirçilərindən Qummi, Taha surəsinin ilk ayəsi olan 
«Taha» kəlməsinin Təyy dilində «Ya Məhəmməd» olduğunu söyləyir. Yenə Qəsəs 
surəsi 82-ci ayədə zikr edilən «veykəənnə» sözünün Süryani dilində alınma oldu-
ğunu bildirir. u dövrün bir başqa təfsirçisi Əyyvşi belə nəql edir ki, İmam Baqir (ə) 
və İmam Sadiq (ə) Hud surəsi 42-ci ayədə keçən «ibnəhu» sözünün əsilinin Təyy 
dilindəki «əbnəhu» olduğunu və «arvadının oğlu» mənasında işləndiyini söyləyirlər.  

Təqdi olunan nümunələrdən aydın olur ki, həm Əhli-beyt İmamları, həm də 
alimlər Quranda qeyri-ərəb mənşəli sözlərin varlığını qəbul edirlər. Quranda 
ərəbcələşmiş qeyri-ərəb mənşəli sözlər mövcuddur və bu Quran ayələrinə zidd 
deyildir. XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitində lirik şeirləri ilə fərqlənən Mirzə Həsən 
Qarabağı Yüzbaşovun adına tədqiqatçı alimlərin əsərlərində az təsadüf edilir.  

M.Tərbiyət “Hədiqətüş-şüəra” adlə təzkirəyə əsaslanaraq “Danişməndani-
Azərbaycan” əsərində Kaşif Qarabağı adlı bir şairin adını çəkmiş, onu XIX əsrin 
“Söz ustalarından biri” kimi göstərmişdir. Bu şair Mirzə Həsən Qarabağıdır.(1;3) 

Mirzə Həsən müasirləri arasında gözəl məsnəvi yazan bir şair kimi tanınmış-
dır. “Rəsmi vilayəti Qarabağ və şəhri-Şişə” (Qrabağ vilayəti və Şüşa şəhərinin adət-
ləri), “Oğluma nəsihət əsərləri, Xurşudbanu Natəvana, Mir Möhsün Nəvvaba, Hacı 
Abbas Agəhə yazılmış məktubları və təmsilləri şairin rəvan dilinə, sənətkarlıq mə-
harətinə sübutdur. (1;5) 

Şairin “Oğluma nəsihət” əsəri başdan-başa peyğəmbər kəlamları ilə səsləşən, 
XIXI əsr Qarabağ mühitinə bir nur kimi yayılan sənət nümunəsidir. 

Bu əsər şairin islam dinindən, islam qanunlarından xəbərdar olmasını, pey-
ğəmbər kləamlarını dərindən bilməsini sübuta yetirir. Bu da ondan irəli gəlir ki, şair 
mədrəsə təhsili görmüş, ərəb dilini mükəmməl öyrənmişdir. 

İslam dinində əxlaqın çox böyük əhəmiyyətə malik olduğunu dərk edən şair 
bu əsəri yazarkən islam qanunlarına əsaslanmışdır. İslamın əsas qayəsi insanları 
gözəl əxlaq sahibi kimi təkmilləşdirməkdir. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd 
əleyhüssəlam belə buyurmuşdur: “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün 
göndərildim”. Bir müsəlmanın dəyəri onun əxlaqının gözəlliyi ilə ölçülür. Bu 
mövzuda Həzrəti Peyğəmbər ona ən yaxın insanların gözəl əxlaq sahibi olduğunu 
bildirmişdir. O “Allah yanında ən sevimli qullar   

Peyğəmbərin hədislərindən ruhlanan şair öz mənəvi aləmin işığını “Oğluma 
nəsihət” əsərindən əks etdirmişdir. 

Əsər beş hissədən ibarətdir: 
I hissə “Kibr və lovğalıq haqqında” 
II hissə “Elm haqqında” 
III hissə “Yoldaşlıq haqqında” 
IV hissə “Qumarın zərəri”  
V hissə “İçkinin zərəri” adlanır. 
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Əsərin I hissəsində şairin kibr və lovğalıq haqqındakı fikirləri, düçüncələri öz 
əksini tapır. Şair oğluna yersiz məğrumluqdan lovğalıqdan uzaq olmağı tövsiyə 
edir; Şairin fikrincə ağıllı insan heç vaxt lovğalanmamalı, içində özünü gözdən 
salmamalıdır: 

Kibr eyləmə xəlqə, olma mərur, 
Kibr ilə cahanda olma məşhur. 
Hər kimsə ki, oldu kibrə rağib, 
Divanəliyə olubdu talib (2;166) 
 

“Kibrə hörmət bəsləyənlərin axırı divanəlikdir” deyən şairin fikri 
Peyğəmbərimizin “Ədəbi olmayanın ağlı da olanın kəlamından irəli gəlir. (3;23) 

Əsərin II hissəsində şair elm haqqında oğluna dəyərli məsləhətlər verir, elmin 
hər kəlamını bər- adlandırır. 

Elmə böyük hörmət bəsləyən şair “elmə, dilə hörmət eləməklə haqqa getmiş 
olarsan” deyə oğluna belə söyləyir: 

Burada şair “xudaşünas olarsan” deməklə İslamın əsas qayəsi “Elmi” nəzərdə 
tutmuşdur. 

Elm Allah Taalanın sifəti və onun bəşəriyyəti ilk fərmanıdır. Qurani Kərim 
“Oxu! Buyruğu ilə başlamış, Allahın birliyinin dılması ilə davam etmiş, 
tənbəllikdən əl çıkibişləməyi müsəlmanların qarşısına bir məqsəd qoymuşdur. 
Peyğəmbərimiz də üç məsələyə böyük əhəmiyyət vermişdir: (4;28) 

1. Elm 
2. İnam 
3. Əməl 
Mirzə Həsən Yüzbaşov da bu qanunlara böyük hörmət miş, “Oğluma nəsihət” 

əsərində elmə üstünlük vermiş, elmi dövlətdən üstün tutmuşdur. 
Peyğəmbərimizin “Elm istifadə olunduqca artar, mal isə azalar.” (4;30) 

kəlamına əsaslanaraq şair oğluna belə deyir: 
Şair özümün var-dövlətinin əldən getməsinə təəssüflənmir, elminin onu 

havadar olmasına, yar olmasına sevinərək belə deyir: 
Oğluma nəsihət əsərinin III hissəsi “Yoldaşlıq barədə adlanır. Şairin oğluna 

nəsihəti budur ki, Əsli olmayanla yoldaşlıq etmə, yoxsa bəlaya düçar olarsan. Şair 
oğlunu qəza bəladan uzaq olmağa səsləyir. Şair dost seçərkən oğluna ehtiyatlı 
olmağı, hər bir özünə dost tutmağı arzulayır: Şairin fikrincə əsl dost rəftarı gözəl, 
ədəbdə, kamalda seçilən bir insan olmalıdır. Şairin bu fikirləri Peyğəmbərin “İnsan-
ların ən fənası birinə bir üz, başqasına başqa üz göz ikiüzlü adamdır” (3;21) 
kəlamından irəli gəlir. Əsrin IV hissəsində qumarın ziyanından bəhs olunan oğluna 
qumarın ziyanını bildirir, insan üçün çoxtəhlükəli olduğunu göstərir: 

Şair oğluna insanın ləyaqətini, şərəf və namusunu qumardan uzaq olmağı 
tövsiyə edir: Şair oğlunu hər iki dünyada ziyankarlıqdan uzaq olmağa səsləyir. Bu 
fikirlər Peyğəmbərimizin “Bu dünyada insanlara əzab verənlər qiyamət günü ən 
şiddətli əzaba düçar olarlar” kəlamı ilə səsləşir (3;16). Əsərin  V hissəsi “İçkinin 
zərəri” adlanır. Şair oğluna əlinə şərab almamağı, dinini itirməməyi məsləhət görür: 

Bu aydan görürük ki, şair islam dininə olan məhəbbətini dirmiş, oğlunu 
dinimizə zidd adətlərdən qorumağa çalışmışdır. 

Şair oğlunu şərabdan uzaq olmağa səsləyir. 
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“Övladınızla xoş rəftar edin və onlara gözəl tərbiyə verin” - (3;19) 
Peyğəmbərimizin bu hədisini şair öz mənəvi aləminə bir işıq yaymış, elmə dəyər 
verən, əxlaqi gözəlləşdirən, mənəviyyatı ucaldan gözəl bir xəzinə - “Oğluma 
nəsihət” əsərini yaratmışdır. Şair şerin hər bir hissəsini hədislərə uyğun olaraq 
seçmiş. İslam dininin insana nak etiqad, yüksəkəxlaq bəxş etdiyini bildirmək 
istəmişdir. airin əxlaqlı insan olduğunu göstərən bu əsər gələcək nəsillərə bir tərbiyə 
vasitəsidir. Ümumiyyətlə Mirzə Həsən Yüzbaşov yaradıcılığı geniş hərtərəfli tədqiq 
olunmadığından öz tədqiqatçılarının gözləyir. 
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С.Багирова 
Слова не арабского происхождения в Коране 

Резюме 
 
В настоящей статье рассматривается вопрос о существовании или не 

существовании в Коране слов, не арабского происхождения. Здесь отмечается, 
некоторые мусульманские учёные отрицают присутствий в тексте Корана 
неарабского происхождения. В качестве доказательства приводятся ис-
торические аяты. Другие же учёные, утверждают, что в Коране, всё же, от-
сутствуют арабизированные слова неарабской этимологии. 

 
S.Bagirova 

Non-Arabic origin words in Koran 
Summary 

 
This article deals with the existence or absence of the non-arabic origin words 

in Koran. It is noted that some Islam scientists deny the existence of non-arabic 
origin words in Koran. As a fact the show the Koran ayets. But some scientists 
consider the existence o non-arabic origin words are possible in Koran. According 
to these opinion there are a lot of non-arabic origin words in Koran. 
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HƏMZƏ DAYAQLARININ ORFOQRAFIYASI 
 

Açar sözlər: həmzə, əlif (ا), vav (و), yə (ي), hərəkə, fəthə, kəsrə, dammə 
Ключевые слова: хамза, алиф (ا), вав (و), йа (ي), харака, фатха, касра, дамма    
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Hərfən “iynə”, “sancma”, “batırma” mənalarını bildirən həmzə (َهْمَزٌة və yaxud 

 samiti haqqında hələ ən qədim ərəb dilçiləri və qrammatikləri qiymətli kitabça (َهْمٌز
və elmi məqalələr, risalələr yazmışlar. Həmzənin orfoqrafik prinsipləri orta 
əsrlərdən başlayaraq ta müasir dövrümüzədək alimlər qarşısında bir problem olaraq 
qalmaqdadır (4, s.18). 

Həmzə müstəqil bir hərflə deyil, “ء” işarəsi ilə göstərilir, həmin işarə müxtəlif 
fonetik şəraitdə gah sərbəst bir fonem kimi çıxış edir, gah da zəif hərflərdən ibarət 
“həmzə dayaqları”ndan asılı vəziyyətə düşür. Ə. C. Məmmədovun “Ərəb dili” 
dərsliyində həmzə dayaqlarının seçilməsi haqqında yazılır ki, başlanğıc 
həmzəsindən başqa, bütün qalan hallarda həmzə dayaqlarını düzgün yazmaq üçün 
xüsusi orfoqrafik qaydalar var. Həmzənin hərəkəsi ondan əvvəlki qonşu hərfin 
hərəkəsi ilə aşağıdakı üstünlük sisteminə əsasən müqayisə edilir və hansı 
üstündürsə dayaq da ona müvafiq şəkildə seçilir. Üstün hərəkə kəsrədirsə “yə” hərfi 
)ا( ”fəthədirsə “əlif ,(ى) , dammadırsa “vav” hərfi )و(  işlənir (3, s.22).  

Bəzi dilçilər (əl-Fərra, İbn Cinni) həmzənin daima əlif dayağı ilə, digərləri 
ondan əvvəlki hərfin hərəkəsinə uyğun dayaqla, başqaları həmzənin öz hərəkəsinə 
uyğun dayaqla, bir ayrısı həmzənin fonetik hadisələr nəticəsində zəif hərflərə 
çevrilməsini əsas götürərək yazılışını, bir sıra alimlər isə həmzəyə digər samitlər 
kimi ayrıca bir hərfin həsr edilməsini və s. fikirləri irəli sürmüşlər (5).  

Həmzə foneminin yazılışındakı dolaşıqlıq dilçiliyin müxtəlif sahələrinə, 
xüsusilə leksikoqrafiyaya mənfi təsir göstərməyə bilməzdi. Qeyd edilən mənfi 
təsirlərin bir hissəsi həmzəli sözlərin lüğətlərdə sıralandırılması ilə əlaqədardır.  

Həmzəli sözlərin sıralandırılmasında orfoqrafik prinsip (həmzə dayaqlarının 
nəzərə alınması) bir sıra qədim lüğətlərdə də tətbiq edilmişdir. Bunlardan əl-
Fəyyuminin “Əl-misbah əl-münir” lüğətinin adını çəkmək olar. 

Əl-Fəyyumi həmzəni bir hərf hesab etməmiş və onun  بئر، ذئب، بؤس، فأس، رأس  
kimi sözlərin tərkibində تسهيل (tam reduksiya, zəifləmə) hadisəsinə uğrayaraq  ،بيـر
 ى، و، ا sözlərinə keçməsi və bu sonuncuların tərkibində ذيـب، بـوس، فـاس، راس
hərflərinə çevrilməsi faktından çıxış etmişdir (6). 

Həmzə sözün əvvəlində, ortasında və axırında gələ bilər. 
 
I Başlanğıc həmzəsi (əvvəldə gələn həmzə) 
 

1. Başlanğıc həmzəsi üçün ərəb dilçiliyində yalnız əlif daim həmzə dayağı rolunu 
oynayır:  .və s َأْسَماٌء   ِإْآَراٌم، 
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2. Başlanğıc (deyilən) həmzədən əvvəl bu və ya digər ədat artırıldıqda da əlif 
dayaq kimi saxlanılır:  ِلُأْخٍت ،ِبأْجَمل və s.  

 ,sözləri istisna təşkil edir və söz ortasında gələn həmzə kimidir ki ِلَئالَّ və َلئـِْن .3
bunu da dildə çox işlənməsi ilə əlaqələndirirlər. 

Sözün əvvəlində gələn həmzə birləşdirici həmzə və ayırıcı həmzə olur. 
- Birləşdirici həmzə (ء) (همزة الوصل) hissəsiz yazılır. 

- Tipik saiti damma olan (آتب، نصر) modellərdən başqa indiki zamanda birləşdirici 
həmzənin hərəkəsi hər zaman kəsrə olur. 

- Birləşdirici həmzə üçköklü fellərin əmrində ola bilər:  إْعَمْل، ُأْنُصْر 

- Birləşdiri həmzə, həmzə ilə başlayan VIII bab fellərinin keçmiş zamanında, 
əmrində, məsdərində ola bilər. Məsələn: إْجَتِهْد، إْجِتهاٌد، إْجَتَهَد  

- Birləşdirici həmzə X bab fellərinin keçmiş zamanında, əmrində, məsdərində ola 
bilər:   إْسِتْغَفاٌر، إْسَتْغَفَر، إْسَتْغِفْر 

 (َأْلُمَهْنِدُس، َأْلِكَتاُب) artiklindəki (ال) və müəyyənlik  إْبٌنإْمَرأٌة، ِإْمُرٌؤ، إْثَناِن، إْثَنَتاِن، إْسٌم، إْبَنٌة، -
həmzə birləşdirici həmzədir (1, s.45).  

Ayırıcı həmzə isə  )همزة القطع( sözün əvvəlində, ortasında, axırında yazılan, 
tələffüz edilən, hərəkə qəbul edən həmzədir. Ayırıcı həmzə  .şəkildə yazılır َأ، ُأ، ِإ 
Birləşdirici həmzə ilə başlayan isimlərdən başqa, bütün həmzə ilə başlayan 
isimlərdə ayırıcı həmzə yazılır. Ayırıcı həmzə əlifin üzərində həmzə (ء) işarəsi ilə 
bildirilir. Ayırıcı həmzənin hərəkəsi fəthə və ya dammadırsa, əlif dayağının üstündə 
 .(ِإ) kəsrədirsə əlif dayağının altında yazılır ,(َأ، ُأ)

Ayırıcı həmzə aşağıdakı hallarda təzahür edir: 
- Birləşdirici həmzədən başqa bütün həmzə ilə başlanan sözlərdə; 

- Həmzə ilə başlanan üçköklü və dördköklü fellərin məsdərlərində; 

- Həmzə ilə başlanan üçköklü və dördköklü fellərin keçmiş zamanında (أْوَحى، أَتى), 
dördköklü fellərin əmrində (أْنِصْت، أْآِرْم); 

- Fellərin keçmiş zamanında üçköklü (َذَهَب), III bab (َشاَرَك), VIII bab (إْسَتَمَع), hətta 
X bab (إْسَتْقَبَل) olmasından və fellərin VIII və X bablarının birləşdirici həmzə ilə 
başlamasından asılı olmayaraq indiki zamanda fellər həmzə (الَهْمَزُة الُمَضاَرُع) ilə 
yazılır. Məsələn:  ; َأْذَهُب، َأْسَتْقِبُل، َأْسَتِمُع، ُأَشاِرُك

- Keçmiş zamanda (،َأْقَبَل), indiki zamanda (أْصَغى), əmrdə (أْخِبْرِني) və həmin fellərin 
məsdərində (إْقَباٌل، إْصَغاٌء، إْخَباٌر) olmasından asılı olmayaraq bütün həmzə ilə başlanan 
dördhərfli fellərdə; 
- Ayırıcı həmzə ilə başlanan üçköklü fellərdə (َأَخَذ) və həmin fellərin məsdərində 
 (َأْخٌذ)

 müəyyənlik artiklindən başqa (ال) ,kimi həmzə ilə başlanan əvəzliklər َأْنَت، َأَنا
bütün ِإْن، َأْم، إلَّا، َأْي، َأْو، ِإْذ، ِإَذا، َأمَّا  kimi hərf və ədatlarda ayırıcı həmzə olur. 
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 kimi sözlərdəki həmzə ortada gələn həmzənin xüsusiyyətlərini َهُؤالِء، ِلَئلَّا، َلِئْن
özündə əks etdirir (1, s.46-47). 

Birləşdirici həmzənin düşmə halları:  
 müəyyənlik artiklindən birləşdirici həmzə (ال) sözlərindən və إْسٌم، إْبٌن

aşağıdakı hallarda düşür: 
 :sözlərində 3 halda إْبَنٌة، إْبٌن (1
a) Əgər tək halda bilavasitə 2 xüsusi ismin (adın) arasında gələrsə, birinci 

tərəf tənvinsiz olarsa və ikinci söz birinci sözün atasının adıdırsa, bu zaman həmin 
sözlər bilavasitə özündən əvvəlki adın sifəti olur. Bu sözlər arasında heç bir söz 
işlənə bilməz və ifadənin əvvəlində gələ bilməz: أحمد بن علي بن جعفر 

Əgər yuxarıda sadalanan şərtlərdən biri olmazsa, həmzə olduğu kimi qalır: 
Əgər birinci adla  :sözü arasında əlavə söz olarsa. Məsələn  ِإْبٌن
 محمد المعلم ابن حسن في الخامسة واالربعين من العمر                
Həmçinin belə bir misal: هو ابن خمسة عشر عاًما  
və ya birinci tərəf (xüsusi isim) düşərsə: نجح ابن علي 
və ya ابن sözü ifadənin əvvəlində gələrsə: ابن علي جاء    
və ya sual cümləsində işlənəndə:   علي ابن من 
və cavab verəndə:   علي ابن محمد 
 təyin (sifət) vəzifəsində deyil, xəbər vəzifəsində ابن cümləsində علي ابن محمد

iştirak etdiyindən həmzətu-l-vasl düşmür. Məsələn: االمين و المامون ابنا الرشيد 
b) Əgər xüsusi ad ُأمٌّ، َأٌب ilə başlayırsa, yəni künyə ilə ifadə olunursa:  سعد بن ابي

 وقاص فاتح العراق        
və ya ləqəblə ifadə olunursa:   المهلهل بن ربيعة فارس مغوار 

ابن  sözündə həmzənin yuxarıdakı 2 hala düşdüyünü gördük. 
c) Bundan əlavə ابن sözündən həmzə aşağıdakı hallarda düşür: 
- Əgər ابن sözünün əvvəlində sual həmzəsi gələrsə. Məsələn: َأ ْبُن علي في الدار    
- Özünnən əvvəl يا xitab ədatı gələrsə. Məsələn: !  األخيا ْبَن  
 .sözündən həmzə iki halda düşür إْسٌم (2
a) Əgər  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم kimi ifadə tam şəkildə verilibsə, ifadədən əvvəl və 

ya sonra onunla bağlı heç bir söz gəlmirsə həmzə düşür. 
Əksinə, ifadədən əvvəl və ya sonra ifadə ilə bağlı əlavə söz gələrsə həmzə 

düşməyib olduğu kimi qalır:   أبدا باسم اهللا الّرحمن الّرحيم və ya  باسم اهللا الّرحمن الّرحيم أبدا 
Və ya həmin ifadə tam şəkildə deyildirsə. Məsələn:   باسم اهللا  
Və ya həmin ifadədəki  sözünün əvəzinə başqa söz (izafətin ikinci tərəfi)  اهللا

işlənərsə. Məsələn: إْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الذي َجَلَق  
b) Əgər ondan əvvəl sual həmzəsi gələrsə həmzə düşür. Məsələn: ؟  أ ِإْسُمَك ُمَحمٌَّد  

çevrilib olur: أْسُمَك ُمَحمٌَّد؟     
ِإْسٌم  kimi bütün birləşdirici həmzə ilə başlanan sözlərin əvvəlində sual həmzəsi 

gələrsə həmzətu-l-vasl düşür: أ إستعاد الرجل دراهمه olur أستعاد الرجل دراهمه 
3)  in həmzəsi- ال artiklı isə sual həmzəsi ilə işlənəndə həmzə düşmür, lakin  ال

sual həmzəsi ilə birləşərək əlif üzərində məddə آ şəklində yazılır. 
؟أ ألرَُّجُل َحاِضٌر  çevrilib olur :؟ آلرَُّجُل َحاِضٌر   

 :in həmzəsi aşağıdakı hallarda düşür-ال
 in əvvəlinə kəsrəli ləm artıranda-ال
Məsələn: ِللّزَآاِة = َألَّزََّآاُة+ِل  

ِلْلَحِديِث=أْلَحِديُث+ِلْلُمذاَآَرِة،    ِل=الُمَذاَآَرُة+ِل  
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       Habelə ال-in əvvəlinə fəthəli ləm artıranda: لآلِخَرِة=أآلِخَرُة+َل  (1, s.50-52) 
II Söz ortasında işlənən həmzə 
1. Əgər həmzə sözün ortasında saitsizdirsə, özündən əvvəlki hərfin 

hərəkəsinə uyğun yazılır: ٌس ، ِبْئٌس ، ُبْؤٌسَبْأ  və s. 
2. Əgər həmzə hərəkəlidirsə, ondan əvvəlki hərfin sükunlu və ya hərəkəli 

olub-olmamasından asılı olmayaraq öz hərəkəsinə müvafiq dayaqlar 
üzərində yazılır: َلـُؤَم ، َسَأَل ، ُسِئَل və s. 

3. Fəthəli həmzədən əvvəl dammalı, yaxud kəsrəli hərf olarsa, özündən 
əvvəlki hərfin hərəkəsinə müvafiq dayaqla işlənir: َؤنٌَّثُسَؤاٌل ، ِرَئاٌل ، ُمـ  və s. 

4. Həmzə ا və ى hərfləri arasında gələrsə, gah dayaqsız, gah da ى üzərində 
yazılır: َبَقاِئى və َبَقاِءى  və s.  

5. Həmzə əlif və bitişən əvəzliklər (birinci şəxsin təki  (istisna olmaqla ِى 
arasında işlənərsə, kəsrəli və ya da dammalıdırsa, öz hərəkəsinin hərfi ilə, 
fəthəlidirsə, dayaqsız yazılır: َبَقاُؤه ، َبَقاِئِه ، َبَقاَءُه  

Ortada gələn həmzəni düzgün yazmaq üçün aşağıdakı məqamları bilmək 
lazımdır: 

1) Hər bir hərəkənin özünə uyğun hərfu-l-məddəsi var. Hərfu-l-məddə 
bunlardır: ا، و، ي Kəsrəyə uyğun yə ي hərfidir, dammaya uyğun vav و hərfi, fəthəyə 
uyğun isə əlifdir  . ا

2) Bütün hərəkələr eyni qüvvədə deyil. Kəsrə bunların hamısından üstündür, 
sonra damma, sonra isə fəthə gəlir. Əgər hərfin üzərində heç bir hərəkə yoxdursa o 
hərf sükunlu sayılır, sükun isə bunların hamısından zəif hərəkədir. 

3) Həmzəni yazarkən həmzənin hərəkəsini və həmzədən əvvəlki hərfin 
hərəkəsini nəzərə almaq lazımdır. Bu iki hərəkədən hansı güclüdürsə, həmzə həmin 
hərəkəyə uyğun hərf üzərində (ا، و، ي) yazılır (1, s-54-55). 

Ortada gələn həmzənin əlif üzərində yazılışı.  
 sözlərində ortada gələn həmzə və ondan əvvəlki hərf َتَأمََّل، َتَأخََّر، َتَألََّق (1

fəthəlidir. Fəthənin hərfu-l-məddəsi əlifdir, ona görə həmzə əlif üzərində yazılır. 
2 (َأُس، َمْسَأَلٌة، َأْلَمْرَأُة َيْسَأُل، ُجْزَأْيِن، َنْشَأٌة، َيْر  kimi sözlərdə ortada gələn həmzə 

fəthəlidir, ondan əvvəlki hərf isə sükunludur. Fəthə sükundan güclüdür və fəthənin 
hərfu-l-məddəsi isə əlifdir. Belə halda həmzə əlif üzərində yazılır. 

3) َيْأُمُر، َيَأُخُذ، َفْأٌس، َتْأِليٌف، َمْأُلوٌف َتْأِريٌخ، َشْأٌن، َرْأٌس َيْأُآُل،   sözlərində isə ortada gələn 
həmzə fəthəli hərfdən sonra gəlib və sükunludur. Fəthə sükundan güclüdür və 
hərfu-l-məddəsi (ا) əlifdir. Buna görə də həmzə əlifin üstündə yazılıb.  

ُرَمآِرٌب، َسآَمٌة، الَمآِث  (4 sözlərində ortada gələn həmzə fəthəlidir, ondan əvvəlki 
hərf də fəthəlidir, həmzədən sonra gələn hərf isə əlifu-l-məddədir (həmin sözlər 
əslində belədir: َمِأاِرٌب، َسَأاَمٌة، الَمَأاِثُر). Ərəb dilində iki əlifin yanaşı gəlməsi münasib 
hesab edilmədiyinə görə həmzə əlif üzərində məddə şəklində (آ) yazılır. 

ِمْرآٌة، َظْمآٌن، ُقْرآٌن  sözlərində ortada gələn həmzə fəthəlidir, ondan əvvəlki hərf 
sükunludur, sonrakı hərf isə hərfu-l-məddədir (yuxarıda verilmiş sözlərin əsli 
belədir:  .( اٌنِمْرَأاٌة، َظْمَأاٌن، ُقْرَأ

Ortada gələn həmzə və ondan əvvəlki hərf fəthəlidirsə və həmzədən sonra 
təsniyə əlifi gələrsə bu halda da həmzə üzərində məddə yazılır. Məsələn:   َمْلَجآِن، َمْبَدآِن
(həmin sözlərin əsli belədir:  .( َمْلَجَأاِن، َمْبَدَأاِن 

Ortada gələn həmzə aşağıdakı hallarda əlif üzərində yazılır: 
1. Əgər həmzə və ondan əvvəlki hərf fəthəlidirsə. Məsələn:   ُمَكاَفَأٌة، َتَتَألَُّم، َسَأَل 
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2. Əgər həmzə fəthəli, ondan əvvəlki samit hərf sükunludursa. Məsələn: ،َمْرَأٌة
  َمْسَأَلٌة، َفْجَأٌة

3. Həmzə sükunlu, ondan əvvəlki hərf fəthəlidirsə. Məsələn: َيْأُخُذ، َمْأُموٌر، َبَدْأُت   
4. Əgər ortada gələn həmzə və ondan əvvəlki hərf fəthəlidirsə, yaxud 

sükunludursa, ondan sonra ya əlifu-l-məddə, ya əvəzlik əlifi, ya da düzgün müənnəs 
cəmin işarəsi (ات) gələrsə, həmzə əlif üzərində məddə şəklində yazılır. Məsələn: 
 (s.56-58 ,1) ُمْنَشآٌت، َمْبَدآِن، َظْمآِن، َمآِثٌر

Ortada gələn həmzənin vav (و) üzərində yazılışı.  
1) Əgər həmzə və həmzədən əvvəlki hərf dammalıdırsa, həmzə vav (و) 

üzərində yazılır. Çünki dammaya uyğun vav-dır. Məsələn: ُشُؤوٌن، ُآُؤوٌس    
2) Əgər həmzə dammalı, həmzədən əvvəlki hərf isə sükunludursa, həmzə vav 

 üzərində yazılır, çünki damma sükundan güclüdür və məlum olduğu kimi (و)
dammanın hərfu-l-məddəsi vav-dır. Məsələn:   َمْسُؤوِليٌَّة، َمْسُؤوٌل 

3) Həmzə dammalı, həmzədən əvvəlki hərf fəthəlidirsə, həmzə vav (و) 
üzərində yazılır. Çünki damma fəthədən güclüdür. Məsələn:    َرُؤوٌف، َمُؤوَنٌة، َيُؤمُّ

Əgər üç vav  dalbadal gələrsə, həmzənin vavı düşür və bu zaman istisna bir )و( 
hal kimi həmzə iki vavın arasında dayaqsız yazılır. Məsələn:    يسؤءون، الموءودة

4) Əgər həmzə fəthəli, həmzədən əvvvəlki hərf dammalıdırsa, damma 
fəthədən güclü olduğu üçün həmzə vav üzərində yazılır. Dammaya uyğun hərfu-l-
məddə vardır. Məsələn: ُفَؤاٌد، ُمَؤرٌِّخ، ُيَؤسُِّس 

5) Əgər həmzə sükunlu, ondan əvvəlki hərf dammalıdırsa, həmzə vavın 
üzərində yazılır, çünki damma sükundan güclüdür. Məsələn:   ُبْؤٌس، ُرْؤَيٌة ، ُلْؤُلٌؤ 

Əgər ortada gələn həmzə dammalıdırsa və ondan əvvəlki hərf (kəsrə istisna 
olmaqla) fəthəli, dammalı, sükunludursa, həmzə vav (و) üzərində yazılır. 

Sonda demək olar ki, əgər həmzədən sonra əvəzlik gələr və həmzənin özü 
fəthəli və ya sükunlu olub dammadan sonra gələrsə, o zaman bu həmzə ortada gələn 
həmzə hesab edilir və dayağı vav (و) olur. Məsələn: َنا، َجاُؤوا ِمْلُؤَها، َأْبَناُؤ   

Ortada gələn həmzə vav (و) üzərində aşağıdakı hallarda yazılır: 
1. Əgər həmzə dammalıdırsa və dammalı hərfdən sonra gəlirsə, məsələn: 
 ُشُؤوٌن، ُآُؤوٌس، ُرُؤوٌس، ُفُؤوٌس
2. Əgər həmzə dammalıdırsa və fəthəli hərfdən sonra gəlirsə, məsələn: 

ول، َيْبَدُؤَها، َيُؤم، َيُؤوب، َمُؤوَنٌةقُؤ  
3. Əgər həmzə dammalı və özündən əvvəlki hərf sükunludursa, məsələn: 
 َتَثْأُؤٌب، ِمْلُؤَها، َتَفْأُؤٌل، َمْسُؤوِليٌَّة
4. Əgər həmzə fəthəli və özündən əvvəlki hərf dammalıdırsa, məsələn: 

ٌد، ُيَؤدَّوَن، ُمَؤنٌَّث، ُفَؤاُدُهُمَؤجٌَّل، مَؤِذن، ُمَؤيَّ  
5. Əgər həmzə sükunlu və özündən əvvəlki hərf dammalıdırsa, məsələn: 
 (s. 61-62 ,1) ُيْؤِثُروَن، ُيْؤِلُم، ُرْؤَيٌة، ُمْؤِمٌن، ُبْؤٌس
Ortada gələn həmzənin yə (ي) üzərində yazılışı.  
Ortada gələn həmzə aşağıdakı hallarda yə (ي) üzərində yazılır. 
- Əgər kəsrəli həmzədən əvvəl əlif ابنائهم، َداِئًما، َزاِئًدا( ), sükunlu vav (َضْوِئُكْم) və 

sükunlu hərf ( أْفِئَدٌة ), fəthəli (،َتِئنَّ، َتْطَمِئنَّ، ِحيَنِئٍذ), dammalı (ُرِئَي، ُسِئَل) və ya kəsrəli hərf 
( ملتجئين كاِفِئيَن،ُمْسَتْهِزِئَن، مت ) varsa, həmzə yə üzərində yazılır. 

- Əgər həmzədən əvvəl kəsrəli hərf gəlirsə, həmzə sükunlu ( ،إْسِتْئَصاٌل، إْطِمْئَناٌن
 və ya dammalı həmzə gəlirsə (ِفَئٌة، ِرَئٌة ، َيْسَتْهِزَئاِن، إْآِتَئاٌب) həmzə fəthəli ,(ِمْئَذَنٌة، ِبْئس
( ُئوَنُيْخِط ), həmzə həmişə yə (ي) üzərində yazılır. 
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Ortada gələn fəthəli həmzə sükunlu yədən sonra gəlirsə və həmin yədən 
əvvəlki hərf kəsrəlidirsə, həmzə yə (ي) üzərində yazılır. Məsələn: َبِذْيَئٌة، َهِنْيَئٌة، َرِدْيَئٌة 
Yədən əvvəlki hərf fəthəlidirsə, həmzə əlif üzərində yazılır. Məsələn: ،َيْيأَس، ُحَطْيأَه
 ,bir şərtlə ki, həmzə yalnız sükunlu və ya həmzəli olsun. Həmzə kəsrəli olsa َهْيأٌة
həmzə yə (ي) üzərində, dammalı olsa vav (و) üzərində yazılır. 

- Əgər fəthəli həmzə kəsrəli hərfdən sonra gəlirsə, həmzə yə (ي) üzərində 
yazılır, çünki bu iki hərəkədən (الكسرة، الفتحة) ən güclüsü kəsrədir, kəsrənin hərfu-l-
məddəsi isə yədir (ي). Məsələn: َهاِدَئٌة، َداِفَئٌة، ِمَئاٌت، ِوَئاٌم    

Deməli, ortada gələn kəsrəli həmzə özündən əvvəlki hərfin hərəkəsinə 
baxmayaraq, yə (ي) üzərində yazılır. Həmzənin hərəkəsinə baxmayaraq, özündən 
əvvəlki hərf kəsrəlidirsə, həmzə yə (ي) üzərində yazılır. 

Aşağıdakı hallarda ortada gələn həmzə yə (ي) üzərində yazılır: 
1 - Həmzə və həmzədən əvvəlki hərf kəsrəlidirsə: نِِّئيَن، ِمئينُمَتَهيِِّئيَن، ُمَه  
2 - Həmzə kəsrəli, ondan əvvəlki hərf dammalıdırsa: ُرِئَي، ُوِئَدْت، ُسِئَل 
3 - Həmzə kəsrəli, ondan əvvəlki hərf fəthəlidirsə:  َلِئيٌم، َيْطَمِئنُّ، َأِئمٌَّة 
4 - Həmzə kəsrəli, ondan əvvəlki hərf sükunludursa: أْفِئَدٌة، ُجْزِئيٌَّة 
5 - Həmzə fəthəli, ondan əvvəlki hərf kəsrəlidirsə: َسيَِّئٌة، ِرَئٌة، ُبِدَئْت، َتْبِرَئٌة 
6 - Həmzə sükunlu, ondan əvvəlki hərf kəsrəlidirsə: إْسِتْئذاٌن، ِمْئَزٌر، ِفْئَراٌن 
7 - Həmzə dammalı, ondan əvvəlki hərf kəsrəlidirsə: وَنَسيُِّئوَن، َظِمُئوا، َقاِرُئ  
8 - Əgər həmzədən əvvəlki hərf uzun yədirsə: يِسيئان، ِبيَئٌة، مِشيَئٌة (1, s.66-68) 
III Sözün axırında gələn həmzə 

1. Axırda gələn həmzədən əvvəlki hərf saitlidirsə, həmzə həmin hərfin hərəkəsi 
ilə yazılır. Məsələn: َهُيَؤ ، لَكــأ ، َظِمـَئ və s.  

2. Axırda gələn həmzədən sonra ة gələrsə və həmzədən əvvəl sükunlu «sağlam» 
hərf olarsa, həmzə əlif üzərində yazılar. Məsələn:  َوْطـَأٌة ، َنْشـَأٌة və s.  

3. Əgər sükunlu deyil, hərəkəli «sağlam» hərfdirsə, onda həmin hərəkəyə uyğun 
dayaq üzərində yazılır. Məsələn, ِفَئٌة ، ُلْؤُلَؤٌة ، َلأَلَأٌة və s. 

4. Axırda gələn həmzədən əvvəl zəif hərflərdən biridirsə, ى - dən sonra ى 
üzərində, ا və و - dan sonra isə dayaqsız yazılır. Məsələn,  َخِطيَئـــٌة ، ِقَراَءٌة ،  
  .və s َصـالَءٌة ، ُمُروَءة ، ُنُبوَءٌة

5. Sözün sonunda gələn həmzədən əvvəlki hərf kəsrədirsə, həmzənin 
hərəkəsindən asılı olmayaraq, həmzə yə (ي) üzərində yazılır, çünki kəsrəyə 
uyğun hərf yə-dir. Məsələn: ُيَهيُِّئ، الَقاِرٌئ  

6. Həmzədən əvvəlki hərf dammalıdırsa, həmzənin hərəkəsindən asılı olmayaraq 
həmzə vav (و) üzərində yazılır. Çünki dammaya uyğun hərf vav-dır. Məsələn: 
 الُلْؤُلُؤ، تباُطؤ، َيْجُرُؤ، ُبْؤُبُؤ الَعْيِن، ُجْؤُجُؤ الطير

7. Həmzədən əvvəlki hərf fəthəlidirsə, həmzənin öz hərəkəsindən asılı 
olmayaraq həmzə əlif (ا) üzərində yazılır. Çünki fəthəyə uyğun hərf əlif-dir. 
Məsələn: يتألَلأ، يمَلأ، تهيَّأ، تبَدأ (1, s.77) 

Dayaqsız həmzə. 
 

        Aşağıdakı hallarda həmzə orfoqrafik işarəsi dayaqsız yazılır. 
        1) Sözün sonunda saitsiz samitdən sonra. Məsələn:  

    دْفٌء، مْرٌء،َشْيٌء، َبْدٌء، ُجْزٌء، عْبٌء، ِرْدٌء ، َبْدٌء
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        2) Sözün sonunda uzun saitdən sonra. Məsələn: 
  َقَضاٌء، َصْحَراء، مخُبوٌء، ُهُدوٌء، ُضوٌء، إْبِتَداٌء جِريٌء، َمِريٌء        
        3) Sözün daxilində [ə] saitindən sonra gələrək [ə] qəbul etdikdə, yəni əgər 
həmzə fəthəli, ondan əvvəlki hərf uzun əlifdirsə. Məsələn: ِقَراَءٌة، رَداَءٌة، َتَثاَءَب      

4) Əgər həmzə fəthəli, ondan əvvəlki hərf isə uzun vavdırsa: 3) ُمُروَءٌة، َمْخُبوَءٌة, 
s.29) 

Ərəb dilində heç bir söz və heca sait səslə başlana bilməz, ona görə də əlif (ا) 
söz və heca başlanğıcında işlənə bilməz. Beləliklə də söz və heca başlanğıcında 
yazılan əlif yalnız həmzə dayağı hesab edilə bilər. Həmzəyə ayrıca bir hərf həsr 
edilməmişdir, ərəb dilinə aid tam əlifba sırası ilə tərtib edilən izahlı və ikidilli 
lüğətlərdə, tərkibində dayağı olan həmzənin iştirak etdiyi sözlərin sıraya 
salınmasında həmzə özü deyil, onun dayaqları nəzərə alınmalıdır. 

Sözün tərkibində dayağı olan həmzənin iştirak etdiyi sözlərin sırasını təyin 
etməkdən ötrü dayaq (  və ya da həmzədən sonrakı hərf nəzərə alınmalıdır ( ا- و -ى 
(məsələn, əvvəlcə  شـامّى , sonra  sözü yazılır). Söz   شـانطة daha sonra isə , شـأن 
tərkibindəki dayağı olan həmzədən sonrakı hərf eyni olduqda, lüğətlərdə əvvəlcə 
əlif (ا), sonra həmzə (ء), vav (و), nəhayət, yə (ى) əlifba sırasında olduğu kimi əsas 
götürülür. Belə ki, əvvəlcə شئمـة  sözü, sora isə شيمـة verilir. 
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  ٨٦٧ ص ‘ ١٩۵٢، القاهرة ، ٣ -١ ج إبن جّنى أبو الفتح عثمان ، الخصائص ، .5
١٩۴٧الفيومى احمد بن محمد ، آتاب المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، القاهرة ،  .6  

Г.Гулиева 
Орфография подставки хамзы  

Резюме 
 
Объектом фонетики является звук. Исследование «хамзы» в орфографии 

арабского языка и изучение произношения согласного звука «хамза», его 
место и писание в арабской орфографии - главная цель этой статьи. 

Согласный звук «хамза» очень интересная и важная тема. И поэтому 
классические и современные арабские учёные и многие мировые востоковеды 
в своих лингвистических произведениях отобразили ценные мысли по этой 
теме. В настоящее время согласный звук «хамза» являеться одним из главных 
источников исследования. 
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G.Quliyeva 
Orthograpy support of hamza 

Summary 
 
Object phonetics are sounds. The principal aim of this article is to investigate 

the place spelling of the “hamza” in arabic orthography.  
Consonant “hamza” which includes in arabic language system is very 

interesting and important subject. For this reason either classical and contemporary 
arabic scientists or many orientalists in the word express rather valuable opinions 
about this subject in their linguistic works and the throat consonant “hamza” 
became the important object of the research in arabic language.  
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Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin sistemli şəkildə toplanmasına keçən əs-

rin 20-ci illərindən başlanılsa da, bəzi bölgələrin şivə xüsusiyyətləri hələ də tam 
şəkildə öyrənilməmişdir. Masallı rayonu da belə bölgələrimizdən biridir. Şübhəsiz, 
bu bölgəyə məxsus şivə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  Azərbaycan dilçiliyinin bü-
tün sahələrinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Masallı rayonunda yaşayan əhalinin danışığnda özünü göstərən şivə xüsusiy-
yətləri zənginliyi və özünəməxsusluğu ilə seçilir. Xusisilə, şivə xarakterli fellər bu 
baxımdan diqqəti daha çox cəlb edir. Bu məqalədə, əsasən, Masallı şivələrində işlə-
nən və bu vaxta qədər dialektoloji lüğətlərdə qeydə alınmayan fellər haqqında məlu-
mat verməyə çalışacağıq: 

Bıyıxmağ – büzüşmək, kirimək.  A bala , niyə bıyıxıb durubsan? Bu felin Şa-
maxı və Kürdəmir şivələrində donmaq mənasını verməklə işlənən bıymaq [2,54] 
felindən yarandığı qənaətindəyik. Bunu hər iki felin ifadə etdiyi mənadan da gör-
mək olur. R. Rüstəmov şivələrdə işlənən sadə fellər və fel düzəldən şəkilçilər haq-
qında danışarkən bıymaq feli və -ix, -ik, -ux, -ük şəkilçiləri haqqında geniş məlumat 
vermişdir [12-26,108]. 

Bıcıtmağ // bıcıtdamağ – oğurlamaq. Qonşu oddunnarımızın yarsın bıcıdıb. 
Bu fel hər cür oğurluq hadisəsi zamanı yox, əsasən, bir-birlərini tanıyan iki şəxsdən 
birinin digərindən çox da qiymətli olmayan bir əşyanı oğurladığı zaman işlədilir. 

Bıçmağ - oğurluq etmək məqsədi ilə səssizcə axtarmaq, səssizcə oğurlamaq. 
Ay uşax, bı evdə nə bıçırsan? Fikirimizcə, yuxarıda haqqında məlumat verdiyimiz 
bıcıtmağ feli də bıçmağ felindən yaranmışdır. Dilimizdə feldən fel düzəldən –it4 
şəkilçisinin olması, dilimizin çingiltiləşmə qanuna əsasən söz sonunda ç samitinin c 
samitinə keçə bilməsi və hər iki sözün bir-biri ilə məna bağlılığının olması bizə bu-
nu deməyə əsas  verir. 

Qeyd etməliyik ki, bıçmaq feli qədim türk yazılı abidələrinin dilində kəsmək, 
doğramaq mənasında işlədilmişdir [8,306]. Ola bilsin ki, hal-hazırda Masallı 
şivələrndə işlədilən bıçmaq feli həmin felin polosemantikləşərək yeni məna kəsb et-
məsindən yaranmışdır. Çünki tarixən dilimizdə kəsib-doğramaq, talamaq,  yağla-
maq felləri  bir-birinə nisbi sinonim kimi yanaşı işlənmişdir. Biz bu polosemantik-
ləşmə hadisəsini dilimizdə kəsmək, doğramaq mənalarını verən çapmaq  və  yarmaq 
fellərində də görürük. Elə Masallı şivələrinin özündə çapmaq və yarmaq felləri kəs-
mək, doğramaq mənaları ilə yanaşı qarət etmək, oğurlamaq mənalarında da işlədilir. 
Məs: (oğrular axşam qonşımın evin çapıblar),  (oğrilar bı il iki dəfə dükanımızı 
yarıblar). Dilimizdə oğru mənasını verən çapıq // çapovul sözlərinin olması [1, I c., 
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445-446], dilimizin əksər şivələrində çapo:ul // çapo: ulçu //  çapo:çi sözlərinin oğ-
ru, qarətçi sözlərinə sinonim kimi işlədilməsi [2, 89] bunu bir daha sübut  edir. 

Cərçilix´ etməx´ – xəsislik etmək. Cərcilix´ eləmə uşağa pıl ver. Bu fel xırda-
vat alverçisi, xırdavatçılıq mənalarını verən köhnəlmiş çərçi [1, Ic.,468 ] sözünün 
əsasında, həmin peşənin xüsusiyətlərinə əsaslanaraq yaranmışdır. 

Cıllıtmağ – deməmiş götürmək, oğurlamaq. Uşağ noğılları qəndqabınnan 
cıllıdıb. Bu fel əsasən yaxın adamlardan birinin digərinə məxsus bir şeyi deməmiş 
götürdüyü zaman işlədilir. 

Curraşmağ – dostlaşmaq. Bizim uşağlar yenə də curraşıblar. Bu felin 
kökündə Masallı şivələrində dost, Kürdəmir şivəsində şərik mənasını verən cur sözü 
durur [2, 82]. Bir sıra türk dillərində curraşmağ feli ilə məna bağlılığı olan cur // çur 
tərkibli sözlərə də rast gəlinir: Buryat dilində çurttaş həmyerli mənasında [4, 154],  
Orxan-Yenisey yazılı abidələrində mürəkkəb şəxs adlarının tərkib hissəsi kimi 
(Küliçur, Karaçur, Tadıkançur [8, 308]), qədim türk dilində isə çur sözü xüsusi ad 
və rütbə mənasında işlədilmişdir [6, 157]. Fikrimizcə, Osmanlı türkcəsində üç simli, 
qopuza oxşar  musiqi alətinin adı olan cura [9, 72] sözünün kökündə də çur sözü 
durur. Türklərin simli musiqi alətlərinə münasibətini nəzərə alaraq bu fikri əsaslan-
dırmaq olar. 

Çınqımağ – vurmaq üçün atılmaq, üstünə cummaq. Adamların arasınnan 
çınqi: b oni vırdi. Ucar şivəsində bu fel cınqumax formasında, işlədilərək bərkdən  
qışqırmaq mənasını verir  [2, 77]. Dilimizin əksər şivələrində çınqı sözünə qığılcım, 
Gədəbəy şivəsində isə nadinc mənasında rasr gəlirik [2, 99]. 

Darmalamağ – acgözcəsinə yığıb-toplamaq. Gəlin evdə nə varsa darmale:r 
aparır. Fikirimscə, darmalamağ feli dartmaq felindən düzəlmiş t samitinin düşməsi 
nəticəsində hazırki, formasını almışdır. Masallı şivələrində darmalamağ feli ilə ya-
naşı çəngə (bir ovucluq [1.Ic., 466]) mənasında darma sözü də işlədilir. Darma sö-
zünün ifadə etdiyi bu məna onun dartma, dartmaq sözlərindən yarandığını açıq-ay-
dın göstərir. 

Dikgəşməx´ – dalaşmaq, yola getməmək.  Ay uşağ, orda nə dikkəşirsüz? Biz 
bu felin Çəmbərəkənd şivəsində davakar mənasını verən tik [2, 497], Qax şivəsində 
höcət, tərs mənalarında işlədilən tikgan [2,497], qədim uygur dilində isə vuruşmaq, 
bir-birini itələmək mənalarını əks etdirən tikişmək [7, 150] sözləri ilə bağlı olduğu 
qanaətindəyik. Söz əvvəlində t samitinin d samiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi, nəinki 
dilimizin şivələrində bütün türk dillərində geniş yayılmış fonetik hadisə hesab olu-
nur [10, 78]. 

Dilbəhəmlix´ etməx´ – Söz güləşdirmək, çox danışmaq. Sən nə yaman 
dilbəhəmlik ele:rsən. 

Duruxmağ –təəccüblənmək, mat qalmaq. Ədə, nə duruxub baxırsan, köməx´ elə. 
Həşən etməx´ - ətrafa yaymaq, səliqəsiz şəkildə ora-bura yaymaq. Uşaqlar 

hər şeyi həşən ele:blər evin ortasına. Bu felin əsasını təşkil edən həşən sözü döy-
mək üçün xırmana tökülən dərz mənasında dilimizin bir sıra şivələrində 
işlənməkdədir [2, 204]. 

Hö:l eləməx´ // hö:lləmməx´ - ürəyi sıxılmaq, əsəbiləşmək. Əli bı hadisədən 
hö: l ele:b  getdi.                                                                               

 İgəşməx´- məsləhətləşmək, məsləhət etmək. Oğlım heç kimə igəşmədən bı işi 
görüb. Bu fel Cəlilabad və Kürdəmir şivələrində igəşməg şəklində işlənərək 
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mübahisə etmək mənasını verir. Yardımlı şivəsində isə igəşmək felindən düzələn 
igəşüg sözü mübahisəli mənasında işlədilir [2,231]. 

Qanqıxdırmağ – çaşdırmaq, gicəltmək. Sən məni öyrətməydən dayca 
qanqıxdırırsan. Bu sözün qanmaq feli əsasında yarandığı ifadə etdiyi mənadan açıq-
aydın görünür. 

Qaraxarman etməx´ // xarman etməx´ – bərk döymək, vurub-əzmək. 
Qonşım oğlın bəyax qaraxarman elədi. Bu fel xırmanda sünbülün, dərzin döyülərək 
emal edlməsı işi ilə əlaqədar olaraq çoxmənalılaşma əsasında yaranmışdır, 

Qayıllığ etməx´ – qane olmaq. Mənim verdiyimə qayıllığ eləmer özi də 
götürür.  

Qoncuxmağ – narahat oturmaq, oturduğu yerdə tərpəşmək. Ay uşağ nə  
qoncuxursan, düz oti. Çox güman ki, bu fel oturmaq, məskunlaşmaq mənalarını 
verən arxaikləşmiş, türk mənşəli konmaq [7, 43] sözünün əsasında yaranmışdır. 

Leşqurd etməx´ // leşqord etməx´ – ala-yarımçıq yemək, çeynə-tüpür etmək. 
Qonaqlar yeməyin çoxun leşqurd elədilər. 

Ləcən eləməx´ – ora-bura dağıtmaq, yerlə bir etmək. Kisə cırıldi bığda ləcən 
oldi yerə. Dilimizin bir sıra şivələrində ləcən sözü  lejan // lejən//lecan formasında 
bol, çox mənalarını ifadə etməklə işlədilir [2, 325]. 

Nəkiməx´ – tərslik etmək. Dostum elə nəki:b sözə qulağ asmer. Dilimizin 
Qazax rayonu şivəsındə bu fellə bağlı olan nəkəz sözü tərs mənasında, Şamaxı 
şivəsində isə nəksö:n sozü acgöz mənasında işlədilir [2,372]. 

Salayçılığ eləməx´ – qapı-qapı gəzmək, söz gəzdirmək. Nə salayçılıq elərsən 
oti evündə dənə. Salayçılığ sözünün M. Kaşgarinin divanında evlərdəki sirr 
mənasında işlədilən sal sözü [5] və əski türk dilində xəbərçi, söz gəzdirən 
mənalarını verən sabçı [7, 47] sözü ilə bağlı olduğunu düşünürük. Sözlərdə həm 
məna, həm də səs tərkibi baxımından yaxınlığın olması bunu deməyə əsas verir. 

Socumağ – ora-bura soxulmaq, ani yüyürmək. Az ora-bIra soci, bir az dincəl.  
Surunnaşmağ – halsızlaşmaq, xəstələnmək. Qara inəyim surunnaşıb, heçnə 

yemer. Bu fel  yalnız mal-heyvanla bağlı işlədilir. Tovuz şivəsində bu sözlə bağlı 
olan surunu sallamağ frazeloji birləşməsinə  qaşqabağını tökmək mənasında rast 
gəlirik[2, 448]. 

Süməx´ləşməx´ – ağarmaq. Dostum qocalmamış başı süməkləşib. Qeyd 
etməliyik ki, bu fel yalnız saçın ağarması hadisəsinə aid edilərək işlədilir. 
Süməx´ləşməx´ feli əksər şivələrdə daranmış yun, təmizlənməmiş yun mənalarını 
əks etdirən süməx´ [2, 450] sözündən yaranmışdır. Eyni mənada süməx´ sözü 
Osmanlı türkcəsində də işlədilir  [9, 379]. 

Toxumağ – tapdalıyıb-keçmək, əzmək. Yol tapammədi toxudu əkinin  içinnən 
keşdi. Qədim türk yazılı abidələrinin dilində bu fel eyni mənanı ifadə etməklə 
toxumak formasında işlədilmişdir [7, 152]. 

Ticəməx´ –Nəyisə dib-dibə, yaxın-yaxın yerləşdirmək, əkmək. Bı ağajdari 
niyə  ticebsən  bir-birinin yanına?  

Tuallaşmğ – kifsimək, xarab olmaq. Çörəx´ çoxdan qalıb tuallaşıb. 
Utuxmağ – nəfəsini utmaq, sakit durmaq. Dərsin oxumiyan uşağlar  

utuxmışdi. 
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Üzükməx´ – aradan çıxmaq, qaçıb-getmək. Uşağlar meyvələri dərib 
üzükdülər. Cəbrayıl və Zəngilan şivələrində üzükməx´ feli görünmək, gəlmək 
mənalarında işlədilir  [2, 528]. 

Yelisgiməx´ – xarab olmaq. İncillərin hamısi ağajda  yelisgi:b. Çəmbərəkənd 
şivəsində bu fel yelix´səməx´, Qazax şivəsində isə yelinsəməx´ formasında 
işlənərək xarab olmaq mənasını verir [2,546]. 

Əndalağ olmağ – səliqəsiz şəkil almaq, dağılamaq. Uşağın paltarrari 
əynində əndalağ olub. 

Masallı şivələrində işlənən  bu tip fellərin sayını bir qədər də artırmaq olar. 
Qeyd etməliyik ki, Masallı şivələrində məqalədə bəhs etdiyimiz fellərlə yanaşı dili-
mizin müxtəlif şivələrində işlənən və dialektoloji lüğətlərdə öz əksini tapmış fellər 
də işlədilir,  məsələn: çəyləməx´ (qarışdırmaq), cəhl etməx´ (mübahisə etmək), dı-
zmırrığ etməx´ (qoluzorluluq etmək), gözəməx´ (toxumaq, tikmək), ho:lamağ (irin-
nəmək), hozılığ eləməx´ (kobudluq etmək), xırd etməx´ (sakitcə yemək), xıtılanmağ 
(yltaqlanmaq),  karıxmağ (gicəlmək), qızırğanmağ (xəsislik etmək), quzulamağ  
(ovulmaq, çoxalmaq),  öləziməx´ (solmaq),  pölüşgüməx´ (solmaq), pöjdəməx´ 
(yandırmaq),  sırtılmağ  (hayasızlaşmaq), soutqumağ  (narahat olmaq),  sülənməx´ 
(avaralanmaq), zikqıçlılığ etməx´ (uzunçuluq etmək), şiniməx´ (baxmaq) və s.  

Şivələrdə işlənən, xüsusilə,  məqalədə haqqında məlumat verdiyimiz fellerlə 
bağlı maraqlı məqamlardan biri də, bu fellərin əksəriyyətinin ədəbi dilimizdə mənası-
nı tam şəkildə ifadə edən fellərin olmamasıdır. Bu fellərin bəziləri ədəbi dilimizdə ya 
alınma sözlərlə, ya birləşmələrlə, ya da ki nisbi  sonsnimləri ilə ifadə olunur. 

Şübhəsiz, dilin dərin laylarından süzülüb gələn və tədricən işləkliyini itirərk 
arxaikləşən bu fellər dilimizin lüğət tərkibinin milli sözlərimiz hesabına zənginləş-
dirilməsində xüsusi rol oynaya bilər.  
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R.Qurbanov 
About the vocabulary of Masalli dialect 

Summary 
 
The features of lexical-semantic verbs collected in Masalli are explained in 

this article, it is spoken about enriching literary language by using these verbs in our 
literary language. 

 The verbs which are not included into the vocabulary of our literary language 
are compared with the verbs used in relative languages and other dialects of our 
language. 

The similar and different features revealed during comparison are showed.  It 
is also spoken about the verbs noted in other dialect and vocabularies together with 
the verbs which are not noted in dialectic vocabularies in the article 

 
Р.Курбанов 

О словаре Масаллинских говоров 
Резюме 

 
В статье говорится о лексико-семантических глаголов  употребляю-

щихся в Масаллиниском районе. А также в статье речь идет о глаголах  при-
веденные в литературный язык и обогащающих возможностях  этих глаголов. 

Глаголы, которые не входят в литературный язык сопоставляются с гла-
голами употребляющиеся в других говорах нашего языка. При сопоставлении 
указывается похожие и отличительные особенности этих глаголов. В статье 
также говорится о  глаголах, которые  не зарегистрированы в диалектических 
словарях и употребляющихся в других говорах нашего языка. 

 
Rəyçi:       Nəriman  Seyidəliyev 
               filologiya elmlər doktoru 
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M.KAŞQARLININ  “DİVANÜ LÜĞAT-İT-TÜRK” 
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Açar sözlər: Fellər, zamanları, indiki, keçmiş, gələcək zaman  
Ключевые слова: глаголы, времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее 
Key words: verbs, tenses, present, past and future tens 
 

Türklər yalnız döyüş meydanlarında qələbədən-qələbəyə gedən, dünya axarı-
nın yönünü müəyyənləşdirən xalq olmamış, habelə dünya mədəniyyətinə dəyərli 
töhfələr verən, bəşəri idealları zənginləşdirən, maddi-mənəvi sərvətləri ilə öyün-
məyə layiq toplum olmuşdur. Qədim türklərin yaratdığı və əbədi yaşar abidələrdən 
biri və bəlkə də birincisi M.Kaşqarlının “Divanü lüğat it–türk” əsəridir. Dilçilik əsə-
ri kimi yaradılan bu abidə əslində qədim türklərin həyat tərzi, etnoqrafiyası, tarixi, 
milli-mənəvi dəyərləri haqqında möhtəşəm ensiklopedik məxəzdir. Bu abidə müxtə-
lif 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 də-
yərlidir. 

Əsəri Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə edən X.S.Xocayev yazır ki, kitab-
dakı məlumatlar yalnız XI əsrə yox, daha qədim dövrə aid türk tarixini özündə əks 
etdirir. Ona görə ki, türk həyatının bütün sahələrinə aid sözlər bu lüğətdə öz əksini 
tapmışdır. Sözsüz ki, müəllif çalışmışdır ki, lüğətə ən zəruri və ümumişlək olan, 
gündəlik ünsiyyətdə işlədilən, hamının başa düşdüyü sözləri salsın.  

Müəllif qeyd edir: “Türk və ərəb dillərinin bərabər yürüdükləri bilinsin deyə 
Xəlilin “Kitab ül-əyn”də elədiyi kimi, mən də işlək sözlərlə arxaik kəlmələri bu 
kitabda birlikdə vermək niyyətində idim. Əlbəttə, bu, daha mükəmməl iş olardı. La-
kin mənim tutduğum yol daha doğrudur. Çünki bu halda sözləri tapmaq daha 
asandır və hər kəs bu usula üstünlük verir. Buna görə də sözü qısa etmək məqsədilə 
işlədilməyən kəlmələri kitaba daxil etmədim” [ I, 57] . Həmin dövr üçün işlək olan 
bu sözlər əksərən uzunömürlü sözlər idi və ona görə də təsadüfi deyil ki, lüğətdə ve-
rilmiş sözlərin çoxu müasir türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində də işlə-
dilən sözlərdir. Buna baxmayaraq, əsər yarandığı dövrün dil mənzərəsini özündə 
əks etdirir və elə buna görə də burada arxaik sözlər də müəyyən yerə malikdir. Söz-
süz ki, bunların tədqiq edilib öyrənilməsi türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan 
dilinin tarixi inkişaf problemlərini aşkarlamağa kömək edər. 

“Divanü lüğat-it-türk” əsərindəki sözlər nitq hissələrinə mənsubluğu baxımın-
dan da rəngarəngdir. Bütün nitq hissələrinə aid sözləri özündə ehtiva edən bu lüğət-
də fellər xüsusi çəkiyə malikdir. Fel hərəkət, proses bildirməsi etibarilə leksik layın 
içərisində daha geniş sferanı əks etdirir, qrammatik kateqoriyaların zənginliyi və 
rəngarəngliyi ilə seçilir, idarəetmə qabiliyyəti və cümlədə fikir özəyini bildirməsi 
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baxımından əsas öncül yeri tutur. V.Humbolt feli “cümlənin canı”  adlandırır 
[ 73:199] . V.Vinoqradov isə göstərir ki, fel predikat olaraq bütünlükdə cümləyə 
həyat və ruh verir, belə ki, fel konstruksiyaları cümləyə həlledici təsir göstərir 
[ 70:337] . 

Məqsədimiz qədim türk dilinin geniş  mənzərəsini özündə  əks  etdirən, dili-
mizin  tarixi  inkişafına  işıq  salan M.Kaşqarlı “Divan”ındakı felləri geniş təhlil et-
mək, qədim türk dilinin o vaxtkı sistemində fellərin bir nitq hissəsi kimi mövqeyini 
müəyyənləşdirməkdir.  

Düşündük ki, abidədəki felləri ayrıca olaraq öyrənmək, geniş təhlil aparmaq, 
fellərin tarixi inkişafına işıq salmaq bütünlükdə tarixi və müasir türkoloji araşdırma-
lar üçün çox dəyərli olar. 

“Divan”ın leksik potensialının mühüm bir qismini fellər təşkil edir. Fellər 
həm leksik-semantik, həm  morfoloji, həm də sintaksis söz yaradıcılıqlarında əsas 
material kimi iştirak edir.  

Felin ən əsas qrammatik xüsusiyyətlərindən biri zaman bildirməsidir. Zaman 
hərəkətin atributu  olduğu kimi , bu kateqoriya da ən qədim kateqoriyalardandır. 
“Divanü lüğat–it türk” əsərində müxtəlif zaman formalarında fellər mətn içərisində 
verildiyi kimi , ayrı-ayrı zamanlar haqqında nəzəri məlumatlar  da verilmişdir. Bu 
əsər ərəblər üçün yazıldığından burada müəllif zaman şəkilçilərinin sözə artırılmasi 
qanunauyğunluqlarından incəliklərinə qədər bəhs edir. 

Müasir dilimizdəki kimi “Divan”da  da üç zamanın varlığı göstərilir: keçmiş, 
indiki və gələcək. 

Əsərdə keçmiş zamana xüsusi diqqət vardır, hətta müəllif göstərir ki, burada 
“fellərin təməli keçmiş zaman və əmr şəkli üstündə qurulur” [ II c., s.57] . Müəllif 
keçmiş zamandan  bəhs edərkən onun –dı şəkilçisi ilə yarandığını göstərir: “Bunu 
da bilməlisən ki, bütün fellərdə keçmiş zaman şəkilçisi –dı vasitəsilə yaranır”. Bu 
qayda əsla pozulmur. Yalnız sərt hərflər gəldiyi zaman məxrəcin şiddətindən dolayı 
-d hərfi t-yə çevrilir və -dı –tı olur [ II c., s.59] . 

Aşkar görünür ki, burada şühudi keçmiş zamandan söhbət gedir. –dı -tı 
əvəzlənməsi isə müasir Azərbaycan dilinin dialektlərində mövcuddur [ 51:194-
195] . Bu variantlar Orxon-Yenisey abidələrindən işləkdir. Maraqlıdır ki, həm 
Orxon-Yenisey  abidələrində, həm Azərbaycan dili dialekt və şivələrində -tı4 
şəkilçinin  l, r, n, k samitlərindən sonra işləndiyi, M.Kaşqarlı isə p, t, ç, k 
samitlərindən sonra gəldiyini göstərir. Abidənin dilində hər iki forma kifayət qədər 
məhsuldardır. Məsələn, məlumdur ki, keçmiş zaman iki cürdür: şühudi və nəqli.  
“Divan”da nəqli keçmiş zaman haqqında da məlumat vardır. Müəllif  xüsusilə 
təsirsiz fellərə -mış -muş keçmiş zaman şəkilçisi artırıldığını qeyd edir: barmış 
“gəlmiş”. Burada hətta -dı və -mış şəkilçilərinin yaratdığı fərqlər də izah olunur. 
[ II c., s.76-78] . Digər tərəfdən isə -mış şəkilçisinin zaman və ya feli sifət 
formalaşdırdığı da misallarla aydınlaşdırılır. Belə ki, kurmuş ya “qurulmuş yay”, 
kazmış arık “qazıılmış arx” birləşmələrində kurmuş,  kazmış sözləri feli sifət kimi 
təqdim olunur. əvqə varmış  “evə gəlmiş”, ol manqa gəlmiş “o, mənim yanıma 
gəlmişdir” ifadələrində isə gəlmiş  keçmiş zaman kimi izah olunur. 

 “Divan”da indiki zaman anlayışına da xüsusi diqqət yetirilmişdir. Düzdür, 
burada indiki zaman haqqında xüsusi məlumat verilməmişdir, lakin indiki zaman 
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şəkilçisi və indiki zamana aid çoxlu nümunələr vardır. Digər tərəfdən isə müzare 
zaman adlandırılan formanın tərcüməsindən belə anlaşılır ki, bu zaman forması 
daha çox ümumi zaman anlayışı bildirsə də, indiki zaman anlayışı onun içərisində 
xüsusi yer tutur. Sözsüz ki, “Divan”da da müasir türk dillərindəki kimi, indiki 
zaman –ır4, şəkilçisi ilə formalaşır. Məsələn: 

 Utğalımat ağraşur   “Bir-birini udmağa əlləşir” [ I:221] ; 
 Əmdi çərig çərgəşür  “indi qoşun səf tutur” [ II:218] . 
Burada bir məqam var ki, bəzən indiki zaman şəkilçisinin saiti ellipsisə 

uğrayır. Məsələn:  
   Bu oğul nə ter  “Bu oğul nə deyir” [ I:142]  
 İdhim nə ter   “Ağam nə deyir” [ I:152] . 
 Qeyd edək ki, bu forma müasir Azərbaycan dili üçün xarakterik deyil; bu 

forma xüsusilə qeyri-qəti gələcək zaman üçün xarakterikdir. Xüsusən də -la2 

şəkilçisi ilə bitən fellərdə: başla-r, gözlə-r və s. saitlə bitən sözlərdə bəzən fellə 
indiki zaman şəkilçisi arasına -y bitişdirici samiti daxil olur. Maraqlıdır ki, bütün 
variantlarda yox, yalnız -yur, -yür variantlarında bu hal müşahidə olunur və ahəng 
pozulmuş olur: 

 Tavar kiming öklisə, 
 Bəglik anqar kərgəyür 
 Tavarsızın kalıp bəg 
 Ərənsizin əmgəyür [ I., s.367]  
“Kimin malı çoxalsa, 
 Bəylik ona yaraşar. 
 Bəyin malı olmasa, 
 Ərənlər də uzaşır”. 
Bu halda R.Əskər tərəddüd etdiyini bildirir: “Buradakı kərgəyür felinin 

müzaresi DLT-də ümumən göstərilməmişdir, əmgəyür felinin müzare, yoxsa indiki 
zaman ifadə etməsi isə tərəddüd yaradır. Normal halda əmgə−  kökü müzaredə 
əmgə+r olmalıdır. “Divan”da bu sözün maddəsi də var: əmgədi “əziyyət çəkdi”.. 
əmgər- “əmgəmək”. [ I c., s.308] . Ancaq şərt bildirən ökli+sə feli növbəti fellərin 
inidki zamanda deyil, məhz müzaredə olmasını tələb edir. Yəni onlar kərgə+yur və 
əmgə+yür deyil,  kərgə+r və əmgə+r şəklində olmalıdır [ 57:265] . 

Burada diqqəti çəkən odur ki, şeir parçalarından sonra onun tərcüməsi 
verildikdə həmin formalar qeyri-qəti gələcək zaman kimi təqdim edilir. Fikrimizcə, 
tərcümə düz verilməmişdir. Əvvəla, “qeyri-qəti gələcək zamanın qəti gələcək 
zamandan mənaca bir fərqi ondan ibarətdir ki, o, qəti gələcək zamanla indiki zaman 
arasında orta bir yer tutur, yəni bəzən qəti gələcək zamanı, bəzən də indiki zamanı 
əvəz edə bilir”. Yazılı abidələrin dilindən bəhs edən H.Mirzəzadə isə əks fikri  
söyləyir: “Yazılı abidələrin dili üzərində apardığımız müşahidələrdən məlum olur ki, 
bu yaxın keçmişə qədər formal cəhətdən indiki zaman şəkilçiləri ilə ifadə edilən 
fellər məzmun etibarilə gələcək müzare zamanı bildirmişlər” [ 42: 155-156] .  
Müəllif bu ikili xüsusiyyəti şəkilçilərin tarixən bir-birinə yaxın olması ilə 
əlaqələndirir və göstərir ki, onların differensiasiyası XVIII əsrdən başlamışdır. 

Ə.Rəcəbli bu əvəzlənmələrin heç birindən bəhs etmir. Göytürk dilinin mor-
fologiyasından bəhs edərkən –ır4 şəkilçisini indiki zamanın, -ar2 şəkilçisini isə qey-
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ri-qəti gələcək zamanın morfoloji əlaməti kimi təqdim edir. Lakin elə burada başqa 
qeydlə rastlaşırıq: “Göytürk dilində indiki zamanı düzəldən şəkilçi müasir türk ədə-
bi dilində qeyri-qəti gələcək zamanı əmələ gətirir” [ 44:356] .  Ə.Dəmirçizadə  
“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilindən bəhs edərkən yazır:  “indiki və gələcək zamanları 
ifadə edən şəkilçilərin hələ təşəkkül etmədiyi, hər iki zaman üçün eyni şəkilçinin 
işləndiyini “Kitabi-Dədə Qorqud” dilində də müşahidə edirik. Burada ...-r (-ar,-ər,-
ur,-ür) və -z şəkilçiləri fərqsiz  olaraq hər iki zamanı bildirmək üçün işlənmişdir” 
[ 18:76] . İkinci  də odur ki, indiki zamanın funksiyaları başqa zaman formalarına 
nisbətən çox genişdir; daha doğrusu, indiki zaman istənilən digər zaman məzmunu-
na da malik ola bilər. 

Abidədə qəti gələcək zaman haqqında da məlumat vardır. Müasir türk dilləri-
nin, xüsusilə oğuz türklərinin dilində qəti gələcək zamanın morfoloji forması –
acaq2-dır. Lakin tədqiqatçıların göstərdiyinə görə, qədim türk abidələrində  bu  for-
ma müşahidə olunmur. “Divan”da bu forma diqqəti cəlb etmir. Amma qəti gələcək 
zaman başqa forma ilə -ğuy, -kay, -gəy şəlilçiləri ilə ifadə olunur. Məsələn: 

 Mən barğay  “Mən gedəcəyəm” [ III, 221]  . 
  Ol süt sağkay  “O, süd sağacaq” [ II, 82] . 
  M.Kaşqarlı özü bu zaman formasını “əmri-hazır” adlandırır və göstərir ki, 

“ka-lı və qalın ahəngli sözlərdə  -ğay, -ke-li və incə ahəngli sözlərdə -gəy, -ğ-lı kəl-
mələrdə -kay artırılır” [ II c., s.81-82] . 

Qeyd edək ki, bu şəkilçi Azərbaycan dili üçün xarakterik deyil, amma 
N.Kişvərinin dilində az da olsa, buna rast gəlinir. R.Eyvazova bunu indiki zamanla 
əlaqələndirir və -a ,-ə,-yü,-ay morfemlərini indiki zaman şəkilçilərinin variantı he-
sab edir [ 2:124] . 

“Divan”da müəllifin tez-tez adını çəkdiyi zamanlardan biri müzare zamandır. 
Digər adı qeyri qəti-gələcək zaman olan bu kateqoriya –ar2, -ır4  şəkilçiləri vasitə-
silə formalaşır. M.Kaşqarlı qeyri-qəti gələcək zamanın oğuzlarda iki şəkildə meyda-
na çıxdığını söyləyir: “Oğuzlar müzaridə barir sözündəki ikinci -r hərfini atıb, kök-
dəki bar -r hərfini saxlayaraq  mən baran, mən turan deyirlər ki, “mən gedərəm”, 
“mən qalxaram” deməkdir. Əgər sözün özündə -r hərfi yoxdursa, o zaman sözə 
müzaredə -r əlavə edirlər: mən gəlirən “mən gələrəm”, mən külərə  “mən gülərəm” 
[ II c.,s.81] . Elə oradaca müəllif göstərir ki, o biri türklər kökündə -r olan sözlərə 
də qeyri-qəti gələcək zaman üçün -ır4 -ar2 şəkilçisindən istifadə edir [ II c., s. 81] . 

M.Kaşqarlı qeyri-qəti gələcək zamanın inkar formasından da bəhs edir. Müa-
sir Azərbaycan dilində olduğu kimi, qədimdə də fellər inkarda olarkən qeyri-qəti 
gələcək zamanın şəkilçisində olan -r səsi -s ilə əvəz olunur: ol barmas “o getməz”. 
–r -z əvəzlənməsi, bunların hansının ilkin və ya əsas olması barədə türkologiyada 
kifayət qədər fikirlər söylənmişdir [ 1:107] . Müasir Azərbaycan dilindən fərqli iki 
cəhət özünü göstərir; birincisi, müasir dildə -z, qədimdə -s samiti əsasdır, ikincisi, 
müasir dildə -r -z/s əvəzlənməsi ikinci və üçüncü şəxsdə meydana çıxırsa, qədimdə 
bu hal birinci və üçüncü şəxsdə özünü göstərir: biz barmasmız “biz getmərik”, olar 
barmaslar  “onlar getməzlər”. 

Qeyd edək ki, qədim türk dili tədqiqadçıları felin zamanından bəhs edərkən 
“yaxın gələcək zaman” terminindən də istifadə edirlər [ 81:128; 44:269] .  
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“Divan”da “yaxın gələcək zaman” anlayışı da vardır ki, M.Kaşqarlı ad çək-
mədən  gələcək  zamanın  həmin  formasından  danışır  və ona aid misallar verir.  
Bu formanın  –ğalır, -gəlir, -kalır şəkilçiləri ilə yarandığını göstərir [ II c., s.82] . 
Məsələn:  

Mən barğalır mən “mən getmək üzrəyəm”, 
 Ol tağka ağkalır  “o, dağa çıxmaq üzrədir”, 
 Ol əvgə kirgəlir  “o, evə girmək üzrədir”. 
Göründüyü kimi, XI əsr türk dillərində olan zaman formaları, əsasən, müasir 

türk dilləri ilə uyğundursa, fərqli hallar da az deyil. 
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E.Mammadova 

   Work by M.Kashqar′ s tenses of the verb 
Summary 

   
Verbs in M.Kashgarli′ s “Divan”, are represent lexical-semantic and 

morphological forms of the basic material of speech.  
This category is the most ancient category by Tense which ′ s treasure is 

action. Verbs in the play called “DLT” are in different tenses and it′ s all give 
theoretical information about tenses. 
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“Divan” is represent all 3 tenses: past, Future, present, tenses which are in a 
modern speech used.  

 
 Е.Мамедова 

Время глагола в произведении М.Кашгари «Divani luğat-it türk» 
Резюме 

 
Глаголы в «Диван»е Кашгарлы участвуют как основной материал в об-

разовании слов с лексико-семантической, морфологической и синтактической 
стороны. Глагол означает время. Это и является самым основным грам-
матическим признаком глагола. Так как время является атрибутом действия, 
эта категория считается самой древней категорией глагола. В произведении 
«Divani luğat-it türk» глаголы указаны в родных формах времени. Поэтому 
даны теоретические информации о разных временах глагола.  

 Как в современном языке, также и в «Дивани» показывается 3 времени 
глаголов: прошедшее, настоящее и будущее.    
 
Rəyçi: Professor Məmmədəli Novruzov ( Qıpçaq) 
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MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ EVFEMİZMLƏR 
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Efemizm metonimiyanın növlərindən hesab olunur.Yunan mənşəli bu sözün 
lüğəvi mənası “yumşaltmaq “ mənasına gəlir. Hər hansı məzmunu yumşaldılmış, 
nəcibləşdirilmiş şəkildə ifadə etməyə evfemizm deyilir. Yunan sözü olan evfemizm 
əslində “yaxşı” (ei) və “danışıram”( phemi) deməkdir və terminoloji mənası bir şəxs 
və ya əşya haqqında yaxşı, nəzakətli danışmaq deməkdir” [1, s. 48]. 

Metonimiya isə bildiyimiz kimi mənanın bir sözdən başqasına müəyyən məq-
sədli assosasiya ilə köçürülməsidir. Bu assosasiya isə zaman və məkan və s. faktor-
larla əlaqədar olaraq meydana gələ bilər. Əgər metaforalar müəyyən bənzərliyin 
mövcudluğu səbəbiylə meydana çıxırsa, metonimiyada eyni zamanda bir neçə hadi-
sə və ya əşya müəyyən əlaqə ilə bağlanaraq eyni bir söz ilə ifadə olunurlar. Bu qeyd 
etdiyimiz kimi həm məkan, həm zamanla əlaqədar ola bilər. Məkanla bağlı olaraq 
məna köçürülməsinin bir sıra növləri vardır. Məs: Z.N.Verdiyeva qeyd edir: 
“Salon” sözü həm salonun özünü, (“Təmiz salon”), həm də salondakı adamları 
(“bütün salon ayağa qalxdı”) ifadə edir. Eyni sözləri kənd, ev, məktəb, zavod, ölkə, 
auditoriya, və s. haqqında da söyləmək olar: Kənd yaşıllığa bürünmüşdü – Kənd 
(kənd əhalisi) meydana axışdı. Yeni məktəb – Məktəb iməcliyə qoşuldu (məktəbin 
kollektivi). Ölkəmizin əhalisi – Bütün ölkə xəbər tutdu (ölkənin əhalisi). Zamanla 
əlaqədar məna köçürülməsi həm prosesi, həm də prosesin nəticəsini bildirmək məq-
sədi izləyir. Gecə 1. Başlamaq; 2. Keçirmək. İl 1. Vaxt ölçüsü; 2. Mərasim – “ilini 
vermək”. Bəzən bir söz həm materialı, həm də bu materialdan düzələn əşyanı, 
onunla əlaqədar hadisəni bildirir: ağac 1. Bitki; 2. əsa (Əfsus ki, qocaldım, ağacım 
düşdü əlimdən); [1, s. 165] 

Metonimiya haqqında qısa məlumat verməklə onu ədəbiyyatşünaslıq baxımın-
dan və semantik baxımdan nə ifadə etdiyini qeyd etməklə evfemizmlərin mənasını 
daha aydın və dolğun çəkildə açmaq imkanı əldə edirik. Çünki evfemizmlər 
ədəbiyyatşünaslıqda məhz metonimiyanın növlərindən biri kimi qeyd edilir. 
Deməli, evfemizm dildə kobud şəkildə mövcud olan hər hansı leksik vahidi daha 
yumşaq şəkildə ifadə edir. Evfemizm tabudan çox sonra meydana gəlmişdir və 
tamamilə başqa səciyyəlidir. Evfemizm sivilizasiyanın, mədəniyyətin inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq meydana gəlmiş və bir növ yüksək və mədəni cəmiyyət normaları 
ilə əlaqədardır. “Evfemizm dilə məxsus tabunun nəticəsidir. Dar mənada evfemizm 
kobud, xoşagəlməz, ədəbsiz sözlər və ifadələr əvəzinə, nəzakətli, ədəbli vahidlərin 
işlənməsinə deyilir. Geniş mənada evfemizm həm də qadağan edilmiş tabu hesab 
olunan vahidlərin başqa vahidlərlə əvəz olunmasına deyilir”. [1, s. 49]. Evfemizm 
dildə müxtəlif xarakterli funksiyaları yerinə yetirir. O ədəbi baxımdan daha zərərsiz 
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şəkildə fikri çatdırır və üslubi baxımdan pis təsir bağışlaya biləcək fikir və ifadələri 
nisbətən daha yüngül və nəcib təsir oyadan sözlərlə əvəz edir. Və bu xüsusiyyət 
daha münasib xaraxter daşıyaraq bir sıra neqativ halların meydana gəlməsinin qarşı-
sını alır. Belə ki, hər kəsin fikir və düşüncə və eyni zamanda leksik vahidlərin üslu-
bi imkanlarından istifadə etmə bacarığı eyni olmadığından evfemizmlərdən istifadə-
si də müxtəlif ola bilər.  Zərərsizləşdirilmiş bu ifadələr deyilməsi bəzən ağır olan və 
utanc hissi verəcək sözləri də yumşaq və daha ədəbli deyilməsinə yardımçı olur. 
Nəzakət və həssaslıq timsalı böyüklərimiz və onların çağdaş təmsilçiləri həyatın son 
anı mənasında “öldü” kəlməsini deyil, bir-birindən gözəl ifadələr işlədirlər. Belə so-
yuq ifadələrdən şüurlu şəkildə uzaq duranların dünyasında ölüm “gözoxşayan bahar 
diyarı”, ”sevgililər yurduna səyahət” idi. Onlar o əbədi diyara köçdü, o biri aləmə 
uçdu, məkanı dəyişdi, Haqqın rəhmətinə qovuşdu, əbədi aləmə köçdü, Haqqa yürü-
dü, ruhu uçdu, vəfat etdi, rəhmətə getdi, ömrünü bağışladı,  canını torpağa tapşırdı, 
gözlərini əbədi yumdu, həlak oldu .....və s. Bu verilmiş misallar içərisində hər biri 
subyektiv baxımdan fərqli fərdlər tərəfindən daxili və psixoloji baxımdan uyğun he-
sab etdiyi  formada söylənilə bilər. Lakin onlar içərisində hamı tərəfindən rəhmətə 
getdi və vəfat etdi sözləri daha çox istifadə edilir. Vəfa-haqqı qaytarmaq deməkdir. 
Haqq sahibinin haqqını nöqsansız və tam şəkildə qaytarmaq mənasına gəlir. ”Vəfat” 
kəlməsi də bundan törəmişdir. Allaha can borcumuz var onu da vəfatla ödəyirik. Bu 
kəlmələrdə bir incəlik, əsrlərdən süzülüb gələn bir mirasın cizgiləri, güclü bir 
imanın izləri görünür. Eyni zamanda dini inanclarımız da həmin kəlmələrin yaran-
masına səbəb olub. Çünki dini inanclar birbaşa xalq məişətinə və adət-ənənəsinə də 
sirayət etdiyi üçün həm məişət üslubuna, həm də ədəbi dilə birbaşa təsir göstərir. Bu 
təsir bəzən zamanla əlaqədar olaraq, yəni həmin dini inancların yaşama müddəti ilə 
bağlı olaraq uzun müddət dildə mövcud olur, lakin dəyişmə prosesində onlar da öz 
leksik əhəmiyyətlərini itirməyə başlayır. Elə olur ki, bunun əksinə olaraq inancların 
dəyişməsinə baxmayaraq bir sıra vahidlər öz semantik tutumlarını qoruyub saxla-
yırlar. Bəzən deyilməsi xoş olmayan sözlərin əvvəlində “ayıb olmasın”, “ayıb da ol-
sa” kimi sözlərdən də istifadə olunur. Məs: C.Məmmədquluzadə “İranda hürriyyət” 
adlı hekayəsində anasına məktubunda belə yazdırır: “Məsələn, səndən də ayıb ol-
masın, allahın izni ilə, peyğəmbərin şəriəti ilə burada, səndən də ayıb olmasın, bir 
arvad siğə eləmişəm... Əvəzimdən bizim oğlanın üzündən öp və ayıb olmasın, ev 
adamının kefi necədir? ” Burada ayıb olmasın, ev adamı sözləri evfemizm kimi 
işlənmişdir. Məs: arvadı əvəzinə həyat yoldaşı, ömür-gün dostu, ev əhli, uşaqların 
anası və s.  Z.N.Verdiyeva göstərir: ”Bəzən tabu hesab olunan sözlər əvəzinə yazıda 
nöqtə işarəsindən də istifadə edilməsi də evfemizmlə əlaqədardır...” [1, s. 50]. 

Ümumiyyətlə, evfemizmləri tədqiq edərkən təkcə evfemizmlərin özündən de-
yil, onların yaranmasına məcburiyyət duyan sosial-mədəni vəziyyət və dil materialı 
da tədqiqə cəlb edilməlidir. Evfemizmlərdən istifadə yüksək mədəniyyətin göstəri-
cisi olsa da bəzən müasir ədəbi nümunələrdə və şifahı nitqdə onlardan kənar qalma 
halları çox olur. Sözlərin daha kobud və bütün neqativliyi ilə deyilməsi halları çox-
dur. Bu dildənkənar baş verən neqativ proseslərin, təsiridir ki, dilə də təsir edir və 
mədəni tərəqqi ilə uyuşmur. Evfemizmlərin aşağıdakı məqamlarını qeyd etmək olar:   

1. Müxtəlif fiziki qüsurları olan insanları incitməmək üçün deyilən evfemizm-
lər. Məs: lal-dili qüsurlu, nitqi qüsurlu, danışma əngəlli, pəltək-dili şirin, əlil-fiziki 
qüsurlu, fiziki əngəlli, dəli olmaq-əsəbləri korlanmaq, ruhi pozğunluq, əsəbi gərgin-
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lik, ruhi xəstə, psixoloji pozulma, xəstələnmək-özünü pis hiss etmək, bir az nasaz-
lanmaq, naxoşlamaq, bir az halsız olmaq, kor-pis görən, zəif görən, kar- ağır eşidən, 
qulaqdan zəif  və s. 

2. Elə sözlər seçilir ki, onlar kobud görünən hər hansı bir sözün mənasını 
yumşaldır, hətta belə desək, cilalayır, ya da maskalayır. Bununla sözün əks tərəfə 
təsirini zəiflədir. Bunu biz müxtəlif tibbi terminlərin həkimlər tərəfindən xəstəyə 
çatdırılması zamanı istifadə etməsini görə bilirik. Məsələn, şiş, xərçəng əvəzinə 
“yad cisim” ifadəsi işlədilir. Ya da bəzi ağır xəstəliklərin adları bilərəkdən heç kimə 
bəlli olmayan tibbi terminlərlə deyilir. 

3. Evfemizmlərin istifadəsindən asılılıq müxtəlifdir. Sosial nəzarətin güclü ol-
duğu və eyni zamanda şəxsin öz nitqi üzərində özünüidarəsi yüksək olduğu hallarda 
evfemizmlərin yaranma ehtimalı daha yüksəkdir. Yaxud əksinə nitqə nəzarətin daha 
az olduğu (Məs: ailədə, dostlar arasında) ortamlarda isə leksik vahidlərin birbaşa 
məna ifadə edənlərindən istifadə olunur ki, bu da disfemizm adlanır. ”Dildəki, təh-
qiramiz və kobud mənalı sözlər disfemizm adlanır” [1, s.55]. Məsələn: göstərmək- 
gözünə soxmaq, gözünə dürtmək, yemək- tıxmaq, basmaq, zıqqımlanmaq, zəhri-
marlanmaq, ölmək- gəbərmək, gorbagor olmaq, cəhənnəmə vasil olmaq, qoca- qarı, 
kaftar, xəbərçi- araqatan, işverən, iblis tülkü və s. 

4. Evfemizmdən istifadə edənin əsas məqsədi sosial və şəxsi çevrəsində mü-
nasibətdə olduğu insanlarda komunikativ konfliktdən və gərginlikdən uzaq durmaq-
dır. Hansı söz evfemizm ola bilər onu düzgün dəyərləndirmək vacibdir. Çünki bir 
ortamda evfemizm olan söz  başqa ortamda olmaya da  bilər. Evfemizmin sosial xa-
rakterli olmasını nəzərə almaq vacibdir. Məs: bu paltar səni böyük gostərdi- yaşlı 
əvəzinə, bu paltar yaraşmadı əvəzinə bu rəng sizin üzünüzü açmadı, rənginizə düş-
mədi, başa düşmürsən əvəzinə fikrimi anlamadın, daha aydın izah edim və s. 

5. Bir qədər spesifik olan evfemizmlər də vardır. Bu evfemizmlər daha dar 
dairədə işlənir. Məs: neytral həbsxana sözü əvəzinə məhkumlar evi, dəlixana əvəzi-
nə ruhi dispanser, xəbərçi əvəzinə informator, məhv etmək, yox etmək əvəzinə ney-
trallaşdırmaq, tərksilah etmək, təhlükəsizləşdirmək, zərərsizləşdirmək və  s. 

6. Ayrı-ayrı peşə adları da bəzən evfemizmlərlə ifadə olunur. Buna səbəb də 
bəzən o işin sahibi olan insanları incitməmək, utandırmamaq məqsədi daşıyırsa, 
bəzən də peşənin prestijini qaldırmaq məqsədini güdür. Məs: satıcı-satış təmsilçisi, 
baş nəzarətçi-administrator, süpürgəçi-təmizlik görəvlisi və s. 

7. Xalq dilindən gələn deyimlərlə bağlı yarananlar. Yazıq, fağır-Allah bəndə-
si, ölüm xəbəri-pis xəbər, qara xəbər, bəd xəbər 

Hər bir dilin özünəməxsus olan evfemizmləri vardır. Tərcümə vasitəsilə ev-
femizmləri bir dildən başqa bir dilə daşımaq mümkün olsa da onun xarakteri və bə-
zən təsir gücü eyni olmur. Çünki gəldiyi dildə həmin sözdən istifadə edilmədiyi 
üçün o evfemizm də hesab olunmur. Məsələn, rus dilində изделие-о бомбе, ракете 
и тому подобной продукции военного назначения, физическое устранение-в 
место убийство и.т.д 

Avropa tədqiqatçıları evfemizmləri 2 yerə bölür: 
1.Gizli evfemizmlər 
2.Açıq evfemizmlər 
Daha çox ticarət dairəsində görünən və aldatma məqsədi daşıyan və yalançı 

adlandırmaya xidmət edən evfemizmlər gizli evfemizmlər adlanır. H. Melengə görə 
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açıq evfemizmlər sadəcə insanlarla daha ədəbli, daha nəcib və mədəni rəftarı üçün 
istifadə olunur. İngilis dilində mövcud olan bəzi evfemizmləri ayrı –ayrı növlərinə 
əsasən  nəzərdən keçirək. Sosial və gündəlik  vəziyyətlə bağlı evfemizmlər- He is 
always late for work. (O, həmişə işə gecikir). Cümləsi daha yumşaq formada 
deyilərsə, he has not a very good record of punctually. (O, işə vaxtında gəlməkdə o 
qədər də dəqiq deyil). Kimsə yalan danışırsa, “you lied to us” (sən bizə yalan dedin) 
əvəzinə “you was not entirely accurate in what you said” (sən dediyində o qədər də 
dəqiq deyildin) deyilir. Əgər aparılmış danışıqlar boşuna itirilmiş vaxt kimi 
görünürsə, o zamn  bir ingilis bunu “the talks were  waste of time” (bu danışıqlar 
boşuna itirilmiş vaxtdır)  kimi deyil, “the talks, were not very fruitful” (danışıqlar 
kifayət qədər əhəmiyyət vermədi) kimi deyilir. Əgər yemək bəyənilməyibsə, o za-
man “you cook is terrible” (sizin yemək cox pisdir) deyil , ”actually your cook is 
not the best in the world” (əlbəttə, sizin yeməyiniz dünyada ən dadlı yemək hesab 
edilə bilməz) formasında deyilməklə vəziyyəti əks tərəfə daha yaxşı və təsiredici 
formada çatdırmaq imkanı qazanır. İngilis dilində “poor” kasıb sözü əvəzinə çox 
vaxt “the needy”-ehyiyacı olan, ”penniless”-qəpiksiz, “deprived”- sosial vəziyyəti 
aşağı, “low- in come family”- az təminatlı ailə kimi sözlərdən istifadə olunur ki, bu 
da həmin təbəqəyə məxsus olan insanların qəlbini qırmamaq və onları incitməmək 
məqsədi daşıyır. Yaxud, “old”- qoca sözü əvəzinə “mature”-yaşlı, “senior”-yaşlı cə-
nab, “advanced in years”-kifayət qədər yaşı olan, “over the hill”,”a bit long in the 
tooth” –yaşlı, yaşda bir qədər böyük sözləri ilə ifadə edilərək deyilir. Məs: A once 
famous ballerina, now over the hill. (Bir zamanlar məşhur olan balerina indi yaşlı-
dır). Do not you think she is a bit long in tooth to be a romantic heroine? (Sən onun 
romantik qəhraman üçün kifayət qədər yaşlı olduğunu düşünmürsənmi?) və s. bu ki-
mi bir çox misallar sadalamaq olar. Dilimizdə neytral olan “hamilə” sözü daha mə-
dəni deyilmək naminə boylu, ikicanlı, yüklü, uşaq gözləyir, ana olacaq və s. kimi 
sözlər ilə ifadə olunur. Bu ingilis dilində də özünü göstərir. Məs: “to be expecting a 
baby” (uşaq gözləmək), I am so happy that you are expecting a baby! (Sən uşaq 
gözlədiyinə görə mən o qədər xoşbəxtəm ki! ), “to be in the family way” (hərfi 
tərcümə ilə-ailəyə gedən yolda olmaq). She was in the family way and they were 
very happy. (hərfi tərcümə-o, ailəyə gedən yolda idi və onlar xoşbəxt idilər). “To be 
in a delicate condition”  (vəziyyətdə olmaq, yüklü olmaq). My wife ise in the 
delicate condition. “To be eating for to”-ikinəfərlik yemək, ikicanlı olmaq. Peşə ilə 
bağlı evfemizmlər-bu evfemizmlər ya peşənin prestijini qaldırmaq ya da həmin peşə 
sahibinin özünü daha rahat hiss etməsi üçün deyilə bilər. Məs: gözətçi peşəsi ingilis 
dilində dəbdə olan “security” sözü ilə deyilir yaxud garbage collector (zibildaşıyan) 
-sanitation man, hairdresser (dəllək) – hairstylist buna dilimizdə də rast gəlirik 
bərbər, dəllək  əvəzinə saç ustası yaxud saç stilisti deyilir. Katibə-ofis menecer, 
assistant, xadimə-cleaning menecer və s. Amerikada və bir sıra avropa ölkələrində 
qara dərili neqrlara “neqr” deyilməsi qadağan olunmuş  və onlar “black”- qara 
adlanırdılar lakin, sonra bu söz “afro-american “ sözü ilə əvəzləndi. Buna dair başqa 
misallar da çəkmək olar. Fiziki vəziyyətlə bağlı evfemizmlər- bu xaraxterli 
evfemizmlər ingilis dilində də insanları incitməmək məqsədi güdür. Məs: blind 
(kor)- unseeing (gözü görməyən), invalid (şikəst)- disabled (fiziki məhdudiyyətli), 
fat (kök)- overweight (artıq çəkili), mad (dəli)- mentally sick (ruhi xəstə). 
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 Evfemizlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların tez -tez dəyişməsidir. Ev-
femizlər də dilin lüğət fonduna daxil olan digər leksik vahidlər kimi köhnələ bilir və 
öz işləkliyini, həm də leksik ağırlığını itirə bilər. Onların tez –tez dəyişməsi, yeni 
evfemizmlərlə əvəzlənməsi baş verir. Məs: şikəst adama əngəlli, zaman keçdikcə 
fiziki qüsurlu sözü ilə əvəzlənmişdir. Beləliklə, evfemizm xarakterli söz zaman 
keçdikdən sonra yerinə işləndiyi sözün mənasını kəsb edir və yeni bir evfemizmə 
ehtiyac duyulur. Dildə geniş şəkildə istifadə edildikdən sonra bir növ öz 
funksiyalarını itirmiş olurlar və onları yeniləri əvəz etmiş olur. Məs: neytral 
həbsxana, dustaq yerinə vaxtilə ağzıbır, həq yeri, indi isə dəmir barmaqlıqlar arxası, 
qapalı qapılar ardında evfemizm kimi işlənir. Disfemizm kimi qazamat, qoduqluq, 
dam. Evfemizmlərin dildə yaşama müddətindən bəhs edərkən  rus dilçisi B.A Larin 
yazır: ”Эвфемизмы недолговечны. Существенным условием действенности 
эвфемизма является наличие «грубого» «недопустимого»  эквивалента. Как 
только это подразумеваемое неудобопроизносимое выражение выходит из 
употребления, эвфемизм теряет свои  «облагораживающие»  свойства, так как 
переходит в разряд «прямых» наименований, и тогда требует новой подмены 
[2, s. 120]. O evfemizmlərin 3 tipini qeyd edir: 

1. Ədəbi dilin hamı tərəfindən istifadə edilən evfemizmfemizmləri-ağır 
eşidən, fiziki qüsurlu, zəif görən 

2. Sinfi və işgüzar evfemizmlər 
3. Ailə-məişət evfemizmləri [2, s. 119] 
Başqabir rus dilçisi L.P.Krısin isə göstərir: “чем жестче социальный конт-

роль речевой ситуации и самоконтроль говорящим собственной речи, тем бо-
лее вероятно появление эвфемизмов; и, напротив, в слабо контролируемых ре-
чевых ситуациях и при высоком автоматизме речи (см. общение в семье, с 
друзьями и т.п.) эвфемизмам могут предпочитаться "прямые" обозначения, 
или дисфемизмы, то есть более грубые, пренебрежительные обозначения”         
[3, s.5]  

A.S.Kurkiyev isə evfemizmlərin 5 tipini göstərir. 
1.İnanclara əsasən yarananlar-ölmək-rəhmətə getmək,vəfat etmək 
2.Qorxu, çəkinmə və gizli saxlama hissi ilə bağlı yarananlar-qiymətlərin 

qalxması-qiymətlərin liberallaşması 
3.Utancaqlıq,ədəblilik ilə bağlı yaranalar-arvadı-usaqların anası və s. 
4.Mərhəmət hissi ilə bağlı yarananlar-əlil-fiziki qüsurlu, dəlilik-psixoloji 

pozğunluq 
5.Nəzakət xətrinə deyilənlər-qoca-ağbirçək, ağsaqqal [3, s.5] 
Z.N.Verdiyeva sinfi jarqon evfemizmlərdən də bəhs etmişdir. O gostərir: 

”Sinfi jarqon evfemizmləri əsasən sinifli cəmiyyətdə sadə adamlardan “qa-
ra”camaatdan öz nitqi ilə fərqlənmək cəhdi ilə də əlaqədardır. Adətən xalqdan ayrı-
lan və xalqa nifrət edən təbəqələrin dilində bu hal geniş yayılmış olur....”  [1, s. 50]. 
“Ən sadə, adi, sözlərlə ifadə olunması mümkün olan fikirləri belə dəbdəbəli, təntə-
nəli şəkildə ifadə etmək jarqon evfemizminin başlıca xüsusiyyətidir” [1, s. 52]. De-
məli, belə qənaətə gəlmək olar ki, Z.N.Veydiyevanın da qeyd etdiyi kimi, əgər 
evfemizm sözü daha mədəni demək, nəciblik, nəzakət xətrinə, fiziki qüsurlu insan-
ların qəlbinə toxunmamaq məqsədi ilə deyilirsə, bu evfemizmin xüsusi növüdür. 
Bunu da bir çox tədqiqatçılar açıq evfemizm adlandırırlar. Əgər yuxarıda qeyd edi-
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lən əks bir hal üçün nəzərdə tutulubsa, onda bu tədqiqatçıların göstərdiyi kimi gizli 
evfemizm adlanır və bu da evfemizmdən çox onu jarqon evfemizminə yaxınlaşdır-
mış olur amma bu əlbəttə hələ tam şəkildə disfemizm demək deyildir. V.P. Moskvin 
isə evfemizmlərin aşağıda göstərilən funksiyaları yerinə yetirmək üçün mövcud ol-
duğunu göstərir. 

1. Qorxu hissi yaradacaq obyektlərin adını əvəz etmək məqsədilə 
2. Müxtəlif xoşagəlməz obyekt və hadisələrin yarada biləcəyi pis təəssüratı 

aradan qaldırmaq üçün 
3. Ədəbli və mədəni hesab olunmayan sözləri əvəz etmək üçün 
4. Ümumi etiket xarakterli evfemizmlər 
5. Həqiqətdə mövcud olanı maskalamq və gizli saxlamaq məqsədilə 
6.  Aşağı  dərəcəli peşələrin prestijini, səviyyəsini qaldırmaq məqsədilə          

[8, s. 228 ]. 
 Evfemizmlərə  və onların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinə dair XIX əsrin sonu XX əs-

rin əvvəllərində bir sıra tədqiqat əsərləri həsr olunmuşdur bununla belə bir sıra ali mək-
təb dərsliklərində də leksikologiyaya dair hissələrdə onlardan bəhs edilmışdir. XX əsrin 
əvvələrində evfemistikanın problemlərinə həsr olunmuş bir sıra əsərlərin adını çəkmək  
olar ki, onlar böyük əhəmiyyətə malikdir.  Məs: Пауль Г., 1960; Шор P.O., 1926; Ла-
рин Б.А., 1961; Крысин Л.П., 1996; Куркиев А.С., 1977, Сеничкина, 2006 və b. Da-
ha aydın şəkildə evfemizmin xüsusiyyətini göstərmək üçün aşağıdakı fakta diqqət et-
mək yetərli hesab oluna bilər. Biz “təmizləmək” sözünün bir çox mənalarını göstərə 
bilərik və bu mənalar izahlı lüğətdə öz əksini tapır.  

1. Nəyisə silmək, təmizləmək 2. paltarı təmizləmək 3. xalçanı təmizləmək 4. 
otağı təmizləmək 5. ayaqqabini təmizləmək 6. balığı təmizləmək 7. bağı alaqdan 
təmizləmək vəs başqa mənaları vardır.  

Bu lüğəvi mənaların heç birində “təmizləmək” sözü öldürmək, yox etmək və 
məhv etmək mənalarında işlədilməmişdir. Ancaq bu sözü məsələn “etnik təmizlə-
mə” tərkibində işlənərək adı çəkilən mənanı verir.Və sanki bununla cəmiyyətə çat-
dırılan məlumatın təsir gücünü azaltmağa çalışılır. Evfemizmin bu funksiyasını V.P. 
Moskvinin göstərdiyi I və II bəndlərə aid etmək olar. Bütün dediklərimizdən belə 
nəticəyə gələ bilərik ki, evfemizasiya prosesi insanın dildə olan əsas fundamental 
funksiyası ilə bağlıdır. Bunlardan biri komunikativlikdir və evfemizasiya hadisəsi 
bu əsas olan komunikasiyanı daha da uyğun hala gətirməyə və müsbətə doğru 
apararaq neqativ halların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Kommunikasiya prose-
si zamanı əks tərəfdə neqativ hisslərin yaranmasının qarşısını almaqla yanaşı, onda 
özünə qarşı daha yüksək fikir formalaşdırmağa xidmət edir. Bununla belə daşıdığı 
funksiyadan asılı olaraq ona və yaxud bir qrup insanlara, ictimaiyyətə daha zərərsiz-
ləşdirilmış formada informasiyanı çatdırmağa kömək olur. Ona görə deyə bilərik ki, 
etik obyektlər, mədəni, psixoloji, bu və ya digər səbəblə bağlı olan peşə adları bir 
sıra hadısələrin çatdırılması və ifadəsi evfemizmə ehtiyac duyur. Bu hadisə hər 
zaman aktualdır çünki dil daima zənginləşir və insanların düşüncə tərzi də dəyişir 
məhz bu dəyişmə ilə də əlaqədar olaraq evfemizmlər də dəyişir, yeniləşir və fikri 
daha münasib bir formada deməyə xidmət edir. 
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 Khayala  Mehraliyeva  
Euphemisms in modern azerbaijan language 

Summary 
 

This article about euphemisms.The statements called euphemisms in 
international literature are means of expressing obnoxious, inauspicious, accepted, 
absence entities with different word or words instead of known names. There we 
also talk about types of euphemisms: social euphemisms, religion, euphemisms in 
literature language and professional euphemisms in Azerbaijan language.  

  

                                                                                               Ирада Сейидова  
                                                                                                  Хайала Мехралыйева  

Эвфемизмы в совренном азербайджанском языке 
Резюме 

 
В этом статье говорится об эвфемизмах. Эвфемизмы используются в 

речевых или печатных текстах для замены слов, признанных грубыми. Здесь о 
также говорится о видах эвфемизма. Социально значимые эвфемизмы, 
религиозные эвфемизмы, эвфемизмы национального литературного языка, 
классовые и профессиональные эвфемизмы, семейно-бытовые эвфемизмы    
и.т. на азербайджанском языке.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЯ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ШКОЛАХ 
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речевая деятельность, уровень речевой реализации, развитие русской устной и 
письменной речи учащихся-азербайджанцев.  
Key words: The process of learning Russian language, charter school, speech 
activity, the level of implementation of the speech, the development of Russian 
speech and writing students Azerbaijanis. 

 
Система обучения русскому языку в азербайджанских школах опре-

деляется его конечной целью, потенциально реализующей в течение всего 
учебного года ряд комплексных задач. Среди них важное место в последние 
годы приобретает прочное усвоение тех знаний, которые закреплены в школь-
ном Уставе и предусмотрены годовой программой (сеткой часов). Специфика 
практического курса русского языка в процессе его преподавания соот-
ветственно нацеливает учителя на изучение таких его стержневых аспектов, 
как фонетика, лексика и морфология. Немаловажное значение придаётся изу-
чению норм произношения, усвоению и закреплению собственно грамма-
тических правил и синтаксиса. Всё это, бесспорно, сказывается на эффектив-
ности процесса обучения, так как в его основе лежит  овладение речевой 
деятельностью на неродном (в нашем случае - русском) языке. Учителю сло-
весности важно помнить, что перечисленные составные разделы учебника по 
русскому языку для национальных школ изучаются во взаимной и тесной 
связи между собой, так как в конечном итоге полученные знания предполаг-
ают выход на уровень речевой реализации. 

Верно обобщает Ч.А. Бедалов, что «значение изучения синтаксиса прос-
того предложения огромно. Русский язык необычайно богат синтаксическими 
построениями и их многочисленными параллелями, усвоение и использование 
которых даёт возможность выразить самые разнообразные оттенки мыслей. 
Поэтому, - считает наш авторитетный учёный, - при изучении синтаксиса… 
имеются благоприятные условия для развития русской устной и письменной 
речи учащихся-азербайджанцев» [1,137]. 

   Отбор синтаксического материала связан с некоторыми задачами 
обучения, в основном определяемых коммуникативными и познавательными 
потребностями учеников азербайджанских школ. В свою очередь эти задачи 
могут быть успешно реализованы при определённой и последовательной 
методологии, а состояние этого вопроса обусловлено прежде всего его 
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недостаточной, на наш взгляд, разработанностью в дидактике. «Анализируя 
методы обучения лишь со стороны внешней формы, дидактика не смогла их 
научно классифицировать. Одни авторы группируют методы обучения по ис-
точникам, из которых учащиеся получают знания. Исходя из этого, они раз-
деляют методы обучения в зависимости от того, преобладает ли при их 
применении деятельность учителя или ученика. К одной группе методов обу-
чения эти авторы относят методы изложения знаний учителем, к  другой – 
методы самостоятельной работы учащихся. Третьи группируют методы 
обучения в  зависимости от характера дидактических задач, решению которых 
они служат: методы приобретения учащимся новых знаний, методы 
закрепления знаний, методы формирования умений и навыков, методы 
проверки и оценки знаний. Есть и комбинированные группировки по двум 
признакам, например, по дидактическим задачам и преобладающей деятель-
ности учителя или ученика. Недостаток всех этих классификаций заключается 
в том, что признаки, положенные в основу группировки методов, не определ-
яют качественного своеобразия различных типов познавательной деятельнос-
ти учащихся, не указывают учителю типичных способов руководства ею» 
[2,815].  

Это было сказано в последнем издании «Педагогической энциклопедии» 
ещё в середине 1980-х годов, но актуальности своей данные положения не 
потеряли. Действительно, в науке о преподавании русского языка в на-
циональной школе методы обучения и в XXI веке ещё классифицируются 
преимущественно по источникам, из которых учащиеся получают знания. 
Кроме того, эти методы обучения нередко смешиваются с методами изучения 
самого предмета. К тому же некорректно ставить знак равенства между мето-
дом обучения и методом изучения. Метод изучения - это путь исследования, 
форма теоретического и практического освоения реальной действительности, 
а метод обучения - это способ деятельности учителя, который организует 
познавательную и практическую деятельность. Изучение отдельных разделов 
синтаксиса - это в сущности познание в процессе обучения. При этом тот или 
другой метод изучения предмета находит реализацию в том или другом мето-
де обучения. Постараемся это показать на основе подачи для азерБайд-
жаноязычных учеников-старшеклассников сопоставительных конструкций со 
связью примыкания. Правильная постановка вопроса, изначально верная 
характеристика с учётом возрастных особенностей и общего уровня познаний, 
помноженные на точно избранную методологию, помогут, по нашему 
убеждению, преодолеть трудности в процессе освоения нашей темы. 

 Начнём с объективных трудностей. Русский и азербайджанский языки 
относятся к разносистемным: первый входит в индо-европейскую группу, а 
второй - тюркскую. Каждая из этих групп имеет свою специфику в структуре 
предложений, а потому и присущие им синтаксические особенности. Много-
летней практикой преподавания русского языка в азербайджанских школах 
доказано, что в основу изучения неродного языка должны быть положены 
знания именно на родном языке. Тогда для учащихся доступнее новые знания 
в процессе изучения грамматических законов русского языка, которые ока-
зываются в известной степени сходными с законами азербайджанского языка. 
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Однако в процессе изучения видов синтаксической связи, примыкания - 
в первую очередь, всё выглядит гораздо сложнее. Ведь примыкание - это 
такой вид подчинительной связи, при котором в качестве зависимого слова 
выступает неизменяемое знаменательное слово (чаще всего это наречие, 
деепричастие или инфинитив). Зависимое слово не согласуется с главным и не 
управляется им; оно связывается только по смыслу, примыкая к нему. Общее 
правило применимо к двум языкам, но в самой форме синтаксической связи 
есть ряд существенных расхождений. 

 М.Ш. Ширалиев в учебном пособии «Современный азербайджанский 
язык» писал: «Если между двумя словами, находящимися в подчинительной 
связи, нет ни согласования, ни управления, то связь этих слов - примыкание» 
[4,42]. В азербайджанском языке, как и в русском, при примыкании между 
главными и подчиненными словами не существует грамматической связи. По 
этому поводу в М.Ш. Ширалиев в указанном учебнике подчёркивал: «В обра-
зовании этой связи не участвуют никакие формально-грамматические призна-
ки» [4,42]. Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих языках основная 
сущность и принципы синтаксической связи между компонентами практичес-
ки совпадают. Кроме того, по сравнению с русским, в азербайджанском языке 
примыкание используется более широко. Здесь связываются не только 
сочетания глаголов с наречиями, инфинитивом, деепричастием, или сущес-
твительных с прилагательными. Важно также добавить, что в азербайджанс-
ком языке подчиненное слово связано с господствующим только по смыслу. 

Из нижеследующих примеров станет ясно, что прилагательное в составе 
словосочетания не изменяет своего окончания во множественном числе, а 
также при изменении основного слова по падежам: 

Зеленая  трава – yaşıl ot 
Зеленой  травы – yaşıl otun 
Зеленые  травы – yaşıl otlar 
Под  зеленой  травой – yaşıl otun altında 
Но заметим, что прилагательное йашыл в азербайджанском языке не от-

носится к разряду неизменяемых слов. Оно может склоняться: yaşılın, yaşıla, 
yaşıldan и т. д. Итак, видно, что в аспекте синтаксической связи между рус-
ским и азербайджанским языком есть существенные расхождения. Но, к при-
меру, в примыкании наречий с глаголами между двумя языками имеется и 
определённая аналогия. И в русском, и в азербайджанском языке синтакси-
ческие вопросы от основного слова к подчиненному (от глагола к наречию) 
полностью соответствуют. Подчиненные наречия в обоих языках бывают 
одними и теми же обстоятельствами 

Семья Макаровых была большая. Жили скромно, но дружно. 
Как жили? - Скромно, дружно. 
Necə yaşayırdılar? – Sadə, səmimi. 
В азербайджанском языке внешнее сходство наречий с теми частями ре-

чи, от которых они образованы, является ярко выраженным. Так, качествен-
ные русские наречия, образованные от прилагательных, отличаются и по фор-
ме, и по принципу синтаксического соединения с другими словами. От прила-
гательных сильный, хороший, плохой, крепкий образовались наречия на -о и 
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на -е: сильно, хорошо, плохо, крепко и т.д. В русском языке отличить наречие 
от однокоренного прилагательного легче, чем в азербайджанском. В первом 
случае нет необходимости выявлять, к какому слову оно относится. Достаточ-
но наличия сугубо формальных признаков: 

Был сильный ветер. - Ветер дует сильно. 
Была плохая погода. - Солнце плохо греет. 
По-другому в азербайджанском языке. Здесь наречия сохранили устарев-

шие формы прилагательных и существительных, от которых они образованы. 
Их принадлежность к той или иной части речи можно определить не по фор-
ме, а исключительно по способу подчинения наречия главному слову. 
Например: 

Qaranlıq gecə (темная ночь) – gecə işləmək (работать ночью), 
Gözəl səhərр (красивое утро) – səhər işə getmək (утром идти на работу), 
Bərk külək (сильный ветер) – külək bərk əsir (ветер сильно дует), 
Fəal yoldaş (активный товарищ) – fəal işləmək (активно работать). 
Наречия, образованные от существительных в азербайджанском языке, 

имея полное и абсолютное соответствие с русскими наречиями в семантичес-
ком отношении, отличаются от них своей способностью изменяться по паде-
жам и по числам. В таких словосочетаниях, как qışda gələrik, payızda əkərik, 
bura-dan getmək, buraya gəlmək и других, связь между словами не примыкание, 
а управление, потому что глагол gəlmək (прийти) требует наречия buraya (сю-
да) – yönlük hal; глагол getmək (уйти, уходить) требует наречия buradan (отсю-
да) – çıxışlıq hal. 

Указанная разница в связи примыкания служит основной причиной воз-
никновения трудностей в процессе усвоения учащимися азербайджанских 
школ синтаксических конструкций со связью примыкания. Ученики, во-пер-
вых, пытаются отыскать аналогичные падежные формы для русских наречий 
по типу управления; во-вторых, в процессе перевода приведённых и типол-
огических предложений на русский язык, как правило, неверно их строят. 
Причина проста: ученики заменяют русские наречия внешне схожими сущес-
твительными. Так возникают характерные ошибки. «Səhər işə gedərəm», «Ax-
şam sizə gələrəm» учащиеся могут перевести, как «Утро пойду на работу», 
«Вечер приду к вам». 

Теперь попытаемся выяснить: с помощью каких методов возможно 
снизить процент такой погрешности? Во-первых, перед объяснением темы 
примыкания с приведением вышеуказанных примеров-аналогий необходимо, 
на наш взгляд, использовать объяснительный метод. Суть его заключается в 
том, что учитель в процессе предварительной беседы сообщает ученикам о 
совпадениях при связи примыкания в двух языках в области формально-грам-
матической. В то же время он объясняет наличие существенных расхождений 
в смысле синтаксической связи отдельных слов в словосочетании. Вторая час-
ть объяснительного метода состоит в получении учащимися знаний из учеб-
ных пособий, где приведены конкретные примеры на двух языках. Такой 
двойственный (сообщающе-объяснительный) метод, по нашему мнению, 
должен быть использован на начальном этапе обучения конструкций со свя-
зью примыкания в русском и азербайджанском языках. 
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 Далее, в речи учащихся азербайджанских школ (особенно восьмилет-
них) часто отсутствуют словосочетания причастий с наречиями. Азер-
байджанским словосочетаниям: «çox oxuyan», «yaxşı işləyən», «təmiz yaza - в 
русском языке соответствуют придаточные определительные предложения 
(«Человек, который хорошо работает», «Ученик, который чисто пишет»). В 
таком случае более действенным окажется аналитический метод. Он пред-
полагает проведение аналитических упражнений (См. об этом подробнее: 
«Объяснительная записка» к Программе по русскому языку и литературе для 
IV-X классов азербайджанской школы. Баку, 1980) по теме: причастные обо-
роты («Человек, работающий хорошо», «Ученик, пишущий чисто»). Наиболее 
продуктивными оказываются аналитические задания с определительными 
придаточными предложения в процессе сопоставления на двух языках. 

Çox oxuyan adam. - Человек, который много читает. 
Təmiz yazan şagird. - Ученик, который чисто пишет. 
Çox bilən uşaqlar. - Дети, которые много знают. 
Tez duran qız. - Девочка, которая рано встает. 
 В процессе перевода ученикам разъясняется, что в приведённых слу-

чаях в русском языке наречия примыкают не к причастию, а к глаголу. Со-
четания типа «много знающий» (знающий много), «рано встающий» 
(встающий рано) и другие малопродуктивны. К сожалению, под влиянием 
норм родного языка в речи учащихся азербайджанских школ наблюдаются 
ошибки: предложения типа «Çox oxuyan çox bilər» переводят чаще всего как 
«Много читающий много знает». Такое отрицательное влияние родного языка 
на процесс обучения русскому языку наблюдается даже в старших классах и 
после более глубокого изучения темы «Причастия». Однако аналитический 
метод с применением соответствующей системы упражнений помогает отчас-
ти ликвидации характерологических ошибок конструкций со связью примыка-
ния. Кроме того, как подчёркивает А.И. Шахтахтинский, подобный метод 
содействует «более интенсивному развитию письменной речи учащихся… То-
му способствуют аналитические упражнения, которые максимально активизи-
руют мыслительную и речевую деятельность и непосредственно направлены 
на развитие письменных речевых навыков учащихся» [3,66].  

Наконец, весьма продуктивным в современной методике преподавания 
русского языка при избранной теме является сравнительно-сопостави-
тельный метод. В принципе он присутствует в составе других методик, но в 
особенности необходим, по нашему мнению, на тех этапах усвоения нового 
материала, когда учитель заостряет внимание на явлениях, аналогичных в 
родном языке при органичном сопоставлении с фактами, не имеющими пол-
ного соответствия в другом языке. Например, законы перестановки членов 
предложения при примыкании. В азербайджанском языке при прямом поряд-
ке слов обычно подчиненное обстоятельственное слово стоит до глагола-ска-
зуемого. При этом между главным и подчиненным словом могут вкли-
ниваться и другие члены: 

1) Sağdan və soldan uşaq səsləri eşidildi. (Справа и слева послышались 
детские голоса). 

2) Burada çoxlu adam yığışmışdı. (Здесь собралось много народу). 
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Здесь главные и подчиненные слова разделены подлежащими «uşaq səs-
ləri» и «çoxlu adam», причем подчиненные слова (наречия места) стоят в нача-
ле предложения. Наречия образа действия при прямом порядке слов в азер-
байджанском языке стоят перед глаголами, а в русском языке могут занимать 
разные места. Примеры: 

1) Вдруг подул сильный ветер. – Birdən güclü külək əsdi. 
2) Зима на севере начинается рано. – Şimalda qış tez başlayır. 
3) Герасим шел тихо и глядел в воду. – Gerasim yavaş-yavaş gedirdi və 

suya baxırdı. 
4) Ночью месяц ярко светит. – gecə ay parlaq işıq verir. 
  Из четырех приведенных русских предложений в двух основное слово 

(глагол) в примыкании занимает постпозитивное положение по отношению к 
подчиненному слову (вдруг подул, ярко светит), а в двух остальных – 
препозитивное (начинается рано и шел тихо). Во всех четырех азербайджанс-
ких предложениях основные слова занимают постпозитивное положение. 

В азербайджанском языке в таких случаях примыкающее слово не мо-
жет стоять после основного слова (глагола). Нельзя сказать: «gecə ay işıq verir 
parlaq», «O, yazır gözəl», «Təyyarə uçur ucadan». Не характерно для азер-
байджанского языка также перемещение места основного слова (глагола) и 
примыкающего наречия в конструкциях типа «Solmaz oxumur yaxşı» (Солмаз 
не поет хорошо), «O, demir düz» (Он не говорит правильно), «M�n getmir�m 
tez» (Я не иду быстро) и т.д., а в русском языке такие предложения обычны. 

Общими для  всех вышеприведённых методик, по нашему убеждению, 
служит прежде всего пристальное внимание к развитию и автоматизации 
навыков конструирования предложений не только со связью примыкания, но 
и другими: согласования и управления.   

 
Литература 

 
1. Бедалов Ч.А. Методика преподавания русского языка в азербайджанской 

школе. Баку: Маариф, 1981, 268 с. 
2. Педагогическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 

Издание третье. Дополненное и исправленное. В 3-х томах. Т.2, 974 с. 
3. Шахтахтинский А.И. Система работ по развитию русской устной и 

письменной речи учащихся азербайджанской школы. Баку: Маариф, 1982, 
105 с. 

4. Şirəliyev M.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. ADU nəşriyyatı. Bakı, 1959, 
354 s.  

 
Ş.Həsənova 

Azərbaycan məktəblərində sintaktik asıllılıq əlaqəsinin 
bəzi öyrənilmə üsulları məsələsinə dair 

Xülasə 
 
Məqalədə rus dilinin Azərbaycan məktəblərində öyrənilməsi zamanı üzə 

çıxan bir çox məsələlərin həlli yolları kompleks şəkildə araşdırılır. Praktik rus dili 
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kursunun keçirilməsində müəllim əsas fonetika, leksika və morfologiyanın öyrədil-
məsinə yönəlir. Həmçinin, qrammatik qaydaların və sintaksisin öyrənilməsi vacib 
məqamlardan biridir. Bütün bunlar tədris prosesinin effektivliyini təmin edir, çünki 
onun əsasında doğma olmayan dilin mənimsəməsi durur. 

 
Sh.Hasanova 

To the question of some methods of learning the sintactical relations 
of adjoining at Azerbaijani schools 

Summary 
 
The article deals with the solving the problems that appears during teaching 

Rusian language in Azerbaijani schools. The teacher leading the practical courses of 
Russian language is directed mainly to teaching fonetics, lexics and morphology. 
But at the same time learning qrammatical rules and syntactics is also one of the 
main tasks during teaching. And in adopting the  foreign language all these tasks 
help to structure an effective educational process. 

 
Rəyçi:                        Könül Qasımova 
                    filologiya üzrə  fəlsəfə  doktoru, dosent 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SAİT VƏ SAMİT SƏSDƏN İBARƏT SÖZ 
YUVALARI   VƏ ONLARIN ƏMƏLƏGƏLMƏ YOLLARI 

 
Açar sözlər: söz yuvaları, sait, samit, səs, söz kökü.  
Ключевые слова: гнёзды слов, гласные, согласные, звук, корень слова. 
Key words: word slots, vowels, consonants, sound, word root 

 
Azərbaycan dilində olan söz yuvaları araşdırılarkən onların sait səsdən və 

həmçinin, sait və samit səsdən ibarət olması müəyyənləşir. Bu məqaləmizdə biz 
dilimizdəki sait və samit səsdən ibarət söz yuvaları və onların əmələ gəlmə yolları 
ilə bağlı araşdırmalara nəzər salacağıq.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilinin çoxsaylı problemlərinin həlli onun 
söz yuvalarının tədqiqi ilə sıx bağlıdır, çünki söz yuvaları özündə dilin ən qədim 
çağlarına dair faktları saxlamaqla yanaşı, onun tarixi inkişaf yolunun araşdırılması 
üçün zəngin material verir.  

Deməli, söz yuvalarının tədqiqi dilin tarixi ilə sıx bağlı olub, müxtəlif dil ha-
disələrinin izahında əhəmiyyətli rola malikdir. 

Cəmiyyətin sosial-iqtisadi, elmi-mədəni durumu ilə bağlı dilin leksik, 
qrammatik quruluşunda daim müəyyən proseslər gedir; dilə yeni sözlər daxil olur, 
yaxud lüğət fondundakı bir sıra söz və qrammatik formalar öz aktivliyini itirərək 
yeni vahidlərlə əvəz olunur.  

Dövrün ədəbi, siyasi durumu, hakim təbəqənin zorakı mövqeyi, seçimdə müs-
təqilliyə yaradılan əngəllər və s. amillər bəzən milli sözlərimizin çıxdaş edilməsinə, 
fonetik-morfoloji quruluşa yad elementlərin fəal şəkildə lüğət fonduna daxil 
olmasına səbəb olmuşdur. Bu cür hallar əlavə qrammatik qaydaların axtarılmasına 
gətirib çıxarmışdır.  

Gəlmə sözlər Azərbaycan türk dilinin təsiri altında nə qədər dəyişsə də, onla-
rın bir çoxu yadlıqlarını hiss etdirir və təbiidir ki, Azərbaycan türk sözlərinin qur-
uluşundan, söz yuvalarından bəhs edərkən gəlmə sözlərə əsaslanmaq doğru nəticə 
verməz.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sözün tarixi inkişafı baxımından morfoloji quruluşa 
görə fərqlənən dillər arasında bir oxşarlıq müşahidə olunur. Azərbaycan dilinin lek-
sik tərkibində gedən proses, xüsusilə sözün arxaikləşərək tamamilə unudulması və 
ya dialektlərdə qalması eynilə rus və ingilis dillərində də müşahidə olunur.  

Dil yaruslarından hansının daha çox arxaikləşməyə məruz qalması dildən istifadə 
edənlərin və mücərrəd desək, dilin öz daxili müqavimət duyğusu ilə bağlı olur.  

Dilin tarixini o dilin daşıyıcılarının tarixindən, konkret desək, Azərbaycan 
dilinin tarixini Azərbaycan xalqının təşəkkül tarixindən ayrı təsəvvür və dərk etmək 
olmaz. 

V.V.Vinoqradovun rus dilinə aid söylədiyi bu fikri eynilə Azərbaycan dilinə 
də şamil etmək olar: Tarixi dialektoloji axtarışlarsız nə rus ədəbi dilinin xəlqi 
əsasları haqqındakı məsələni, nə onun canlı xalq şivələri ilə bağlı üsullarının forma-
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laşması və tarixi haqqındakı məsələni, nə də rus ədəbi dilinin tarixi fonetika, tarixi 
qrammatika və tarixi leksikologiyasının çoxsaylı və müxtəlif səciyyəli  ayrı-ayrı 
probelmlərini tam şəkildə izah etmək olmaz.  

T.Hacıyev dilin öyrənilməsinin xalqın etnik tərkibinin öyrənilməsindəki mü-
hüm roluna diqqət çəkərək göstərir ki, dil ictimai hadisədir, ona görə də cəmiyyətdə 
baş verən müxtəlif iqtisadi-siyası dəyişmələr dilə də öz təsirini göstərir. Azərbaycan 
dili Azərbaycan xalqının təşəkkül tarixi ilə sıx bağlı olub, sanki onun taleyini yaşayır. 

Məlumdur ki, Azərbaycan xalqının etnogenezində bir çox türk xalqlarının ro-
lu vardır. Xalqın təşəkkül prosesində bir etnosun üstün mövqeyi o etnosa məxsus dil 
faktlarının da funksional mövqe qazanmasına şərait yaradır.  

Azərbaycan dili tarixinin təhlili göstərir ki, minilliklər ərzində formalaşma və 
sabitləşmə prosesi keçirən dilimizdə bu və ya digər tayfaların aparıcı rolu 
bütövlükdə siyasi üstünlüklə yanaşı, mədəni üstünlüyə də rəvac vermişdir. Dilin 
ilkin çağlarında müşahidə olunan leksik və qrammatik paralelizmin əsas səbəbi 
müxtəlif tayfa dillərinin bir-birinə inteqrasiyası  prosesinin hələ başa çatmaması ilə 
izah olunmalıdır.  

T.Hacıyev və E.Əzizovun qeyd etdikləri kimi, XVIII əsrə qədərki Azərbaycan 
dilində müxtəlif tayfalarla bağlı paralelizmlər həm leksik, həm də qrammatik səviy-
yədə özünü göstərir. Burada oğuzların və digər türk tayfalarının leksik nümunələri 
çox dəqiqliklə bir-birindən seçilir:  

etmək (oğuz) - qılmaq (türk); demək (oğuz)- aytmaq (türk); sağ (oğuz) - əsən 
(türk); qızıl (oğuz)- altun (türk); getmək (oğuz) - varmaq (türk); yaxşı (oğuz) –eyi 
(türk); toy (oğuz)- düyün (türk) və s. 

Söz də ondan istifadə edənlərin özü kimi daim yaşamaq uğrunda mübarizə 
aparır. Sözün qədimliyi xalqın qədimliyi deməkdir. Sözün tarixini dilin və bu dilin 
daşıyıcısı olan xalqın tarixindən ayrı təsəvvür etmək çox çətindir.  

Sözün və dilin tarixini öyrənmək üçün xalqın təşəkkül tarixini öyrənmək 
lazımdır. Ə.Dəmirçizadənin yazdığı  kimi:  

“... Konkret bir dilin tarixini və onun hər hansı bir vahidini, hər hansı bir 
cəhətini dürüst və dəqiq öyrənmək üçün dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə 
edənlərin tarixini tədqiq etmək zəruridir. Çünki dilin ən kiçik vahidi olan fonem də, 
ən böyük vahidi olan cümlə də, belə vahidlər sistemi halında əsrlər boyu yaşayan 
hər bir müstəqil dil də həmin dildə danışanlarla üzvi surətdə bağlı olur, danışanlar 
olmayan yerdə dil də olmaz.” 

Sözün bu və ya digər amillərlə bağlı ədəbi dildən çıxması və ya aktivliyi 
azaltması gedər-gəlməz proses deyildir. Çox vaxt ədəbi dildən çıxan söz uzun 
müddət öz varlığını dilin dialekt və şivələrində, xalq danışıq dilində saxlayır. Müəy-
yən dövr üçün arxaik hesab edilən söz əlverişli şərait yarandıqda öz itirilmiş mövqe-
yini bərpa edə bilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, son vaxtlar unudulmuş hesab etdiyi-
miz bir çox sözlər dilimizdə təzədən işləklik qazanmaqdadır. 

Morfoloji yolla söz yaradıcılığı prosesində iştirak edən bütün şəkilçilər özləri-
nin yeni söz yaratma bacarığına görə eyni deyildir. Bəzi şəkilçilər müxtəlif sözlərə 
artırılaraq, bir çox yeni sözlər əmələ gətirdiyi kimi, bəzi şəkilçilər məhdud sözlərə 
artırılaraq az miqdarda yeni sözlər əmələ gətirir.  
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Odur ki, daha çox sözlərdə özünü göstərən şəkilçilər məhsuldar, miqdar 
etibarilə az sözə artırıla bilən şəkilçilər qeyri-məhsuldar şəkilçilər adlanır. Bu 
şəkilçilər müxtəlif söz yuvaları ilə birləşərək yeni sözlər yaradır.  

Dilimizdə məhsuldarlıqdan düşən sözlərin bir qismi dialekt və şivələrdə qalır. 
Öz forma və məzmun xüsusiyyətini tarixən olduğu kimi və ya əsasən qoruyub 
saxlayan arxaizmlər leksik arxaizmlərdir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində 
semantik arxaizmlərlə müqayisədə belə arxaizmlərin sayı daha çoxdur.  

Leksik arxaizmlər ədəbi dil üçün unudulur, şivələrdə qalır. Semantik arxaizm-
lər isə dildən çıxmır, lüğət fondunda qalır. Semantik arxaizmlər vaxtilə mövcud 
olan sözün olduğu kimi qalması, lakin mənasının ya daralma, ya da genişlənmə 
hesabına dəyişməsidir. Bunlara əsasən kişi, qoçu, aş, xalat, donluq, dəli və s. sözləri 
misal göstərə bilərik.  

Tarixi inkişaf nəticəsində insanın sosial həyatında, məişətində, təsərrüfatında, 
dünyagörüşündə dəyişiklik davam edir və yeni-yeni anlayışlar meydana çıxır. Bu 
proses elə həmin sferalarda bəzi anlayışların (habelə onların adlarının), bəzi əşyala-
rın (onların adlarının) köhnəlib dildən çıxmasına, məhsuldarlığını itirməsinə səbəb 
olur.  

Dildən çıxan sözlər, obrazlı ifadə ilə desək, dilin arxivinə keçir, dilin qeyri-iş-
lək qrupuna daxil olur. Dilçilikdə bu tipli sözlər arxaizmlər adlanır. İşləklik xü-
susiyyətini itirən, köhnələrək dilin lüğət tərkibindən çıxan söz və ifadələrə köhnəl-
miş sözlər deyilir. 

Sözün tamamilə və ya ayrı-ayrı mənalarının köhnəlməsi özlüyündə olduqca 
mürəkkəb bir prosesdir. Həmin hadisə birdən-birə yox, uzun bir inkişaf prosesi nə-
ticəsində baş verir. Söz çoxpilləli inkişaf yolu keçir: onun bugünkü vəziyyəti həm 
forma, həm də semantikasına görə ümumi tərəqqisinin nəticəsidir. 

Ümumiyyətlə, söz cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar köhnəlik əlaməti qazanır. 
O, müəyyən tarixi bir dövrdə ictimai, iqtisadi, siyasi və mədəni tələblərə uyğun 
yarandığı kimi, həmin tələblərdən asılı olaraq da köhnəlir. Yəni bu və ya digər tarixi 
dəyişikliklər sözün əmələ gəlməsinə əsas verdiyi kimi, onun arxaikləşməsinə də 
şərait yaradır. Çünki istehsalat, ictimai münasibətlər və ideologiyanın dəyişməsi 
dilin lüğət tərkibində mütləq öz əksini tapır.  

Cəmiyyətin inkişafı nəticəsində hər hansı bir ictimai hadisələr, istehsalat 
alətləri, məişət əşyaları və s. real varlıqdan, o xalqın həyat tərzindən çıxır (1.215-
216). Beləliklə də, həmin məfhumları ifadə edən söz və ifadələr də ədəbi dildən 
çıxır və bunlar özlərini yazılı abidələrdə, qədim dövr hadisələrini əks etdirən bədii 
əsərlərdə qoruyub saxlayır. 

Sözün məhsuldarlıqdan düşməsi, köhnəlməsi üçün yalnız onun başqa sözlə 
əvəz olunması yox, həm də konkret vaxtla əlaqəsini göstərməsi, necə deyərlər, köh-
nə olması lazımdır. Dildə istifadədən qalan sözlər lüğət tərkibini birdən-birə yox, 
tədricən tərk edir. Həmin sözlər hətta bir müddət bu və ya başqa formada istifadə 
olunur; müəyyən münasibətlərdə onlara müraciət olunur. Hətta onlardan fikirdə, 
nitqdə aydınlıq, dəqiqlik yaratmaq üçün istifadə olunur. 

Azərbaycan dilindəki sait-samit heca tipli fellər əski mənbələrdə də müstəqil 
leksik-semantik mənaya malik vahid kimi çıxış etmişdir.  



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 298

Sait-samit heca tipində olan fellər qədim mənbələrdəki leksik-semantik 
xüsusiyyətlərini, əsasən, saxlaya bilmişdir. Aşağdakı dil faktlarında bu, aydın 
şəkildə nəzərə çarpır.  

Al- // al-; at- // at-; aç- // aç-; aş- // aş-; et- // et-. Göründüyü kimi, müasir 
Azərbaycan dilindəki sait-samit heca tipindəki fellərin əksəriyyəti leksik və 
morfoloji xüsusiyyətlərinə görə yazılı mənbələrdə olduğu kimidir.  

Fərq yalnız ondadır ki, Azərbaycan dilindəki sait-samit heca tipli fellərin nüvə 
semantikasında və məna tutumunda müəyyən semantik şaxələr baş vermişdir. Belə 
ki, bu tipli fellər qədim olduğuna görə törəmə mənbəyi kimi çıxış etmiş, inkişaf 
edərək onlar yeni semantik çalarlarını üzə çıxarmışdır.  

Bunu sait-samit heca tipində olan fellərin hər birinin fono-semantik inkişafı 
təsdiqləyir. 

Məsələn, al sözünün mənbələrdə “götürmək”, “tutmaq”, “hiylə”, “rəng”, “isti-
qamət” mənaları vardır. V.V.Radlov al sözünün mənalarını belə qruplaşdırmışdır:  
1) al (türk dillərinin hamısında) – “götürmək almaq”; 
2) al (uyğur və kazan tatarlarının dillərində) – “ön, qabaq tərəf”; 
3) al (cığatay və uyğur dillərində) – “yalan, hiylə, kələk, fırıldaq, hiyləgərlik”; 
4) al – “uca, yüksək, hündür, qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli, qəddar, amansız, vəhşi, 
yırtıcı”; 
5) al (qırğız, uyğur, cığatay, osmanlı, kazan tatarlarının dillərində) – “al, al-
qırmızı; 
6) al (uyğur dilində) – “hal, vəziyyət”. 

Deməli, al sözü mənbələrdə fel, isim, sifət, zərf kimi işlənmiş və ad ↔ fel 
qarşılığına malik olmuşdur.  Al sözünün istər ad, istərsə də fel qarşılığı “a-“ və “l-“ 
elementlərindən qurulmuşdur. Sözün fel qarşılığı “l-“ elementi əsasında işin icrasını 
“almaq” anlamında etmişdir. İşin icrası subyektin xeyrinə həll olmuşdur: “l-“ 
elementi subyektdən obyekti uzaqlaşdırmamış, əksinə, subyektin malına 
çevirmişdir. 

Burada belə bir fikir söyləməli oluruq ki, “l-“ elementi “t-“-nın əksi və an-
tonimidir. Bu elementlər öz fonematik yüklərini türk dillərində qoruyub saxlamış-
dır: “t” elementi uzaqlaşmaq, “l” elementi isə yaxınlaşmaq fonematik yükünü 
hərəkətin istiqamətində təzahür etdirir. Məsələn, at-, et-, it-, get-, sat- sözlərində “t-“ 
elementi hərəkətin istiqamətini uzaqlaşdırır, al-, gəl- sözlərində isə “-l” elementi 
hərəkətin istiqamətini yaxınlaşdırır. 

Ad↔fel kimi işlənən al morfeminin fel mənası bir qrup “al” köklü sözlərin 
nüvə semantikasında mühafizə olunur. Al- kökünün fel mənası al//hal sözündə - 
mifoloji varlıqda qorunur. Al//hal körpəyə, anaya xətər yetirən mövhumi surətdir. 
Gözə görünməyən və mifoloji varlıq sayılan al//hal öz işinə, hərəkətinə, əməlinə 
görə mifonimləşmişdir. Görünür ki, hal sözü almaq feli ilə bir mənbədəndir. 
Deməli, al//hal mövhumi surəti al morfeminin “almaq” mənası əsasında yaranmış 
mifoloji varlıqdır. Hərəkət (almaq) anlamı mifonimləşmiş al//hal morfeminin nüvə 
semantikasında ərimişdir. Başqa sözlə desək, al//hal morfeminin nüvə semantikasın-
da mifoloji anlam semantik dominant, hərəkət (almaq) anlamı semantik minimuma 
çevrilmişdir.  
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Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, al//hal mifoloji varlığı al morfeminin “uca, yük-
sək, hündür, qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli, vəhşi, qəddar, amansız, yırtıcı, zalım” 
mənaları ilə də ilişgəli ola bilər. 

Al kökünün “yalan, hiylə” mənasında da hərəkət (almaq) anlamı vardır. 
Burada da hərəkət (almaq) anlamının semantik minimumu semantik dominantlığa – 
“yalan, hiylə” mənasına tabedir. Doğrudan da al morfeminin “yalan, hiylə, al dilə 
tutmaq”anlamının nüvə semantikasında “almaq” mənası da ehtiva olunmuşdur. La-
kin al morfeminin “yalan, hiylə, al dilə tutmaq” anlamı dominant rol oynayaraq “al-
maq” mənasını özünə tabe etmişdir. Toplanmış dil faktlarına əsasən demək olar ki, 
al morfeminin “yalan, hiylə, al dilə tutmaq” mənasının izlərini even və yakut 
dillərində də müşahid edirik. Bu dillərdə al morfeminin zahiri forması dəyişikliyə 
uğramış şəkildə işlənir. Məsələn, even dilində albana “hiyləgərlik etmək, 
aldatmaq”; yakut dilində albas “hiylə, kələk, fənd, biclik”. Maraqlıdır ki, sanskrit 
dilində alika sözü  “yalan, uydurma, nifrət” mənalarındadır. Bizcə, alika sözü də al 
morfeminin “yalan, hiylə” mənaları ilə eyni yuvaya girir. Dialekt və şivələrimizdə 
“yalançı, fırıldaq, hiyləgər” mənalarında olan əllam-qəllam sözü də vardır. Bu 
sözdə “əllam” hissəsi al morfeminin “yalan, hiylə” mənaları ilə birləşir.  

Al morfeminin “al-qırmızı, al rəng” mənaları türk xalqlarında müqəddəs ol-
duğu üçün mifonimləşmişdir. Təsadüfi deyildir ki, əski türklərdə dövlətli adamların 
atları al rəngli parça ilə örtülmüşdür. Al morfemi və onun “al-qırmızı, al rəng” 
mənaları alov, alışqan, alışıq, alışmaq, allaşmaq və s. sözlərin nüvə semantikasında 
qorunur. Al morfeminin “al qırmızı, al rəng” mənaları tunqus-mancur dillərində də 
işlənir. Eyni zamanda, bu morfemin monqol, buryat, koreya dillərindəki izlərinin 
müqayisəyə cəlb olunması da çox inandırıcı görünür.  

Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək: even dilində hulaka “qırmızı rəngə 
boyamaq”; solon dilində ula, ulari/xula, xulan/ “qırmızı”; negidal dilində xola-xola 
“çox qırmızı”; monqol dilində hulan “qırmızı”; buryat dilində ulaabtar “qırmızı 
təhər”; koreya dilində pu/l/k-ta “qırmızı” və s.  

Sanskrit dilində “qırmızı boya, qırmızı lak” mənasında olan alakta sözü də vardır. 
Bu söz yuxarıda verilən nümunələr kimi, al morfemi ilə eyni yuvaya daxil olur. 

Al- morfeminin “almaq” mənası yol//yul variantında da olmuşdur. Yol//yul 
variantı yoluq sözündə asemantikləşmişdir. Yul variantı əski mənbələrdə “almaq” 
mənasında işlənmişdir. Al- feli dialektal semantikaya da malikdir. Belə ki, al- feli 
Qax dialektində “didmək, yolmaq, təmizləmək”, Quba dialektində “gətirmək, götür-
mək” mənalarında işlənir. Al- felinin dialektal semantikasından alamançı sözü tö-
rənmişdir. Alamançı sözü Dərələyəz şivəsində “görməmiş, ütük, dağıdan, hər nə 
gördü, onu götürən” mənalarındadır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, al feli əl sözü ilə 
məna və model yaxınlığı yaradır. Əl sözü isə eləmək//eyləmək, əlləmək felləri ilə 
eyni semantik yuvaya daxil olur. Al- felinin işlənmə arealı da maraqlıdır.  

Bizim topladığımız faktlara görə al- feli tunqus-mancur dillərində də işlənir. 
Məsələn, even dilində al- “almaq, qəbul etmək” mənalarındadır. Bu mənalar even 
dilində tam sabitləşməklə yanaşı, həm də yeni semantik derivatlarını əmələ 
gətirmişdir; “qoymaq, tutmaq, dayamaq, qorumaq, qalxan, sipər” və s.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində al felinin qəribə bir semantik çaları vardır. 
Məsələn, özünü hər hansı bir təsirdən qoruyan adam hədəfinə qarşı müqavimət 
göstərən zaman “al” sözündən istifadə edir: al gəldi.  
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Azərbaycan dilindəki bu semantik çaları even dilindəki “qorumaq, qalxan, 
sipər” mənaları ilə müqayisə etmək olar. Even dilindəki mənalarda bağlı görünən 
törəmə sözlərə diqqət yetirək; oroç dilində ali “qabağını tutmaq, hasarlamaq”; alingi 
“qutu” (balıq tutmaq üçün dörd tərəfli toz ağacından hazırlanmış); alu “qab”; udey 
dilində (bikin danışığı) alu “çaşka”; uluç dilində alku – aluku “sini”; oroks dilində 
aluku “boşqab, nimçə”. Azərbaycan dilindəki söz yuvalarından bəhs edən prof. 
H.Mirzəyev bu məsələ ilə bağlı belə məlumat verir: “Dilçilikdə söz köklərinin, 
xüsusən, eyni söz yuvalarından təşəkkül tapan sözlərin izahı problem məsələlərdən 
biridir. İstər türkoloqlar, istərsə də dilçilər bu problemlə, demək olar ki, az məşğul 
olmuş, və ya az maraqlanmışlar. Bir sözlə, dilçiliyimizdə bu problem lazımi şəkildə 
öz əksini tapmamışdır” (3.8).  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, söz yuvalarının tədqiqi zamanı bir sıra 
maraqlı faktlar üzə çıxır. 
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Саида Гаджиева 

Гнёзды слов состоящие из гласных и согласных звуков в азербайджанском 
языке и пути их образования 

Резюме 
 

При исследовании гнёзд слов в Азербайджанском языке было установле-
но их образование из гласных, также из гласных и согласных звуков. В данной 
статье просмотрены гнёзды слов состоящие из гласных и согласных звуков и 
пути их образования в Азербайджанском языке.  

 
Saida Hajiyeva 

Word slots consisting of vowel and consonant sounds and the ways  of their 
formation in Azerbaijan language 

Summary 
 
While  researching  the  word  slots  in Azerbaijani  language, it is  defined  

that  they  can both  consist  of  vowel  sounds  or  vowel  and  consonant  sounds. 
This article discusses word slots consisting of vowel and consonant sounds as well 
as the way of their formation in the Azerbaijani language. 

          
Rəyçi:                    Firuzə  Məmmədli 
                  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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Müasir Azərbaycan bədii dilinin, eləcə də ümumilikdə ədəbi dilinin formalaş-

masında və inkişafında böyük yazıçı və dramaturq, publisist Cəlil Məmmədquluza-
dənin bədii əsərlərinin oynadığı müstəsna rol danılmazdır. Tanrının bəxş etdiyi tək-
raredilməz poetik istedad sayəsində Mirzə Cəlil öz bədii əsərlərində Azərbaycan 
dilinin minillik inkişaf yolu boyu əldə etdiyi uğurların cövhərini verməyə nail ol-
muşdur. 

Cəlil Məmmədquluzadənin poetik dil sahəsində əldə etdiyi uğurların böyük 
bir qismi onun antroponim və toponimlərdən məqsədyönlü istifadəsi sayəsində 
mümkün olmuşdur. Bu isə, özlüyündə, dahi bir yazıçı və publisist kimi Cəlil Məm-
mədquluzadənin satirik üslubunun ayrılmaz əlamətlərindən və fərqləndirici xüsusiy-
yətlərindən birini təşkil edir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin 1994-cü ildə keçirilmiş 125 illik yubiley təntənə-
sindəki nitqində Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev böyük ədibin poetik dili ba-
rəsində də öz dahiyanə mülahizələrini bildirərək deyirdi:   

“Cəlil Məmmədquluzadənin fəaliyyətində ən dəyərli cəhətlərdən biri də 
Azərbaycan xalqının dilinin inkişafı üçün göstərdiyi xidmətlərdir. Onun daim işlətdiyi 
“Vətən, Vətən, Vətən! Millət, millət, millət! Dil, dil, dil!” sözləri xalqımızın, milləti-
mizin fikirlərini, arzularını ifadə edir. Ədibin ana dilinə - Azərbaycan dilinə böyük 
diqqəti, ana dilini təbliğ etməsi, insanların hamısını ana dilini bilməyə səsləməsi və 
ana dilinin, Azərbaycan dilinin hər yerdə hökm sürməsinin zəruriliyinə dair fikirləri, 
yazıları o vaxt üçün vacib idi, bu gün üçün də çox aktualdır.” (1, səh. 265.) 

Ulu Öndərin qeyd etdiyi aktuallıq  bu gün də ədəbi dilimizə bir çox yad tə-
sirlərin hücum çəkməsi və çox zaman üslubi-linqvistik eybəcərliklərin baş verməsi 
ilə şərtlənir. Ona görə də bu gün Azərbaycan ədəbi dilinin təmizliyi və saflığı keşi-
yində duranların birbaşa Mirzə Cəlil və onun mollanəsrəddinçi həmməsləklərinin 
bədii dilinə, onların bu sahədə əldə etdiyi möhtəşəm uğurlara müraciət etməsi çox 
təbii və eyni zamanda gərəklidir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin 1926-cı ildə qələmə aldığı “Xatiratım” adlı me-
muar əsərində “Məcmuəmizdə (“Molla Nəsrəddin” jurnalı nəzərdə tutulur – Z.Q.) 
dil məsələsi” adlı xüsusi bir başlıq var və bu bölümün özü də Mirzə Cəlilin bədii 
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dilə nə qədər böyük önəm verdiyini göstərməkdədir. Həmin bölümün lap əvvəlində 
böyük ədib yazır: 

“Necə ki, oxucularımıza məlumdur, biz “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini açıq 
ana dilində yazmağa başladıq. Biz bu dilə o səbəbdən ana dili ad qoyuruq ki, bu dil-
də yazı yazanda və ortalığa “ana” söhbəti gələndə biz “ana”nı “ana” da yazırıq, am-
ma qeyri yazıçılarımız, xah o vədə və xah indi yazılarında “ana” ləfzi rast gələndə 
“ana” sözü əvəzinə “madər” yazırlar və həmçinin “ata” sözü əvəzinə “pədər” yazır-
lar.” (2, səh. 71-72.) 

Cəlil Məmmədquluzadə bu əsərində dilçiliyin mühüm bir sahəsinə - linqvistik 
psixologiyaya toxunaraq sözünə aşağıdakı kimi davam edir: 

“Yazıda böyük cürətimiz o oldu ki, açıq ana dilində yazmaqdan biz utanma-
dıq və şərt də budur ki, açıq yazmaqdan utanmadıq. Birinci nömrəmizin (“Molla 
Nəsrəddin” jurnalı nəzərdə tutulur – Z.Q.) baş məqaləsində yazmışıq ki: “Açıq ana 
dilində, açıq türk dilində yazmaq eyibdir; çünki yazanın savadının azlığına dəlalət 
edir.” (2, səh. 75.) 

Bütün bu sözlərdən irəli gələn fikir budur ki, Cəlil Məmmədquluzadə və onun 
mollanəsrəddinçi həmməsləkləri öz üslubları üçün linqvistik material seçərkən 
məqsədyönlü hərəkət etmiş, hazır qəliblərdən və şablonlardan imtina edərək öz sati-
rik üslublarını yaratmışlar. Təsadüfi deyil ki, onların bu uğurunu o dövr Azərbayca-
nının ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Əli bəy Hüseynzadə də etiraf etmişdi. 
Yenə də Mirzə Cəlilin “Xatiratım” əsərinə müraciət edək.   

Əli bəy Hüseynzadənin Azərbaycandan Türkiyəyə köçüb gedərkən Tiflisə 
gəlməsini, burada “Molla Nəsrəddin” idarəsində görüşmələrini Cəlil Məmmədqulu-
zadə şirin bir dillə belə xatırlayır: “Söhbət dildən düşdü və möhtərəm ədibimiz (Əli 
bəy Hüseynzadə - Z.Q.) mənə belə dedi: “Yaxşı yazırsınız.” Mən Əli bəyə ərz etdim 
ki, onuntək bir şəxsdən eşidilən bir sözü mən havayı sözlərin cərgəsinə qoya bilmə-
rəm. Çünki Əli bəy Hüseynzadə kimi bir yazı ustadı məntək bir cavan yazıçıya yazı 
barəsində dediyi bir sözü mən ciddi bir söz hesab edəm gərək. Əli bəy mənə dediyi 
sözü təkrar və təsdiq etdi və həmişə adət etdiyi kimi başını aşağı salıb guya öz-özü-
nə genə dedi: “Açıq yazmağı da bacarmaq lazımdır.” (2, səh. 75-76.) 

Bəs Mirzə Cəlil öz satirik üslubunun təkraredilməzliyinə nail olmaq üçün 
hansı başlıca prinsiplərdən istfiadə edirdi? AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Hacıyev 
“Satira dili” adlı fundamental monoqrafiyasında sanki bu suala cavab verərək aşağı-
dakı sözləri yazır: 

“XIX əsrin ortalarında M.F. Axundovdan demokratik keyfiyyətlərlə başlanan 
və XX əsrin əvvəllərində inqilabi sifət qazanan Azərbaycan realist ədəbiyyatının bə-
dii dilini səciyyələndirən üslubi xüsusiyyətlərdən söhbət düşərkən birinci paraqraf 
kimi sadəlik və aydınlıq götürülür.” (3, səh. 40.) 

Bu tezisdən çıxış etsək, Cəlil Məmmədquluzadə də öz poetik məramını real-
laşdırmaq üçün adların seçimi zamanı qarşısına məqsəd qoyurdu ki, mümkün qədər 
geniş xalq kütlələrinin anlaya biləcəyi, eyni zamanda, əsərdəki poetik funksiyasına 
görə müxtəlif məna çalarları ifadə edən söz və birləşmələrə üstünlük versin. 

 Ədibin əsərlərindən seçdiyimiz antroponim və toponimlərin köməyi ilə bu 
fikrimizi əyaniləşdirməyə çalışacağıq. Elə dördcildliyindəki ilk nəsr əsərindən – 
“Danabaş kəndinin əhvalatları”ndan görünür ki, Cəlil Məmmədquluzadə öz satirik 
üslubunun diktəsi ilə qarşıya qoyduğu məqsədin gerçəkləşdirilməsi yolunda ad 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 303

seçiminə çox böyük önəm verir və bu məsələyə bir yazıçı kimi çox ciddi yanaşır. 
Belə ki, qrotesk cizgilərinin olmadığı avtobioqrafik obrazlara o, çox sadə adlar ve-
rir. Bunlar – Lağlağı Sadıq və Qəzetçi Xəlildir. Adların özünün sadəliyi, yəni iki he-
cadan ibarət olan sözlərlə ifadə olunması, onlara qarşı müəllif münasibətinin də 
səmimiliyini və oxucu məhəbbətinin qarantını qazandırmış olur, desək, yanılmarıq. 

Əksinə, qrotesk obyekti olan, ya da müəllif tərəfindən təəssüf obyektinə çevri-
lən adlar daha çox üç və daha artıq hecalı sözlərdən təşkil olunmuşdur. Məsələn, elə 
“Danabaş” toponiminin özünü götürək. Bu toponim təkcə leksik mənasına görə 
deyil, eləcə də çoxhecalılığına görə gülüş yaratma enerjisi əldə edir və satirik üslu-
bun arsenalını zənginləşdirir. Eyni sözləri “İtqapan”, “Danaqırt”, “Zurnalı”, 
“Təzəkənd”, “Təzəkli kəndi”, “Gərməçataq kəndi” və başqa toponimlər haqqında 
da söyləmək mümkündür. Elə bu məqsədini gerçəkləşdirmək üçün Cəlil Məmməd-
quluzadə “Qafqaz” toponimini olduğu kimi deyil, ona ərəb nisbət şəkilçisi olan “iy-
yə” artırmaqla işlətmişdir: “Mən deyirəm, bütün Qafqaziyyə vilayətində bizim 
Danabaş kəndi kimi məzəli kənd yoxdur.” (4, səh. 41.) 

Buna rəğmən, hüsn-rəğbət duyduğu toponimlərin daha sadə sözlərlə ifadə 
olunması, yazıçının onlara üslubi münasibətini bildirir. Məsələn, Danabaş kəndinin 
kasıb və məzlum insanlar yaşayan məhəlləsinin adı “Çaylax” məhəlləsidir ki, bəd-
bəxt Məhəmmədhəsən əmi də məhz burada yaşayır. “Toponimik vahidlər üslubi 
araşdırma üçün də çox zəngin material verə bilir. Adi, neytral toponimlər bədii mü-
hitə düşəndə üslubiləşir, üslubi çalar qazanır, üslubi rəngə boyanır. Bədii mühitdən 
kənarda üslubi toponimlər yoxdur və olmağı da mümkün deyil... Sanki toponimik 
vahidlər üslubi baxımdan “yüklənir”, əlavə estetik funksiyanı öz üzərinə götürmüş 
olur.” (1, s. 6.) 

O da maraq doğurmaya bilmir ki, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında sa-
tirik üslubi məqamda seçilmiş antroponimlərin əksəriyyəti ərəb mənşəli olduğu hal-
da, toponimlərin çoxu türk mənşəli adlardır. Bu isə, heç şübhə etmədən deyə bilərik 
ki, yuxarıda ədibin “Xatiratım” əsərində oxuduğumuz sadə yazmaq, türkün açıq ana 
dilində yazmaq prinsipindən və Azərbaycandakı toponimlərin də bir çoxunun türk 
mənşəli olmasından irəli gəlir. 

Əsərdəki satirik obrazların başında duran Xudayar bəy özü də daxil olmaqla, 
müəllifin əsasən normal münasibət bəslədiyi Sadıq və Xəlildən fərqli olaraq, bütün 
mənfi obrazların adı məhz üçhecalıdır və güman etmirik ki, Mirzə Cəlil kimi dahi 
bir yazıçının əsərində bu, sırf təsadüf xarakteri daşısın. Məsələn, Zeynəbi (yeri 
gəlmişkən, bu adın ikihecalı olması da ona müəllif hüsn-rəğbətini ifadə edir) bəd-
bəxt etməyə gələn “elçiləri” Mirzə Cəlil adbaad sayaraq, onlara nifrətini linqvistik 
üslubiyyatın köməyi ilə bu cür ifadə etmiş olur: “Qonaqlar cərgə ilə əyləşdilər, 
molla yuxarı başda, onun sağ tərəfində Kərbəlayı İsmayıl, sol tərəfində Kərbəlayı 
Qafar; Kərbəlayı Səbzəli, Vəliqulu və Qasıməli divara dayanıb durmuşdular ayaq 
üstə. Molla Məhəmmədqulu, Kərbəlayı İsmayıl və Kərbəlayı Səbzəli çubuqlarını 
çıxardıb başladılar doldurmağa.” (4, səh. 111.) 

Göründüyü kimi, mənfi obrazların əksəriyyətinin adı üçhecalı, onların başçısı 
olan Molla Məhəmmədqulununku isə hətta beşhecalıdır. Bununla Cəlil Məmməd-
quluzadə onlara qarşı istehza və sarkazmını da yüksək sənətkarlıqla ifadə etməyi 
unutmamışdır. 
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Bundan fərqli olaraq, beş hecadan ibarət olan “Məhəmmədhəsən əmi” 
antroponimi yazıçı simpatiyasının və təəssüfünün obyekti kimi nəzərə çarpır və san-
ki Mirzə Cəlil bu hecaların üzərinə üslubi vurğu salmaqla oxucunu onun bədbəxt-
liyinə yanmağa sövq etmək istəyir və heç şübhəsiz ki, bu məqsədinə artıqlamasilə 
nail olur. Məhəmmədhəsən əmi obrazının özündən sonrakı ədəbiyyata təsiri də elə 
Cəlil Məmmədquluzadənin onun vasitəsilə oxucuda katarsis yaratmaq məqsədinin 
gerçəkləşməsindən xəbər verən mühüm amillərdən biri kimi nəzərdən keçirilə bilər. 
Məsələn, XX əsrin ən böyük Azərbaycan şairlərindən biri olan Xalq şairi Rəsul 
Rzanın yaradıcılığında xüsusi yer tutan “İnsan şəkli” şeirinin dünya şöhrətli Nəsimi, 
Cordano Bruno kimi baş qəhrəmanları arasında layiqli yer tutanlardan biri də Cəlil 
Məmmədquluzadənin yaratdığı Məhəmmədhəsən əmidir: 

 
Mənə bir sərgi salonu verin! 
Nə geniş olsun dünya qədər,  
nə elə hündür olsun ki,  
ətəyində qala uzun kölgələr. 
Mənə bir sərgi salonu verin! 
Orda bir insan şəkli asacağam –  
adi bir insan. 
Nə elə kiçik ki, məhəl qoyan olmaya,  
nə elə böyük ki, baxanda qorxasan. 
Orda bir insan şəkli asacağam,  
görünsün dünyanın hər yerindən;  
zamanın keçmişindən,  
dövranın indisindən,  
əsrin gələcəyindən. 
Bir insan şəkli asacağam;  
bir yanında Nəsimi –  
dabanından soyulandan sonra. 
Bir yanında  
məşəl təki yanmış Azəri qızı –  
tunc heykəli qoyulandan sonra. 
Bir yanda Cordano Brunonun külü. 
Bir yanında Məhəmmədhəsən kişi –  
ömrü, günü yollara tökülü. (5, səh. 78.) 
 
Mirzə Cəlilin əsərdə simpatiya duyduğu, ancaq xüsusi vurğu obyektinə çevir-

mədiyi, başqa sözlə, katarsisyaradıcı səviyyəyə qaldırmadığı bir çox başqa obrazla-
rın adları da ikihecalıdır. Məsələn, Məhəmmədhəsən əminin arvadı İzzət, oğlu Əh-
məd, Zeynəbin əri Heydər, qızı Ziba. Halbuki, Zeynəbin oğlu Vəliqulunun da adı 
üslubi məqsədlə üçhecalı sözdən götürülmüşdür. 

Antroponimə münasibətdə satirik ovqat yaratmaq üçün Cəlil Məmmədquluza-
də bir sıra hallarda “ikimərtəbəli”, yəni mürəkkəb sözlərlə ifadə olunmuş adlardan 
da istifadə etməyi sevir. Bu məqsədlə əsasən ərəb mənşəli və sonu “ullah”, “məm-
məd”, “qulu”, “əli”, “vəli”, “həsən”, “hüseyn” sözləri ilə bitən mürəkkəb antro-
ponimləri seçir. Bunlara örnək olaraq “Şeyx Nəsrullah” (“Ölülər” dramı), “Məşədi 
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Fərəcullah” (“Danabaş kəndinin məktəbi” ), “Kərbəlayı Həsənqulu”, “Qulaməli”, 
“Nəcəfəli”, “Molla Orucəli” (“İranda hürriyyət” hekayəsi), “Qurbanəli bəy” 
(“Qurbanəli bəy” hekayəsi), “Molla Fəzləli” (eyniadlı hekayə), “Məmmədvəli” 
(“Dəllək” hekayəsi), “Molla Qurbanqulu” (“Fatma xala” hekayəsi), “Mirzə Məm-
mədqulu” (“Nigarançılıq” hekayəsi), “Rzaqulu” (“Konsulun arvadı” hekayəsi), 
“Məşədi Qulamhüseyn” (“Nigarançılıq” hekayəsi), “Məşədi Yarməmməd” 
(“Danabaş kəndinin məktəbi” dramı) və s. Burada bir cəhət fonetik baxımdan maraq 
doğurur ki, türk dilindəki ahəng qanununun təsiri altında “əli” sözü ilə bitən 
antroponimlərdə bəzən “alı” variantını da müşahidə etmək olur. Məsələn, “Hacı Na-
mazalı” (“Danabaş kəndinin məktəbi” dramı).   

Əlbəttə, bu sıraya türk mənşəli “verdi” sözü ilə bitən antroponimləri də əlavə 
etmək lazımdır. Məsələn, “Pirverdi” (“Pirverdinin xoruzu” hekayəsi), “Kərbəlayı 
Xalıqverdi” (“Fatma xala” hekayəsi). 

Cəlil Məmmədquluzadə təsvir etdiyi konkret bir obrazın həm öz adını, həm də 
ona verilən yazıçı ləqəbini seçərkən də bu göstərdiyimiz prinsiplərdən uğurla fayda-
lanır. Örnək üçün məşhur “Zırrama” hekayəsinin qəhrəmanı Qurbanqulu bəyin adı-
nı çəkə bilərik.  

Qadın adlarına gəldikdə burada da eyni məqsədyönlü tendensiyanın olduğunu 
aşkara çıxarmaq mümkündür. Sadəcə bir neçə örnəklə kifayətlənirik: Pərinisə, 
Tükəzban, Şərəbanı, Xeyransa və s.  

Mirzə Cəlilin bir sənətkar kimi bədii üslubunda maraq doğuran cəhətlərdən 
biri də budur ki, antroponimlərin linqvistik-üslubi mövqeyinə görə onun bədii nəsri 
ilə dramları arasında müəyyən fərqlər də özünü göstərir. Bu da təbii ki, dramlarda 
poetik dinamikanın daha güclü olması ilə əlaqədar, yazıçının hadisələrə və obrazla-
ra öz birbaşa münasibətini bildirə bilmədiyi üçün bu funksiyanı müəyyən mənada 
şəxs adlarının ifadə etdiyi rəngarəng üslubi çalarların üzərinə qoyması ilə bağlıdır.  

Bədii əsərdə müxtəlif iştirakçı obrazların adlarını bildirən aktiv antroponim-
lərlə yanaşı, hadisələrin gedişinə müdaxilə etməyən, süjet xəttinin inkişafında işti-
rak etməyən, çox hallarda yalnız retrospektiv şəkildə adı çəkilən və haqqında məlu-
mat verilən, əsas obrazlarla müəyyən bağlılığı olan antroponimlərdən də geniş 
istifadə olunur ki, son zamanlar onomastikada bunları “passiv antroponimlər” termi-
ni ilə ifadə edirlər(6,153). 

Bədii əsərdə istifadə olunmuş passiv antroponimlər haqqında məlumat həm 
yazıçının dilindən, həm də obrazın dilindən verilə bilər. Passiv antroponimlər bədii 
əsərdə daha çox üslubi funksiya daşımaqla onun ideya-bədii xüsusiyyətlərinin 
yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu baxımdan yanaşdıqda  C. Məmməmdquluzadənin 
də əsərlərində passiv antroponimlərin geniş üslubi xüsusiyyətlərə malik olduğunu 
görürük. 

“Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinin müsbət qəhrəmanlarından biri olan 
Məhəmmədhəsən əminin tərcümeyi-halının verilməsində yazıçı passiv antroponim-
lərdən lakonik şəkildə istifadə etmişdir. Bunlar: atası Hacı Rza və övrəti, eləcə də 
Məhəmmədhəsən əminin əmiləridir. Kişinin düşdüyü acınacaqlı vəziyyətin təsvirin-
də C. Məmmədquluzadə göstərilən passiv antroponimlərdən yüksək sənətkarlıqla 
istifadə etməyə nail olmuşdur: 

“Vəssəlam ki, rüzgar bu kişinin üzünə gülmüyübdü. Məhəmmədhəsən əmi 
olardı on-on iki yaşında ki, atası Hacı Rza vəfat elədi. İki il keçməmişdi, anası öldü. 
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Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atasından: neçə zəmilər, neçə ilxılar, nə qədər fərş, 
çoxluca pul. Amma çox heyif! Elə ki, Hacı Rza və övrəti öldülər, Məhəmmədhəsən 
əmi qaldı başsız-paraxsız. Əmiləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar, axırda bir bar-
maq hesabı göstərdilər.” (2, s. 47.) 

Maraqlıdır ki, əsərin mənfi qəhrəmanı Xudayar bəyin nəsil şəcərəsindən söh-
bət açmaq istərkən C. Məmmədquluzadə bir daha Məhəmmədhəsən əminin keçmi-
şinə bədii ekskurs edir və bu iki obrazla bağlı olan passiv antroponimlər arasında 
çox diqqətçəkən müqayisələr apararaq yazır: “Mən istəmirəm Xudayar bəyin keçə-
cəyindən danışam; çünki özü də heç bu əmrə razı olmaz. İndi dünyada qayda belədi 
ki, birisi ucadan alçağa yenə, dövlətlilikdən kasıblığa düşə, söhbəti həmişə aparıb 
çıxardacaq keçən günlərinə: ay mənim atam belə, anam belə, dövlətimiz bu qədər 
idi, imarətimiz bu cür idi, hörmətimiz bu həddə idi. Amma birisi alçaqdan ucaya 
qalxa, kasıbçılıqdan dövlətə çata, əskiklikdən hörmətə minə, heç vaxt atadan-baba-
dan danışmağı dost tutmaz.” (2, s. 50-51.) 

“Bədii əsərlərdə emosionallığı gücləndirən vasitələrdən biri dil vahidlərinin 
təkrarıdır. Bu mənada şəxs adlarının təkrarı xüsusilə diqqəti cəlb edir. Şəxs adları-
nın təkrarı hər bir yazıçının dil üslubuna uyğun olaraq işlənir, onlar öz orijinallığı, 
spesifik cəhətləri ilə seçilərək ekspressivliyi artırır, müxtəlif üslubi məqamlara xid-
mət edir”. (7, s.127)  

 Bu baxımdan Mirzə Cəlilin “Ölülər” dramının birinci məclisində İskəndərlə 
atası Hacı Həsən arasında baş verən dialoqda zəngin üslubi çalarlar tapmaq müm-
kündür. Elə Kərbəlayı Fətullahın dirilmə xəbəri də ilk dəfə bu səhnədə məlum olur:  

“Hacı Həsən çox havalı və ləhliyə-ləhliyə girir içəri. Nazlı və Cəlal gedirlər. 
İskəndər. Ata, nə xəbər? 
Hacı Həsən (bir az fikir eliyəndən sonra başını qalxızıb). Deyirlər, Kərbəlayı 

Fətullah dirilib. 
İskəndər (təəccüblə başını atasına tərəf əyib). Necə? 
Hacı Həsən. Deyirlər, Kərbəlayı Fətullah dirilib. 
İskəndər (təəccüblə). Necə Kərbəlayı Fətullah? 
Hacı Həsən. Hacı Rüstəm əmivin oğlu Kərbəlayı Fətullah. 
İskəndər. O ki, Xorasanda ölmüşdü? 
Hacı Həsən. Hə, hə... haman Kərbəlayı Fətullah.( 4, s. 388) 
Kiçik bir dialoq daxilində  İskəndərin  Kərbəlayı Fətullah antroponiminin  5 

dəfə təkrar etməsi oxucunun diqqətini cəlb etmək məqsədi daşıyır. 
 Cəlil Məmmədquluzadənin üslubi onomastikasında toponimlər də özünəməx-

sus mövqeyi ilə seçilir və ədibin qarşıya qoyduğu ideya-poetik məqsədin gerçəkləş-
didirlməsində mühüm rol oynayır. Mirzə Cəlilin uydurma toponimlərdən gen-bol 
istifadə etdiyi bədii nəsri ilə müqayisədə dramaturgiyasında daha çox gerçək topo-
nimlərdən faydalandığını, ancaq onların da zəngin üslubi özəlliklərini təqdim etdiyi-
ni söyləmək mümkündür. 

Beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadənin satirik üslubunun formalaşmasında və 
özündən sonrakı ədəbiyyata təsirində antroponim və toponimlərin məqsədyönlü 
seçilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır və bu mövzu linqvistik üslubiyyatın aktual 
mövzularından biri kimi bu gün də əhəmiyyətini saxlamaqdadır.     
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Зульфия  Кулиевa ( Ибрагимова) 

Целенаправленный выбор антропонимов и топонимов в сатирическом стиле 
Джалиля Мамедкулизаде 

Резюме 
 

Великий азербайджанский писатель и публицист Джалил Мамедкули-
заде, сыграл неоценимую роль в развитии современного азербайджанского 
языка и художественной стилистики. В этом смысле особо можно отметить 
целенаправленный выбор антропонимов и топонимов, которые служат 
формированию сатирического стиля выдающегося писателя. Эта сторона 
художественного стиля Джалиля Мамедкулизаде оказала огромное влияние на 
последующее развитие сатирического стиля в азербайджанской литературе.  

Одна из привлекательных черт стиля Джалила Мамедкулизаде зак-
лючается в том, что с лигвистико-стилистической точки зрения между прозаи-
ческими произведениями и драмами писателя имеются определенные отли-
чия. И это справедливо, ибо в драмах поэтическая динамика более сильна. 
Автор не может непосредственно выразить свое отношение к образам и 
действиям. А потому эта функция напрямую отводится собственным именам, 
обладающим различными стилистическими оттенками. 

 
 

Zulfiya Quliyeva (Ibrahimova) 
Purseful choice of anthroponyms 

and toponyms in Jalil Mammadkuluzade’s satiric style 
Summary 

 
This article deals  with the purposeful choice of antroponyms and toponmys 

in Jalil Mammadkuluzade’s satiric style who played invaluable role in the 
development of the Modern Azerbaijani language and artistic stylistic. In this 
respest it should be noted purposeful choice of anthroponyms and toponmys which 
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help to form this well-known writer’s satiric style. This helped  greatly to develop 
the satiric style in Azerbaijani literature. 

The most interesting peculiacarities in the literary style of Mirza Jalil ix that 
there are some differences betveen his literary prose and drama for the lingvistic-
style of antroponimics. It is naturally that it is connected vith strond poetical 
dynamis in drama and as the vriter he couldn�t notify his attitude for images and 
events he shovs this function using variegated stüles vhich expressed by personaol 
names. 

 
Rəyçi: Professor Q.İ.Məşədiyev 
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 BDU, Jurnalistika fakültəsinin dissertantı  

u.abdullayeva@gmail.com 
 

  XƏBƏR  VERİLİŞLƏRİ VƏ ETİK NORMALAR 
(CNN və BBC-nin timsalında) 

 
Açar sözlər: televiziya, media, KİV, informasiya, etika, davranış, hüquq,normalar, 
məsuliyyət. 
Key words: television, media, mass-media, information, ethics, behavior, law, 
norms, responsibility.  
Ключевые слова:  телевидение, медиа, СМИ, информация, этика, поведение, 
право, нормы, ответственность.   

 
Müəllif məqalədə faktoloji materiallar əsasında CNN və BBC televiziya 

kanallarının timsalında xəbər proqramlarında etik normalar mövzusunu hərtərəfli 
təhlil edir. 

O, həmçinin etik normalara əməl edilməsi problemini nəzərdən keçirir və bu-
nun təkcə jurnalistin peşəkarlığı ilə deyil, eyni zamanda dünya görüşü və intellekti 
ilə əlaqədar olduğunu göstərir. 

Məqalədə təqdim edilən faktlar bunu əsaslı şəkildə təsdiq edir. 
 

         Televiziyanın xəbər proqramlarının dünya təcrübəsində formalaşmış etik 
prinsiplərdən bəhs edərkən bir çox araşdırmalarda «ekranda etik normalar», 
«televiziyanın Qərb standartları» kimi ifadələr işlədilir. Bu anlayışlar bütün post-
sovet ölkələrinin telekanalları, o cümlədən Azərbaycan televiziyz məkanı üçün 
yenidir. Ona görə ki, SSRİ dövründə mövcud olan telekanalların hamısı sovet 
ideologiyası əsasında fəaliyyət göstərirdi. Çox ciddi  senzura nəzarəti olduğuna 
görə həm mərkəzi, həm də yerli TV-lərdə konkret streotiplərə əsaslanan  infor-
masiya  proqramları fəaliyyət göstərmiş və ümumiyyətlə bu sahədə xüsusi 
jurnalist axtarışlarına, eləcə də etik məqamlar barədə danışmağa ehtiyac 
olmamışdır. Müasir dövrdə informasiyalı cəmiyyətin əsas atributlarından birinə 
çevrilmiş televiziyanın sürətli inkişaf meylləri onun siyasi, təşkilati, hüquqi, 
iqtisadi, elmi, ideoloji əsaslarına, o cümlədən elektron KİV və etik normalar 
probleminə diqqəti qat-qat artırmışdır. 

Bu məsələlərin İngiltərə, ABŞ, Almaniya və s. inkişaf etmiş ölkələrdə 
çoxdan dövlət proqramı səviyyəsində qarşıya qoyulması və ardıcıl həlli elektron 
informasiya  vasitələrinin cəmiyyət həyatındakı roluna, texniki və yaradıcılıq 
imkanlarının yüksəlməsinə əsaslı təsir göstərmişdir.  

Müasir tələblər baxımından Qərb telekanallarının yaradıcılıq imkanlarının  
öyrənilməsi və tətbiqi bütün postsovet ölkələri televiziyaları üçün qaçılmaz bir 
gerçəkliyə çevrilib. Müasir jurnalistika araşdırmaçılarından biri olan 
A.A.Qolyadkinin dediyi kimi, «televiziya verilişlərinin effektivliyini yüksəltmək 
işində xarici təcrübənin öyrənilməsi və yaradıcı şəkildə istifadəsi çox vacib 
istiqamətlərdən biridir» (4, s.3). Bu tədqiqatçının belə bir fikri Azərbaycan tele-
məkanı üçün də yad deyil ki, «əvvəllər biz öz işimizi dünya inkişafı kontekstində 
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qiymətləndirməyə, Qərbin topladığı təcrübəni mənimsəməyə nəinki az əhəmiyyət 
verirdik, əksinə ondan imtina edərək həmin təcrübəni yalnız tənqid edirdik» (4, s. 
3). Bu gün isə, bütün postsovet ölkələrinin elektron informasiya vasitələri, o 
cümlədən Azərbaycan teleməkanı ehkamçılıqdan yaxa qurtarmaq məqsədilə 
dünya təcrübəsini öyrənməyə və tətbiq etməyə üstünlük verir. 

Qərb televiziyalarının təcrübəsi, bu mənada bizə çox fayda verə bilər. Qərb 
dünyasında, xüsusilə ABŞ-da elektron informasiya vasitələrinin informasiyalı 
cəmiyyətdə oynadığı rolu  yaxşı dərk etmişlər. Əslində, amerikalı professor 
D.Bellin dediyi kimi, «postindustrial cəmiyyətdə əsas rol intellektual texnologiya-
ya, ondan bacarıqlı istifadəyə verilir. Çünki bunların siyasi həyata, iqtisadiyyata 
və mədəniyyətə təsiri getdikcə artmaqdadır» (7, s. 327). İntellektual texnologiya 
«cəmiyyətdə insanların bir-biri ilə sıx, interaktiv əlaqədə olmasına şərait yaradır». 
Amerikalı kulturoloq O.Tofflerə görə aqrar və sənaye cəmiyyətindən sonra gələn 
“informasiya cəmiyyəti tamamilə yeni bir həyat tərzidir”. M.Kastelsə görə “belə 
cəmiyyətin mədəni həyat tərzi kommunikasiya proseslərinə söykənir” (7, s. 327). 
Deməli, elektron informasiya vasitələri müasir cəmiyyətin bilik  və məlumat 
daşıyıcısı, ötürücüsü kimi, çox böyük önəm kəsb edir və  məhz bu keyfiyyəti onun 
texnoloji inkişafını təmin edir. 

İnformasiyalı cəmiyyət şəraitində media bazarı bütün digər “əmtəə” bazarla-
rını üstələməkdədir. İndi media sahəsində formalaşan transmilli korpoorasiyaların 
imkan və  qazancları heç nə ilə müqayisəyə gəlmir. 

Hazırda dünya teleinformasiya bazarında meqakompaniyalar yaranmışdır və 
bu səbəbdən müasir jurnalistika terminləri sırasında “meqamedia”, “meqakompa-
niya” kimi anlayışlar geniş yer tutur. Bu anlayışlar  KİV-in işıqlandırılmasına çox 
əhəmiyyət verən, dövrün mühüm hadisələrinin teletəqdiminə istiqamətlənən me-
dia qurumlarını nəzərdə tutur (6, s. 121). Onu da qeyd edək ki, bu gün ən ciddi və 
ən böyük teleşəbəkələrin hazırladığı ekran məhsulları sistemində xəbərlər birinci 
sırada durur. «Hazırda müstəqil dövlətdə, söz və mətbuat azadlığının, demokratik 
institutların mövcud olduğu siyasi plüralizmin elan olunduğu bir cəmiyyətdə yaşa-
yan, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlt quruculuğunda iştirak etmək istəyən Azər-
baycanın da  hər bir vətəndaşı ölkəmizin həyatında gedən proseslərdən, hadisələr-
dən daha çox televiziya vasitəsilə xəbərdar olur» (2, s. 9).  

Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvündə maraq oyadan , ölkədə və dünyada 
baş verən ən mühüm yenilikləri əks etdirən telexəbərlər sosial əhəmiyyətinə görə 
televiziyanın rəngarəng proqramları sırasında əsas yer tutur. Çoxsaylı elmi 
araşdırmalar və ən müxtəlif ölkələrdə aparılan rəy sorğuları belə bir nəticəyə 
gəlməyə əsas verir ki, hər bir televiziya kanalının cəmiyyətdə nüfuz qazanması və 
rəqabətə davamlılığı ilk növbədə informasiya siyasətinin düzgün qurulması xəbər 
buraxılışlarının peşəkarlıq səviyyəsi ilə etik prinsiplərə ciddi əməl olunması ilə 
şərtlənir. “Televiziya rəqabəti xəbərlər üzərində qurur. İnformasiya proqramında 
uduzan televiziya başqa növ proqramlarla rəqabətə tab gətirə bilmir” (3, s.290). 
Xüsusilə kommersiya kanalları xəbərləri birinci əhəmiyyətli teleməhsul hesab 
edir. 

Qərb dövlətlərində, xüsusilə ABŞ-da televiziya kanalları xəbərləri ön sıraya 
çəkməklə güclü auditoriya qazanır.  ABŞ-da orta amerikalı ailənin indi 40-a yaxın 
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telekanal seçimi var. Belə ailələr həftənin 45-50 saatını ekran qarşısında keçirir”    
(4, s. 3).  

 Bu  vaxtın böyük hissəsi xəbərlər proqramını izləməyə sərf olunur.  Təkcə 
ABŞ-dakı vəziyyəti izləməklə günü-gündən artan telekanalların xəbərin operativ-
liyi uğrunda rəqabətini müşahidə etmək olar. Hətta bu ölkədə “hər anın 
informasiyası” kimi xəbəri təqdimetmə konsepsiyası meydana gəlib. ABŞ-da 
informasiya proqramlarının  “maraqlılıq” konsepsiyasına xüsusi diqqət yetirilir. 
İnformasiya proqramları şou-biznes qanunlarını da mənimsəməyə başlamışdır. 
Məhz bu məqam informasiya proqramlarında etik meyarların gözlənilməsi proble-
mini gündəmə gətirir. Operativ informasiyanın görünməmiş seli televiziyanın bu 
sahəsində klassik və böyük həcmli uzun verilişləri  sıradan çıxarır. İnformasiya 
proqramları 1990-cı illərin əvvələrindən canlı danışıq (tokşou) verilişlərinə, məh-
kəmə, tibbi, kriminal “rialiti şoulara” çevrilməyə başlamışdır. Xəbərlərdə nəyisə 
gizləmək, nəyinsə  üstündən keçmək dərhal rəqabətdə olan digər kanalların onları 
təqdim etməsinə səbəb olur. 
        Televiziyaların inkişaf meyllərində xəbərin ilk sırada durmasının əsas səbəb-
ləri göstərdiyimiz məqamlarla bağlıdır. Məhz xəbərlər Qərbin bir sıra telekanalla-
rıa qlobal xarakter vermişdir. Bu telekanalların əksəriyyəti “informasiya agentlik-
ləri rejimində işləməyə başlamışdır” (8, s. 33). Təzə informasiya ən əhəmiyyətli 
bir şey hesab olunur. Sayılan, seçilən  telekanallarda xəbərlər daim yeniləşir, 
fövqəladə hadisələr barədə operativ məlumatlar  yayımlanır. Bu telekanallar məhz 
xəbərlər vasitəsilə  dünyanın real mənzərəsini yaratmaq məqsədini qarşıya qoyur. 
Onların texniki və yaradıcılıq gücü dünyanın ən müxtəlif nöqtələrindən hər anın 
hadisəsini tamaşaçıya çatdırmaq imkanı verir və  bu işdə qloballaşmış televizi-
yaların fəaliyyəti bəzən möcüzəyə bənzəyir. Bu kanallarda təyyarə qəzası barədə 
xəbəri, haradasa baş verən kütləvi ixtişaşlar terror hadisəsi, terror xəbərini isə öz 
növbəsində təbii fəlakətlərə dair yeni informasiyalar əvəz edir. 

Qərb televiziyalarında, məsələn CNN, BBC, Euronewsda işin ən başlıca  
prinsip  «əsas hadisələr qan tökülən yerdədir» - prinsipidir. Hətta bəzi teletənqid-
çilər «neqativ hadisələrin kvitessensasiyası» - yəni neqativ hadisələrə üstünlük 
verilməsi halını  qeyri-obyektiv yanaşma tərzi hesab edərək jurnalistləri dünyanı 
«qəzalar aləmi» kimi təqdim etməkdə günahlandırmağa başlamışlar (8, s. 34). 
Amerika  politoloqu və siyasətçisi D.P. Moynixanı  bu problemə fərqli bir  
mövqedən yanaşır. Onun belə bir fikri mübahisəli olsa da  maraqlıdır: «Əgər 
media «bəd xəbərlərlə» doludursa – bu, demokratiyadan xəbər verir. Xoş 
xəbərlərin mətbuatda bolluq təşkil etdiyi ölkələrin həbsxanaları da yaxşı adamlarla 
dolu olur» (12, s. 139). Bu «postulatdan» çıxış etsək Qərbdə  demokratiyanın 
inkişaf səviyyəsini həm də mediaya yaradılan imkanın  səviyyəsi ilə də  ölçmək 
olar.  Əlbəttə, bu  «neqativlik» heç də  bəzi  ölkələrdə, xüsusən postsovet mə-
kanında özünü  göstərən yalan, iftira  və böhtanla qarışdırılmamalıdır (5, s. 120). 
Qərb telekanalları mənbəyi məlum olmayan, şayiə və  dedi-qodulara söykənən  
qeyri-dəqiq informasiyanı,  böhtan və  yalanı efirə çıxarmır. Çünki belə «xəbər-
lər» televiziyanın reytinqinə və reklam bazarındakı mövqeyinə xələl gətirir. Digər 
tərəfdən, bu cür təqdimetmə etik normalara ziddir və tamaşaçını televiziyadan 
uzaqlaşdıra bilər. 
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Qərb telekanallarında «bəd xəbər bolluğunu» şərtləndirən bir amili də nəzər-
dən qaçırmaq olmaz. Belə ki, digər informasiya qaynaqlarından fərqli olaraq, tele-
viziyada təsvirin, görüntünün səsə və sözə nisbətən daha böyük önəm kəsb etməsi 
danılmazdır. Bu mənada faciəli hadisələrdən bəhs edən xəbərlər təsvir baxımından 
daha canlı və təsirli olmaqla ekran qarşısına böyük tamaşaçı auditoriyası toplaya 
bilir. Qərb mütəxəssislərinin xəbər yaradıcılığında bu gerçəkdən yararlanması nə 
qədər məntiqlidirsə, bir çox teletənqidçilərin müharibə, ölüm və qan-qada səhnələ-
rinin ekranı «zəbt etməsinin» tamaşaçı psixologiyasına mənfi təsiri ilə bağlı nara-
hatlıqları da bir o qədər anlaşılandır. «Cəmiyyət həyatında televiziyanın rolu yük-
səldikcə…televiziya bir çox problemlərin müzakirə olunduğu mötəbər tribunaya  
çevrildikcə televiziya jurnalistikasında etik meyarlara əməl olunması məsələsi də 
xeyli aktuallaşır» (2, s.109). Televiziya xəbərlərinin mahiyyətində isə etik meyar-
lar daha böyük önəm kəsb etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, ictimai televiziya kimi 
etik normalara daha çox əməl etməyə borclu olan İTV özünün 2006-cı il avqustun 
28-də efirə çıxan «Carçı» xəbərlər proqramında bu telekanal barədə rəylərin top-
landığı kitabın təqdimat mərasimində iştirak edənlərin ünvanına təhqirlərlə mü-
şayiət olunan süjetinə görə cəmiyyətin və medianın ciddi qınağına tuş gəlmişdi.  

Xəbərin təqdimində qəbul olunmuş etik meyarların gözlənilməsi televiziya-
nın reytinqini qaldıran amillər sırasındadır. Qərb telekanalları  informasiyanın  
dəqiqlik prinsipini öz fəaliyyətlərində əsas tuturlar. Məsələn, ABŞ-da çox yetkin 
telekanallardan biri olan NBC-nyusun «Vətəndaş ixtişaşlarının  işıqlandırılması» 
ilə   bağlı   prinsiplərinə nəzər salaq: 

«En-Bi-Si nyus»un fikrincə, vətəndaş  ixtişaşlarının işıqlandırılması zamanı 
hər hansı bir komissiya və ya komitənin məsləhətlərinə deyil, təcrübəli, peşəkar 
jurnalistlərin yaxşı praktikasına söykənmək vacibdir. 

Bu tipli  fövqalədə vəziyyət bəzən o qədər kəskin olur və  ehtirasları elə  
coşdurur  ki,  hadisələrin təqdimatında redaktorlar dəqiqlik,  vaciblik, mülahizə-
lərin düzgünlüyü, olayların inkişafını anlamaq, qərəzsizlik və informasiyanın  har-
moniyalılığı kimi məsələlərdə çox diqqətli və ehtiyatlı olmalıdırlar» (3, s. 323). 

Ona görə də etik meyarları öyrənmək və tətbiq etmək televiziyanın fəaliyyə-
tinə çox səmərə verərdi. 

Xəbərlərin dünya telekanallarında xüsusi təqdim forması var. Bu telekanal-
larda hər hansı bir xəbərin eyni məzmunda təkrarına – məsələn, postsovet 
teleməkanında olduğu kimi – qayıtmaq mümkün deyil. Lakin  xəbər standartların-
dan biri budur ki, Qərb telekanalları çox mühüm, prioritet hadisələrin üzərində 
çox dayanır, bəzən xəbərlər proqramının xeyli hissəsini bu hadisənin baş verməsi-
nə,  səbəblərinə, təhlillərinə həsr edirlər. Məsələn, götürək İndoneziyada baş verən 
sunami hadisəsini. CNN buradan canlı yayımı ilk növbədə  hadisə kimi təqdim 
edir. İlk bir neçə saat hadisələrin inkişafı, nəticələri verilir. Nisbi sakitlik anların-
da sunami haqqında elmi faktlar, hadisənin törətdiyi faciələr və s. kimi məqamlar 
ayrıca təhlil olunur. Həm də bütün məqamlarda faciəyə düçar olanlara etik 
meyarlarla yanaşılır: cəsədlər ümumi planda verilir, xof yaradan səhnələr az 
görünür və s. Bu standartlar, məsələn, Azərbaycan kimi dünya teleməkanına yeni-
cə qovuşmaqda olan bir ölkənin telejurnalistlərinə təcrübə  məktəbi rolunu oyna-
maqdadır. Əlbəttə, hər yerdə olduğu kimi, Azərbaycanda da təbii hadisələr, qəza-
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lar baş verir. Lakin təcrübəli dünya telekanallarından fərqli olaraq Azərbaycanın 
bəzi telekanallarında belə hadisələrin təqdimində etik meyarlar pozulur. 

Qərb  telekanallarının tamaşaçı auditoriyasını   daim öyrənən  xüsusi  sosio-
loji tədqiqat  mərkəzləri var. Bu mərkəzlər tərəfindən müasir dövrdə informasiya-
ya və xüsusən televiziya informasiyasına maraq son dərəcə artıb Televiziya araş-
dırıcısı A. A. Qolyadkin bu tendensiyanı şərtləndirən amillər sırasında yalnız ayrı-
ayrı  ölkləri və  xalqları deyil,  bütün bəşəriyyəti düşündürən və narahat edən 
qlobal problemlərin meydana çıxmasını məsələn, immun çatışmazlığı sindromu, 
müharibələrə və regional konfliktlərə, ümumiyyətlə, bəşər sivilizasiyasının gələ-
cəyi ilə bağlı məsələlərə münasibətdə yanaşma və yaranmasını, formalaşmasını 
misal gətirir (4, s. 61-62). 

Lakin bütün bu  şərtləri  televiziyaların heç də hamısına aid etmək olmaz. 
Söhbət son  dərəcə inkişaf  etmiş Qərb telesetlərindən gedir. Bu  telekanallar 
xəbər təqdim edərkən  ilk  növbədə ictimai marağı nəzərə alırlar auditoriyanı cəlb 
etmək üçün dramatizm, faciəvi  konfliktlər, maraqlar  toqquşması,  görümlülük 
əsas götürülür. 

«1. Qəzalar, müharibələr, terror aktları bu  telekanalların xəbər  proqramları-
nın ilk  süjetləridir. Məşhur  adamların dava-dalaşları, fırıldaqları da aparıcı yerdə 
olur… 

2.Gözlənilməz, birmənalı olmayan hadisələr, baş  verənlər barədə  yeni 
açıqlamalar,  təhqiqat elementləri və s. də xəbərlər sırasındadır. 

3. Hadisələrin davamı, həm də  gözlənilməz davamı xəbərlərin  maraqlı 
məqamlarıdır» (8, s. 34). 

Göründüyü kimi, bu tipli sensasiyalı xəbərlər etik meyarlarla yanaşma tələb 
edir. Xırda bir etik pozuntu narahatlıq yarada bilər. 

Qərb telekanallarında xəbərlərin əhəmiyyət dərəcəsinə  görə  reytinqi də 
müəyyənləşib. İctimai-siyasi hadisələr burada çox böyük  önəm kəsb edir. Eyni 
zamanda Qərb telekanallarının jurnalistləri heç vaxt siyasətçi  rolunda çıxış etmir-
lər. Xüsusilə seçkilər kimi böyük ictimai əhəmiyyət daşıyan hadisələrin işıq-
landırılmasında bu etik meyara ciddi əməl olunur. NBC  telekonpaniyası özünün 
prinsiplərində dəqiq göstərir ki, «seçkilər  zamanı bizim təqdim etdiyimiz xəbərlər 
hər hansı bir siyasi partiyanın, siyasi kompaniya rəhbərlərinin və ya  namizədlərin 
marağını ifadə edə  bilməz» (4, s. 204). Bu telekanalların  prinsipləri jurnalisti 
siyasətdən aydın şəkildə çəkindirir: «İnformasiya  şöbəsinin bu  və ya digər  
problem  haqqında redaksiya rəyini  ifadə  etməyə  ixtiyarı  yoxdur» (4, s. 207). 

Qərb telekanallarında xəbərlərin etik konsepsiyası obyektivliyin və məsuliy-
yətin  birgə ifadəsində özünü göstərir. Bunlar media-kompaniyaların informasiya 
siyasətində  əsas prioritetlərdir. Konsepsiyadakı operativlik hadisəni dərhal xəbər-
ləşdirmək və situasiyanı təhlil etmək bacarığını, obyektivlik, hadisə  və faktları 
balanslı şəkildə göstərmək, faktın dəqiq yoxlanılması kimi  prinsipləri nəzərdə tu-
tur. «Qərb telekanallarında «hard news» («çətin xəbərlər»)  kimi qiymətləndirilən 
belə informasiyalarda reportyorun heç bir mövqeyinə  yol verilmir və  jurnalistin 
dəqiq kanonlara əməl etməsi tələb olunur» (6, s. 121). 

Əlbəttə, bütün telekanallarda bir sıra hallarda böyük auditoriya toplamaq 
üçün sensasiya xarakterli informasiyalara geniş yer verilir. İnfoteyment (infotain-
ment;  information+entertainment – informasiya+əyləncə, yaxud əyləncəli infor-
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masiya), politeynment (politainment; politics + entertainment, politika+əyləncə), 
biznesteynment (businesstainment; business+entertainment, biznes+əyləncə) kimi 
standartlaşmaqda olan hallar məhz bu məqsədə xidmət edir. 1998-1999-cu illərdə 
ABŞ prezidenti Bill Klintonun Monika ilə məhəbbət məcaralarını əks etdirən 
informasiyalar  məhz bu baxımdan misal çəkmək olar. 

 Belə faktlar onu göstərir ki, dünya telekanalları bəzən baş verən hadisəni 
informasiya seriallarına da çevirir. Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi 
Hacı Məmmədovun cinayətləri ilə bağlı  informasiyaların 2005-ci ilin martından 
2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycan teleməkanında məhz xəbər seriallarına 
çevrilməsi bu standartın bizə də ayaq açdığını deməyə əsas verir.   

Əslində tamaşaçını bundan daha vacib informasiyadan məhrum etmək etik 
meyara sığmır. Dünya telekanallarında çox maraqlı etik  normalardan biri xəbərin 
şərhdən ayrılmasıdır və bu standart bütün dünyada qəbul edilməkdədir. Xəbərin 
bu tipinə Qərbdə hətta “sərlövhədə xəbərlər” (news headlain) adı verilmişdir. 
«Xəbər anonsları» tamaşaçıda növbəti informasiyaya maraq oyatmaq məqsədi 
daşıyır. Jurnalist və şərh problemində CNN-in yeni təcrübəsi öz spesifikliyi ilə se-
çilir. CNN-in xəbərlər proqramı hər gün tamaşaçıların şərhlərini efirə çıxarır:  belə 
ki, ekranda hər hansı bir məsələ barədə tamaşaçının rəyi titrlərlə görünür, kadr 
arxasında isə onun telefonda səsi eşidilir. Adətən, tamaşaçılar onları narahat edən 
problemlər barədə öz fikirlərini ifadə edirlər.  Bu üslubu tamaşaçı ilə interaktiv 
əlaqə adlandırmaq olar. Belə məqamda tamaşaçı fikrinə hörmətlə yanaşmaq etik 
meyarlar sırasındadır. 

BBC-də zərif üslub etik normaya çevrilib. Onun xəbər proqramında oynaq, 
bir az da həyəcanlı musiqi xəbərlərin təqdimat forması ilə çox uyğun gəlir. 

Həmçinin BBC xəbərlərindəki anonslar və qısa videoxülasələr – ən vacib 
xəbərin bir sətirdə ifadəsi – qırmızı – narıncı fonda təqdim edilir.  

Beləliklə, ilk baxışdan elə görünür ki, bütün telekanalların xəbər proqramları 
oxşar formatlardadır. Lakin əslində heç də belə deyil. Auditoriya uğrunda müba-
rizədə dizayn elementlərindən tutmuş xəbərin təqdimatında etik normalara qədər 
hər şeydə fərq mövcuddur. 

Qərb telekanallarının  xəbər proqramlarında yaranan və dərhal az qala bütün 
dünyada standartlaşan etik məqamlar məhz onların geniş şəbəkədə yayılması ilə 
bağlıdır. CNN-də dünyada məşhur olan aparıcı Lari Kinqin və BBC-də Tim Se-
bastianın analitik informasiya proqramları adətən çox böyük auditoriya toplaya 
bilir. Onlar bu auditoriyanı fərdi keyfiyyətləri və peşəkarlıqları ilə yanaşı, 
qərəzsizlik, dəqiqlik, şərhi informasiyadan ayırmaq, balans və s. kimi etik 
meyarlarla qazanırlar. Təsadüfi deyil ki, müasir İNTERNET səhifələrində bu tele-
kanalların iş rejimləri, fəaliyyətləri, yeni tapıntıları, aparıcıları, xəbər standartları 
və s. haqqında yazılarda və son dövr ədəbiyyatlarda, teleproqramlarda məhz etik 
normalara əməl etməyin vacibliyi xüsusi vurğulanır. Bu mənada CNN-də tamaşa-
çını öz kanalına cəlb etmək üçün  prodüser və redaktorların, reportyorların xəbər 
proqramlarının etik meyarları üzərində ciddi şəkildə çalışması və davranışın məhz 
bu cəhətini ictimaiyyət üçün qabardılması təcrübəsi olduqca diqqətəlayiqdir. 

CNN – in verilişləri əsasında xəbər ən vacib faktor kimi dayanır. “Yeniliklər 
bu kanalın əsas məhsuludur. Əslində CNN – yeniliklər deməkdir» (13, s.152). 
Xəbərlərin fövqəladə buraxılışı ilk dəfə CNN tərəfindən həyata  keçirilib. İndi bu 
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forma xəbər buraxılışının standartına çevrilərək çox yerdə işlənməyə başlayıb. 
CNN öz tamaşaçılarına belə bir şüarla müraciət edir.  «Bilənlər içində birinci siz 
olun!» Bu ifadə daimi olaraq CNN-in transliyasiyalarını müşayiət edir. Onun 
xəbər strategiyası elə qurulub ki,  tamaşaçı ekrandan aralana bilmir. Bütün 
proqramlar – maliyyədən tutmuş tok-şoularadək –hamısı xəbərlərə  güzəşt edir. 

CNN həm də (Get it first, bat get it right), “xəbəri hamıdan öncə əldə etmək 
vacibdir, amma doğrusunu əldə etmək daha vacibdir” –məzmunlu şuarına görə 
fərqlənir. Əslində telekompaniyanın əxlaq prinsiplərini  ifadə edən bu fikir etik 
normanın mühüm  konponentidir. Təkcə siyasi xəbərləri deyil, məsələn 
iqtisadiyyat xəbərlərini yayarkən də telekompaniya bu prinsiplərə ciddi əməl edir. 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, CNN ilk televiziyadır ki, maliyyə – iqtisadiyyat 
xəbərlərini populyarlaşdırmışdır. Bu tipli xəbərlərə Azərbaycan teleməkanında 
ANS indi diqqət yetirməkdədir. «Xəbərçi»nin sonunda, «Şirin çay» səhər 
proqramında ayrıca blokda  təqdim olunan iqtisadiyyat xəbərləri məhz CNN 
standartlarından doğub.  Bu telekanalın xəbər strategiyasında tamaşaçıları təkcə 
informasiya ilə təmin etmək  kifayət deyil, həm də bu informasiyanı onlara lazım 
olan tərzdə vermək lazımdır»  prinsipi əsas götürülür. «Lazım olan tərz» isə 
üslubdan  daha çox etik meyarları nəzərdə tutur. 

Belə bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, CNN – in xəbər strategiyasını pro-
düserlər deyil, tamaşaçılar və xüsusən ictimai maraq müəyyənləşdirir. Xəbər 
proqramlarında «bizim işimiz insanları öyrətmək deyil, onlar özləri informasiya-
dan nəticə çıxarırlar» devizi etik meyarlar göstəricisidir. Ona görə də CNN –də 
tətbiq olunan və  tədricən dünya telekanallarında özünə yer tapmağa başlayan 
tamaşaçı  rəyinin əsas götürülməsi prinsipi xüsusi maraq doğurur. 

Operativlik və etik normalara riayət baxımından CNN-in  populyarlığı mas-
media tədqiqatçılarını həmin  kanalı həmişə diqqətdə saxlamağa vadar edir. Bəzən 
tənqidçilər CNN-in xəbərlərini «saqqıza» bənzədirlər. Onun xəbərlərini ancaq 
Amerika telejurnalistikasına məxsus «fast fud» (tez başa gələn xörək) üslubunda  
olmasına görə tənqid edənlər də var. Bu cəhətdən Böyük Britaniyalı jurnalist, 
«Daly Teleqraph» qəzetinin müxbiri Amand Mitçisonun fikri çox xarakterikdir. O 
CNN – in xəbərlərindən danışarkən belə bir həqiqəti söyləyir: «Bütün gün ərzində 
– sensasiya, yeniliklər, yeniliklər, reklam, yeniliklər, reklam… Axı bir nəfəs də al-
maq lazımdır». Artiq jurnalistlərin özlərinin və televiziya tənqidçilərininbir çoxu 
bu fikirdədir ki, CNN-in operativliyi «xəbərlərin redaktor nəzarətindən çıxmasına 
səbəb olur» (11). Düzdür belə yüksək operativlik isə bəzən yanlışlığa , hətta kütlə-
vi çaşqınlığa gətirib çıxarır. Məsələn 2000-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində 
son nəticəni gözləməyən CNN əvvəlcə Albert Qorun, bir azdan Corc Buşun qələ-
bə çaldığını xəbər vermiş, bu böyük səhvdən sonra hələ səslərin tam hesaba alın-
madığını bildirməyə məcbur olmuşdu. 

Lakin hələlik  təıxminən 30 illik fəaliyyətində dünyanın informasiya pəncə-
rəsində çalışmış CNN yalnız xəbərlərin hesabına 1,5 milyon abonenti olan bir te-
lekanala çevrilib. Belə bir fakt maraqlıdır ki, 20 dəqiqədən sonra  CNN-də xəbər 
artıq boyat hesab olunur. Bu telekanal xəbər istehsal edən  nəhəng maşını xatırla-
dır. Günün 24 saatını, həftənin 7 gününü xəbərə həsr  edən bu kanalın informasiya  
standartlarına məxsus etik meyarlar bütün dünyada bir az artıq,  bir az əksik, 
bəzən də  olduğu kimi tətbiq edilməkdədir. 
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CNN-dən fərqli olaraq BBC-nin öz xəbər standartları mövcuddur. Əgər ABŞ 
telekanalı vaxtı ilə heç kimə məlum olmayan kiçik bir reklam müəssisəsindən  nə-
həng bir telekompaniyaya çevrilmişdirsə, BBC ümumdünya xidməti büyük bir in-
kişaf yolu keçərək hazırda Britaniyanın milli qüruruna çevrilmişdir. Onun bünöv-
rəsini lord Con Reyt 1922-ci ildə qoyub.  Əvvəlcə radio verilişləri korpoorasiyası 
kimi fəaliyyətə başlayan bu şirkət 1936-cı ildə teleyayıma başlamışdır. 1992-ci 
ildən  beynəlxalq informasiya bazarında özünə layiqli yer tutmuşdur.  BBC World 
– BBC ümumdünya televiziya xidməti – indi dünyanın ən böyük telekanallarından 
biridir. Təkcə həmin ildə Asiyada BBC – nin 7,5 milyon abonenti vardı.   

1995-ci ildən BBC World-un yayımı Avropaya, Hindistana və Yaxın Şərqə 
ünvanlanmışdır.  Bu kanal artıq 1999-cu ilədək, demək olar ki, dünyanı fəth edib. 
2000-ci ildə 167 milyon abunəçisi olan bu televiziya dünyanın 200-dən çox ölkə-
sinə verilişlər yayımlayıb. Bütün bu uğurlar, təbii ki, xəbər xidmətinin hesabına 
başa gəlir. Telekompaniyanın 250 xüsusi müxbiri, xaricdə 2000 repotyoru var. 

BBC öz xəbərlərində  analitik süjetlərə daha çox yer verir. Onun xəbərlərinin 
keyfiyyət standartları o cümlədən etik meyarları çox yüksəkdir. Telekompaniya 
çox diqqətlə daim auditoriyanı öyrənir. Öyrəndikcə də xəbərləri daha keyfiyyətli 
təqdim edir. Xəbər proqramlarının hazırlanması və təqdimatı ilə bağlı BBC 
informasiya xidmətinin qarşısında aşağıdakı vəzifələri qoymuşdur: 

-İşıqlandırılan hadisələrin sayını artırmaq, lakin heç vaxt qeyri-dəqiq infor-
masiyaya yol verməmək; 

- Xəbərlərdə hadisənin vacibliyini və əhəmiyyətini tamaşaçıya  təqdim 
etmək; hadisəni onun həyatına necə təsir edə biləcəyini bildirmək; 

- Hadisələri yüksək səviyyədə təqdim etmək; 
- Gəncləri yeniliklərə baxmağa cəlb etmək; 
- Dilin təmizliyi və aydınlığı uğrunda mübarizə aparmaq; 
- Etik normalara həmişə sadiq qalmaq. 
Etik qaydaların tələbi kimi, faktın şərhdən ayrılması norması məhz BBC-yə 

məxsus  konsepsiyadır və bütün dünyada qəbul edilməkdədir. «Fakt müqəddəsdir, 
şərh sərbəstdir» (9, s. 15) tezisi BBC əməkdaşlarının əsas şüarıdır. 

Burada xəbər  reportajları  elə qurulur ki, tamaşaçı hadisədən özü  nəticə  
çıxarsın. Xəbər  proqramlarında zorakılığı, qəddarlığı açıq  nümayiş etdirmək qa-
dağandır.  Yeri  gəlmişkən, Azərbaycan telekanallarının  jurnalist E.Hüseynovun  
qətli  ilə  bağlı  bütün  reportajlarında  mərhumun qətlə yetirildiyi blokda  uzadıl-
mış  meyidinin hər   dəfə  təkrar-təkrar nümayiş etdirilməsi səhnəsini BBC-də  heç  
vaxt görmək  olmaz. 

Qərəzsizlik  və dəqiqlik  kimi etik meyarlar BBC World kompaniyasının 
fəaliyyətində rəhbər tutulduğu əsas prinsiplərdir. Məhz qərəzsizlik və  dəqiqlik bu 
televiziyanın fəaliyyətinin əsas göstəricisi, onun etik normalarla bağlılığının əsas 
meyarıdır. Yayım siyasətində məhz bu prinsipləri dəqiq gözlədiklərinə görə bu 
telekompaniya dünyanın ən nüfuzlu media qurumlarından birinə çevrilmişdir. 

Verilişlərində digər kriteriyalarla yanaşı, həm də etik prinsiplərə əməl etdik-
lərinə görə BBC-nin xəbər aparıcıları məşhur peşəkarlar sayılırlar. Televiziyanın 
xəbər  buraxılışlarının keyfiyyəti ilə dünyanın heç bir  telekompaniyası rəqabət 
apara  bilmir. Faktların dəqiqliyi, operativlik, qərəzsizlik, məlumatın dolğunluğu, 
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həmçinin xəbər dilinin təmizliyi və aydınlığı  Britaniya  jurnalistlərinin  peşəkar-
lıq  ölçüsüdür. 

Qərb televiziya sistemində Euronews kanalının da etik meyarlarına diqqət 
yetirmək vacibdir. Euronews öz verilişlərini Avropaya, Aralıq dənizi bölgəsinə,  
Yaxın Şərq, Afrika, Şimali və Cənubi Amerikaya yayır. Bu televiziyanın qlobal 
teleşəbəkələr sayılan CNN və BBC-dən fərqi ondadır ki,  Euronews-un  xaricdə  
bürosu  yoxdur,  əsasən, hazır teleməhsuldan istifadə edir. Lakin bu hazır məhsul-
larda etik normalar gözlənilmirsə, o süjetlər  qəbul olunmur. Azərbaycanın yayım 
kanalları prodakşn studiyalarının məhsullarını məhz bu üsulla qəbul etməlidir. 
Proqram seçimində Euronews etik meyarlar baxımından konkret prinsipləri əsas 
götürür. Dünyanın  30-a qədər iri telekompaniyası onu informasiya materialı  ilə 
təmin  edir. Günün prioritet xəbərlərini təqdim etmək üçün bu kifayət edir. Onun 
xəbərlərində  belə bir  maraqlı məqam var: Hadisələrin baş verdiyi anda hansısa 
kanaldan transliyasiyasına Euronews-un jurnalistləri şərh verirlər. Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycan telekanalları  futbol  çempionatları  zamanı  məhz  bu  üsuldan istifa-
də edirlər .  

Euronews-un xəbərləri dünya telekanallarından  alınan informasiya  daycest-
lərindən ibarət olduğuna görə beynəlxalq xarakter  daşıyır. Xəbərləri Avropanın 7 
dilində titrlər müşayiət edir. 

«Avropa birliyi ölkələrində eləcə də bir birliyə daxil olmaq istəyən dövlət-
lərdə çoxsaylı tamaşaçıları vardır. Əsasən gündəlik hadisələrə diqqət yetirən bu  
televiziyada mədəniyyət proqramları üstünlük təşkil edir. Hələlik dünyada bənzəri  
olmayan bir üsul  bu televiziyada özünü göstərir: bəzi hadisələr şərhsiz  nümayiş 
olunur. Lakin bu şərhsizliyin və mətnsizliyin özündə də jurnalistlər bütün 
məqamlarda etik normaları qoruya bilirlər. 

Beləliklə, haqqında  bəhs etdiyimiz üç böyük telekompaniyanın xəbər proq-
ramlarının etik meyarları bütün dünya teleməkanı üçün getdikcə  daha  çox   qəbul 
edilən fakta çevrilməkdədir. 

1960-1990-cı illər arasında televiziya xəbərlərinə  hər  ölkənin öz  auditoriya 
baxışı olmuşdur. Son on ildə bu baxış dəyişməkdədir. «1990-cı illərdən başlaya-
raq  yerli, regional xəbərlərə maraq  çoxalmaqdadır» (10, s. 280).  

Əvvəlcə ABŞ-da  özünü  göstərən  bu cəhət hazırda ümumdünya tendensiya-
sına  çevrilməkdədir. Yüksək texniki  inkişafı nəticəsində televiziyanın beynəl-
miləlləşməsi, demokratik  xarakterinin güclənməsi xəbərin  bir anda  dünyaya 
ötürülmə imkanlarının yaranması onun inkişaf tarixində yeni bir mərhələnin fo-
mAlaşmasından xəbər verir. Ümumiyyətlə, yarandığı ilkin çağlarda mədəniyyət 
ötürücülüyü  funksiyasını daşıyan televiziyanın  ictimai  institut xarakteri kəsb et-
məsi  prosesi  onun  qüdrətli informasiya  vasitəsinə  çevrilməsindən doğur. «Həm 
də, milli spesifikasına baxmayaraq dünyanın az  qala  hər  yerində televiziyanın  
xəbər buraxılışlarının əsasən eyni etik meyarlarla tərtibi texnoloji və yaradıcı 
baxımdan bu mürəkkəb prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir.  «Hər  hansı  bir  ölkə-
də  xəbər  buraxılışlarında özünü göstərən, texnoloji, hüquqi, etik  məqamlar tez-
liklə  ümumdünya miqyasında öz təsdiqini tapır. Xüsusilə, ABŞ, İngiltərə, Alma-
niya, Fransa, Yaponiya kimi  inkişaf etmiş  ölkələrin telexəbərlərindəki etik 
meyarlar daha  çox yayılmaqda və  qəbul olunmaqdadır» ( 10, s. 280).  
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Beləliklə, biz televiziya yaradıcılığının, xüsusilə xəbər proqramları yaratma-
ğın etik meyarları ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin bəzi məqamlarını nəzərdən 
keçirdik. Televiziyanın xəbər proqramları üzərində ona görə çox dayandıq ki, 
«xəbər demokratik cəmiyyətlərdə insanların informasiya azadlığına xidmət edən, 
xalqı demokratik proseslərdə iştiraka təşviq edən faktordur» (1, s. 48). Cəmiy-
yətdə bu cür önəm kəsb edən xəbərlərin təqdimində etik prinsiplərin gözlənilməsi 
mühüm şərtdir. Bu etik prinsiplər beynəlxalq təcrübədə xeyli dərəcədə formalaş 
mış və dünya telekanallarına yayılmışdır.  

 
Ədəbiyyat 

 
1. Qənbərli R. Jurnalistin əl kitabı. Bakı, Qismət,  2005. 
2. Məhərrəmli Q. Televiziya jurnalistikasının əsasları. Metodik vəsait. Bakı., 

BDU nəşr., 2005. 
3. Məmmədli C. Müasir  jurnalistika. Bakı,  BDU nəşr., 2003. 
4. Голядкин А.А. ТВ  информация в США. Москва, Мир,  1996. 
5. Засурский И. Масс—Медиа вторая  республика. Москва, Смысль, 1999. 
6. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика: в преддверии 

информационного общества. Москва, Мир, 1999. 
7. Касмелье М. Информационная эпоха:  Экономика, общество и культура. 

М., Мир, 2000. 
8. Орлова В.В. Глобальные телесети новостей  на информационном рынке. 

Москва,  РИП-холдинг,  2003. 
9. Руководство для создателей передач  Би-Би-Си. М., 1997. 
10. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. История. Теория. Практика. 

Москва, 2004. 
11. Amand M. News on the Mach. The Daily Teleqrahp, 1999 june 4. 
12. Hachezen W. A. The World News Pirim. USA. Loma state University. 1997. 
13. Kunq Shankliman Lucy. Inside the BBC and CNN. Londoon. Routleqe, 2000. 

 
 

U.Abdullayeva 
“Information programs and ethic norms 

(СNN and BBC 's case)” 
Summary 

 
In this research article the author on the basis of empirical data provides a 

detailed analysis of the ethical standards in the information programs of the 
examples of CNN and BBC TV channels.  

The author also addresses the issue of compliance with these standards and 
gives the reasons for which are not only professional skills of journalists, as with 
his world view and intelligence. 

The issue is elucidated on the basis of facts. 
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У.Абдуллаева 
«Информационные программы и этические нормы 

(на примере CNN и BBC)» 
Резюме 

 
В настоящей научной статье автор на основе фактических материалов 

дает подробный анализ этических норм в информационных программах на 
примере телевизионных каналов CNN и BBC.  

Автор также рассматривает проблему соблюдение этих норм и паказы-
вает причины которые связаны не только профессиональными навыками жур-
налиста, также с его мировозрением и интеллектом.   
         Освещенные в статье факты, обстоятельно подтверждают это.  

 
Rəyçi:           Vüqar  Əliyev 
              filologiya  üzrə fəlsəfə   doktoru 
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FARS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ MÜRƏKKƏB FEİLLƏR 
 

Açar sözlər: komponent, müstəqil məna, qarşılıq. 
Key words: component, independent meaning, equivalent. 
Ключевые слова: компонент, независимый смысл, эквивалент.  

 
Mürəkkəb fellər öz zənginliyinə və oynadığ roluna görə Azərbaycan və fars 

dillərində böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan dilində mürəkkəb fellər iki və 
daha artıq sözün  birləşməsindən yaranır. Fars dilində də mürəkkəb fellər iki 
komponentin birləşməsindən əmələ gəlir. Birinci komponent əsasən müxtəlif nitq 
hissələrindən isim,sifət,qısa məsdər və ya feıin əsasından ibarət olur. İkinci 
komponenti isə sadə fellər təşkil edir. Bu sadə fellərdən bir qismi məsələn: کردن 
(kərdən), نمودن (nəmudən), شدن (şodən) müstəqil sürətdə işlənməyən köməkci 
fellərdir. Azərbaycan dilində müstəqil mənalı fellər isimlərdəm sonra işləməklə 
mürəəkəb fel əmələ gətirir. Belə mürəkkəb fellərin hər iki komponenti eyni kökə 
malik olur: ov ovlamaq, sap saplamaq, əkin əkmək və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, buraya aid olan felləri tərəflərinin ifadə formasından 
asılı olaraq iki qrupa ayırmaq olar: 1) belə mürəkkəb fellərin bir qismində ad hissəsi  
sadə isimlə, ikinci hissəsi isə həmin isimdən düzəlmiş fellə ifadə olunur(ot otlamaq, 
su sulamaq, ov ovlamaq ); 2) digər qismində isə onun ad hissəsi ikinci yerdə duran 
feldən düzəlmiş isimdən ibarət olur( biçin biçmək, yamaq yamamaq, söyüş 
söymək).    

Azərbaycan dilində köməkçi fellər kimi əsasən etmək, olmaq və bilmək 
fellərindən istifadə olunur. Bu fellər fars dilində olan کردن (kərdən),   
 .fellərindən fərqli olaraq müstəqil mənaya malikdirlər (şodən) شدن ,(nəmudən)نمودن
Məsələn: Dediklərini etmişəm. Bu gün iclasda olmuşam. Söylədiklərini çoxdan 
bilirəm. Bu fellərdən başqa Azərbaycan dilində düşmək, çıxmaq, almaq və s. həm 
müstəqil fel olmaqla yanaşı həm də frazeloji birləşmələrin tərkibində işlənirlər. Bu 
frazeloji birləşmələri mürəkkəb fel kimi qələmə vermək olmaz. Başa düşmək, 
özündən çıxmaq, gözünün odunu almaq, dil tökmək, qulaq asmaq, söz güləşdirmək, 
ürəyi yanmaq, əli gəlməmək,gözə gəlmək, dilə düşmək, yoldan çıxmaq, həvəsdən 
düşmək, ələ salmaq mürəkkəb fel deyil, frazeloji birləşmələrdir. Fars dilində də 
Azərbaycan dilində olduğu kimi bir sıra köməkçi fellər آوردن (avərdən),  
 həm ayrılıqda işlənə bilən, həm də (saxtən) ساختن    ,(amədən) آمدن  ,(xordən)خوردن
müstəqil məna daşıyan fellərdir. Mürəkkəb fellərin tərkibində isə bu fellər öz əsas 
müstəqil mənalarını itirirlər.  خوردن  (xordən) feli fars dilində “yemək” mənasını 
bildirir. Bu fel mürəkkəb fellərin tərkibində öz lüğəti mənasını itirir: 

 döyülmək– (çub xordən)   چوب خوردن                            
 aldanmaq-(fərib xordən)  فريب خوردن                             
 nəfəs almaq -(həva xordən)  هوا خوردن                                
 yerə dəymək– (zəmin xordən)  زمين  خوردن                          

 qüssə etmək -(ğosse xordən) غصه  خوردن
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Bu fellərdə  خوردن (xordən) feli müstəqil mənasını itirmişdir. Eləcə də  
وردنآ (avərdən) felinin müstəqil mənası “ gətirməkdir”. Bu feldən bir sıra mürəkkəb 

fellər əmələ gəlir: 
 hücum etmək -(taxt avərdən)  تاخت   آوردن                            
 yerinə yetirmək– (be cay avərdən)   بجای آوردن                             
 icad etmək – (pədid avərdən)    پديد  آوردن                             
 baş çıxarmaq – (sər dər avərdən )  سردر آوردن                              
    üz vermək – (rox avərdən  )آوردن رخ                                   
 bəhanə gətirmək – (bəhane avərdən )   بهانه  آوردن                             
 oyun çıxarmaq – (bazi dər avərdən )  پاذی   آوردن                              
    çıxarmaq, xaric etmək – (birun avərdən )   پيرون آوردن                             
 üz qoymaq -(ruy avərdən)     روی آوردن                            
 qəzəbləndirmək -(be xəşim avərdən)    بخشم آوردن                             
 pənah gətirmək -(penah avərdən)      پناه آوردن                             
 ələ gətirmək - (be dəst avərdən)  بدست آوردن                             
 feli həm müstəqil şəkildə “ gəlmək “ mənasını (amədən)  آمدن                      

ifadə edir, həm də mürəkkəb fellərin tərkibində köməkçi fel kimi işlənir:   
امدن پر ازعهده                                           ( əz ohde bər amədən) – öhdəsindən 

gəlmək 
 yola gəlmək, razılaşmaq – (kənar amədən )                            امدن کنار
امدن پيرون   ( birun amədən) – çıxmaq 
امدن عاجز  (acez amədən) – aciz olmaq 
امدن پسند  (pəsənd amədən) – bəyənmək 

 yada düşmək -(be yad amədən) به ياد آمدن                                
 qısa gəlmək - (kutah amədən ) کوتاه آمدن                                
                                            irəli gəlmək – (piş amədən) پيش آمدن                                 
 : düşmək feli-(oftadən) افتادن                                      
افتادن  پسند                                  ( pəsənd oftadən) – bəyənilmək 

افتادن ازکار      (əz kar oftadən) – işdən düşmək, xarab olmaq 
افتاد وپا ازدست    ( əz dəst o  pa oftadən) - əldən –ayaqdan 

düşmək, çox yorulmaq 
افتادن ازطاقت    ( əz tağət oftadən) – taqətdən düşmək , 

yorulmaq 
 işə düşmək -(kar oftadən) کار افتادن                                 
 yola düşmək-(rah oftadən) راه افتادن                                  
 yada düşmək -(be yad oftadən) به ياد افتادن                                 
mürəkkəb fellərin tərkibində köməkçi fel kimi işlənir. 
Yuxarıda qeyd etdik ki, mürəkkəb fellərin birinci hissəsi isimlə, sifətlə, qısa 

məsdərlə ifadə olunur. Bu cür mürəkkəb fellərə həm Azərbaycan, həm də fars 
dilində rast gəlinir. 

1) Birinci tərəfi isimdən, digər tərəfi isə köməkçi feldən ibarət olan mürəkkəb 
fellər: 

       Fars dilində                                        Azərbaycan dilində 
 dərd çəkmək                        (dərd kəşidən)  درد کشيدن        
 baş vurmaq                              (sər zədən) سر زدن           
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 yola gəlmək                       (kənar amədən) کنار آمدن          
Bu qayda başqa dillərdən fars dilinə keçmiş mürəkkəb fellərdə də müşahidə 

olunur: 
  köç etmək - (türk dilindən alınma söz)  (kuç kərdən) کوچ کردن         
           əyləc etmək-(rus dilindən alınma söz) (tormoz kərdən)  ترمز کردن        
 zəng etmək-(yunan dilindən alınma söz) (telefon kərdən)  تلفن کردن        
 raport vermək -(fransız dilindən alınma söz) (raport dadən)  راپورت دادن        
2) Birinci tərəfi sifət, ikinci tərəfi isə sadə (köməkçi) feldən ibarət olan 

mürəkkəb fellər: 
         Fars dilində                                             Azərbaycan dilində 
کردن پلند           ( bolənd kərdən)                  qaldırmaq, uca etmək 
 kiçik saymaq                    (kuçek şemordən)  کوچک شمردن         
 şad olmaq                               (şad şodən) شاد شدن                  
 məşhur olmaq                        (məşhur şodən) مشهور شدن              
3) Birinci tərəf qısa məsdərdən, ikinci tərəf isə sadə fellə ifadə olunan 

mürəkkəb fellər: 
            Fars dilində                                          Azərbaycan dilində 
 biş-düş etmək                              (poxt kərdən) پخت کردن             
 dəyiş-düyüş etmək                          (taxt zədən) تاخت کردن              
 görüb-götürmək                    (dəryaft kərdən) دريافت کردن             
Azərbaycan dilində bu  qaydaya yaxın və ya əks mənalı fellərin 

birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb felləri aid etmək olar. Bu zaman Azərbaycan 
dilində birinci tərəfdə adətən fel ıb4 şəkilçisi ilə işlənir. İkinci tərəf məsdərlə ifadə 
olunur: küsüb-barışmaq, atılıb-düşmək, vurub –çapmaq, bəzənib –düzənmək, çalıb-
çapmaq, saralıb-solmaq, qurub-yaratmaq, donub-qalmaq, gəlib-çıxmaq. Birinci 
tərəfi feli bağlamadan ibarət olan fellər defislə yazılır. Fars dilində bir sıra 
mürəkkəb fellərin əmələ gəlməsində qoşmalar iştirak edir. Azərbaycan dilində isə 
bu cür fellərin qarşılıqları müvafiq hal şəkilçilərinin köməyi ilə əmələ gəlir 

                Fars dilində                                 Azərbaycan dilində 
 əldən düşmək                   (əz pa oftadən)        ار پافتادن                
 ələ almaq         (be dəst avərdən) به دست آوردن                
 .taqətdən düşmək        (əz tağət oftadən) ار طاقت افتادن                
Azərbaycan dilində birinci tərəfi a2 şəkilçili feldən, ikinci tərəfi bilmək 

felindən ibarət olan felləri bu qaydaya aid etmək olar: yaza bilmək, oxuya bilmək, 
görə bilmək və s. 

Fars dilində   کردن  (kərdən),  نمودن  (nəmudən),  گشتن (qəştən),  گرديدن  
  (qərdidən)  köməkçi fellərindən çox sayda mürəkkəb fellər əmələ gəlir. 

Azərbaycan dilində ol, et, elə kimi qismən müstəqil, qismən də köməkçi fellər isim 
bəzən də sifətlərdən sonra işlənməklə mürəkkəb fel əmələ gətirir: qəbul elə, xaric et, 
yaxşı olar, pis olar, xoş olar, şad olar. Azərbaycan dilində olmaq feli ən çox işlənən 
fellərdəndir. Bu fel həm Azərbaycan sözləri ilə, həm də alınma sözlərlə işlənərək bir 
çox mürəkkəb fellər yaradır. Bundan başqa olmaq feli müstəqil fel kimi də işlənir. 
Olmaq felindən əvvəl işlənən söz onun obyekti olursa, o, köməköi fel vəzifəsi 
daşıyır və özündən əvvəlki sözlə birlikdə mürəkkəb fel olur. Bəzən olmaq feli tam 
müstəqil işlənərək yaşamaq mənasını bildirir.Məsələn: Bacım Gəncədə olur. Sən nə 
vaxtdan şəhərdə olursan?  
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Azərbaycan dilində etmək, eləmək köməkçi felləri, fars dilində   کردن (kərdən) 
köməkçi feli başlıca olaraq merəkkəb felin tərkibində işlənərək həm alınma sözləri, 
həm də dildəki bir sıra sözləri felleşdirməyə xidmət edir. Bu köməkçi fellər az-az 
hallarda müstəqil fel kimi işlənə bilir. Fars dilində  (kərdən) feli ümumiyyətlə 
müstəqil formada işlənmir. 

Fars dilində  کردن   (kərdən) və نمودن (nəmudən) köməkçi fellərindən əsasən 
təsirli mürəkkəb fellər düzəlir.  شدن (şodən), گشتن (qəştən), گرديدن (qərdidən) 
fellərindən isə təsirsiz mürəkkəb fellər əmələ gəlir. Azərbaycan dilində mürəkkəb 
fellərin bu cür bölgüsünə rast gəlinmir.  

Fars dilində həmçinin Azərbaycan dilində də bir sıra mürəkkəb fellərin ad 
hissəsi ərəb mənşəli məsdərlərlə ifadə olunur: 

                Fars dilində                                    Azərbaycan dilində 
 
  I bab:    (xəbər dadən)                                   xəbər vermək 
                (səbr kərdən)                                    səbr etmək 
                (bəhs kərdən)                                   bəhs etmək 
                (hokm kərdən)                                  hökm etmək 
 
II bab:      (təşkil dadən )                                  təşkil etmək 
                 ( tərif kərdən)                                  tərif etmək 
                 ( tədris kərdən)                                tədris etmək 
                 (tənzim  kərdən)                              tənzim etmək 
 
III bab:   ( mobareze kərdən)                           mübarizə etmək 
                (moalece şodən)                               müalicə olmaq 
                (moayene kərdən)                            müayinə etmək 
               (mohakeme kərdən)                          mühakimə etmək 
 
IV bab:   (en kar kərdən)                                 inkar etmək 
               (eşğal kərdən)                                   işğal etmək 
 
V bab:   (təşəkkor kərdən)                              təşəkkür etmək 
              (tənəffos kərdən)                               tənəffüs etmək 
              ( təbəssom nəmudən)                        təbəssüm etmək 
              (təsəvvor kərdən)                              təsəvvür etmək 
                                          
VI bab:      (təsadof kərdən)                             təsadüf etmək 
                  (tədarok didən)                              tədarük görmək 
                  (təfavot kərdən)                             təfavüt etmək 
                   (təzahor kərdən)                           təzahür etmək 
 
VII bab:    (enğelab kərdən)                            inqilab etmək 
                  (enkeşaf kərdən)                            inkişaf etmək 
 
VIII bab:     (eftexar kərdən)                           iftixar etmək 
                    (enteşar kərdən)                          çap etmək 
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X bab:  (estismar kərdən)                 istismar etmək 
Ad hissəsi ismi məfullarla ifadə olunan mürəkkəb fellər: 
 
            Fars dilində                                               Azərbaycan dilində    
   
      I bab:    (daxel şodən)                                   daxil olmaq 
                   ( məlum şodən)                                məlum olmaq 
                   (məşhur şodən)                                 məşhur olmaq 
                   (vared şodən)                                   daxil olmaq 
                   (məruf şodən)                                   məşhur olmaq 
 
II bab:         (mosəlleh  şodən)                             silahlı olmaq 
                    (mosəlleh kərdən)                            silahlandırmaq 
 
III bab:         (mobarez şodən)                             mübariz olmaq 
                     (moxalef budən)                             müxalif olmaq 
      
IV bab:       (mohkəm kərdən)                             möhkəmləndirmək 
                    (mohkəm şodən)                              möhkəm olmaq 
 
V bab:          (motəşəkkel şodən)                        mütəşəkkil olmaq 
VIII  bab:      (moştərek şodən)                          müştərək olmaq 
                     (montəzer şodən )                          müntəzir olmaq 
                      (moxtəser kərdən)                         müxtəsər etmək 
    
Fars dilində tərkibində ikidən artıq sözdən ibarət olan fel birləşmələrinə də 

rast gəlinir. Əsasən bu cür mürəkkəb fellər ərəb məsdərlərinin iştirakı ilə düzəlir: 
نتقاد قرار گرفتنمورد ا              (morede enteğad ğərar qereftən)-köçmək 
 mütaliə etmək-(morede motalee ğərar dadən) مورد مطاله قرار دادن      
 artmaq– (ru betəzayod rəftən) رو بتزايد رفتن                
  nümayiş etdirmək -(be mərəze nəmayeş qozaştən) بمعرض نمايش گذاشتن
 xəbər vermək– (be estehzar rəsandən) به استحضار رساندن         
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Кямаля Маммадова 
Сложные глаголы в персидском и азербайджанском языках 

Резюме 
 
В статье проводится сравнение сложных глаголов в персидском языке со 

сложными глаголами в азербайджанском языке. Говорится об  общих и 
отличительных особенностях сложных глаголов в двух языках. Дается 
подробное описание вспомогательных глаголов в составе сложных глаголов в 
персидском и в азербайджанском  языках. Подчеркивается какие вспомо-
гательные глаголы употребляются как в самостоятельном виде, так и для 
создания сложных глаголов. 

Kamala Mammadova 
Complex verbs in Azerbaijan and in Persian 

Summary 
 

In this article is dealt comparative features of Persian complex verbs with 
complex verbs in Azerbaijan. And it was emphasized sometimes same and 
sometimes different sides of the complex verbs` in both languages. Thorough 
description of auxiliary verbs as part of Persian and Azerbaijani languages is given. 
It is stressed which auxiliary verbs are used both individually and for the formation 
of compound verbs.     
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Məsdərin qrammatik kateqoriya kimi ikili səciyyəsi onun sintaktik xüsusiyyət-
lərində aydın şəkildə təzahür edir. Həm söz birləşməsi, həm də cümlə daxilində 
məsdərin müxtəlif sözlərlə girdiyi qrammatik əlaqələr onun dil sistemindəki xüsusi 
rolunu əks etdirir. Məsdər bir tərəfdən fel kökləri vasitəsilə başqa sözləri idarə edə-
rək feli söz birləşmələri, məsdər tərkibləri yaradır, digər tərəfdən isə məsdər əlaməti 
vasitəsilə ismi söz birləşmələrinin komponentlərinin formalaşmasına təsir göstərir. 
Cümlə daxilində isə məsdər əlamətli formalar və bu formalar əsasında yaranan 
birləşmələr yalnız ismə məxsus sintaktik mövqedən çıxış edir, isimlərin daşıdığı 
sintaktik funksiyalarla bağlı cümlə üzvləri ola bilir. Məsdərin söz birləşməsi və 
cümlə daxilindəki spesifik mövqeyini nəzərə almadan  bu kateqoriyanın sintaktik 
səciyyəsini də müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bununla əlaqədar olaraq, yazılı 
abidələrimizdə məsdərlərin sintaktik xüsisiyyətlərini söz birləşməsi və cümlə kon-
teksti daxilində nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. 

Məsdərlər söz birləşmələrinin təşkilində maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir. Bü-
tövlükdə söz birləşmələrinin xarakteri onu əmələ gətirən komponentlərin qrammatik 
xarakteri ilə müəyyənləşir. Həmçinin “söz birləşməsinin mənası onu təşkil edən 
sözlərin mənasının sadəcə ümumisi olmayıb, sözlərin leksik-semantik əlaqələrinin 
ifadəsi, ümumiləşmiş halıdır” (6.42) 

Bu səbəbdən söz birləşməsi daxilində məsdərin digər sözlərlə leksik-qramma-
tik əlaqələrinin, tarixən bu əlaqələrdə baş verən dəyişiklərin üzə çıxarılması dilin 
qrammatik quruluşunun inkişaf meylləri, sözlərin əlaqələnmə qaydaları və bu 
qaydqlarda iştirak edən vasitələrin zənginliyi barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Məsdər həm ismi söz birləşməsinin, həm də feli söz birləşməsinin təşkilində 
iştirak edir. İsmi söz birləşmələrində  məsdərlər ismi söz birləşmələri kimi çıxış etsə 
də, isimlərə xas olan işlənmə xüsusiyyətini tam əhatə edə bilmir. Məsdərlər II və III 
növ ismi söz birləşmələrinin komponentləri kimi özünü göstərir. Məsdərin I növ is-
mi söz birləşmələrində iştirak edə bilməməsinin başlıca səbəbi bu kateqoriyanın fel-
lərdən tam təcrid olunmaması faktı ilə izah  edilə bilər. 

II növ ismi birləşmələrdə məsdər daha çox I komponent kimi çıxış edir. Bu 
tipli birləşmələrdəki  “məsdərlərin özündə substantivlik mövcuddur”(2.109). Məhz 
həmin substantivliyin mövcudluğu II növ ismi birləşmələrdə məsdər əlamətli I kom-
ponentin qeyri-müəyyən yiyəlik halda II komponent tərəfindən idarə olunmasını tə-
min edir. Birləşmənin I tərəfi II tərəfdə ifadə olunan əşya, hal-vəziyyət və s.nəyə aid 
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olduğunu təyin edir, bütövlükdə tərəflər arasında hərəkətlə bağlı əlaqə meydana çı-
xır. Məs.: Söyləmək vəqtində şirin ləblərindən can yağar, Afərin ol canə, ey can, 
afərin, bürhan budur (N, 56) Varmağ həvəsini  tərk qıldum, Qurtulmağa şimdi razı 
boldum (ŞİX, 95); Həm ver mənə ğəm yemək kəmali, Həm aləmi ğəmdən eylə xali 
(FLM, 31); Leylidə oxumaq iztirabı, Olsa, rüxi-Qeys idi kitabı (FLM, 38); Yusif 
çün öldürmək hədisin eşıtdi öz-özünə titrədi və can qorxusından içməgi və yeməgi 
unutdu (Şüh.152); Uğraşmaq donların geyüb savaşmağa bərk durdılar (ŞS, 56) 
Töküb mey, cami-mey tutmaq təmənnasın çıxar başdan, Yügüş qanlar töküb, 
aləmdə çox xunabə yutdun, tut (FD, 92) Ey Füzuli, ola ki, rəhm edə yar əfğanına, 
Ağlagil zar, onca kim, zar ağlamaq imkanıdır (FD, 144) Dəşt  tutmaq adətin qoy-
muşdu Məcnun eşqdə, Şöhreyi-şəhr olmağın rəsmin mən etdim ixtira (FD, 189); 
Məhəbbət zahir etmək cürminə, qan tökmək istərsən, həbibim, bunca rəxbət nədir 
zəcrinə əhbabın  (FD, 215); Füzuli, eşqə mühlik  derdim, ol məhvəş inanmadı, 
Bihəmdillah ki, can vermək təriqilə inandırdım (FD, 230). 

Q.Bürhanəddinin “Divan”ında I tərəfi feli sifət, II tərəfi  məsdərlə ifadə 
olunmuş  II növ təyini söz birləşməsinə də rast gəldik: Zülfünə düşən çıxmağı 
mişküldür, əfəndi, Şol quş ki, düşə damuna bismüldür, əfəndi (QB, 395)  

Yazılı  abidələrimizdə   III növ təyini  söz birləşmələrinin  tərkibində  məsdər-
lər daha  geniş şəkildə  işlənmişdir. Belə birləşmələrdə  hər iki  tərəf  məsdərlə  ifa-
də  olunur.  

 I tərəfi   məsdərlə  ifadə  olunmuş  III növ təyini söz  birləşmələri. Bu  
tipli  birləşmələrə  müasir  dillə  müqayisədə  abidələrimizdə nisbətən az  təsadüf  
olunur. Məsələn, İncə  beli tənümi qıl qıldı, Təni qıl qılmağın  kənarı qanı? (QB, 
84); Yenə  yada  düşdü  bizim  sənəmlər, Getməyin  binası,  hayıf ki, yoxdur 
(MPV, 83). 

 II tərəfi   məsdərlə  ifadə  olunmuş  III növ təyini söz  birləşmələri.    Belə  
birləşmələr  əvvəlkilərlə  müqayisədə  daha çox  işlənmişdir. Məsələn,  Bu  təndə ik  
gözümün  baxmağına  döyəməz, Əcəblərəm  könlüni  ki,  səngi- xakə gəlür (QB, 
279); Toğmağını – batmağını  günəşin, Əhsənül- vəch  ilə  göstərdi  yüzi (QB, 
335); Bax   bulıda   gözlərüm  içün necə ağlar, Ləblərün  içün gülün gülüşməsini 
gör (QB, 200); Ol yüzügün keçürdi  parmağına, Razı oldı Vərqanun   varmağına 
(YMVG, 126); Ta ola ona dəlik-dəlik tən, Can mürğin uçmağınə  rövzən  
(YMVG, 90); Buxağın altında, sinə üstündə, Zülfün  burulması, hayıf ki, yoxdur 
(MPV, 83). 

Göründüyü kimi, bu  tipli  birləşmələrdə  məsdərin –maq// -mək  forması  ilə  
yanaşı – ma// -mə  əlaməti də  işlənmişdir. Yeri  gəlmişkən qeyd  edək  ki, bəzən  II  
tərəfi – ma//-mə  şəkilçili  məsdər  birləşmələri  məsdərin son səsinin  (-q, -k)  
ixtisar  edilməsi  kimi   qiymətləndirilir. (1.87). Lakin  bu fikri yazılı  abidələrin  
materialları  təsdiq  etmir. Yazılı  abidələrdə  -maq//-mək – in son   samitinə (qaf) 
və (kaf)  sait  artırıldıqda  da   yazılır. 

Abidələrdə  az  da  olsa  mürəkkəb  ismi  söz  birləşmələrinə  təsadüf  etmək  
mümkündür. Məsələn, Həzrət Əli əmirəl – möminin səhabələri ilən oturmuş idilər, 
Çün oğlanlarun  ağlamaq  hayın  eşitdi, bildi kim,  anasının  getdiginə  ağlarlar 
(Şüh,115). 
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Məsdər feli söz birləşmələrinin tərkibində bütövlükdə feili birləşmələrə xas 
olan xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Lakin bununla belə həmin birləşmələr bir sıra 
spesifik cəhətlərə malikdir. 

Məlum olduğu üzrə, feili söz birləşmələrinin I tərəfi müxtəlif nitq hissələri, II 
tərəfi isə ancaq fellə ifadə olunur (5.59) Bu tipli birləşmələrdə “komponentlərin 
münasibəti, onlar arasındakı müxtəlif tipli əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi ön planda 
dayanır. Feli birləşmələr üçün birləşmənin xarici forması, yəni əsas sözünün kon-
kret qrammatik forması, bu formanın fərqləndirilməsi vacib əlamət deyildir” 
(6.196). Bu səbəbdən də feli söz birləşmələri daha geniş anlayış kimi, tərkibləri (feli 
sifət, feli bağlama, məsdər) özündə əhatə edir. 

İsmi söz birləşmələri genişləndikdə mürəkkəb söz birləşməsi, feli birləşmələr 
əlavə üzvlər hesabına genişləndikdə tərkib əmələ gətirir. Feli söz birləşmələrinin 
yaranması bu və ya digər dərəcədə həmin birləşməyə daxil olan tərəflərin mənasın-
dan asılıdır. “Burada müəyyən qanunauyğunluq hiss olunur ki, bu da sözlərin mə-
nası ilə bağlıdır (4.126) 

Məsdərlər, o cümlədən də digər təsriflənməyən feil formaları iki nitq hissəsi-
nin mahiyyətini özündə cəmləşdirdiyi kimi, feili tərkiblər də özündə iki sintaktik 
kateqoriyanın, söz birləşməsi və cümlənin əlamətlərini cəmləşdirir (1.72). Təsriflən-
məyən formaların hər birinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların tərkib 
daxilindəki funksiyalarında və digər sözlərlə əlaqələrində də müəyyən fərqlər nəzə-
rə çarpır. “Əgər feili bağlama və feili sifət tərkiblərində, onların iş görəni (subyekti) 
olursa, məsdər tərkibində bəzi xüsusi hallar nəzərə alınmazsa, həmin məsdərlərin 
subyekti işlənə bilmir. Bu da ondan irəli gəlir ki, məsdər, zaman, şəxs, kəmiyyət 
kateqoriyalarından məhrumdur” (5.91) 

Məsdərin digər sözlərlə feili birləşmə əmələ gətirməsində idarə və yanaşma 
əlaqələri mühüm rol oymayır. Lakin burada idarə əlaqəsi aparıcı mövqeyə malik 
olub birləşmənin nüvəsini təşkil edir. Məsdər birləşmələrində I tərəfin müxtəlif 
hallarda işlənməsi, ikinci tərəfin, yəni məsdərin, feillərə məxsus idarə etmək xüsu-
siyyətini qoruması ilə bağlıdır. Yazılı abidələrimizdə məsdərin hal şəkilçisi müxtəlif 
sözləri idarə etməsində aşağıdakı cəhətlər müşahidə olunur. 

1. Məsdər yönlük halda olan söz və ya söz birləşməsi ilə birləşmə əmələ 
gətirir. Məs.: Alp ərə qorqu vermək eyb olur (KDQ, 108); Dəstursuzca yağıya gir-
mək bizim eldə eyb olur (KDQ 92); Neylərəm baqmaq hilalə, bədrə ayruq ta 
əbəd, Çün yüzün bədrilə qaşun hilali bəndədür (N, 27b); Dilbərə, könüldə yoxdur 
aşiqə qılmaq vəfa, Xeyri qoymaz miskinə qılmağa şeytan sizlərə (N, 30); Rövşən 
budurur, yanmax oldu yüzinə vacib, Şəm almağa hər cana pərvaneyi-eşqəm bən 
(QB, 26); Cəhan gözümə qararur pərişan olalı zülfün, həvaya tabe olmaxlıx bu 
könlümə nə sevdadur (QB, 303); Əyərləmişəm atumı, bağlanmışam təmam, 
Yönəlmək ana cəzbeyi – nagaha bağludur (QB, 391); Tutsağ olmax yüzünə, 
canumadur hər dü cəhan, Ənbərin silsiləvü simdə zindanimi var? (QB, 536); Ver-
mək ona qız degil ziyanım, Birinə yüz arta qədrü şanım (YMVG, 84); Günbəgün 
zindanə gəlmək ar idi, Qamu yerdə dustü düşmən var idi (XTYZ, 56); Key şux! 
Nədir bu göftgülər? Qılmaq sənə tənə eybculər? (FLM, 43); Gözümdə məskən et, 
xari-müjəmdən etiraz etmə, Güli-xəndanə sordum, xarə yar olmaq zərər verməz 
(FLM, 168). 
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Bu tipli məsdər birləşmələrində ikinci tərəf hərəkəti, birinci tərəf üzərinə iş 
yönəlmiş obyekti, hərəkətin yönəlmə istiqamətini bildirir. 

2. Məsdərlər təsirlik halda olan söz və ya söz birləşməsi ilə birləşmə əmələ 
gətirir. Məs.: Dərvişin pirini sormaq, dedilər, adət deyil, Arifanə bir nəzər qıl, 
kisvətindən bəllidir (N, 65); Gər anda bulunsa ləli-nabın, Görmək yüzünü olur 
zəvabın (YMVG, 94); Fəxrundə ki, üşşaq işidir yarı gözətmək, məşuq gərək isdəyə 
üşşaqi bu gecə (QB, 255); Gözəlləri könül sevmək, könül könüllər aparmax, Bu 
gün degil ki, dünyada bu işi məchul edinmişdür (QB, 397); Gözümə nəzər yüzində 
çü haram qıldı dilbər, Gözünə qanumı içmək əcəba halal olamı? (QB, 423); 
Zəmanə bəzmidə hər kim ki, içdi şərbəti-vəslin, Fəraqın zəhrini dadmak ana naçar 
imiş, bildim (K, 51); Başdan ayağə bəndə Xətayi xətaludur, Zahid, xaçan ki, xubları 
sevmək, günah ola (ŞİX, 36); Küfr zülfündən bəni mən eyləmək layiqmidir, Sufi, 
insaf eylə, imanın gərəkməzmi sana? (FD, 67); Razi-dəruni dışraya salmaq rəva 
degil, Budur günahı kim, asılır müttəsil cərəs (FD, 172); Eşqimə nöqsan gətirməz 
görməmək ol arizi, Cövhərə təğyiri-asari-ərəz verməz xələl (F, 221); Didarını 
görmək iman tazələr, Qaşı qiblə, yüzi Kəbə gərəkdir (MPV, 257); Salmaq 
nəzərindən məni cananə düşərmi? Tərk eyləmək öz qulunu sultanə düşərmi? 
(MPV, 252). 

Bu tipli feli birləşmələrdə qeyri-müəyyənlik təsirlik halla da idarə əlaqəsi 
özünü göstərir. Məs.: Mərə qavat, muxannatlıq ilə ər öldürmək necə olur, mən sana 
göstərim! – dedi (KDQ, 126); Qanlı Qoca aydır: “Oğul, qız görmək səndən, mal-
rizq vermək bəndən” – dedi (KDQ, 85); Geymək tənə mərdlik libası, Asan degil, 
ey gözüm qərasi (YMVG, 70); Əlif boyını sevən kimi mimini görcək, Bilə ki, ölü 
diriltmək yenə həm peyğəmbəridür (QB, 201); Aşiq öldürmək degilmidür qübh, 
Ey sözi mövzunü ey vəchi Həsən (QB, 312); Rüxsarə nöqtə qoymaq rəsmixət 
olmasaydı, Düşməzdi mənzil etmək rüxsarın üzrə xalə (F, 295). 

Təsirlik halla bağlı cəhətlərdən biri birləşmə daxilində mənsubiyyət şəkilçili 
sözlərin bir sıra hallarda hal şəkilçisiz işlənməsidir. Məs.: Xaki-paylı, dilbəra, bir 
tacı-dövlətdir mana, Bəs yüzün görmək sənin bəxtü səadətdir mana (ŞİX, 30); 
Degül çü yanımda kəşfin oldu, Vəslin diləmək bəs işin oldu (ŞİX, 283). 

Araşdırıcıların  bu cəhəti qədim arxaik xüsusiyyət kimi qiymətləndirirlər 
(3.83) Məsdər birləşmənin tərkibində təsirlik halın işlənməsində müşahidə edilən 
digər bir qədim xüsusiyyət idarə olunan sözün təsirlik hal əlaməti kimi -n şəkilçisi 
qəbul etməsidir. İlk baxışda -ni şəkilçisinin ixtisar forması təsiri bağışlayan bu 
şəkilçi təsirlik halın Orxon-Yenisey abidələrində və bir sıra başqa abidələrdə qeydə 
alınmış ən qədim formalardan biridir. Məs.: Ərdən adın yaşırmaq eyb olur (KDQ, 
121); Görmək ağızın nöqtəsin nuri-bəşər degilmidür? Yanağını ay anlamaq hüsni-
nəzər degilmidür (QB, 27); Nə lazım zülfi çərisin yasamax Çu bir badi-səba bozar 
sipahin (QB, 488); Arizin görmək həyatım tazə eylər, vəh nə eyb, Fər gəda, vəchi-
məaşın qılsa sultandan təmə’ (F, 190); Füzuli, çəkmə yarın oxların hər ləhzə 
yarədan, Sənəmi qaldı çəkmək hər zaman bir yar hicranın (F, 268). 

Bu tipli məsdər birləşmələrində I tərəf başlıca olaraq icra edilən hərəkətə 
məruz qalmış obyekti bildirir.  

3. Məsdər yerlik halda olan sözlə birləşmə əmələ gətirir. Belə birləşmələrə çox 
az təsadüf edilir. Ş.İ.Xətaidən tapdığımız bir nümunədə yerlik halda işlənmiş I tərəf 
çıxışlıq hal məzmunu ifadə edir: 
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Yüzin üstə zülfini ta gördüm, ey ruhi-rəvan, Gecə-gündüz ağlamaq eşqində 
xoş xudur (ŞİX, 28). 

4. Məsdər çıxışlıq halda olan söz və söz birləşməsi ilə birləşmə əmələ gətirir. 
Məs.: Usanmax səndən asan olmaya ki, Tapundan usanan candan usandı (QB, 
438); Tövbədən pəhriz qılmaq eşq ərinə peşədür, Yarı xoşnud eyləməklik könlünə 
əndişədür (QB, 320); Gəlün ki, ruzə tutalumü qılalum nəmaz Ki, diləyən ola yarı 
yardan ayırmağa (QB, 396); Caxlama nəqdi-qəmi-eşqini, ey can, zahir et Kim, 
verin həbsi-bədəndən çıxmağa rüxsət sana (F, 26); Nəqli-can taraci-qəmdən 
saxlamaq düşvardır, Eşq ta səngi-məlamətdən həsar mana (F, 64); Ləlin ilə badə 
bəhs etmiş, zəhi gümrahlıq, Oldu vacib eyləmək ol biədəbdən ictinab (F, 83), 
Füzuli, xali olmaq cami-eyşim saf səhbadən, Nişani-bəxti-nafərcamü iqbali-
nigunumdur (F, 135). 

Belə birləşmələrdə I tərəf hərəkətin hansı obyektdən yönəldiyini ifadə redir. 
Məsdər vasitəsilə yaranan feli söz birləşmələri tərkibində bir sıra qoşmalarla 

işlənmiş sözlərə də təsadüf olunur. Məsdər birləşməsinin tərəfləri arasında daha çox 
işlənən qoşmalar aşağıdakılardır:  

ilə //ilən qoşması: Vəslün gecəsi tən canıma infial olur, Surət necəsi bağlaya 
yatmax qəba ilə (QB, 74); Badə içmək yar ilən xəlvətən, Kişvəri, Leyk əgər bolsa 
müyəssər gəşti-qülzar özgədür (K, 334); Yarı əğyar ilə görmək aşiqə düşvar irür, 
Böylə görməkdən əsiri-dərdi-hicran olsa yeg (F, 206). 

Tək  qoşması: Hər yanda baxsan sürahi tək sücud etmək işim, Qanda olsam, 
badə tək düşmək ayağə adətim (F, 225); Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır, 
Lalə tək qızarmaq yüz qaydasıdır (MPV, 259). 

Ötri qoşması: Qırq yiğit bir bəg oğlilə bir qızdan ötri ölmək nolur-dedilər 
(KDQ, 88). 

Yazılı abidələrimizdə bəzən məsdər birləşməsinin I tərəfi -ıb şəkilçisi feli 
bağlamadan ibarət olur. Bu tipli birləşmələrdə I tərəf məsdərlə ifadə oluan II 
tərəfdəki hərəkətin tərzini göstərir. Məs.: Əgrək aydır: “Mərə Tərs Uzamış, baş 
kəsüb qan tökmək hünərmidir?” – dedi. (KDQ, 110); Yoluna canü dil vernək 
nigarına ibarətdir, Can alup eşq verməklik bu yolda xərqi alətdür (QB, 286); Uyma 
uyxudur səni yolda qoyan, Çoq yatub uymaq qavuz xudur oyan (XTYZ, 71); 
Gülüb açılmaq umulmuz dəhənindən, məgər odur, Cüz kim, ləyatəcəzza der ona 
əhli-dəqayiq (F, 193). 

Bəzi klassiklərimizin dilində məsdər birləşmələrinin işlənməsində nəzm əsər-
lərinin tələbi ilə bağlı fərdi-üslubi cəhətlər üzərində dayanmağı münasib hesab et-
mədik. Əhəmiyyətlisi odur ki, orta əsrlər ədəbi dilində məsdər vasitəsilə söz birləş-
mələrinin sabit mövqeyi bu kateqoriyanın sintaktik əlaqələr kompleksinə və deməli, 
dilin sintaktik quruluş mexanizminə ən qədim dövrlərdən nüfuz etdiyini göstərir.  

 
ixtisarlar və mənbələr 

 
1. QB – Qazi  Bürhanəddin  Divan. Bakı, 1988. 
2. DƏH – Dastani-Əhməd Hərami Azərbaycan  Klassik  Ədəbiyyatı kitabxanası. II 

c. Bakı, 1984. 
3. Əm – Əmani. Əsərləri. Bakı, 1983. 
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Reikhan Madatova  
The place of the infinitive in word combinations 

Summary 
 

The use of the infinitive in word combinations is considered in the article. 
Unlike other finite forms the infinitive takes part in the formation of not only noun 
combination, but also of verbal word combinations.  The infinitive in noun word 
combinations is used as noun, but it can’t cover the feature use of nouns.  

 
Рейхан Мадатова  

Место инфинитива в словосочетаниях 
Резюме 

 
В статье рассматривается использование инфинитива в словосочетаний. 

В отличие от других финитных форм инфинитив принимает участие в форми-
ровании не только именных словосочетаниях, но и вербальных словосочета-
ниях. Инфинитив в именных словосочетаниях используется в качестве су-
ществительного, но она не может покрыть всю особенность использования 
существительных.  
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HÜSEYN CAVİDİN ƏSƏRLƏRİ TÜRK DİLİNDƏ 
  

Açar sözlər: Hüseyn Cavid, çağdaş türkcə, poeziya, adaptasiya. 
Ключевые слова: Гусейн Джавид, современный турецкий, поэзия, адаптация. 
Key words: Hussein Javid, modern turkick, poetry, adaptation. 
  

Əslində, elmi tutum daşımaq baxımından bu məqalənin adını “Hüseyn Cavi-
din əsərləri müasir Türkiyə türkcəsində” qoymaq gərəkirdi. Çünki zatən Cavid türk 
dilindən başqa bir dildə əsər yazmayıb; yalnız ilk gəncliyində, hələ böyük maarifçi 
Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbində oxuyarkən poetik yaradıcılığın ilk təcrübələri 
kimi fars dilində bir neçə şeir qələmə alıb. Ancaq müasir dünya filologiyasında 
“türk dili” deyilərkən elə çağdaş Türkiyə türkcəsinin nəzərdə tutulduğunu göz önü-
nə alsaq, yazını bu cür adlandırmağı da məqbul saymaq olar. 

Söhbət Hüseyn Cavidin 2013-cü ildə Türkiyədə çağdaş türkcədə nəşr edilmiş 
əsərlərindən gedir. Cavidlər irsi ilə uzun müddətdən bəri məşğul olan dosent Azər 
Turanın hazırladığı, daha doğrusu, çağdaş Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdıraraq, ətək 
yazılarında lüğət və şərhlərlə təchiz etdiyi, Azərbaycan Respublikası Prezident 
Administrasiyası İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun şəxsi iştirakı ilə, 
“Kaspi” qəzetinin və “Kaspi” təhsil mərkəzinin layihəsi üzrə ərsəyə gələn bu kitab 
İstanbulun “Küsena” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. (1) 

Minə yaxın səhifəni qapsayan kitabda Hüseyn Cavidin 40 illik yaradıcılıq 
fəaliyyətinin, demək olar ki, əksər örnəkləri özünə yer tapmışdır. Kitab, Azər 
Turanın “Yerə enməm də, səma şairiyəm” adlı ön sözü ilə açılır. Burada tədqiqatçı 
müasir Türkiyə oxucusuna Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı haqqında ümumi 
məlumat verir, Cavid yaradıcılığının məna və mahiyyətini, eləcə də çağdaş dövr 
üçün əhəmiyyətini açıqlamağa səy göstərir. Xüsusi halda diqqət Cavid-Türkiyə 
əlaqələrinə yönləndirilərək, Azərbaycanın bu dahi şəxsiyyətinin orijinal bir sənət-
kar, ali məfkurəli filosof kimi yetişməsində XX yüzilliyin əvvəlləri Türkiyə ədəbi-
mədəni mühitinin rolunu qiymətləndirir. Xüsusi halda müəllifin belə bir obrazlı 
fikri maraq doğurur ki: 

“Türkiye’ye Hüseyin Rasizade ismiyle gelen yirmidört yaşlı genç nahçıvanlı-
yı İstanbul çok uzaklara götürdü, onu irfan ve Turan düşüncesinin, türk milliyetçi 
zihniyetinin fedaisine dönüştürdü ve en önemlisi İstanbul Azerbaycan’dan Hüseyin 
Rasizade olarak aldığını Azerbaycan’a Hüseyin Cavid olarak uğurladı (geri verdi).” 
(1, 7.) 

Əlbəttə, bu məqamda ötəri də olsa qeyd etmək yerinə düşərdi ki, əslində 
İstanbula da türkçülüyü və turançılığı gətirən elə Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri 
olmuşdu və bu baxımdan Cavidin özünün də elə türklüyün mərkəzindən – 
Azərbaycandan İstanbula gəldiyini nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
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Ancaq  o da var ki, XX əsrin əvvəllərində Osmanlı Türkiyəsi və ğzəlliklə də 
onun paytaxtı İstanbul şəhəri Azərbaycanla birgə türkçülüyün ideoloji mərkəzlərin-
dən birinə çevrilmişdi və bu da çox təbii idi; əgər o dövrdə Azərbaycan geopolitik 
baxımdan çar Rusiyasının müstəmləkəsi kimi hələ o qədər də çox siyasi mübari-
zələr aparmağa imkanı olmadığı halda, Türkiyə müstəqil bir dövlət kimi bu imkan-
lara malik idi. Və son nəticədə etiraf etməliyik ki, o dövrdə türkçülüyün və 
turançılğın bütün türk dünyasında yayılmasında İstanbulun müstəsna rolu vardı. 
Heç də təsadüfi deyil ki, sonralar Azərbaycan Qırmızı Rus imperiyasının tərkibinə 
qatıldıqdan sonra məhz vaxtilə Türkiyədə təhsil almış, bu ölkənin ziyalıları ilə sıx 
əlaqələrdə olmuş azərbaycanlılar və başqa türklər ilk öncə repressiyaya məruz 
qalanların sırasında olmuşlar. Heç şübhəsiz ki, Cavidin də repressiyaya məruz qal-
masının başlıca səbəblərindən birini məhz onun vaxtilə İstanbulda təhsil alması, bu 
ölkənin türkçü və milliyyətçi ziyalıları ilə sıx əlaqədə olması, onlarla məsləkdaş 
olması təşkil edirdi. 

Hüseyn Cavidin ədəbi dilinin və üslubunun formalaşmasında da İstanbul 
ədəbi-mədəni, fəlsəfi, linqvistik mühtinin müstəsna dərəcədə mühüm rol oynaması-
nı danmaq çətindir. Cavidin dilinin uzun müddət elə İstanbul türkcəsi kimi qəbul 
edildiyindəndir ki, onun əsərlərinin çağdaş Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılması 
bəlkə də heç kimin ağlına gəlməyib. Axı vaxtilə böyük Mirzə Ələkbər Sabir də bu 
iki qardaş dilin bir-birinə tərcüməsini absurd sayaraq, məşhur taziyanələrinin birin-
də yazırdı: 

 
“Osmanlıcadan tərcümə türkə” – bunu bilməm, 
Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir; 
Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma 
“Osmanlıcadan tərcümə türkə” nə deməkdir? (2, 255.) 

 
Əlbəttə, Sabirin bu şeiri yazmasından 100 ildən artıq bir vaxt keçir və nəzərə 

alsaq ki, bu 100 il ərzində dil canlı bir irqanizm kimi bir çox dəyişikliklərə və 
inkişafa məruz qalmışdır, onda doğrudan da təkcə Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin 
deyil, elə 100 il öncə əsərlərini “osmanlıca” qələmə almış türk ədiblərinin də ədəbi-
bədii irsinin çağdaş dilə tərcümə edilməsinin və ya uyğunlaşdırılmasının onların 
təbliği üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini istər-istəməz etiraf etməli olarıq. 

Hüseyn Cavidin əsərlərinin çağdaş Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşıdırılaraq nəşr 
edilməsi də məhz belə bir ehtiyacın aradan qaldırılması məqsədilə gerçəkləş-
dirilmişdir. Əslinə qalsa, bu kitab Cavidin “ikinci uyğunlaşdırılması”dır; belə ki, 
bəraət aldıqdan sonrakı ilk illərdə nəşr olunarkən, Cavidin əsərləri elə öz doğma 
Azərbaycan türkcəsinə “uyğunlaşdırılmışdı”. Sonralar cavidlər nəslinin sonun cu 
nümayəndəsi, Hüseyn Cavidin qızı Turan Cavid bu hadisəni ürək ağrısı ilə belə 
xatırlyacaqdı: 

“1958-ci ildən etibarən nəşr edilməkdə olan kitablarını (Hüseyn Cavidin 
kitabları nəzərdə tutulur – J.Ə.) istisnasız olaraq mən tərtib etsəm də, dilinin, imlası-
nın qorunması naminə göstərdiyim bütün cəhdlər uğursuzluqla nəticələnib. Bəzən 
Mərkəzi Komitə, bəzən Yazıçıar İttifaqı, bəzən də nəşriyyatlar səviyyəsində 
yaradılan əngəlləri ortadan qaldırmaq mümkün olmayıb. Cavid əsərlərinin indiyəqə-
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dərki bütün nəşrlərinin redaktələrini onun dilinə kobud müdaxilədən başqa nə 
adlandırmaq olar? 

İndi Hüseyn Cavidin orijinal mətnini oxucuya müəllifinin yazdığı şəkildə təq-
dim edərkən Əliağa Vahidi də rəhmətlə anmaq istəyirəm. 1958-ci ildə Cavidin bə-
raətdən sonrakı ilk kitabını “Azərnəşr”ə təqdim etdim. Mətni sadələşdirməyi, Cavi-
din dilini “islah” etməyi o zaman ehtiyac içərisində yaşayan Əliağa Vahidə təklif et-
dilər. Vahid isə: “Mən nə karəyəm ki, ustadın yazdığına əl gəzdirim?” deyə imtina 
etmişdi.” (3, 4.)    

Bəri başdan qeyd edək ki, kitabı nəşrə hazırlayan Azər Turan özünü həm Ca-
vid yaradıcılığının, həm də çağdaş türk dilinin bilicisi kimi göstərməyə müvəffəq 
olmuşdur. Bu da təsadüfi deyil; biz onu uzun illərdən bəri Hüseyn Cavid irsinin və 
ümumilikdə cavidlərin yorulmaz tədqiqatçısı və təbliğatçısı kimi tanıyırıq. Ürəyində 
Cavid sevgisi olan bir ziyalının isə türk dilini dərindən və incəliklərinə qədər bilmə-
məsi mümkün deyil. Elə buna görədir ki, çağdaş türk dilində Cavid əksərən tərcümə 
təsiri bağışlamır və təbii görünür. Hətta ilk baxışdan Cavidin dilinin çağdaş türkcə-
yə uyğunlaşıdırlmasını da ayırd etmək olmur; yalnız orijinalla tutuşdurduqda bunu 
üzə çıxarmaq mümkün olur. Örnək üçün Hüseyn Cavidin 2012-ci il İstanbul nəşri 
ilə orijinal arasında bəzi qarşılaşdırmalar apara bilərik. Bunu da nəzərə alaq ki, 
tərtibçi Cavidin dilini və üslubunu maksimum dərəcədə qorumaq üçün sözlərin 
tərcüməsindən daha çox, ətək yazılarındakı izahların və lüğətin köməyinə müraciət 
etmişdir.  

Kitabın tərtibi zamanı Cavid əsərlərinin ənənəvi düzülüşündən, yəni son beş-
cildlik külliyyatdakı düzülüşdən imtina edilmiş, ilk öncə “Şeyx Sənan”, “İblis”, 
“Peyğəmbər”, “Topal Teymur”, “Səyavuş”, “Xəyyam” pyesləri verilmişdir. 
“Maral”, “Afət” və “Uçurum” pyesləri “İstanbul Darülfünununda öyrənci olduğu 
yıllarda (1906-1909) yazmaya başladığı əsərlər” başlığı altında verilmişdir. Bundan 
sonra Cavidin şeirləri, “Azər” poemasından parçalar və “Müharibə və ədəbiyyat” 
məqaləsi gəlir. Əlbəttə, Azər Turan kitaba yazdığı ön sözdə nəyə görə bu prinsipi 
seçdiyini əsaslandırsaydı, daha yaxşı olardı. Ancaq hər halda, buna görə onu suçla-
maq fikrimiz yoxdur. 

Cavid əsərlərinin çağdaş türkcəyə uyğunlaşdırılması zamanı daha çox fonetik 
prinsipin seçildiyini desək, yanılmarıq. Bu da təbiidir; belə ki, çağdaş Türkiyə türk-
cəsi və çağdaş Azərbaycan türkcəsi arasında başlıca fərqlər özünü məhz fonetik 
yöndən göstərir. Məsələn, çağdaş Türkiyə türkcəsində “x” səsi və hərfi olmadığın-
dan, həmin səsi ifadə etmək üçün əksəriyyətlə “h” hərfindən istifadə edilir ki, bu da 
özünü kitabda sıx-sıx göstərir. Beləcə, kitabın lap əvvəlində verilmiş “Şeyx Sənan” 
faciəsində “şeyxlər” “şeyhə”, “məxsus” “mahsusa”, “hərəmxanə” “haremhane”ye, 
hətta baş qəhrəmanlardan biri olan “Xumar” da “Humar”a çevrilir. Bəzən “x” səsini 
“k” hərfi ilə də ifadə etmək olur. Məsələn, “bax” sözündə olduğu kimi. 

“Şeyh Sanan. Bak da gör, işte cennet, işte melek! 
Zehra. Nerde? 
Şeyh Sanan. Bak, dinle, şimdi söyleyecek.” (1, 23) 
Kitabda fonetik uyğunlaşıdırmanın böyük bir qismi də “ə” hərfinin əksər 

hallarda “e”, bəzən isə “a” hərfi ilə ifadə edilməsidir. Aydındır ki, bu “əməliyyat” 
daha çox orfoqrafiya baxımından həyata keçirilir; belə ki, istər klassik, istərsə də 
çağdaş türkcədə “ə” səsi çox geniş yayılmış, ancaq ərəb əlifbasında qrafik əksini 
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tapmayan bu səsin, latın əlifbasına keçid zamanı “e” və “a” hərfləri ilə ifadə 
edilməsi qrammatik cəhətdən məqbul sayılmışdır. Bu qaydaya görədir ki, məsələn, 
“Şeyx Sənan” faciəsinin adaptasiyası zamanı orijinaldakı “Zəhra” “Zehra” kimi, 
“Sənan” “Sanan” kimi və s. şəkildə verilir. Əlbəttə, bu bəzən poetik mətnə ciddi 
xələl gətirməsə də, bir sıra hallarda qafiyə sisteminin pozulmasına səbəb olur ki, 
bunu nəzərə alan tərtibçi kitabın əvvəlində ətək yazısında belə bir izahedici qeyd 
verməyə məcbur olur: 

“Azerbaycan Türkcesinde gecələr ve qədər, fəqət ve əvət, əlbət ve fəqət, Rəbb 
ve səbəb, edəməz ve həzz, xilqət ve cənnət, təbiətini ve xislətini, diqqət ve heyrət, 
təbiətə, sənətə ve cənnətə... sözleri kafiye (uyak) olduğu halde, Türkiye Türkcesine 
uyarlarken geceler ve kadar, faka ve evet, dikkat ve evet, elbet ve fakat, Rab ve 
sebep,edemez ve hazz, hilkat ve cennet, tabiatını ve hisletini, dikkat ve hayret, 
tabiata, sanata ve cennete şeklini alarak uyak düzeninden çıkar. Kitabın okunuşu 
sırasında bunu dikkate almasını değerli okucudan rica ediyorum – A.T.” (1, 18.) 

Hüseyn Cavidin poeziyasında əruz vəzni çox önəmli yer tutur və hətta bəzi 
tədqiqatçılar bu böyük Azərbaycan şairinin əruz vəzninə gətirdiyi yeniliklərdən də 
söhbət açmış, “Cavid əruzu” deyə poetik bir termindən də istifadə etmişlər. (4) 
Buna görə də əruz vəzninin tələblərinə uyğun olaraq Hüseyn Cavid də ərəb və fars 
izafət tərkiblərindən geniş istifadə etmişdir. Kitabdakı ətək yazılarında həm bu 
tərkiblərin çağdaş oxucuya aydın olmayan izahı və ya tərcüməsi verilir, həm də, 
başlıcası odur ki, onların qrafik təqdimində çağdaş dünya şərqşünaslığında qəbul 
edilmiş və Türkiyədə də klassik mətnlərin transliterasiyası zamanı istifadə olunan 
qaydalar rəhbər tutulmuşdur. Məsələn, əgər “taleyi-şum” (uğursuz tale) izafət 
tərkibi Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına uyğun olaraq göstərdiyimiz 
şəkildə yazılırsa, çağdaş Türkiyə türkcəsinin orfoqrafiya qaydalarında “talih-i şum” 
şəkilndə yazılır ki, bu da, zənnimzcə, daha doğrudur; belə ki, birinci halda sözün 
kökü ilə izafət əlaməti biri-birinə qarışırsa, ikinci halda sözün kökü izafət 
əlamətindən defis işarəsi ilə ayrılır. 

Aydındır ki, Hüseyn Cavid irsi ilə çağdaş Türkiyə oxucusunu daha yaxından 
tanış etmək kimi xoş bir məramla ərsəyə gətirilmi. Kitab Azərbaycan ədəbiyyatının 
təbliği sahəsində mühüm əhəmiyyətə alikdir və onun yuxarıda sadaladıqlarımızla 
yanaşı, bir sıra başqa məziyyətləri də var ki, kiçik bir məqalə daxilində onların 
hamısı haqqında danışmaq imkan xaricindədir. Ümumilikdə isə Hüseyn Cavid 
əsərlərinin Türkiyə nəşrini ədəbiyyatımız və mədəniyyətimiz üçün önəmli bir 
hadisə sayırıq. 
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 Ж.Алиева 
 Произведения Гусейн Джавида на турецком языке 

Резюме 
 

Великий азербайджанский поэт-мыслитель и драматург Гусейн Джавид 
– один из тех мастеров слова, чья литературная судьба тесно связана с Тур-
цией. Поэтому, тот факт, что его произведения до сих пор не были опублико-
ваны в Турции, вызывало удивление. Именно прэтому, адаптированное изда-
ние произведений Джавида в 2013 году в издательстве Кюсена в Станбуле, 
можно рассматривать как один из примечательных событий в истории азер-
байджанской литературы и культуры. Эта книга является одним из зна-
чительных шагов на пути популяризации литературного наследия великого 
Джавида  в братской Турции. 

 
J.Aliyeva 

Huseyn Javid’s works in Turkish language 
Summary 

 
 Azerbaijan’s great thinker poet and dramaturgist Huseyn Javid is one of the 

masters, whose literary destiny is closely bounded with Turkey. Thus, it causes a 
big surprise that none of his works were published in Turkey until now. Based on 
this fact, publishment of the great writer’s works in adapted modern Turkish 
language and equipped with footnote explanations and dictionaries by Istanbul’s 
Kusena publishment house in 2013 can be considered as a remarkable event in 
Azerbaijan’s literature and cultural history. This book can be viewed as one of the 
important steps toward the promotion of Javid’s immortal literary legacy in brother 
Turkey.  

 
Rəyçi:                                      Teymur Kərimli 
             AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor 
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MƏŞƏDİ MƏHƏMMƏD BÜLBÜL 
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XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyat tarixi üçün bir sıra əlamətdar ədəbi- bədii ha-
disələrin baş verdiyi və bir sıra maraqlı şair və yazarların yaşadığı dövr kimi yadda 
qalmışdır. Belə ki, maarifçiliyin geniş vüsət alması, dramaturgiyanın, milli teatr, 
dövri mətbuatın əsasının qoyulması, eləcə də bir sıra “Məclisi –üns”, “Məclisi – 
fəramuşan” və digər ədəbi məslislərin fəaliyyət göstərməsi dövrün ümumi mənzərə-
sənin göstəriciləridir. Bu dövrdə tanınmış söz ustalarından biri də Qarabağ ədəbi 
mühitinin yetişdirdiyi “Məclisi – fəramuşan” ədəbi məclisinin üzvü kimi tanınan 
xanəndə şair Məşədi Məhəmməd Qaryağdı oğlu Bülbül olmuşdur.  

Firuzə Həsənovanın araşdırmasına əsasən qeyd edə bilərik ki, “Məşədi 
Məhəmməd Bülbül 1858-ci və 1859-cu ildə Şuşada anadan olmuşdur. Təhsilini də 
Şuşada Molla İbrahimin məktəbində almış, ərəb, fars dillərini öyrənmiş, Quranın 
təcvidlə oxunması və hüsn xət təlimi də almışdır. Məktəbdə oxuduğu vaxtlarda Şərq 
ədəbiyyatını dərindən mənimsəmişdir. El ədəbiyyatı və aşıq qoşmalarına böyük 
maraq göstərmiş, xalq mahnıları ona qola qanad verib, bədii zövqünü daha da 
cilalamışdır. Gözəl səs və təbə malik olduğuna görə bəzi məclislərdə iştirak edib, 
könüllü olaraq arabir öz qəzəllərini də oxuyurmuş” (2, s.7). 

Lakin müəyyən səbəblərdən Məşədi Məhəmməd Bülbül xanəndəlik sənətini 
buraxır və ədəbi məclislərin fəal aktiv iştirkaçısına çevrilərək daha çox ədəbi 
yaradıclıqla məşğul olmağa başlayır. 

Belə ki, Məşədi Məhəmməd Bülbülü yaxından tanıyan dövrün tədqiqatçısı 
Salman Mümtaz Bülbülün xanəndəlik sənətini tərk etməsi haqqında öz fikrini yürüt-
müşdü: “Mən şəxsən Bülbül ilə görüşmüşəm və gözəl səsindən, ləhnindən zövq 
almışam. O heç də mövhumatçı deyildi. Niyə oxumağı tərk etdin? – deyə verdiyim 
suala – nadan adamların təhəkkümünə mütəhəmmil ola bilmədim. – deyə cavab 
verdi”. (4, s.8). 

Məşədi Məhəmmədin “Bülbül” təxəllüsünü seçməsi haqqında mənbələrdə heç 
bir məlumat verilmir. O da məlumdur ki, təkcə “XIX əsrin II yarısında bir neçə şair 
“Bülbül” təxəllüsü ilə şeir yazmışdır. Məşədi Məhəmməd irsini tədqiq edən isteda-
dlı alim Firuzə Həsənova bu sahədə apardığı ciddi araşdırmalardan sonra belə bir 
nəticəyə gəlmişdir ki, XIX əsrin ikinci yarısında “Bülbül” təxəllüsü ilə beş şair şeir 
yazmışdır. Bunlardan birincisi dərbəndli Molla Turab, ikincisi Mirzə Məhəmmədtə-
qi Təbrizi, üçüncüsü Mirzə Həsən, dördüncüsü Molla Saleh Zəngilani, beşincisi isə 
şuşalı Məşədi Məhəmməddir”. (2, s. 7). 

Sözsüz ki, Məşədi Məhəmməd Bülbül digər həmtəxəllüslərindən daha məşhur 
olmuşdur. 
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Məşədi Məhəmməd Bülbül haqda ilk məlumata Mir Möhsün Nəvvabın “Təz-
kireyi-Nəvvab” əsərində də rast gəlinir. “Nəvvab Bülbül haqda qısa məlumat verir 
və onun yeddi şeirini təzkirəyə daxil etdiyini yazır. “Bu təzkirə yazılan vaxt Məşədi 
Məhəmmədin 28 yaşı var idi.. Aşağıdakı şeirlər onundur, öz dəsti-xətti ilə yazılıb”. 
(3, s.205). 

Nəsrəddin Qarayev də öz araşdırmasında Məşədi Məhəmməd Bülbülün Mir 
Möhsün Nəvvabın başçılıq etdiyi “Məclisi Fəramuşan” ədəbi məclisinin üzvü kimi 
qeyd edir. “XIX əsrdə Qarabağda Bülbül təxəllüsü ilə tanınmış üç şəxsiyyət olmuş-
dur ki, onlara bu ləqəbin verilməsi məhz məlahətli səsləri ilə əlaqədar idi. Gözəl sə-
si olan Məşədi Məhəmməd Bülbül əvvəllər xanəndəlik etmişdir. O qəzəllərin bir ne-
çəsini Nəvvabın təzkirəsinə avtoqraf olaraq özü yazmışdır. M.M.Bülbülün əldə etdi-
yimiz kiçik divanında, həmçinin bəzi cüng və fraqmentlərdə olan qəzəllərdən aydın 
olur ki, o klassik ədəbiyyata dərindən bələd olmuşdur. Onun şeirlərinin dili rəvan, 
sadə və obrazlıdır”. (3, s. 205). 

XIX əsrin II yarısında belə məclislər bir növ ədəbi müsabiqə xarakteri daşıyır-
dı. Şairlər həm öz aralarında, həm də digər məclislərin üzvləri ilə yarışırdılar. Belə 
bir münasibət həmin dövr şairlərinin bəzisini sadə nəzirəçiliyə, dəbdəbəli epiqonçu-
luğa sövq etsə də, əsasən, klassik Azərbaycan ədəbiyyatından öyrənmək yolu ilə ye-
ni məzmunlu, orijinal əsərlərin yazılmasına və şairlərin biri digərini yaxından tanı-
masına da ədəbi-ictimai zəmin yaratmışdır.  

Məclis üzvü olmaq Bülbülün dünyagörüşündə, eləcə də ədəbi taleyində xüsusi 
rolu olmuşdur. Belə ki, Nəvvab ictimai həyatda baş verən müxtəlif səpkili hadisələri 
məclis yığıncaqlarında müzakirə edərək həmkarlarına onların bədii təxəyyülünü 
qaynaqlandıracaq yeni-yeni mövzular verir və bununla da həmin söz ustalarının ya-
radıcılığına ciddi təsir göstərmiş olurdu.  

Aytən Hacıyeva Nəvvab haqqında tədqiqatında Bülbülün dünyagörüşünə 
onun təsir etdiyini qeyd edir. “Ədəbi bədii gecələrin ümumi axar və mövzularının, 
şairlərin yaradıcılıqlarının aparıcı tendensiyalarının birləşməsində, hətta onların bə-
zilərinin (bu mənada məclisin gənc üzvlərinin Məşədi Əyyub Baki, Sədi Sani Qara-
daği, Məhəmməd Bülbül Qaryağdının və digələrinin adlarını qeyd etmək olar) ədəbi 
zövqlərinin formalaşmasında məclis rəhbəri Nəvvabın nüfuzu kifayət qədər önəmli 
rol oynamışdır”. (1, s. 75). 

Şairin ədəbi irsinin cüzi bir hissəsi əlimizə gəlib çatmışdır. Əldə olunan əlyaz-
mada Bülbül ədəbi irsinin Azərbaycan və fars dillərində yazdığı şeirlərdən ibarət ol-
duğunu görürük. Məşədi Məhəmməd yaradıcılığı üçün janr rəngarəngliyi xarak-
terikdir. Klassik ədəbiyyatın şah şeiri qəzəl sayıldığına görə, Bülbülün daha çox qə-
zəl janrına üstünlük verdiyini görürük. Bu janra meyl etməsi həm də Bülbülün xa-
nəndəlik sənəti ilə məşğul olduğu ilə də bağlı olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, o, 
qəsidə, mənzum məktub, rübai, növhə janrlarında da qələmini ustalıqla sınamışdır. 

Bülbülün klassik Şərq ənənələrinə sadiq qaldığı aşkardır, xüsusilə onun XIX 
əsr şailərinin yaradıcılığı üçün xarakterik olan Füzuli ənənəsində yazmaq, Füzulidən 
təsirlənmək aydın görünür. Lakin bu, sadəcə olaraq, Füzuli üslubunu təkrarlamaq 
deyil, deyilməmişləri demək, dilə gətirmək, yazmaq, eyni aşiqin hislərini Bülbül 
qələmiylə yazmaqdır.  

Bülbülün ədəbi irsi janr rəngarənliyi xarakterik olduğu kimi dil və üslub ba-
xımından da diqqətə layiqdir. Belə ki, bəzi şeirləri sadə, anlaşılan Azərbaycan söz-
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lərindən ibarətdirsə, digər bir qisim şeirləri isə ərəb fars sözlərindən ibarət olub ki, 
mürəkkəb üslubda yazmışdır. Məsələn:  

 
Gözlərün aldı qərarım, bəs baxar ahu kimi, 
Dərdi – hicranun əritdi canım, oldu mu kimi. (4, s. 21) 

Və ya: 
Miyani-zülfi-şəbrəngündə ruyun mahtabandur, 
Və ya zülümati-zülf içrə dəhanun abi-heyvandur.(4, s. 107) 
 

Göründüyü kimi birinci beyt sadə ana dilində yazıldığı halda, ikinci beyt ərəb-
fars sözlərindən izafətlərlə mürəkkəbləşdirilmişdir. 

Demək olmaz ki, Bülbül yaradıclığında ictimai motivlərə rast gəlinsə də, ta-
mamilə xarakterikdir. Bülbül qəlbi və qələmi ilə əsl məhhəbbət şairidir. Lakin bə-
zən şeirlərində ictimai mövzularda narahatlıqlara da rast gəlinir: 

 
Dövran və zəmanə mənimlə düz gəlmədi, 
Bu aləmdə üzüm bir gün belə gülmədi. 
Biçin vaxtı çatdı, toxum biçə bilmədim, 
Ömrümü dən kimi əcəl quşu dənlədi. (4, s. 198) 
 

Belə ki, yaşadığı zəmanədə gördüyü haqsızlıqlar, yaşadığı çətinliklər şair qəl-
bini dərindən yaralayarq onun poeziyasına da yol tapmışdır. 

Haqsızlıqlara qarşı şeirlərini Bülbül konkret insanlara və hadisələrə ünvanla-
mamış, əlacı və özünü təsəllini dövran və zəmanədən şikayətlə biruzə vermişdir. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yazıb yaratmış şair və sənətkarların yara-
dıcılığında dini motivlərin də xüsusi yeri vardı ki, Bülbül də bu motivlərdən istifadə 
etmişdir. Fars dilində yazdığı minacatda Allahı poetik şəkildə vəsf edir: 

 
Pənah aparanların sığınacağı sənsən, ey Xudaya. 
Sənin lütfünün sayı-hesabı yoxdur. (4, s. 237) 
 

Kərbəla müsibəti XIX əsr şairləri və ümumilikdə Azərbaycan klıassik ədəbiy-
yatı üçün xaraketrik olduğundan Bülbül də bu tendensiyaya biganə qalmamış, İmam 
Hüseynə olan məhəbbətini və bu müsibətə olan münasibətini qəzəllərində sərgilə-
mişdir: 

Məgər köməksiz qərib Hüseynin əzasıdır? 
O Kərbəlada dəfn olunmuş təşnə dodaqlı şəhiddir.  
Məhərrəmdir, Bülbül, sən fəqan və şivən et, 
Bu naləyə gələn hər bir kəsə əhsən olsun  
Aç, ya Hüseyn gözün, eylə övladüvə nəzər,  
Kəm etmə iltifat bu bəxtisiyahidən. (4, s. 150) 
 

Bülbülün yaradıcılığı üçün dini və ictimai mövzuları səyyar mövzular saya-
raq, əsasən yaradıcılığının eşqdən bəhrələndiyini nəzərə alaraq, məhəbbət mövzusu 
üstünlük təşkil edir. Bülbül təpədən dırnağa lirik şairdir, və şeirlərinin də baş lirik 
qəhrəmanı özüdür. Bülbülün lirik qəhrəmanı çox sevən, duyğusuna qapılan, sevgi-
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sindən ötrü şam kimi yanan, əziyyətlərə qatlanan əzabkeş obrazdır. Klassik ədəbiy-
yata xas olan kədərli, dərdli, ələmli aşiq obrazı Bülbülün də lirik qəhərmanı üçün 
səciyyəvidir.  

Nə müddətdi kəsüb mehrin nigari-simbər məndən, 
Belə keçsə əgər dövran, dəxi qalmaz əsər məndən. (4, s. 38) 
 

Bülbül şeirlərinin poetik xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən, bədii təsvir vasitə-
lərinin xüsusi yeri vardır. Bülbülün dili çox zəngin və ifadə formaları çox maraq-
lıdır. Bülbül öz yaradıclığında bədii təsvir vasitələrindən uğurla istifadə etmişdir. 

Bülbül yaradacılığında bütün Fizuli ənənəsinə sadiq klassik şairlər kimi 
onimlərdən qəzəllərində bəhrələnmişdir. Aşiq obrazı kimi klassik ədəbiyatda özünə 
yer eləmiş ərəb rəvayətlərinin Məcnun surəti Bülbül poeziyasında da öz xüsusi yeri-
ni tutmuşdur: 

Ola gər mənzilim Məcnun kimi, eşqində səhralər, 
Genə axır səri kuyindən özgə bir məkanım yox.( 4, s. 102) 
 

Bəzən Bülbül klassik aşiq obrazları Qeysi və Fərhadı bir yerdə adlarını çəkir: 
 

Fərhadü Qeys bəntək bilməz rümuzi-eşqi, 
Onlar hesab olur bir gümnam olub keçərdən. (4, s. 164) 

Və ya: 
Piri-Kənantək fəraqində gözümdən getdi nur, 
Çün salub gözdən gedüb ol Yusifi-Kənan məni. (4, s. 70) 
 

Piri – Kənan dedikdə Büllüb burda Yaqub peyğəmbərə işarə etmişdir.  
Şərq poeziyasında geniş vüsət almış və şeirin məna qüvvətini artıqmaq üçün 

bədii xitablardır ki, Bülbül də xitablardan yararlanmışdır: 
 

Əbruyi yar ilən ürəgim oldu çak-çak, 
Bülbül, gözün sənün genə əbruəmanədür. (4, s. 103) 
Təlmihdən istifadə etmişdir: 
Ey Yusifi-zəmanə, münəvvər cəmalüvi, 
Çıx pərdədən, bu bəzmdə göstər cəmalüvi. 
Məhbut olub cəmaluvə, kəssünlər əllərün, 
Divanəvar, cümlə görənlər cəmalüvi. (4, s. 97) 
 

Məlum olduğu kimi, təlmih “əsərdə hər hansı məşhur əsatirə, əfsanəyə və ya 
bir şeirə eyhamlı şəkildə işarə edilməsi, xatırlanmasıdır. Təlmih mümkün qədər gö-
zəl, ürəyə yatımlı bir tərzdə məlum hadisəyə işarədir. Yuxarıda təlmihlə bağlı gös-
tərdiyimiz nümunədə şair Yusif-Züleyxa əfsanəsinə işarə etmişdir. 

Bülbül epitet, təşbeh, mübaliğə, bədii sual və digər bədii ifadə vasitələrindən 
də geniş istifadə etmişdir. 

 
 Çıxar ahim gecələr sübhə kimi əflakə, 
 Gözümün yaşı fəraqində dönüb Ceyhunə. (4, s. 42) 
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Bülbül göz yaşlarının yar yolunda axıdaraq, Ceyhun çayına bənzətməsi ilə 
bədii mübaliğədən istifadə etmişdir. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ ədəbi mühitinin və şairlərinin 
mühüm rolu olmuşdur ki, onların da arasında Məşədi Məhəmməd Bülbülün də öz 
xüsusi, önəmli yeri olmuşdur.  
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Г.Эминова 

Мешеди Мухаммед Бюльбюл 
Резюме 

 
 В этой статье говориться о жизни и творчестве Карабахского поета Меше-

ди Мухаммеда Бюльбюля, о тематике его стихотворений. А также приводи-
ться примеры от его стихов. М.М.Бюльбюл жил и творил в XIX веку. Он пи-
сал на двух:на азербайджанском и на персидском языках. Хорошо знал клас-
сическую поезию. Наставником для себя в поезии считал Мухаммеда Фюзули. 

 
G.Eminova 

Meshedi Mohammed Byulbyul 
Summary 

 
 This article discusses about the life and work as well as the period of 

creativity Karabakh.s poet Meshedi Mohammed Byulbyul, about the themes of his 
poems. At this article are shown some examples from his poems. M.M.Byulbyul 
lived and worked in the XIX century. He wrote in two: Azeri and Persian 
languages. He knew well classic literature and he considered Mohammed Fizuli for 
himself in poetry as a mentor.  
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MÜASİR DÖVÜRDƏ AZƏRBAYCAN TELEMƏKANINDA İSTİFADƏ 

OLUNAN ƏSAS FORMATLAR 
 

Açar sözlər: format, televiziya verlişləri, teleproqram, auditoriya 
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Demokratik ənənələrə və beynəlxalq təcrübəyə malik olan ölkələrin təcrübə-

sindən dəyərlənən Azərbaycan teleməkanında daha çox Qərbin təcrübəsi özünü əks 
etdirir. Çünki bu gün jurnalistikanın Qərb standartları formalaşmışdır. Buna haqq 
qazandıran rus nəzəriyyəcisi S. Mixaylov qeyd edir: “Xarici kütləvi informasiya va-
sitələrinin təcrübəsi milli jurnalistikanın inkişafına çox kömək edə bilər. Zaman bu-
na diqqətlə yanaşmağı tələb edir” (5, s.7).  

Dünya televiziya təcrübəsi bir daha təsdiq edir ki, format almaq sərfəlidir. 
Format xərclərin xeyli azalmasına və kanalın yeni layihəsinin təqdimatı zamanı eti-
mal olunan riski minimuma endirir. Auditoriyada elə təsəvvür yaranır ki, sanki 
uğurlu milli məhsula baxır. Bu gün ən çox satılan formatlar Sitkom (Situation 
Comedy) və əyləncəyə üstünlük verən (Big Brother, Pop İdol, Survivor, Who wants 
to be a millionaire?) (2, 50) proqramlarıdır. Amma onu qeyd edək kİ, sadaladığımız 
teleproqramlar formatları dünya teleməkanındakı formatların heç də tam siyahısı 
deyil. Hər il yeni formatlar yaranır, mövcud olanlar parametirlərini dəyişir, bəziləri 
isə gözdən itib yox olurlar. “Bu günün televiziya formatları teleprodüserlərin, dis-
trübütorların və kanal rəhbərlərinin daim alıb-satdıqları intelektual mülkiyyət 
deməkdir” (3, s.13). 

Telekanal formatlarını nələr müəyyənləşdirir: kontentin ibarət olduğu yol 
verilən bütün mümkün formatlar; davamiyyət müddəti, verilişlərin rotasiyası və 
ümumi yayım qrafiki (cədvəl); eyniləşdirmə loqotipi; kontentin blokları arasında 
arakəsmələr. Telekanal əksər hallarda müxtəlif qəbildən olan mediaməhsullarından 
(filmlər, yeniliklər bloku, müxtəlif verilişlər, reklamlar və s.) ibarət olduğu üçün 
onun formatının janr kimi müyənləşdirilməsinə nadir hallarda rast gəlinir. 

Yaranan yeni məzmun, yeni forma bu gün özünü daha çox teleyayımlarda əks 
etdirir. Ona görə də onlara qarşı daha məsuliyyətli və diqqətcil olmaq lazımdır. 
Çünki, KİV arasında televiziya operativliyi, vizuallığı və cəlbediciliyi ilə daha çox 
əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, hər hansı bir yaradıcı şəxsin gözlənilmədən yeni məz-
munlu format hazırlanması çox yaxşı hal olsa da, prinsipcə bunlar ayrı-ayrı məsə-
lələrdir. Peşəkar jurnalistika formata münasibətdə insandan dahi olmağı tələb etmir. 
Əgər o, format daxilində öz işini layiqincə yerinə yetirirsə, elə bunun özü kifayət 
edir. Deməli o, yaxşı jurnalistdir. Tədqiqatçıların fikrincə yeni mənaların yaranması 
yeni formatların törəməsinə meydan açır. 
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Bu gün hər şeyin formatlaşdırılmasında olan kollektiv şövq, böyük həvəs ta-
mamilə təbidir. Öz “formatını” axtarmaq özünütəsdiq cəhdi, son nəticədə isə azad 
rəqabət şəraitində mübarizədən qalib çıxmaq məqsədi daşıyır. 

Azərbaycan televiziyası özünün tarixi ənənədən gələn maarifçilik funksiyasını 
və bu funksiyadan doğan sosial-pedaqoji, təşkilati fəaliyyətini bizim günlərimizdə 
yeni yaradıcılıq keyfiyyətləri ilə gerçəkləşdirməkdədir. “İdrak”, “Günün nəbzi”, 
“Səhər”, “Sərbəst söhbət”, “Təmas nöqtəsi”, “Həftə”, “Zamanın sorağında”, “Azər-
baycan tarixi”, “Təqvimin bir günü”, və s. bu kimi verilişlər diqqətimizi çəkir, hə-
yatımızın inkişafına, insanlarımızın kamilləşməsinə xidmət edir. “Həftə” analitik 
proqramının ölkə və dünya hadisələri ətrafında təhlillərindəki peşəkarlıq Azərbay-
can cəmiyyətinin qloballaşan dünyada öz yerini görməsini təmin etməkdədir. Bu 
proqramın tamamilə yeni formatı tamaşaçıların böyük inamını qazanmışdır. “Günün 
nəbzi” analitik proqramı, sözün həqiqi mənasında, öz adını doğruldan bir formatda 
fəaliyyət göstərir. Bu proqramın ekspert seçimi onun uğurunu təmin edən fakt kimi 
qiymətləndirilə bilər. 

Bu gün Azərbaycan televiziyasının auditoriyası çox genişdir. Hazırda Azər-
baycan teleməkanının yayımladığı verilişlərə tamaşaçılar nəinki ölkənin hər bir şə-
hər və kəndində, ən ucqar nöqtələrində, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində də 
baxa bilirlər. Azərbaycan televiziya məkanının Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, İran, 
Kanada, Özbəkistan, Qazaxıstan və başqa ölkələrdə müxbir məntəqələri fəaliyyət 
göstərir. Ölkəmiz müstəqilliyini yenidən əldə etdikdən sonra ölkə teleməkanında bir 
çox yeniliklər yarandı. Bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də yayımçıların 
böyük bir qismini özəl yayımçılar təşkil edir.  

Bildiyimiz kimi, ANS telekanalının bir çox formatlarına, xüsusən xəbərlər-
informasiya proqramına tamaşaçılar həvəslə baxırlar. Operativlik bu proqramın 
əsas qayəsidir. 

1992-1993-cü illərdə televiziyada 6 il BBC radiostansiyasında, 8 il isə ABŞ 
səfirliyində fəaliyyət göstərmiş Qadın Jurnalistlər Birliyinin sədri Sevinc Osmanqızı 
ANS telekanalında bir sıra müəllif proqramları ilə çıxış edir. Onun müəllif proqram-
ları, ictimai-siyasi formatlı verilişlərlə bağlı fikirləri maraqlıdır. S.Osmanqızı müsa-
hibələrindən birində demişdir: “Televiziyada əyləncə verilişlərinə həddindən artıq 
yer ayrılır. İntelektual aclığı doydura biləcək verilişlərin qıtlığı hiss olunur”.  
 İndi də Azərbaycan tamaşaçılarına təqdim olunan formatlardan bəzilərinə diqqət 
yetirək. “Bizim sinif”, “Bizimlə birgə”, “Dostun evi könüllərdir”, “Dünya bir pən-
cərədir”, “Etimad”, “Ədəbiyyat”, “Günün nəbzi”, “Qobustan”, “Həftə”, “Kənd sa-
atı”, “Muğan”, “Səhər”, “Parlament həftəsi”, “Kino xəbər”, “Zamanla üz-üzə” 
(AzTV), “Səda”, “Məqamlar”, “Dostum”, “Lider əsgər”, “Həyat tərzi”, “Dostum”, 
(Lider TV), “On-lar”, “106 haus”, “ATV maqazin”, “Son xəbər”, “El içində”, “Xalq 
parad”, “Ulduz oldun” (ATV), “Seans”, “Növbətçi”, “Xəbərçi”, “İç xəbər”, “Toy 
olsun”, “Qulp”, “De gəlsin”, “Hesabat”, Gecə yarı”, “Dahilərin divanı” (ANS), 
“Film media”, “Carçı”, “Ağıl dəryası”, “Ovqat” (İTV), “Eldən-elə”, Gündəmdəki-
lər”, “Xəzər-xəbər” (“Xəzər” TV) və s. kimi verilişlər Azərbaycan teleməkanındakı 
kanalların yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsidir. Biz verilişlərin adını bilərəkdən bir 
qədər çox çəkdik. Bunula formatlar barədə, mənzərəni daha aydın təsəvvürdə can-
landırmaq istədik. Verilişlərin adından göründüyü kimi formatlar ictimai-siyasi, 
ədəbi-mədəni, hərbi, iqtisadi, sosial həyatın bütün tərəflərini işıqlandırmaq 
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missiyasını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xəbərlərdən tutmuş bütün 
tok-şoulardan hər biri verilişin özünəməxsus formatı var. Doğrudur adını 
çəkdiyimiz formatların bəzisi qısa ömürlü olmuş, özünü doğrultmamış, yeniləri ya-
ranmışdır. Hər halda Azərbaycan teleməkanında mövcud olan formatlar onu demə-
yə əsas verir ki, bu gün dünya televiziyalarındakı formatların ölkəmizdə tətbiqi təq-
dirə layıqdir. 

“Birik biz” formatının Azərbaycan teleməkanında verilişlərin reytinqini müəy-
yənləşdirmək məqsədi ilə keçirdiyi sorğunun nəticəsi maraqlıdır. “Sizin fikrinizcə, 
televiziya verilişləri arasında insanların dünyagörüşünə, tərbiyəsinə ən mənfi yöndə təsr 
edən verilişlər hansılardır və fikrinizi əsaslandırmağınızı xahiş edirəm” müraciətinə 
verilən cavablar kəskin tənqidi olsa da, hər halda diqqətçəkəndir. 

Bir daha yenə müxtəlif telekanallarda yayımlanan verilişlərdən bir necəsinə 
diqqət yetirək. AzTV-nin “Səhər” musiqili-informasiya proqramı 1995-ci ildən 
efirdədir. Bu proqram səhərdən 10-kimi efirdə canlı yayımlanır və “Psixoloq məs-
ləhəti”, “Sənət söhbətləri, musiqi alətləri”, “Afişa”, “Faydalı məsləhətlər”, “Sə-
hər”in təqvimi”, “Həyat bilgisi”, “Dəblə geyim”, “Sağlam böyüdək” kimi bir-birin-
dən maraqlı 31 rubrika ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Verilişdə hava haqqında 
eləcə də bağlantı vasitəsilə dövlət yol polisinin gündəlik məlumatı da təqdim olu-
nur. Teleməkanımızdakı digər səhər proqramlarının yaranmasına təkan verən bu 
verilişin yaradıcı qrupu öz fəaliyyəti ilə bütün tamaşaçı təbəqəsinin zövqünü nəzərə 
almağa çalışır.  

Unutmayaq ki, “Səhər” verilişi əsasən informasiya verir. Burada operativlik 
ən başlıca amildir. Bu gün bazar münasibətlərinin kəskin rəqabəti şəraitində uğur 
qazanmaq üçün operativlik çox mühüm rol oynayır. Hansısa sensasiyalı infor-
masiyada gecikmək qəzetin, telekanalın reytinqinə dərhal təsir edir. Bu informasiya 
müxtəlif dillərdə tamaşaçıya catdırılanda daha efektli olur. Məsələn, “AzTV-nin 
“Xəbərlər”i həftə ərzində hər gün efrə çıxır. 6 dəfə Azərbaycan, bir dəfə rus, bir 
dəfə ingilis dilində yayımlanır. 

Dünya təcrübəsinin təsiri ilə Azərbaycan teleməkanında formalaşan yeni format-
lar daha çox özəl və İctimai TV-nin teleməkanında yayımlanır desək, yanılmarıq. 
Xüsusən də İctimai TV-i bu formatları milli-mənəvi dəyərlərimizə uyğun olaraq yayım-
lamağa can atır. Cəmiyyətin ölkədə gedən hadisələr haqqında dürüst məlumat alması, 
həqiqi mədəniyyət və maariflənmədən geridə qalmaması üçün belə bir bazar şəraitində 
onun qaydalarına boyun əyməyən, xalqın vəsaiti ilə maliyələşən və demokratik 
idarəetmə mexanizminə malik TV təbii ki, İctimai TV-dir. İctimai yayım hər hansı 
cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində meydana çıxaraq, toplumun azadlıq 
ideyalarını, fikir plüralizmini, siyasi mədəniyyətin mövcud səviyyəsini əks etdirir. 
Obyektiv, dolğun və qərəzsiz informasiya verən TV, həm də cəmiyyətdə gedən sosial-
siyasi prosesləri müxtəlif formalarda işıqlandırmaqla ekranda sosial konsensus yaradır. 
İctimai televiziya dövlət və özəl yayım kanallarından fərqli olaraq, milli və bəşəri 
dəyərləri təbliğ etməklə,cəmiyyəti müasir mədəniyyətə qovuşdurmaq missiyasını 
yerinə yetirir. Çünki ictimai televiziya cəmiyyətindir, buna görə də onun yayım 
fəlsəfəsinin əsasında cəmiyyətdə demokratiyanın və fikir plüralizmini inkişaf etdirmək 
yolu ilə xalqların tərəqqisinə yardımçı olmaq, cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrinin 
maraqlarını ifadə etmək, eləcə də hər bir xalqın tarixən yaratdığı milli-mənəvi dəyərləri 
qorumaq və yaymaq missiyası dayanır. 
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İctimai TV cəmiyyətə məxsus olduğu üçündür ki, onun yayımladığı verilişlə-
rin əsasında cəmiyyətin marağı durur. İctimai yayım qanununun 1-ci maddəsinə gö-
rə, ictimai televiziya və radio yayımının məqsədi ölkə əhalisinin bütövlükdə cəmiy-
yətin, habelə onun ayrı-ayrı təbəqələrinin sosial, elm, təhsil, mədəniyyət, əyləncə və 
digər sahələrindəki ümumi maraqlarını təmin etməyə, söz və fikir azadlığını, müx-
təlif baxış və əqidələri əks etdirməyə yönəlmiş, doğru məzmunlu, tarazlaşdırılmış 
informasiyalar hazırlamaq, bu informasiyaları müasir texniki və keyfiyyət standart-
larına uyğun şəkildə yayımlamaqdır (2, s.20). 

Hazırda ictimai televiziya tamaşaçıların görüşünə müxtəlif formatda hazırla-
nan verilişlərlə gəlir. Bu verilişlərin sırasında analitik, musiqi, bədii və əyləncəli 
verilişlər üstünlük təşkil edir. Həmin verilişlər müxtəlif ölkələrin telekanallarından 
götürülmüş formatlar əsasında milli-mənəvi ruhda hazırlanan verlişlərdi ki, əksəriy-
yəti bir necə ildir böyük tamaşaçı auditoriyasının marağına səbəb olub. Belə veriliş-
lər siyahısına “Yeni gün”, “Carçı” informasiya buraxılışı, “Gerçəyin özü”, “Salam 
əsgər”, “Vətən tarixi”, “Azərbaycan palitrası”, “Açıq dərs”, “Qadın dünyası”, “Ge-
cənin aydınlığı”, “Geniş formatda”, “Ozan məclisi”, “Şou nömrə 1” və s. kimi 40- 
dan çox müxtəlif verilişlər aiddir. Təəssüflə bildirməliyik ki, Azərbaycan tele-
məkanında formatlardan müasir tələblər səviyyəsində istifadə olunmadığı kimi bu 
problemlə əlaqədar tədqiqatlar da kifayət və qənaətbəxş deyildir. Fikrimizcə, hər bir 
kanalda verilən formatlar, onların qaldırdığı problemlər, mövzulara yanaşma tərzi, 
səhnələr, dəvət edilən qonaqlar, informasiya-əyləncə-şou səpgili formatlarda xəbər-
lərin verilməsi, reklamların yerləşdirilməsi kimi məsələlər müzakirə edilməli, proq-
ramın üstün və zəif cəhətləri göstərilməli, aparıcının formatda yeri, rolu kimi çox 
ciddi problem müzakirə edilməlidir.  

Bütün bunlar bir tərəfdən geniş müzakirə olunmalı, müəyyən nəticələr çıxarı-
lmalı, tövsiyyələr edilməlidir. Bir tərəfdən tədqiqatçılar bu mövcud mənzərəni 
bizim üçün tamamilə yeni hadisə olan müasir format ətrafında baş verən prosesin 
təkzib hissəsi kimi elmi-nəzəri cəhətlərini müəyyənləşdirməli, formatın dünya təc-
rübəsindəki üstün cəhətlərini, onun təsir gücünü mənbələrini və Azərbaycanda daha 
effekli tətbiqi yollarını göstərməlidir. Yuxarıda yazılanları yekunlaşdırsaq 
gəldiyimiz əsas nəticələri aşağıdakı tezislərlə ifadə etmək olar: 

- texniki göstəriciləri ehtiva edən ifadə kimi poliqrafiya-qəzet sahəsində 
işlədilən “format” anlayışı bu gün KİV-də və digər sahələrdə çox geniş məna 
çalarları kəlb edən termin kimi işlədilməkdədir; 

- teleformat telejurnalistlərin eləcədə bu sahədə fəaliyyət göstərən digər 
televiziya əməkdaşlarının yaradıcılıq axtarışlarının nəticəsi kimi meydana çıxmış və 
radioda işlədilən “format” sözündən daha geniş məna yükünü daşıyır;  

- dünya teleməkanında populyar olan formatlardan Azərbaycan 
telekanallarında tətbiqi təcrübəsi əsasən üzünü doğrultmaqdadır; 

- Azərbaycan teleməkanında reallaşdırılan formatlar əsasən Türkiyə, Rusiya 
kimi ölkələrin televiziya kanallarında nümayiş etdirilən formaların təsiri ilə ərsəyə 
gətirilir; 

- İnfoteyment (xəbərplyus əyləncə) formatı ilə verilən verilişlər Azərbaycan 
auditoriyası tərəfindən daha böyük maraqla qarşılanır; 

- “format”ın, daha dolğrusu “teleformatın” kanallarda artıq müəyyən tarixi və 
ənənəvi olsa da, təəssüf ki, xaricdən fərqli olaraq bu anlayışla bağlı ölkəmizdə elmi-
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nəzəri materiallar kifayət qədər dəyərlidir və bu problemin ən müxtəlif aspeklərdən 
araşdırılması, dəyərləndirilməsi aktualdır, əhəmiyyətlidir; 

- format müəyyən mənada cərçivə anlamında qəbul edilsə də, bu çərçivənin 
sərhədləri ölçüyə gəlməzdir. Bununla belə, onun da müəyyən parametirləri, konkret 
mövzuları, məsələləri olmalıdır. 
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    Ульфат Рагимова 
Основные телевизионные форматы, используемые в современном 

телепространстве Азербайджана 
Резюме 

 
В статье автор исследует возникновение телевизионных форматов. Сов-

ременный мир находится все время в динамике. Формат с его иллюзорной 
стабильностью и склонностью к гибридизации упрощает процесс отражения 
мира телевидением. Автор указывает, что телевизионные жанры при этом не 
исчезают, а остаются как сохраняющийся элемент архаики, принимающий 
вид клише. В этом смысле формат вырастает из жанра. Также автор проводит 
анализ форматов популярных на сегодняшний день телевизионных передач, и 
указывает их влияние на интеллектуальное развитие аудитории. 

 
       Ulfat Raghimova  

Major television formats used in television space of Azerbaijan 
Summary 

 
In the article the author examines the emergence of television formats . The 

modern world is all the time in the dynamics. Format with its illusory stability and 
propensity for hybridization simplifies the process of reflection of the world TV. 
The author points out that television genres while not disappearing , but remain as a 
continuing element of the archaic , taking the form cliché. In this sense, the format 
of genre grows. The author also analyzes the format of today's popular television 
programs and shows their influence on the intellectual development of the audience. 

 
Rəyçi: Professor Nəsir Əhmədli   
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İSGƏNDƏR PALA YARADICILIĞINDA YUNUS ƏMRƏ OBRAZI 

 
Açar sözlər: İ. Pala, Yunis Əmrə, roman 
Key words: I. Pala, Yunus Emre, novel 
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 Türkiyə ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olan hər bir kəs Yunus Əmrəni tanıyır. 

Yunus Əmrə XIII əsr sufi şeirinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Şairin şeirləri 
sevilərək oxunmuş, təkcə Azərbaycanda, Türkiyədə deyil, bütün dünyada yaradıcılı-
ğı və həyatı ilə diqqət mərkəzində olmuşdur. Səksən ilə qədər həyat sürmüş Yunus 
Əmrə haqqında məlumat çox azdır. Onun həyatını yazdığı şeirləri təhlil etməklə öy-
rənə bilmişik. Ümumiyyətlə, Yunus Əmrənin ədəbi irsinin öyrənilməsində Türkiyə-
də və dünyanın bəzi kitabxanalarında olan əlyazma nüsxələri böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Şeirlərindən məlum olur ki, o, Miskin Yunus, Dərviş Yunus, Qoca Yunus, Yu-
nus Əmrəm adları ilə də tanınmışdır. Yunus Əmrənin həyat və yaradıcılığı haqqında 
dünya elmində bir çox tədqiqatlar aparılmış və bu tədqiqatların sayəsində maraqlı 
məlumatlar əldə edilərək Yunus Əmrə yaradıcılığı haqqında Türkiyədə, həmçinin 
Avropada çoxlu əsərlər yazılmış, onun irsini dünya səviyyəsində tanıtmağa nail 
olmuşlar. Belə bir dahi insanın həyatını qələmə alaraq onun haqqında maraqlı əsər 
yazanlardan biri də müasir dövr Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış yazarı İsgəndər 
Pala olmuşdur. Daim divan ədəbiyyatı ilə maraqlanan və tədqiq edən İsgəndər Pala 
tarixi romanlar müəllifi kimi də səmərəli fəaliyyət göstərən yazıçıdır. O, 1958-ci 
ildə Uşakda anadan olmuşdur. 1979-cu ildə İstanbul Universitetinin ədəbiyyat 
fakültəsini bitirib Türk Silahlı Qüvvələrinin tədris qurumlarında və Uşak 
Universitetində müəllimlik etmişdir. İstanbul Kültur Universitetində elmi-pedaqoji 
fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, Mədəniyyət və turizm nazirinin, həm də 
İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə başçısının müşaviri, Türkiyə dil və Tarix Qurumu 
İdarə Heyətinin üzvudur. Bir cox mükafatlara layiq görülmüşdür. 

İskəndər Pala təxminən əlliyə yaxın kitab müəllifidir. Onun divan ədəbiyyatı-
na dair dəyərli ensiklopedik lüğətləri, müntəxabat və antalogiyaları, orta məktəb, li-
sey şagirdləri üçün ədəbiyyat dərslikləri var. Yazıçı Azərbaycanın dahi şairi 
Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisinin motivləri əsasında olan 
“Babildə ölüm, İstanbulda eşq”, Osmanlı tarixinin Lalə dövrü hadisələrinin qələmə 
aldığı “Qətreyi-matəm”, Azarbaycan Səfəvilər dövlətinin hökmdarı Şah İsmayil Xə-
tai və Osmanlı imperiyasının hökmdarı Sultan Səlim haqqında “Şah və Sultan”, bü-
tün türk xalqının sevimlisi Yunus Əmrə haqqında “Od” və başqa romanların müəl-
lifidir. İsgəndər Pala əsərlərində müasirliyinin kəskin problemlərini, inkişafın qanu-
nauyğunluqlarıını tarixi zərurətin mütərəqqi meyllərilə vəhdətdə açmaqla inandırıcı 
nümunələr tapmışdır.. Tarix idrakın müraciət edib qidalandırdığı əsas mənbələrdən 
biridir. İsgəndər Pala tarixi keçmişi müasir həyatla vəhdətdə götürmək bədii 
ümumiləşdirmələr aparması nəticəsində maraqlı sənət əsərləri yaratmışdır. Bu 
romanlarda tarixilik və müasirlik problemləri ön plana çəkilmiş, tarix və bədii həqi-
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qətin vəhdəti, ağılın, qəhrəmanlığın, paklığın qüdrəti kimi məsələlər bədii həllini 
tapmışdır. “Od” romanı Yunus Əmrə haqqında yazılmış bir əsərdir. Başqa roman-
ları yazdığı kimi İsgəndər Pala bu romanda da ciddi hazırlıq işləri aparmış, Yunus 
Əmrə dövrünün tarixi hadisələrini diqqətlə nəzərdən keçirir, zəngin materiallar top-
layır və orijinal sənət abidəsi yaradır. Əsərdə təsəvvüf ədəbiyyatı və ənələrindən, 
Yunus Əmrənin öz şeirlərindən istifadə etməklə nəticədə dəyərli bir roman ortaya 
çıxmışdır. “Od” romanın yazılması təsadüfü deyil, bu roman İskəndər Palanın Yu-
nus Əmrə şəxsiyyətinə və yaradıcılığına olan dərin məhəbbətin ifadəsidir. Məlum 
oldugu kimi Yunis Əmrə 1241-ci ildə Əskişəhərin Sivrihisar qəzası yaxınlığındakı 
Sarıköydə anadan olmuşdur. Mədrəsə təhsili almış, ərəb və fars dillərini mükəmməl 
bilmiş, dövrünün bir sıra elmlərinə dərindən bələd olmuşdur. Onun haqqında yazı-
lan qaynaqlardan məlumatlanırıq ki, Yunis Əmrənin yüksək biliyə sahib olmasında 
zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyərlərindən olan Mövlanə Cəlaləddin Ruminin də təsiri 
olmuşdur. Yunus Əmrə bir təriqətçi olmuşdur, bu səbəbdən də o, el-el, oba-oba gə-
zərək təriqətçılıl idayalarını yaymışdır. Yunisin ideyalarını yaymaq üçün gəzdiyi 
vilayətlər arasında Konya, İran ,Şam kimi adlarla yanaşı Azərbaycan adına da rast 
gəlirik. Yunus Əmrəyə aid olan qaynaqlardan onun müəllimlərindən Tapdıq Əmrə-
nin də adı çəkilir, ancaq bəzi tədqiqatçılar onun əfsanəvi şəxs olduğunu qeyd edə-
rək, gerçəkliklə əlaqənin olmadığı bildirilir. Tapdıq Əmrənin gercək şəxsiyyət oldu-
ğunu bildirən bəzi tədqiqatçıların fikrincə Yunus Əmrə onun şagirdi olmaqla yanaşı 
odunçuluqla da məşğul olmuşdur. Yunus Əmrə yaradıcılığına nəzər salanda onun 
şeirlərində Tapdıq Əmrənin adına rast gəlirik: 

  

Tapdığın tapısında qul olduq qapısında, 
Miskin Yunus çik idi, bişdik əlhəmdürüllah. (1.45) 
 

Yunus Əmrə yaradıcılığından bizə bir “Divan” və “Risalət-ün-nushiyyə” 
(“Nəsihətnamə”) adlı bir məsnəvisi çatıb ki, o da 573 beytdən ibarətdir. Divanında 
toplanan əsərlərin demək olar ki, çox hissəsi heca vəznində yazılmışdısa da, məsnə-
visi əruz vəznində yazılıb. Həmişə çox sevilən, şeirləri qəlblərdə yaşayan, dildən-
dilə gəzən Yunus Əmrə bu dəfə “Od” romanının əsas qəhrəmanına çevrilib. O, təh-
lükələr qarşısında titrəmir, büdrəmir, haqq işi uğrunda mübarizələrə qalib gəlir. 
Müəllif Tapdıqla gənc Yunusun eyni məsələ barəsində fikirlərini qarşılaşdırmaqla 
daha obrazlı ifadə etmişdir. Yunus Əmrə tarixdə, real həyatda olduğu kimi ağıllı və 
istedadlıdır, o bir zəka sahibidir. O, Tapdıq kimi uzaqgörənlərdən məsləhətlər alırd-
ısa da, onu istiqamətləndirməyə çalışırlarsa da, Yunus Əmrə məsləhətlərin əsiri de-
yil, onun öz mühakimə, hadisələrdən nəticə çıxarmaq qabiliyyəti vardır. İsgəndər 
Pala Yunus Əmrənin həyatıının hər anını mənalandırmağa çalışırdı. Yunus Əmrənin 
bir sıra mənəvi keyfiyyətlərinin yüksək səviyyədə əks etdirməsi Palanın “Od” roma-
nında gözdən yayınmayan nüanslardan biridir. Oxucu romanda Yunus Əmrənin 
şeirləri ilə də rastlaşır ki, bu da şairin yaradıcılığı haqqında məlumatı olmayanlara 
Yunus şeirini, Yunus yaradıcılığını maraqlandırır və sevdirir. Ən başlıcası İsgəndər 
Pala “Od” romanını yazmaqla buna nail ola bilmiş, Yunusu bizə tanıtmaqda bir ad-
dım atmışdır: 

Gözüm seni görmək üçün, 
Əlim sənə yetmək üçün, 
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Bu gün canım yola qoyam, 
Sabah səni tapmaq üçün. (5.191). 
 

“Od” romanı kompazisiya baxımından aşağıdakı adlarla üç fəsilə bölünmüş-
dür: 

1. Rəncbər, 2. Dərviş, 3. İşıq. 
Bu adları müəllif düşünərək vermişdir. Hər bir fəsildə Yunusin həyatı əks 

olunubdur. Romanın birinci fəslinin adı olan “Rəncbər” - də Yunusun əziyyət çək-
diyinin, günlərlə dayanmadan işlədiyinin, uzaq məsafədən kürəyində odun daşıdı-
ğının şahidi oluruq. Bu fəsildə Yunus rəncbərlik etməkdədir. Ailəsi ilə birlikdə qı-
yıqgöz adı verilən monqollardan qaçıb Ucasardan Sarıcaköyə gəlib orada yeni həyat 
qururlar. “Rəncbər” adlanan fəsildə Yunus həm də bir xilaskar kimi verilmişdir.  

“Tapdıq yollarını tapmaq üçün Kayseridən keçdiyim vaxt Sivrihisardan gələn 
karvanla rastlaşdım. Karvanda hər cür, hər yaşdan, hər irq və inancdan adam vardı. 
Kimisi qaçır, kimisi gizlənir, kimisi tapmağa çalışırdı. Mən də axtarırdım, 
Sarıcaköydən xəbər verəcək adam axtarırdım...” (5.97) 

İkinci fəsil olan “Dərviş” - də Yunus Əmrənin dərviş olmasından danışılır. 
Hər bir sətrdə onun Tapdıq dərgahından yüksəlməsi göstərilir. O, üzvü olduğu təri-
qəti dünyada yaymaq üçün müxtəlif şəhərləri gəzərək, Konyada, Şamda, İranda, 
Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində olmuşdur. Hətta Yunus Əmrənin qəbrinin Azər-
baycanın Qax rayonunda olduğu da güman edilir. Bu haqda məlumatı biz Məşədi-
xanım Nemətqızının “Azərbaycan pirləri” adlı kitabından, “Azərbaycanda Tapdıq 
Baba və Yunus Əmrə qəbirləri” adlı məqaləsindən alırıq. Orada Azərbaycanın Qax 
rayonunun Oğuzlar qəbirstanlığında Tapdıq Baba və Yunus Əmrə adlı pirlər 
haqqında məlumat verilərək, bu pirlərin hər iki türkə sonsuz məhəbbətin simvolu ki-
mi ucaldığı bildirərək, XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Anadolu türklərin ye-
ni mədəniyyət mərkəzinə çevrilib, oğuz türklərinin orda da əbədi bir surərdə yerləş-
məsindən yazır. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Yunus Əmrə sufi şairidir. Məlum ol-
duğu kimi sufizmdə dərvişlərin rolu mühümdür. Müxtəlif tədqiqarçıların əsərlərin-
dən öyrənirik ki, hətta bəzi müsəlman ölkələrində dərviş təşkilatları var ki, bunlar 
da Sufi təriqəti haqqında yazılmış ədəbiyyatları təbliğ etmişdilər. Sufilərə görə tək 
bir vücüd varsa, o Tanrıdır, Tanrının yaratdığı hər bir şey gözəldir və kim bu gözəl-
liyi hiss edirsə, görə bilirsə, o Tanrını da sevir. Sufiərin mənşəyi haqqında Z. Bün-
yadovun “Dinlər, təriqətlər, məzhəblər” kitabında qeyd edilir ki, başlanğıcında sufi-
lər iki məsələ üzərində qurulur:  

1. Daxildən gələn qeyrətlə ibadət etmə, ruhlarda və ağılda idrak edə bilən 
həqiqətlərdən ibarət olan lütflər (fəvail) doğur. 

2. Qəlblər elmi (ilm əl-qulub), təcrübi bir hikməti və bəsirəti (mərifə) təmin 
edir. Sufilər “qəlblər elm”ində mütəhərrik bir xassənin olduğunu qəbul edirlər və bu 
elmin Allaha doğru səyahətlərindəki (səfər) yolunu cızdığını və bu yolu sanki 
“müqəddəs nərdivan”dakı kimi bir qismi qazanılmış fəzilətlər, digər qismi özlüyün-
dən gəlmiş lütflərdən ibarət olan on iki dayanacaq (məqamat) və hal (Əhval) ilə işa-
rələyirlər.Onların məqamlar və hallara dair cüt siyahıları, müxtəlif müəlliflərdə 
dəyişirsə də, demək olar ki, daim tövbə, səbir, təvəkkel, riza kimi məruf təbirləri 
ehtiva edir. Sufilər, təsəvvüfü yol rəhbərinin fərdi fərqlərini bir tərəfə qoyur və ruh, 
cismani bağlardan xilas edir.... Sufiliyin ümdələrinin təşəkkül etdiyi son dövr h.VII 
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(XIII) əsrdə başlanır. Onun başlıca məktəbi, vəhdəti-vücüd əqidəsini iqrar etdiyi 
üçün müxaliflər tərəfindən vəhdətiyyə (və ya vücudiyyə) adlandırmışlar... Sufilərin 
müştərək həyatlarının əsasında duran imtiyazlar və ruxsatlar (ruxaz) daha qədim za-
manlardan mövcuddur. Sufilər öz yığıncaqlarında xüsusi mənzumələr oxuyurlar. 
Islamiyyətə xas olan bu ədəbiyyat hər yerdə yeksək inkişaf etmiş və yeksənəklikdən 
çəkinməmişdir. (2.284) 

Yunus Əmrənin ilahilərin də bunlara dəfələrlə şahid oluruq. hər şey zərrədən, 
nurdan yaranmışdır. İnsan da belədir. Deməli insan nurdan yaranmışsa, kamil 
olmalıdır. İsgəndər Pala romanda buna aid bir neçə nümunə göstərmişdir: 

 
   Şölə bizə aydan deyil, 
   Eşq əri bu soydan deyil, 
   Ruzimiz bu evdən deyil, 
   Dəryayi-ümmündən gəlir. (5..203). 

 
“Yoldaşlıq eləddiyimiz dərvişlərin sahibi kimsəsiz tarlaları sulayan dərvişlər 

yox, həqiqi ərənlərdən olduqlarını qət elədim. O gecəni “Neçə illərdi Tapdıq qa-
pısında vaxtımı keçirtməkdənsə, bu mağaraya gələydim” deyib heyfslənə-heyfslənə 
keçirdim. Sonrakı günə başlayanda, artıq həmin iki dərvişin elədiklərini yamsılayır, 
uzun namazlarına, hər saniyəsi zikr-təsbehlərləı keçən ömürlərinə uyğunlaşmağa 
çalışmaq üçün özümə təlqin eləyirdim. Ehtiyac məqamında axıb, sonra dayanan su-
yun, gecə başa çatanda öz-özünə itən işığın, birdən gğydən düşən kimi, örtüyün 
üstünə gələn azuqələrin, özbaşımızaişlədiyimiz tarlaların sirrini aça biləcəyimi başa 
düşdüm...” ( 5. 218) 

“İşıq” adlanan üçüncü fəsildə bütün əhvalatları oxucu Yunusin dilindən öyrə-
nir. Əvvəlcədən oğlu İsmayılı tapacağına dair işarələr görür. Oğlunu tapmaq ümidi-
lə yola düşür. “Görəsən, İsmayılım sağdımı? Sağdısa haralardaydı? Onun əhvalatı 
vardımı? Varsa, əhvalatını danışmağa bir qadın varmı? Niyə hər getdiyim yerdə 
qarşıma babamla atam çıxırdı, oğlumsa heç çıxmırdı? Əgər onu tapa bilsəydim, 
bəlkə də bu zəncirin qırılmasına mane ola bilərdim. Neçə illər qırılanı əlavə eləyə-
eləyə, qopanı bağlaya-bağlaya dolaşmağım, bəlkə də İsmayılı axtarmaq 
zərurətindəndi...”(5.343) 

 İsgəndər Palanın yazdığı “Od” tarixi romanı Molla Qasımla başlanır. Bəs 
Molla Qasım kimdir? Onun Yunus Əmrənin həyatında nə kimi rolu olmuşdur? 

Ədəbiyyat tarixindən məlum olmuşdur ki, Yunus Əmrə ilə bağlı çoxlu 
rəvayətlər və əfsanələr yaratmışdır. Bu rəvayətlərdən birində qeyd olunur ki, bir 
divanda Yunusun üç min şeiri olmuşdur. Bir gün bu divan Molla Qasım adlı bir 
mollanın əlinə keçmiş və molla çay qırağına gələrək şeirləri oxumağa başlamışdır. 
Şeirlərin şəriətə uyğun olmadığını görərək onların yarısını çaya atmış, yarısını 
ocağa ataraq yandrmışdır. Şeirlərindən birini oxuyanda sətrlərdə öz adına – Molla 
Qasıma rast gəlir və bundan sonra Yunusun kəramət sahibi, əməlisaleh bir insan 
olduğunu başa düşmüşdür. 

 
  Dərviş Yunus, bu sözü əyri-büyrü söyləmə, 
  Səni siyğəyə çəkər bir Molla Qasım gəlir (1.35) 
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Həmin rəvayətə görə Yunusun divanda olan şeirlərindən minini çaydakı 
balıqlar, minini göydəki mələklər, qalan minini isə insanlar oxuyur. 

Molla Qasım haqqında fikirlərə görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Salman 
Mümtazın tədqiqatlarında da rast gəlinir: “Molla Qasım Həsənoğlu və Yunus 
İmrənin müasiri, Azərbaycan şairidir, əskidənqalma bəyaz və cünglərdə “Min 
kəlami – Molla Qasım Şirvani” ünvanı ilə 2-2 şeir gözə çarpmadadır. Molla 
Qasımdan ədəbiyyatımıza yadigar olaraq iki təcnis ilə bir şeir qala bilmişdir ki, 
onların birisini “Azərbaycan ədəbiyyatı”nın 12-ci sayında (“El şairləri”, 1-ci cild, 
səh.204), ikisini də 17-ci sayında (“El şairləri”, 2-ci cild, səh.118-119) təb və nəşr 
etmişik. Bu şeirlərinin birinə Yunus Əmrənin bir nəzirəsi də mövcuddur ki, 
iddiamızı tamamilə təsvib və təsdiq etməkdədir.” (3.360) 

Bu rəvayətlərə əsasən Banarlı N.S., Ə. Kabaklı, A. Gölpinarlı, E. Göydənin və 
başqaları da tədqiqat əsərlərində Yunus Əmrə və Molla Qasım məsələsinə toxun-
muşdurlar. İsgəndər Pala Yunus Əmrəni daha çox real zəmində, yaşadığı tarixi 
mühitin fonunda təqdim etməyə çalışır. Bu baxımdan Yunus Əmrənin şəxsiyyəti ön 
plana çəkilir. Məlumdur ki, Yunus Əmrə 13-cü əsrdə yaşamışdır. Tarixi 
vərəqləyərkən həmin əsrdə Anadolu baş verən savaşların, səlibçilərin, monqolların 
üsyanlarının beşiyi olmuşdur. Əlbəttə ki, belə bir məkanda yaşayan insanların 
özlərinə güvənləri, inamları azalmış, mübarizəyə qatılmağın yersiz olduğunu hiss 
edirdilər. Yunus Əmrə də həmin o cəmiyyətin bir üzvü olaraq romanın əvvəllərində 
miskin, aciz kimi təqdim olunmuşdur. Monqolların Anadoluya yürüşü zamanı 
canından çox sevdiyi, əmanət kimi qoruduğu həyat yoldaşını – Sitarəni, oğlu 
İbrahimi itirir. Elə o vaxtdan Yunusun nəinki evinə, hətta ürəyinin dərinliyinə od 
düşür. Sitarənin canını yandıran od Yunusun ürəyinə düşür. Yunusun sevgi dünyası, 
onun Sitarəyə olan məhəbbəti, ailə ocağı İskəndər Pala tərəfindən yüksək 
sənətkarlıqla verilmışdır. “Sitarə yadıma düşəndə qeyri-ixtiyarı heybəmi iylədim. 
Sitarənin qoxusu gəlirdi. Barmaqlarım ulduz naxışlarının üzərinə gəzdi... Elə bil, 
Sitarəyə toxundum. Yaşadığım həyatı, bu dünyadakı mövcudluq səbəbim, dünyanın 
ancaq dərd-bəlayla dolu olması barədə düşündüm. Könül ağlayır, gülmürdü: bu 
dünyada qərib idim. Dünyanın işi-gücü çövrü-cəfaydı, əlimdən bir tutanım yox idi. 
Erəyim dolmuşdu. Yanağımdakı yaşı silmək üçün əlimi qaldıranda bir şey gördüm. 
Sitarə bir neçə addım məndən irəlidə gedirdi...” (5.125) 

 Zülm və işgəncə ilə dolu olan bu torpaqlarda Yunus eşqə gedən yolun şeirdən 
keçdiyini başa düşərək bu yolla, şeirlə addımlamağa, irəliləməyə başlamışdır. 

 
Elə heyran eylə məni 
Eşqin oduna yanayım 
Hansı yana baxar isəm 
Gördüyüm səni sanayım (5.234) 
 

 İsgəndər Pala Yunus Əmrəni Hacı Bektaş, Tapdıq Əmrə, Mövlanə və 
başqaları ilə rastlaşdıraraq aciz Yunusu Bizim Yunusa çevirir. 

İsgəndər Pala “Od” romanı vasitəsilə ümumtürk ədəbiyyatın görkəmli 
nümayəndəsi olan Yunus Əmrənin həyatına işıq salaraq, müasir oxucuların onun 
həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat əldə edə biləcəkləri bir roman yazmışdır. 
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Севиндж Мухтарлы 

"Образ Юнуса Эмре в творчестве Искендер Пала" 
Резюме 

 
В статье говорится о романе «Огонь» современного Турецкого писателя 

И.Пала. Этот роман посвящен жизни и творчеству Юнуса Эмре. Роман "Ого-
нь" состоит из трех частей: "Батрак", " Дервиш", " Свет". В первой части гово-
рится о переживаниях Юнуса: о завладении родной земли врагами, как он раз-
лучился с семьей, о том как он выполнял трудные работы. Во второй части го-
ворится как он стал дервишем и распространял суфийское течение. В третьей 
части о том как он нашел сына Исмаила. И написав этот роман И. Пала позна-
комил читателей еще ближе с Юнусом Эмре. Он представил Юнуса Эмре как 
человека семьянина, любящий свою семью, верующий и любящий Бога чело-
век. В романе встречаемся и с стихотворениями Юнуса Эмре. Также в статье 
имеются мысли различных исследователей о жизни Ю. Эмре и о суфийском 
течении. 

 
Sevinj Muxtarli  

The image of Yunus Emre in Isgandar Pala's works 
Summary 

 
The article refers to the novel "Fire" of modern Turkish writer, I.Pala. This novel 

is dedicated to life and works of Yunus Emre. The novel "Fire" consists of 3 parts 
under the headings "farm laborer", "dervish" and "light". İn the first part it is spoken 
about the region Yunus Emre lived was conquered by enemies, that he fell apart from 
his family and was engaged in hard labor, in the second part it is spoken about his 
dervish life and spreading Sufism, third part is about his finding his son Ismayil. 
Writing this novel I.Paul introduced readers even closer to Yunus Emre. He presented 
Yunus Emre as a family man who loves his family, as a man believing and loving God. 
In the novel we see poems of Yunus Emre, as well. Thoughts of different researchers 
about Yunus Emre's life and Sufism are also given in the article.  

 
Rəyçi:                   Aydın Abıyev 
               filologiya elmləri doktoru, professor 
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     ADPU  

     nigar.turk@yandex.ru 
 

RƏSUL RZANIN "SON GECƏ" POEMASINDA NƏSİMİ OBRAZI 
 

Açar sözlər: Nəsimi, bədii obraz, son gecə 
Ключевые слова: Насими, художественный образ, последний ночь 
Key words: Nasimi, art image, last night 
 

Adını tarixə qızıl hərflərlə yazmış bir çox sənətkarlar vardır. Onlar miras qoy-
duqları nümunələri ilə qəlblərdə yaşamağa müvəffəq olmuşlar. Sözsüz ki, əvəzsiz 
xidmətlərinə görə qiymətləndirilməsi mütləq olan bu kimi sənətkarlar nəinki real, 
tarixi cizgiləri ilə, bəzən obrazlaşmış, bəzədilmiş və bir qədər də təsəvvürlərdə 
görünmək istənildiyi şəkildə təsvir edilir. Bu kimi sənətkarlar az deyildir. Nəsimi bu 
siyahıda ilk sıralarda adı çəkiləcək sənətkarlardandır. Belə ki, Nəsimi obraz olaraq 
bir çox əsərlərdə baş qəhrəman kimi canlandırılmış və ədəbiyyat tariximizə fərqli 
yönümlərdən də daxil ola bilmişdir. 

 Rəsul Rza ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yer tutmuş sənətkarlardandır. 
Onun sərbəst şeirləri xüsusilə gözəl ədəbi nümunələr sırasındadır. Bu baxımdan Rə-
sul Rza poemaları da maraq doğurur. Nəsimi obrazının canlandırılması baxımından 
isə onun "Son gecə" poeması diqqətəlayiqdir. Belə ki, poemada Nəsiminin ölüm 
qabağı keçirdiyi gecədən müəyyən məqamlar təsvirə alınmışdır. Sənətkar uzun illər 
sonra Suriyaya-Hələbə səfər edir. Sözsüz ki, məqsəd Nəsiminin qəbrini ziyarət 
etməklə bərabər, onun həyatından olan bəzi tarixi faktları dəqiqləşdirib insanlara 
çatdırmaq idi. Eyni zamanda tarixi şəxsiyyət olan Nəsimiyə qarşı münasibətin öy-
rənilməsi xüsusilə maraq doğururdu. Qəzənfər Paşayevin "Nəsimi haqqında araşdır-
malar" kitabında professor xüsusilə qeyd edir ki, tarixi faktlara arxalanaraq Nəsi-
minin diri-diri dərisinin soyulmadığı fikirini də Azərbaycanda ilk olaraq Rəsul Rza 
söyləmişdir. Belə ki, Rəsul Rza Nəsimi ilə bağlı bir çox maraqlı məqamları nəzərə 
çatdırmışdır. Poemada isə əsərin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, Suriyaya səfəri za-
manı Hələb şəhərinin xeyli dəyişdiyini qeyd edən sənətkar,artıq Hələbin köhnə Hə-
ləb olmadığını qeyd edir və modern şəhərə çevrilməsi onda da müəyyən təsirlər bu-
raxmışdır.  

Yer üzünün 
neçə-neçə ölkəsindən biridir 
Suriya; 
Hələb onun qədim şəhəri. 
Gəldim Hələbə 
mülayim havalı 
bir payız səhəri. (1.132) 
 

 Poemadan olan bu parçadan da aydın olur ki, sənətkar Hələbin əvvəlki kimi 
olmadığına işarə edir. Əsas məkan kimi Qala təsvir edilir. Bütün hadisələr də bu 
məkan daxilində cərəyan etmiş olur. Nəsimi bu Qalada son anlarını yaşayır: 
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Beş yüz ildən artıqdır 
burda yatır Şirvanlı qərib, 
illərin qalağından 
uca dağ zirvəsi kimi yüksəlib. 
Ölümündən keçib 
əsr-əsr zaman karvanı 
Bu gün ölümsüzlüyü 
ölkə-ölkə dolaşır cahanı. (1. 133) 
 

Bu Qala Şirvan övladı, əqidəli Nəsiminin öz mübarizəsindən dönmədən, sona 
kimi ölümün gözünə dik baxmasının şahidi olmuşdur. Bu şahid son gecənin şahidi-
dir. Sanki dil açıb danışan bu şahid nəinki bir tək Nəsiminin, bir çoxlarının qanının 
tökülməsinin seyrkarı olmuşdur. 

 
Bu gecə son gecədir. 
Həm başlanğıc, 
həm nəticədir. (1.134) 

 
Nəsimi son gecənin sakit, təlatümdən tam uzaq şəkildə keçirir. Hətta poemada 

Nicat-keşikçi obrazı da onun xilası üçün canından belə keçməyə hazır olur. O, sək-
səni haqladığını və artıq həyatda görməli olduğunu gördüyünü söyləyərək, qaçıb 
canını qurtarmağı xahiş edir. Sözsüz ki, bu təklif qəbul edilmir. Tövbə etməsini də 
ondan xahiş edərkən belə bir cavabla üzləşir: 

 
Qoca! 
Böyük həqiqətə, 
doğru sözümə tövbə deyimmi?(1.142) 

 
 Bu sözlər qocanı peşiman olmağa vadar edir və söylədiklərinə görə utanır. 

Beləcə səhərə az qalır və Nəsimi bu son gecəsində ömrünü vərəq-vərəq gözünün 
qabağından keçirərək bir ah çəkir. 

Poemada diqqəti çəkən məqamlardan biri də qalada ac qalan pələnglərin qor-
xusundan dəhşətli səslər çıxaran bir gəncin faciəsidir. Keşikçi gənc əsirin üç gün ac 
qalmış pələnglərə yem olduğunu qeyd edir. Bu Nəsimini dəhşətə gətirir, o insanlı-
ğın bu həddə çatmasının səbəblərini müəyyən edə bilmir. 

 
Nəsiminin quruyub dodaqları, 
Quruyub boğazın yolu. 
Düşünür: Nələr, nələr törətməyə 
qadirsən, insan oğlu! (1.138) 
 

Eyni zamanda Nəsimi o zamanlar insanların yasaqlarla dolu həyatının olduqca 
mənasız bir bütə çevrildiyini qeyd edir. Bütün bu kimi qadağalarla buxovlanmış 
insan həyatı Nəsimi çərçivəsində olan bir insan üçün dəhşətli bir faciə demək idi. 
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Azad düşüncə, 
azad kəlam yasaqdır... 
Düşünmək yasaq. 
görmək yasaqdır. 
Ehkamlar, təsvirlərlə 
zindanlanıb bu inam ölkəsi. (1.144) 

 
Nəsimi insanlığın nədən iztirablarla dolu olduğuna, əsrlər boyu gücün ədaləti 

susduraraq haqsızlıqların çoxalmasına səbəb olmasına təəssüflənir. O, saxta, mü-
barizəsiz, əqidəsiz insanlığı rədd edir. Lakin Nəsiminin işıqlı gələcəyə olan inamlı 
düşüncələri onu bir qədər ümidləndirir. 

 
 İşıqlı günlər gələcək 
 Bir-birindən mənalı, 
 bir-birindən göyçək. (1. 147) 

 
Poemada Nəsimin digər dahi Şirvan övladı Sabiri də xatırlaması təsadüfi de-

yildir. Belə ki, Sabir də ərslər sonra insanlığın bu həddə çatmasını satiralarında kəs-
kin tənqid edəcəkdir. Zaman fərqli olsa da insanlığın acı taleyi, göründüyü kimi də-
yişməz olaraq qalmaqdadır. 

  
Bir gün, 
Şirvan oğlu Sabir də 
haqsızlığın, xalq dərdinin 
acısını içəcək. (1.140) 

 
Rəsul Rzanın "Son gecə"poemasında Nəsimi obrazı məzmun etibarilə dön-

məz, mübariz olaraq qalmaqdadır. Lakin qəlbinin dərinliyində bu obraz daxilində 
insanlığın gələcəyi ilə bağlı narahatlıqlar hiss olunur, lakin bu qaranlığın sonunda 
parlaq bir işıq görünməkdədir. Çünki həqiqət sonda həmişə qələbə çalıb, çalır və ça-
lacaqdır!!! 

İstər zindanda çürüt, 
İstər sürgündə qocalt, 
İstər dara çək 
həqiqət ölümə baş əyməyib, 
əyməyəcək! (1. 148) 

 
Rəsul Rza əsəri yazarkən poema janrını seçmişdir. Poema universal janr oldu-

ğuna görə, sənətkar həm lirik, həm epik, həm də publisist üslubi imkanlarının bir 
janr daxilində vəhdətini, sintezini ortaya çıxara bilmişdir. Epik səhnələrin təsvirin-
dəki orijinal poetik detallar əsərin bədii mahiyyətini və hadisələrin xarakterini dol-
ğun əks etdirə bilmişdir. Yüksək ideya xüsusiyyətlərinə, kolorit gözəlliyinə, daxili 
dinamika və dramatizminə görə diqqətəlayiq əsərdir. 

Belə ki, Nəsiminin ölüm qabağı gecəsinin təsvirindən ibarət "Son gecə" 
poemasında Rəsul Rza pafosu, poetik fəlsəfəsinə inamındadır ki, bu əsərdə insanın 
öz əqidəsi uğrunda ölümə getməsi kimi böyük, ümumbəşəri mövzular qoyulub həll 
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edilir. Rəsul Rza nəinki poemalarında, bütövlükdə poeziyasında insan obrazının 
əsas daxili, ənənəvi keyfiyyətini ənənəvi olaraq meydana çıxarır. Belə ki, "Son 
gecə" poeması da bu baxımdan istisna deyildir.  

Nəsimi obrazının Rəsul Rza poemasında son gecəsini yaşayan bir insan kimi 
qələmə alınmasının ona həsr edilmiş əsərlər siyahısında müəyyən mənada fərqli yer 
tutduğunu qeyd etməliyik. Belə ki, əsər sadə, aydın, axıcı dili ilə də diqqəti cəlb et-
məkdədir. Bu isə əsərin koloritliliyini daha da artıran səbəblərdəndir. Məzmuna 
keçmədən belə poemanın dilini müzakirə etməklə müsbət fikirlər qeyd etmək olar. 
Lakin bizə məna etibarilə Nəsimi obrazının sənətkar tərəfindən necə qələmə alın-
ması məsələsi daha vacib olmalıdır. Məqaləmizin əvvəlində poemada Nəsimin son 
gecəsini necə yaşadığının təsvirinə yer verəcəyimizi qeyd etmişdik. Bir neçə sözlə 
onu qeyd edə bilərik ki, Nəsimi barəsində yazılmış olan əsərlərdən fərqli olaraq bu 
poemada Nəsimi obrazı qəlbinin dərinliyində həyatının sən dəqiqələrini yaşadığının 
fərqindədir, lakin həmişə olduğu kimi bu əsərdə də o mübariz olaraq sona kimi əqi-
dəsindən dönmür. Əqidə mübarizliyi onun daimi,dəyişməz mövqeyi olaraq qalır. 
Çünki o Nəsimidir və başqa cür bacarmır. Sadəcə həyatının son anlarında belə 
insanlığın taleyinə biganə qalmaması insanı heyrətləndirir. Çünki biz bilirik ki, əsər 
hər hansı bir uydurulmuş obraz deyil, tariximizdə yaşanması bizlərə qismət olan bir 
sənətkarın qəmli, faciəli aqəbəti deyil, şərəfli, fəxr ediləsi bir həyat tarixçəsidir. Biz 
gənclər bəzi məqamlarda tənqidə səbəb olacaq məqamlar da axtarıb tapır və bəlkə 
də o dövrün hökmlərinə qismən bəraət verə bilərik. Bu dinimizə, Allahımıza olan 
inam və etiqadımızdan irəli gələ bilər. Lakin bu bir həqiqətdir ki, Nəsimi Allahın-
dan heç bir zaman imtina etməmiş, çünki o zaman Nəsimi kimi tarixi şəxsiyyət bu 
günki günümüzə qədər yaddaşlara hakim kəsilməz və sevilməzdir. Bu baxımdan 
Rəsul Rzanın "Son gecə "poeması Nəsimi obrazının son dəqiqəsinə kimi dönməz 
əqidə sahibi olduğunu sübut edən gözəl sənət əsəridir. 

 
Ölümə baş əyərmi 
idrak, həqiqət, 
ülvi eşq, təmiz məhəbbət?! 
Ölümsüzdür yaradan insan!!! 
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 Гюллу Сеидли  
Образ насими в поэме "Сон геджа"("Последний ночь") Расула Рза 

Резюме 
 

Статье мы анализироваем Насими как художественный образ, который 
Расул Рза посвяшает в поеме "Сон геджа"("Последний ночь"). Мы хорошо 
знаем Насими как поета. Но статье, мы обсуждаем Насими как образ с поемы 
"Сон геджа"("Последний ночь"). Он боец, даже при смерти верен принципам. 
Статье его чувство, внутренный мир с помошью стихов прекрасно отобра-
жаеться. Он не принимает мир таким, для него свобода человечиство очень 
важно. Поэтому, Насими стал легендой мировой литературы. Статье мы пос-
тарались показать Насими как человек, который не здаётся даже последний 
ночь жизни. 

 Gylly Saidli  
Nasimi as art image in the Rasul Rza's poem of "Son gedja"("Last night") 

Summary 
 

In this article we analyse Nasimi as art image, which Rasul Rza has dedicated 
the poem of "Son gedja"( "Last night") to Nasimi. We know Nasimi beautifully as 
poet. But in this article we discuss Nasimi as art image in the poem of "Son gedja" 
("Last night"). He is the fighter, also his last night. In this article, also Nasimi's 
feelings, inside world has been reflected with the poem. He doesn't accept such a 
world, freedom of the humanness is very important for him. Therefore Nasimi has 
been legend in the world literature. In this article, we analyse Nasimi as a person 
which doesn't surrender also his last night.  

 
Rəyçi: Professor Rafael Hüseynov  
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SABİR VƏ TATAR ƏDƏBİYYATI 
 

Açar sözlər: ədəbi əlaqə, cəhalətin tənqidi, Abdulla Tukay, Sabirin təsiri 
Ключевые слова: литературный связь, незнание критического, Габдулла 
Тукай, воздействие Сабира 
Key words: eternal connection, ignorance of critical, Abdulla Tukay, Sabir`s effect 
 

Türk xalqları arasında ədəbi əlaqələrin genişləndiyi bir dövrdə yaşayırıq. Tə-
bii ki, bu əlaqələr eyni kökdən, eyni qandan olan insanlar arsında həmişə olmuşdur. 
Xüsusi ilə 20 – ci əsrdə Türk xalqlarının demak olar ki, hamısı eyni taleyi yaşa-
dığından, bu əlaqələr lap da genişlənmiş və bu tale şair və yazıçıların əsərlərində öz 
əksini tapmışdır. Feodal əsarəti, cəhalət və avamlığın hökm sürdüyü dövrdə həm 
Azərbaycanda, həm də Tatarıstanda millətin uçuruma doğru yuvarlandığını görən 
ziyalilar kifayət qədər vardı. Azərbaycanda belə şər qüvvələrə qarşı mübarizədə 
Mirzə Ələkbər Sabir satiranı seçmişdisə, Tatarıstanda da xalqın halına yanan Tukay 
ilk dəfə bu üsuldan istifadə etmişdi. 

Tatar ədəbiyyatı nümayəndələri içərisində təkcə Tukayın yaradıcılığında yox, 
Məcid Qafurinin, Seyid Rəmiyevin, Dərdməndin şeirlərində də millətə olan sevgi, 
cani könüldən bağlılıq duyulur. 

Türk xalqlarının 20 – ci əsr ədəbiyyat nümayəndələrinin bir çoxunda Sabir 
ədəbi məktəbinin izləri var.Sabirin forma və məzmun cəhətdən mükəmməl olan 
poeziyasından təsirlənməmək mümkün deyildi. Abdulla Tukayın şeirlərini 
oxuduqca orada Sabirin ruhunu açıq – aydın görmək olur. Tukay da Sabir kimi 
millətin hər yöndən inkişafına özünü həsr etmiş, bu dövrdəki dini istismarlardan 
şikayətlənmişdir. Cəhaləti, mövhumatı tənqid etmiş və cahil ailələrdə böyüyən 
uşaqların gələcəyini düşünərək tarix boyu unudulmayan, beyinlərə həkk olunan 
şeirlər yazmışlar. Düzdü, Mirzə Ələkbər Sabirin dili açıq – aşkar, döyüşkən və 
mübariz olduğundan, şeirlərindəki tənqidi fikirlər daha təsirlidir. Məlumdur ki, 
Sabirin satiralarında elmin, məktəbin, oxuyub peşə sahibi olmağın vacibliyi və bu 
yolla da zülm və istismardan qurtulmağın mümkün olması vurğulanırdı. Mirzə 
Ələkbər Sabirin uşaq şeirləri silsiləsindən olan “Məktəbə təğrib” adlı şeiri daha çox 
məsləhət və tərbiyə xarakteri daşıyırdı. Elmsizliyi bəla hesab edən Sabir, uşaqları 
məktəbə təlim və tərbiyə, nəsihət almağa çağırırdı. 

 
Nəsihət al, nəsihət, 
Qıl kəsbi elmə qeyrət! 
Elmsizlik bəlası 
Müşkül olur həqiqət. 
Ey gözüm,ey canım! 
Get məktəbə cavanım. 
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Abdulla Tukayın Yaradıcılığına nəzər yetirdikcə, orada da atanın oğluna nəsi-
həti ilə səciyyələnən şeirini görmək mümkündür. Tukayın “Ata ilə oğul” adlı 
şeirinin məzmunu demək olar ki, Sabirin yuxarıda qeyd etdiyim şeiri ilə eynidir. 
Çünki bu şeirdə də Tukay da Sabir kimi atanın dilindən çıxış edərək, öz oğlunu ya-
zıb – oxumağa çağırmışdır. Fikir versək görərik ki, Tukay da elmsiz, biliksiz xalqı-
nın könlünü qaralmış hesab edir. Bu qaranlığın nurunu, çırağını elmdə görür. Tukay 
bela deyir: 

 
Yaz əziz oğlum qara taxcaya cız təbaçir ilə, 
Qaralmış könlünü nurlandır cızıb, ağ nur ilə. 
Üç cahillə dəyişilməz yazmağı bilən bir insan, 
Mərifət istər, üşənməz heç insan ola bir insan. 

 
 Mirzə Ələkbər Sabir və Abdulla Tukay arasında apardığım müqaisədə 

diqqətimi cəlb edən mövzu, hər iki sənətkarın yaradıcılığında geniş yer alan 
yaltaqlıq və ikiüzlülüyün tənqidi məsələsidir. Dini – imanı yalnız pul olan insanları, 
üzdə özlərini yaxşı göstərən, lakin daxilində, yəni, beynində, ürəyində daim xalqın 
başına açacağı oyun barədə düşünən dindarları hər iki şair özünəməxsus şəkildə, 
həqiqətən də kəskin bir dillə tənqid etmişdir. 

 
Sabirdə: Ey Xacə, çalış surəti – zahirdə qəşəng ol 
İstərsən özün sürəti – mənada cəfəng ol 

 
Tukayda: İçdən dinsiz olub, dışdan din, din desən 
Kasıbları düşmən görmək dindən desən 
 

Bu nümunələr Abdulla Tukayin, böyük şairimiz Sabirin yaradıcılığından təsir-
lənməsinin əyani sübutudur. Sabir yaradıcılığının böyüklüyü sərhədləri aşmaya bil-
məzdi. Bu yaradıcılıq bir xalqı yox, bir milləti oyatmağa qadir idi. Bir milləti oya-
dacaq qədər böyük qüvvəyə malik idi. 

Bu mövzuda yena başqa bir nümunəyə diqqət yetirək. Abdulla Tukayin “ Ya-
şamağa Dəyərmi ? “şeirindəki bəzi fikirlər, Sabirin bir şeiri ilə tamamilə eynidir. 
İkiüzlü , hər işdə öz xeyrini gözləyən rütbə sahiblərinin əlindən cana gəlmiş xalqın 
çəkdiyi sıxıntı və acıları görən Sabir ürəyi susa bilməzdi və bilmədi də. Sabir yazır: 

 
Yüzlərcə ziyan xalqa vur, öz xeyrini gözlə, 
Aldanma özün bir kəsə hüşyari zirəng ol. 
Gər məsləhət olsa işini qıl ikiüzlü, 
Bir yanda qoyun, özgə tərəflərdə pələng ol. 
At məsləkini bircə gecə həbsdə qalsan, 
Şeytanlığa adət edərək, zorla nəhəng ol! 

 
A.Tukayın “ Yaşamağa Dəyərmi ? “ şeiri ilə Sabirin bu şeiri arasındakı mü-

qaisə ilk dəfə tərəfimdən aparılmışdır. Bu şeir Sabirin Tatarıstan nümunəsidir de-
səm, bəlkə də səhf etmərəm. Tukay da yaşamağın mənasını ancaq aldatmaqda görən 
insanları tənqid etməkdən çəkinməmişdir. Tukay isə belə yazır: 
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“ Yaşamağa Dəyərmi ? “ 
Əlbət dəyər: dayanmadan desən yalan, 
Doğru sözlü insanlara yan almasan 
Vicdanından şeytan kimi uzaq qaçıb, 
Sən aldatsan, başqasına aldanmasan. 
 

Göründüyü kimi Tukay da Sabir kimi şeytanlığa adət edərək milləti aldadan, 
lakin özləri aldanmayan “ zirəngləri “ şeiri ilə, sözü ilə qamçılayırdı. 

Tatar realist ədəbiyyatının daha parlaq bir nümayəndəsi də Məcid Qafuri idi. 
Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında türkoloq Ramiz Əsgər Məcid 
Qafurinin irsini daha çox öyrənmişdir. Ramiz Əsgərin tərcümə etdiyi şeirlərə istina-
dən, Qafuri ilə Sabir arasındakı bağlılığı, Qafurinin hansı şeirinin Sabirin şeiri ilə 
həmahəng olduğunu aydınlaşdırmağa çalışdım. Məcid Qafuri də xalqı üçün ürəyi 
yanan biri idi. Yaradıcılığı ilə yaxından tanış olandan sonra deya bilərik ki, Qafuri 
da sözdə yalnız vətənpərvər olanları, “ nə işim var ? “ deyanlari, öz mənfəətləri 
naminə çalışanları tərbiyələndirməyə çalışırdı. 

 
Sabirdə: Millət necə tarəc olur olsun nə işim var? 
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? 
 

Deyərək yürüyənləri tərbiyələndirməyə, onların qəlbində vətən, millət sevgisi-
ni aşılamağa çalışdığı kimi , Məcid Qafurinin də şeirində bu fikirlərə, istəklərə rast 
gəlirik. O da vətəni sevən kəsin “ nə işim var ? “ deyərək gəzməsini mümkün hesab 
etmirdi. 

Qafuridə: Vətənsevər birində ola bilməz 
Nə işim var? Deyərəkdən yürümək 
 

Bu nümunələrə əsasən demak olar ki, Qafuri da Sabir ideyasının,Sabir istəyi-
nin və arzusunun davamçısı idi. Qafurinin “ Halımız “ şeirinin mövzusu da Sabir 
şeirlərinin mövzusu ilə həmahəngdir. “ Halımız “ şeirinda “ Ortaq dil yox artıq, hər 
yerdə qovğa “deyan şair təbii ki ,burada sadə xalqın sözünün heç yerdə keçmədiyi-
nə işarə edir. Zənginlərin kasıblara arxa çıxmamağından şikayətlənir. Mirzə Ələk-
bər Sabirin isə “ Əkinçi “, “ Fəhlə , özünü sən də bir insanmı sanırsan ? “ adlı şeir-
lərində haqqı tapdanan, vicdanını itirmişlər tərəfindən əzilən insanların həyatı əks 
olunub. 

Qafurinin “ Bir Tatar Şagirdinin Öz Əhvalından Şikayəti “ adlı başqa bir şeiri 
də var. Bu şeirdə həyatının on beş ilini mədrəsədə keçirən və bu illərin boşa 
getdiyindən şikayətlənən bir gənc təsvir olunur. 

 
Dərs alıb on beş il bu yavuz mədrəsədə, 
Öyrənmədim bir nəsnə də. 
Mən ağlamayım da kim ağlasın ? 
Düşünmədim ömrümü, axırımı 
Boşa yatdım, yatdım... 
Nadanlığa girib batdım. 
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Qafuri bu şeirdə mədrəsəni nadanlıq ocağı adlandırır. Burada hec bir dünyəvi 
elm öyrənməyən gənclərin günlərini yatmaqla, oyun oynamaqla keçirməsindən ürək 
yanğısı ilə söhbət açır. Sabir isə özünün “ Olmur olmasın “ bu münasibətlə şeirinda 
bela deyir: 

 
Ata 
Küçədə tullan, ey oğul, sənətin olmur, olmasın! 
Sənətə, dərsə, məktəbə rəğbətin olmur, olmasın! 
Və yaxud böyük şairin ; 
Tərpənmə amandır, bala, qəflətdən ayılma! 
Açma gözünü, xabi cəhalətdən ayılma 
Lay lay bala laylay ! 
Yat qal dala laylay ! 

 
Şeirindəki misralara diqqət yetirək. Qafuri şeirindəki fikirlər, Sabir şeirindəki 

fikirlər ilə üst – üstə düşdüyünü deya bilarik. Çünki Qafuri də öz mühitinda olan 
eybəcərlikləri, çatışmazlıqları eyni cür ifşa edib. Sabir , həyatlarını eyş – işrətə 
qurşanmaqla, gündə bir arvad almağı özlərinə adət etməklə yaşayan müasirlərinin 
əslində halına acıyırdı. 

Sabir 1890 – 1895 ci illərdə Şərqə səyahət etmiş,orda yaşayan xalqların ağır 
həyat şəraiti ilə tanış olmuşdur.Bu səfərdən sonra Sabir yaradıcılığına olan maraq 
biraz da artmışdır. Akademik Həmid Araslı bu haqda bela yazir: “ Xalq şairi 
M.Ə.Sabirin yaradıcılığı geniş bir sahədə təsir göstərmiş, Azərbaycan, İran, Öz-
bəkistan, Türkmənistan və Tatarıstanda yeni satirik şeir üçün nümunə olmuşdur...” 
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Мехсети Юсифова 

Сабир и татарскоя литература 
Резюме 

 
В этой статье показано литературный связи братских тюркских народов. 

В этой статье так же показано положительное влияние показано положитель-
ное влияние Сабира на Татарскую поэзию. Наша чел показать незаменимость 
искусство нашего Сабира. В этот же момент мы хотим показать что большой 
искусство оставила след не только в Азербайджанской поэзии, но во всем 
Туркестане, особенно в Татарской поэзии. Для развития Татарского народа 
так же сыграли большую роль Габдулла Тукай и Меджит Гафури. Мы ознако-
мились с их добродетельности. Конечно же, для развития и освобождения 
тиранство татарского народа сыграла большую роль, Азербайджанских 
поэтов, одним словам великого творчество нашего Сабира очевидно. 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 362

Mahsaty Yusifova 
Sabir and tatar literature 

Summary 
 

The eternal connection between twin people are presented in this article. The 
article is about a positive effect of a Azerbaijan great poet Sabir`s activities to Tatar 
literature. The mission is presentation of our peoples` of irreplaceable poet`s ama-
zing art. The same, mission is presentation the signs in all Turkish world, especially 
in Tatar literature. Now, lets have a look of Abdulla Tukay and Mecid Qafuri `s arts 
who have serviced for a progress of Tatar people. We are introduced the works 
which they have done for people. And also, in all this process Azerbaijani literature, 
Azerbaijani heroes, especially our great Sabir`s eternal arts has taken effect to the 
progress of Tatar nations, to escape from tyranny of this people. 

  
Rəyçi: Professor Tərlan Novruzov 
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"ANAMIN KİTABI" ƏSƏRİNİN ORTA MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ 
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Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Cəlil kimi dahilər yalnız dövrünün deyil, 

millətinin, xalqının, vətəninin həmişə olmuş və olacaq problemlərini əks etdiriblər. 
"Anamın kitabı" Azərbaycan ədəbiyyatında dramaturgiyanın ən dəyərli nümu-

nələrindəndir. Bu gün bu məzmunlu əsərlərin tədris prosesinə gətirilməsi cox 
əhəmiyyətlidir. Məlum məsələdir ki, vətəni sevmək hamının hər bir vətəndaşın 
müqəddəs borcudur. Kim bu şərəfli qanunu pozursa, doğma vətənini, doğma dilini 
bəyənmirsə, ona xor baxıb xəyanət edirsə, onu yadlara satırsa belə bir adamı həyat 
özü cəzalandıracaq. "Anamın kitabı"nın bütün məzmunundan doğan bu böyük, 
işıqlı ideya heç vaxt ölməyən, əhəmiyyətini itirməyən bəşəri ideyadır, həmişə canlı, 
həmişə təsirlidir. Vətənini, xalqını sevənlər üçün əbədi nümunə, örnək məktəbidir! 
Orta məktəblərdə bu cür ideyaların tədrisi şagirdlərimizdə xalqımızın, vətənimizin 
gələcəyi üçün böyük qorxu törədən mürtəce təmayüllərə, ideyalara qarşı mübarizə 
ruhunu oyatmaqdır.  

Hər bir şagirdi vətənimizin,millətimizin birliyi, müstəqilliyi, azadlığı, milli 
şərəfi, ləyaqəti, vətən və onun vətəndaşlıq borcu kimi ictimai, əxlaqi, fəlsəfi məsələ-
lər, bir sözlə vətənpərvərlik ideyası ilə tərbiyə edib, gələcək həyata hazırlamalıyıq. 
Əsl ziyalının əslində necə olmasını təbliğ etməliyik.Ziyalı olmaq, vətənini ölkədən 
kənarda təmsil etmək üçün nələrin vacib olduğunu, hansı xüsusiyyətlərə sahib ol-
mağın mühüm əhəmiyyət daşıdığını öyrətməliyik. Çünki bugünün şagirdləri saba-
hın ziyalılarıdır, sabah həm vətəndə, həm də vətəndən kənarda bizi təmsil edəcək bu 
millət övladları orta məktəbdən başlayaraq maddi və mənəvi dəyərləri və onlara ne-
cə qiymət verib, başqa xalqlar arasında təmsil etməyi öyrənməlidirlər.  

"Anamın kitabı" əsərinin əsasını böyük bəşəri ideyalar təşkil edir. Əsərdə 
qoyulmuş dilimizə, milli varlığımıza qarşı yönəldilmiş yad təsirlər, dini sxolastik tə-
lim, təhsil, tərbiyə, qadın hüquqsuzluğu, xeyriyyə cəmiyyəti və s. kimi məsələlər in-
di də bu və ya başqa dərəcədə, əhəmiyyətini, aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. 
Bu məsələlər barədə şagirdləri maarifləndirmək,düz yolu göstərmək hər bir müəlli-
min peşə borcudur. 

C.Məmmədquluzadənin ədəbi-dramaturji uğuru onda idi ki, bir ailənin 
həyatında bütöv bir xalqın, bir xalqın tale və arzularında bəşəriyyətin harmoniya, 
qurtuluş, azadlıq ideallarını kamil poetik formada, uzunömürlü model səviyyəsində 
obrazlaşdırmışdır 

Cəlil Məmmədquluzadənin bu dram əsəri XX əsrin əvvəllərindəki Azərbay-
can cəmiyyəti, xüsusilə də Azərbaycan ziyalıları haqqındadır. Pyesin əsas ideyası 
Vətənə, xalqa, ana dilinə sadiq olmağa çağırışdır. Əsərdə müxtəlif dövlətlərə meyli 
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olan ziyalıların səhv yol tutduqları tənqid olunur. Müəllifə görə, xalqın nicat yolu 
kiminsə, hansı dövlətinsə ağuşuna atılmaq yox, Vətən ideyası ətrafında birləşmək-
dədir. 

Əsərin əsas surətləri bir atanın, bir ananın övladları olan üç qardaşdır: Rüstəm 
bəy, Mirzə Məmmədəli və Səməd Vahid. Bu qardaşlar ilk növbədə geyimləri ilə 
fərqlənirlər. Rusca ali təhsil almış Rüstəm bəy "intelligent" paltarındadır, yəni pid-
jak və jilet geyib, qalstuk taxır (O, xarici görkəmi ilə bərabər milli simasini itirmiş, 
özünün də xəbəri olmadan doğma vətəninə xalqina yad ögey bir adama çevrilmiş-
dir). İranda oxumuş Mirzə Məmmədəlinin başında uca İran börkü, əynində uzun 
İran geyimi(O,milli süurunu təfəkkürünü sxolastik dini anlayişlara,səriyyət ehkam-
larina qurban vermişdir). İstanbulda oxumuş Səməd Vahid isə başına qırmızı fəs 
qoymuşdur(O, ana dilinə xor baxır, onu osmanlı ləhcəsi ilə əvəz etmişdir). Qardaş-
ların geyimləri kimi zövqləri, dünyagörüşləri də fərqlidir. Ataları mərhum Əbdülə-
zim vətənpərvər və qeyrətli bir kişi olduğu halda , oğlanları milli ənənələrdən ta-
mam uzaqdılar, demək olar ki, yaddırlar. Onlar təhsil aldıqları dillərə meyl göstərir-
lər. Onlar o qədər fərqlidilər ki, bir ailədə, bir otaqda belə qalıb işləyə bilmirlər. 

Əsərdəki hadisələr son nəticədə Vətəni təmsil edən Ananın, yəni Zəhrabəyim 
surətinin üzərində mərkəzləşir. Oğullarının bir-biri ilə dil tapa bilməmələri ananı 
dərdə salır. Ananın sözlərinin təsirsiz qaldığını görən Gülbahar qardaşlarının bir-biri 
ilə yadlaşmasında onların kitablarını günahkar bilir. Buna görə də o həmin kitabları 
yandlıraraq, anasının qoynunda gəzdirdiyi vəsiyyəti oxuyur. Müəllifin "Anamın 
kitabı" rəmzi adını verdiyi bu kitab əslində Vətənin kitabıdır. Kitabda ata öz 
övladlarına Ana ətrafında birləşməyi vəsiyyət edir. 

Bu ailə çərçivəsi içərisində müəllif dil, din, məktəb, maarif, mədəniyyət, 
ədəbiyyat, qadin azadliği, xeyriyyə cəmiyyəti, xalqa münasibət, dövlət senzoru və s. 
kimi o zamanki ictimai fikri məşğul edən məsələləri müzakirəyə qoyub həll edə 
bilərdi. İş bunula bitmirdi... Baş məsələ müxtəlif mədəniyyət mərkəzlərində təhsil 
almiş üç qardaşin bir-birinə zidd görüşləridir. Mirzə Cəlil öz qabaqcil, tərəqqipərvər 
fikirlərini Zəhra bəyimin və Gülbaharin dili ilə ifadə edir. Bu fikirlər nədən 
ibarətdir? Diqqət yetirsək görərik ki,bu fikirlər bütün qabaqcil mütəfəkkirlərin və 
yazicilarin, xususilə rus inqilabçi-demokratlarinin tərəqqipərvər görüşlərini ifadə 
edir.Onlar dəfələrlə göstərmişlər ki ,ümumbəşəri ideallar yuksəkliyinə yalniz o 
adamlar ucala bilərlər ki,öz xalqina ,doğma vətəninə namusla xidmət etməyi 
bacarsınlar,öz milli mədəniyyətinə,xalqinin yaratdigi maddi və mənəvi sərvətlərə 
xor baxanlar nə öz vətənlərinə nə də bəşəriyyətə heç bir fayda verə bilməzlər. 
“Anamin Kitabi” yüksək bədii səkildə məhz bu yollari ifadə edir.Dramaturqun bu 
gözəl əsərində xalqa münasibət,vətənə sədaqət,başqa millətlərin mədəniyyətindən 
istifadə etmək yollari və digər mühüm məsələlər irəli sürülmüşdür. 

90-cı illərin sonlarından etibarən Azərbaycan təhsil sisteminə tətbiq olunan 
fəal/interakiv təlim metodu keçilən dərslərin həm formasını, həm məqsədini dəyiş-
mişdir. Artıq dərslərdə əsas məqsəd şagirdlərə materialı tam hazır vermək deyil, hə-
min material haqda motivasiya vermək və keçiləcək dərsi uşaqların özlərinə tapdır-
maqdır. Bu cür tədris müəllimlərdən böyük ustalıq tələb edir.  

XI siniflərdə ədəbi əsərlərin tədrisinə təxminən 4-5 saat vaxt nəzərdə tutulur, 
həmin vaxtı ümumi şəkildə aşağıdakı kimi planlaşdırmaq olar: 
1. Əsər haqqında ümumi məlumatın verilməsi. 1saat 
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2. Əsərdən verilən parçanın oxusu və məzmunu üzərində iş.1saat 
3.Əsərdən verilən parçaların oxusu və məzmunu üzərində iş. 1saat 
4. Əsərin təhlili. 1saat 

Fəal/interaktiv texnologiyası əsasında əsər haqqında ümumi məlumatın 
verilməsi (dərs nümunəsi ) 

     
 XI sinif 
 
Mövzu: C.Məmmədquluzadə " Anamın kitabı" əsəri haqqında ümumi 

məlumatın verilməsi 
Məqsəd: a) vətən, millət, xalq, ziyalı anlayışlarının Mirzə Cəlilin ömür 

yolunda 
b) əsər haqda ümumi məlumatın verilməsi,  
c) şagirdərin təfəkkür və nitqinin inkişaf etdirilməsi . 
Üsul: Beyin həmləsi, BİBÖ, müsahibə, müzakirə 
Dərsin tipi : induktiv(yeni bilik veren dərs) 
Təlim forması: Kollektiv, kiçik qruplarla iş 
Təchizat: Mirzə Cəlilin şəkli, internetdən "Anamın kitabına"na aid Mirzə 

Cəlilin eyni adlı əsərinə çəkilmiş kinofilmdən bir epizodu əks etdirən internet 
resursları 

Dərsin mərhələlərinə görə təxmini vaxt bölgüsü: 
1) Sinfin təşkili və ev tağşırıqlarının yoxlanması.3 dəq 
2) Motivasiya.4 dəq 
3) Tədqiqatın aparılması. 7 dəq 
4) Məlumat mübadiləsi. 10 dəq 
5) Məlumatın müzakirəsi və təşkili. 7 dəq 
6) Nəticələrin çıxarılması. 4 dəq 
7) Yaradıcı tətbiqetmə.7 dəq 
8) Refleksiya və ev tapşırığının verilməsi. 3 dəq 
 
Cəmi: 45 dəq 
1.Sinfin təşkili və tapşırıqların yoxlanması. 
2. Motivasiya. Müəllim proyektorun köməyi ilə şəkillər göstərərək yönəldici 

suallar verir: Məsələn C.Məmmədquluzadənin şəklini göstərərək, bu kimdir?-sualı-
nı veririk. Cavab geldikdən sonra - "Anamın kitabı"na aid Mirzə Cəlilin eyni adlı 
əsərinə çəkilmiş kinofilmdən bir epizodu proyektor vasitəsi ilə göstərib, "Uşaqlar, 
Mirzə Cəlilin “Anamin Kitabi” əsəri haqqında biz nə bilirik? " soruşub, (təbii ki, XI 
sinif şagirdlərinin Mizə Cəlil və onun yaradıcılığı haqda artıq kifayət qədər 
məlumatlıdırlar), BİBÖ-cədvəli qurub, əvvəlcə bildiyimiz məsələləri qeyd edirik, 
sonra nəyi bilmək istədiyimizi qeyd edirik. 

Bilirik İstəyirik bilək Öyrəndik 
... ... ... 

 
Tədqiqat suali: -Sizcə, bu əsərdə Mirzə Cəlil dövrünün hansı aktual 

problemlərinə müraciət edib? Necə fikirləşirsiniz " Anamın kitabı" əsərində ana 
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dilinə nə kimi təsirdən söhbət açıla bilər? Nəyə görə o məhz bu mövzuya müraciət 
etmişdir? 

3.Tədqiqatın aparılması. 
Müəllim şagirdləri qruplara bölür və onlara iş vərəqləri paylayır. Hər qrupa 

işin aparılması üçün tapşırıqlar verir, icra vaxtı və iş qaydası elan edilir. Qrup 
üzvlərinin tədqiqat tapşırığının yerinə yetirilməsində necə iştirak etdiyinə nəzarət 
edilir. 

Qrup tapşırıqları: 
I qrup: Ana dili insan üçün nə qədər önəmlidir və bunun səbəbini nədə 

görürsünüz, qardaşların yad dillərə olan marağını necə dəyərləndirirsiniz? 
Cavablarınızı əsaslandıraraq qeyd edin 

II qrup: "Məsləkayrı qardaşlar"ı bədiiləşdiməkdə C.Məmmədquluzadə hansı 
məqsədi güdmüşdür? 

III qrup: C.Məmmədquluzadə dramaturgiyası nə ilə fərqlənir? 
IV qrup: Əsəri tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan "Vətən kitab"ı adlandırmaq 

olarmı? 
4.Məlumat mübadiləsi. 
Qruplarda iş başa çatdıqdan sonra hər qrupdan bir nəfər (lider və ya başqa bir 

şagird) qrupun iş vərəqini lövhədən asır və öz təqdimatlarını edərək, şagirdləri 
qrupun nəticələri ilə tanış edirlər. Digər qruplardan suallar olarsa ona cavab verilir. 
Şagirdlərin təqdimatları qiymətləndirilir. 

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili(təsnif olunmasi, qruplaşdirılması). 
Bu mərhələdə təqdimatlara nəzər salınır. Onlarda əks olunan məlumatların 

ümumiləşdirilməsi və yekunlaşdırılması baxımından işlər görülür. Bunun üçün 
müəllim yardımçı suallardan istifadə edir. 

1. C.Məmmədquluzadənin ana dilinə və vətənə münasibətini necə 
dəyərləndirirsiniz ? 

 2. “Anamin Kitabi” əsərinin bu günümüz üçün əhəmiyyəti nədir? 
Məlumatların ümumiləşdirilməsi, ümumi qənaətin ortaya qoyulması ilə bu 

mərhələyə yekun vurulur. 
6.Nəticələrin çıxarılması.  
Müəllim tədqiqat sualına və fərziyyələrə qayıdaraq nəticələri elan edir. 

Motivasiya mərhələsində istifadə etdiyimiz BİBÖ cədvəlinin "Öyrəndik" hissəsində 
hansı yeni məlumatları öyrəndiyimizi qeyd edirik. 

7. Yaradıcı tətbiqetmə. 
1. "Bu əsər məndə hansı düşüncələri oyatdı" adlı esse yazın. 
2. Əsərdə aldığınız təəssüratı ifadə edin. 
Əsərlərin tədrisində yeni texnologiyaların tətbiqi maraqlı nəticələrlə müşayiət 

olunur. Fəal/interaktiv metod dərsdə rəngarəng iş növlərinin, metod və priyomların 
tətbiqini tələb edir. Bu rəngarənglik, müxtəliflik o vaxt faydalı olur ki, yerində 
olsun, məqamına düşsün. Bu cür dərslərin təşkili orta məktəb şagirdlərinə azad fikir 
ifadə etməkdə, bədii əsərlərə, onlarda qeyd olunan problemlərə obyektiv qiymət 
verməkdə yardımçı olur, şagirdlərə geniş imkanlar yaradır. 
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Types and forms of literature lessons 
Summary 

 
İn the article was described new teaching methods for the teaching C. 

Mammadguluzade's "My mother's book" work in secondary school. Theme of the 
work , problems, analyzing and evaluating the problem by the students were 
reflected İn the article. Use of new technologies in the teachings are accompanied 
by interesting results. Active/Interactive method requires the practice of various 
types of works, methods and approaches. These variety and diversity are helpful 
only when they are used in appropriate place and time. This type of teaching helps 
students to express their opinions, to objectively evaluate the problems of the 
writings and to broaden their horizons 

 
А.Даллакова 

Виды и формы уроков по литературе 
Резюме 

 
В статье описывается новые методы обучения в средней школе произве-

дения Д.Маммедгулузаде "Книга Матери". В статье разъясняются тема произве-
дения, поставленная в нем проблема, а также анализ и оценка этой проблемы 
учениками на уроке. В приложении современних технологий в изучении 
произведений наблюдаются интересные резулътате активный/интерактивный 
метод требует освания различных вивод, методов и приемов работы. Это 
разнообразио бывает полезно в случае уместности во время проведения урока. 
организация уроков такого тема обусловливает зарождение у учеников средней 
школы выражение свободного мышления, объек тивной азенки появившихся 
проблем, создает широкие возможности в проявлении творческих сил 
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«Həmail” romanı tamamilə fərqli bir mövzuya, yəni Orta əsrlərin ən əhəmiy-

yətli hadisələrindən biri hesab edilən Səlib yürüşlərinə həsr olunmuşdur. Skott bu 
əsərində yalnız əsas diqqəti fərqli bir mövzuya yönəltməmiş, eyni zamanda Səlib 
yürüşlərinin ən məşhuru sayıla biləcək “Üçüncü Səlib yürüşü”ndən bəhs etmişdir. 
«Həmail” romanında Şərqə aid motiv və mövzulara daha çox rast gəlinir və 
üstünlük Şərqə verilir. 

«Həmail” romanı Səlahəddin Əyyubinin şəxsiyyətini şərqlilərə məxsus 
müsbət keyfiyyətləri ilə ortaya qoyan və beləliklə Şərqə fərqli bir baxış bucağı tə-
min edən bir romandır. Skottun əsl məqsədi də elə budur və roman boyu bunu oxu-
cuya bilərəkdən hiss etdirir. Kennet ilə Səlahəddinin ilk qarşılaşarkən bu iki qəhrə-
man bir-birinə qarşı qızğın döyüşə girir. Lakin hər ikisi bir-birini məğlub edə bilmə-
yərək, sonda dost olurlar. Yazıçı Qərbin məğlub olmasını istəmədiyi kimi, Səlahad-
dinin şəxsində Şərqin məğlub edilməsinə də razı deyil. Skott bu ilk qarşılaşma ilə 
birlikdə Səlahəddinlə Kennet arasındakı əlaqələr zəncirinin ilk halqasını meydana 
gətirmiş olur. Yazıçı, bu iki fərqli insanı romanın gedişatı boyu təkrar qarşı-qarşıya 
gətirərək və xüsusilə Kenneti Səlahəddin Əyyubinin, bir sözlə Qərbi Şərqin kömə-
yinə ehtiyac duyacaq bir mövqedə təqdim edir (4, səh. 126). 

Tarixi romanın tarix əsəri olmadığını çox yaxşı dərk edən Skott, əks etdirdiyi 
tarixi hadisəni əsərinə yalnız bir fon təmin edəcək şəkildə təsvir etmişdir. Bir sözlə, 
Skottun romanı bədii düşüncənin məhsulu olub gerçək hadisələrdən və insanlardan 
bəhs etdiyi qədər uydurma hadisə və insanlardan da bəhs edir. Üstəlik, uydurma 
hadisə və insanların həqiqi hadisə və insanlardan daha çox ön plana çıxması bədii 
əsərlərdə tez-tez təsadüf olunan bir haldır. Bu romanda müəllif bütün bunların 
öhdəsindən çox gözəl gəlmişdir. Romanda yazıçı oxucuya “Üçüncü Səlib yürüşü” 
şəraitində olduğunu hiss etdirir, bu müharibə və müharibədə baş verən hadisələr isə 
arxa plana keçrilir. Müəllif romanda “Üçüncü Səlib yürüşü”ndə iştirak etmək üçün 
yurdu Şotlandiyanın tərk edərək kilometrlərlə uzaqlardakı Fələstinə gedən Kennet 
adlı bir templi cəngavərinin hekayəsini vermək istəmişdir. Skott baş qəhrəman kimi 
romandakı tarixi şəxsiyyətləri deyil, Kenneti ön planda vermişdir (6, səh 75). 

Kennetin xarici görünüşünü və olduğu bölgəni təsvir edən yazıçı ona doğru 
sürətlə yaxınlaşan təhlükənin - atlı bir müsəlman əsgərinin ortaya çıxmasını addım-
addım izah edərək yaratdığı gərgin atmosferin həyəcanını da yavaş-yavaş artırır. 
Ədib bunu Kennet ilə müsəlman saraçinin toqquşması bir daha sübut edir. Lakin, 
Skott bu iki şəxsi əsla bir-birinə düşmən etmək niyyətində deyil. Skott bu mövqeyi-
nin səbəbini oxucuya dərhal bildirməyib romanın gedişatına buraxır. Kennetin üz-
üzə gəldiyi adam islam ordusunun sərkərdəsi Səlahəddin Əyyubi sıravi bir əsgər 
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görkəmindədir. Onun əsl şəxsiyyəti romanın əvvəllərində gizli saxlanılır. Müəllif bu 
iki şəxsi roman boyunca bir-birlərinin dostu kimi görmək istəyir. Səlahəddin 
Əyyubi ilə cəngavər Kennetin kimsəsiz səhrada ilk dəfə qarşı-qarşıya gəlməsini 
təsvir edən bu səhnə, əksər alimlərin diqqətini çəkmişdir. Onlar bu səhnəni Qərbin 
Şərqə baxışı nöqteyi nəzərindən yüksək qiymətləndirmişlər (7, səh 38).  

Skottun «Həmail” romanının qəhrəmanı Kennet, Fələstin çölləri kimi bir yer-
də, tək gəzən bir saraçinlə, heç birinin də qalib gəlmədiyi bir döyüşə girməli olur, 
daha sonra səlibçi olan Kennet ilə qiyafəsini dəyişdirən Səlahəddin bir-biri ilə söh-
bət edərkən o, müsəlman rəqibinin heç də pis bir adam olmadığını üzə çıxarır. 

Skottun bu əsəri irqi, dini və coğrafi baxımdan fərqli xüsusiyyətlərə malik 
olan Səlahəddin vasitəsilə başqalarını düşünməyin müsbət xüsusiyyətini göstərməyə 
çalışır. Səlahəddin əsərin əvvəlində necə təqdim olunmasına baxmayaraq, əsərin 
sonunda artıq yalnız bir "şərqli" deyil, eyni zamanda hamı tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilən və özünün müsbət xüsusiyyətləriylə şəxsiyyətini təsdiq edən bir lider 
kimi insanlara müsbət təsir göstərməsilə xüsusilə fərqlənir. Səlahəddin Əyyubi 
əslində rəqibini yüksək qiymətləndirir. Bu onun zəifliyini deyil, əksinə rəqibini ona 
qardaş edən müsbət cəhəti olduğunu bir daha sübut edir. 

Skott, qəsdən Səlahəddinin mənfi cəhətlərini göstərən səhnələrdən qaçır. Ro-
manın beşinci hissəsinin sonunda Səllahəddinin sirli bir şəkildə yox olur. Romanın 
bu ilk beş hissəsində yazıçı Səlahəddinin fərqli bir dünyanın nümayəndəsi olduğunu 
göstərir. Müsəlman, şərqli, saraçin və ya qiyafəsini dəyişdirmiş Səlahəddinin Qərb 
ya da avropalılardan fərqli olduğu dərhal diqqəti özünə cəlb edir. Bununla belə, o 
özünün əsla sıravi bir insan olmadığını, hətta qərblilərdən daha üstün xüsusiyyətlərə 
malik olduğunu sübut edir.  

Kennet ilə müqayisədə Səlahəddin ondan daha soyuqqanlı, eyni zamanda da-
ha sürətli qərar verən bir insan kimi göstərilir. Səlahəddin qətiyyən cahil deyil; əksi-
nə, Qərbi və onun mədəni keçmişinə dair bütün məlumatları yadında saxlayır və ye-
ri gəldikcə bütün müzakirələrdə və mübahisələrdə öz fikirlərini qorxmadan irəli sü-
rə bilir. O, düşüncəsiz addım atmır, həyata keçirmək istədiyi planlarının nəticələrini 
əvvəlcədən görməyi bacarır. Kennetin tərəddüdlü vəziyyəti ilə müqayisədə onun 
mövqeyi daha inamlı görünür. Bu cəhətləri onun yüksək ağıl və cəsarət sahibi oldu-
ğu görünür. Bir sözlə, ilk hissələrdəki Səlahəddin ya da şərqlinin şəxsiyyəti mənfi 
olmaqdan daha çox müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Oxucunun Səlahəddin haq-
qında əldə etdiyi təəssürat, Kennet haqqında əldə etdiyi təəssüratla müqayisədə da-
ha böyükdür. Beşinci hissənin sonunda cəngavər Kennetin şəxsi keyfiyyətləri haq-
qında şübhələr davam etdiyi halda, Səlahəddinin şəxsiyyəti tam dəqiqləşir. 

Yazıçı altıncı hissədən etibarən romanda digər tarixi şəxsiyyət olan İngiltərə 
kralı Riçarddan söz açmağa başlayır. Riçard, eyni zamanda “Üçüncü Səlib 
yürüşü”nün başçısıdır. Səlahəddin Əyyubi qısa bir müddətdə arada görünməsə də 
onun adı tez-tez xatırlanır.  

Skott altıncı hissədə Kral Riçardın dilindən Səlahaddini tərifləyərək "Şərqin 
tarixində Səlahəddindən böyük bir şəxsiyyət görünməmişdir" ifadəsini işlədir. Ro-
manın əsl maraqlı cəhətlərindən biri də yazıçının Riçardı təsvir edərkən əslində 
Qərb dünyasının o zamanki vəziyyətini göstərməsidir. Kralın başı qarışıq, düşdüyü 
çətin vəziyyətdən özünü qurtarmağa çalışan görünüşü, təsirsiz və sanki funksiyasız 
vəziyyəti və heç cür müalicə edilə bilməyən xəstəliyi əslində Orta əsrlər 
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Avropasının o dövrki vəziyyətini əks etdirir. Skottun Şərq dünyası ilə Avropa 
arasında hər sahədə diqqətə çarpan bir ziddiyyət olduğunu burada da göstərməyə 
çalışaraq bu barədə öz şəxsi mövqeyini də biruzə verir (7, səh 53). 

Kral Riçard ordusunda nəsə bir uğursuzluq olduğuna inanır; bu da o dövrün 
Avropasının ağlın gücündən deyil. fövqəltəbii qüvvələrin gücündən istifadə etməyə 
daha çox üstünlük verdiyini göstərir. Riçardın görünüşü köhnə, gəncliyini itirmiş 
Avropa mədəniyyətini təmsil edir. Oxşar vəziyyət səlibçi ordusunun əsgərləri və 
cəngavərləri üçün də xarakterikdir. Onlar üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmə-
yən və ideallarını itirmiş məqsədsiz fərdlər kimi hərəkət edirlər. Orduda olanların 
çoxu bu yürüşün əsl səbəbini və özlərinin bu uzaq torpaqlarda hansı işlər görməli 
olduqlarını anlaya bilmirlər. Orduda söz sahibi olan insanların bir çoxu isə açıq 
şəkildə kralı devirib yerinə keçməyi planlaşdırırlar. Səfərə qatılan fərqli millətlərə 
mənsub əsgərlər bir-birlərinə qarşı qərəzli davranırlar. Buna görə də Riçard ordunun 
və ümumi mənada səlibçilərin gələcəyi haqqında pessimist fikirlərə malikdir. 
Skottun bu şəkildə təqdim etdiyi Qərb dünyası özünü bu çıxılmaz vəziyyətdən qur-
tarmaq üçün bir həll yolu axtarmaqdadır. Müəllif açıq şəkildə ifadə etməsə də, üs-
tüörtülü bir şəkildə bir həll yolu təklif edir. Skottun bu baxımdan istifadə etdiyi 
strategiya daha maraqlıdır. Belə ki, yazıçı ilk əvvəl Səlahəddin Əyyubini qısa müd-
dətdə hadisələrdən kənarda saxlayaraq daha sonra sanki bir gənclik peyvəndinə 
möhtac vəziyyətə düşmüş Qərbin artıq köhnəldiyini göstərir (1, səh. 14).  

Skottun həll yolunu göstərmək, hadisələrə yenidən sürət qazandırmaq və Qər-
bi çıxmaz şəraitdən xilas etmək üçün təqdim etdiyi Səlahəddin Əyyubi qısa müddə-
tə və sirrli şəkildə yox olsa da yenidən meydana çıxır. Belə ki, yeddinci hissədə -
qarşımıza çıxan adam zahirən Səlahəddin Əyyubi tərəfindən Kral Riçardın xəstəli-
yinin müalicə edilməsinə kömək etmək üçün təyin edilərək səlibçi ordusunun qə-
rargahına göndərilən əl-Hakim adlı bir həkim əslində Səlahəddin Əyyubinin özüdür. 

Əl-Hakim hər cəhətdən şərqlidir. O öz geyimi, hərəkətləri, sözləri və rəftarı 
ilə avropalılardan fərqlənir. Skottun yaratdığı əl-Hakim, yəni Səlahəddin obrazı üz-
də həmişə eyni qalır. Əl-Hakim həqiqətən də öz işində ustadır. Hərəkətlərindən 
onun asanlıqla təzyiq altına düşməyən, uduzmağı qəbul etməyən bir şəxs olduğu 
aydın olur. Buna görə başlanğıcda həmişə davam edən alçaldıcı və təhqiredici 
sözlərlə həkimə hücum edən səlibçilər, bir müddət sonra bu rəftarlarından imtina et-
mək məcburiyyətində qalırlar. Onlar tezliklə dərk edirlər ki, əl-Hakim yalnız yaxşı 
bir həkim deyil, eyni zamanda müdrik bir adamdır. Sağlam və keyfiyyətli bir təhsi-
lin və yaxşı bir mədəni təcrübənin göstəricisi olan sözləri bunu açıqca sübut edir. 
Bu səbəbdən əl-Hakimin söylədikləri avropalılara əcaib və anlaşılmaz gəlir və bura-
da mədəniyyət ayrı-seçkiliyi bir daha özünü göstərir. Çüki, Şərq o dövrlərdə 
məlumatın da vətəni idi. 

Skottun romandakı əsas avropalı obrazı Kennetdir, ancaq cəngavərin özünü 
yetişdirmə istəyi, daha doğrusu imkanı olmadığından, əl-Hakim bu vəzifəni könüllü 
olaraq boynuna götürür. əl-Hakim, yəni Səlahəddin Əyyubi romanın əvvəlindən bə-
ri Kennetə rəğbət bəsləməklə onun digər səlibçilərlə eyni səviyyədə tutulmaması 
lazım olduğuna inanır; ona görə cəngavərin tək qüsuru heç vəchlə cəsarətini toplaya 
və müstəqil hərəkət edə bilməməsi, xüsusilə də etdiklərinin fərqində olmamasıdır. 
Başqa sözlə, Sultan Səlahəddin, Kennetin xaraktercə yaxşı niyyətli bir insan 
olduğunu bilir və buna görə də onun hər cür köməyə layiq olduğunu düşünür. 
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Səlahəddin Əyyubinin bir şərqli kimi üstünlüyünü sübut edən xüsusiyyətlərindən 
biri də budur ki, Sultan Səlahəddin Əyyubi düşmənlərinə müəyyən bir prizmadan 
yanaşaraq onları tamamilə yox etmək əvəzinə bəzi qruplara ayırır, ağıllı düşmən he-
sab etdiyi insanları müxtəlif yollarla öz tərəfinə çəkmək yolunu seçir. Beləliklə də, 
bir tərəfdən öz dövlətinin gələcəyinə təhlükə yarada biləcək ünsürləri aradan qaldı-
rır, digər tərəfdən isə dünya sülhünə nail olur. 

Kral Riçardın müalicəsinə başlayan əl-Hakim müalicə ilə birlikdə romana adı-
nı verən "Həmail"i, yəni, tilsimi da istifadə etməyə başlayır. "Həmail"dən əl-
Hakimin xəstələri müalicə etmək üçün istifadə edir. Kiçik bir kisə içərisində olan 
"Həmail", məzmunu haqqında heç bir məlumat verilməyən əsrarəngiz bir maddə ki-
mi təqdim edilir. Romanda tilsimin məzmununu gizli saxlanılması bu maddənin 
möcüzəvi xüsusiyyətə malik olmasını göstərir. Əl-Hakimin müalicəsinin get-gedə 
Riçarda müsbət təsir göstərməsi bunu sübut edir. Müalicənin müsbət nəticələri baş-
lanğıcda əl-Hakimə, yəni Şərqə mənfi münasibət göstərən qərblilərin bu bağışlan-
maz səhvini bir daha sübut edir. Səlibçi ordusu içərisində əl-Hakimə hələ şübhə ilə 
baxan insanlar olsa da kral Riçard əl-Hakimə çox güvənir. Müəllif əsər boyunca 
kral Riçardın səlib ordusunda baş verənlərdən narahatlıq duyan, lakin bunların 
qarşını ala bilməyən bir şəxs kimi göstərir. Ədib Riçardı digər səlibçilərdən ayır-
maq, onu fərqli bir mövqedə təsvir etsə də ona çox böyük ümid bəsləyir (3, səh 69).  

Səlahəddin Əyyubinin məntiqi olaraq tələskənlik etməyib hərəkətə keçmək 
üçün ən uyğun zaman və şərtləri gözləyir. Səlibçilərin ordusunda həkim vəzifəsini 
icra etdiyi müddətdə səlibçilərdə, xüsusilə də kral Riçardda müəyyən bir müsbət 
təəssürat yaradan əl-Hakim, kompramissiz rəftarıyla hamının diqqətini cəlb etmiş 
və müəyyən qədər nüfuz sahibi də olmuşdur. O düşünür ki, bundan sonra öz düşün-
cə və məqsədlərini reallaşdıracaq, o cümlədən, “səlibçi yürüşləri”nin xristiyanların 
ziyanına nəticələnməsi üçün planlarını həyata keçirə biləcəkdir.  

Ancaq, bunun reallaşa bilməsi üçün Sultanın əvvəlcə bir qığılcıma ehtiyacı 
vardır. O, səlibçilərin ordusunda uzun müddət gizli davam edən və onun da xəbər-
dar olduğu iğtişaşın bu və ya digər şəkildə baş verməsini gözləyir. Bununla o həm 
“Üçüncü Səlib yürüşü”nü zərərsizləşdirməyi, həm də Kennetə kömək etməyi dü-
şünürdü. Səlahəddinin işinə yarayacaq bir hadisə çox keçmədən meydana gəlir və 
səlibçi ordusunun qərargahındakı İngiltərə bayrağı naməlum şəxslər tərəfindən yer-
indən oğurlanıb cırılır. Kral Riçard tərəfindən açıq bir təhqir kimi xarakterizə edilən 
bu hadisə, ordudakı sui-qəsd və Kral Riçardı devirmək istəyən başqa şəxslər 
tərəfindən reallaşdırılmış olsa da, cinayət həmişə irqçi təzyiqlərlə qarşılaşan Kenne-
tin üzərinə yıxılır. Kralın bir rəhbər kimi çatışmayan və ən zəif cəhəti isə bu hadisə-
nin əslini araşdırmaq əvəzinə böhtanlara inanıb cəngavər Kenneti edamla cəzalan-
dırmağa qərar verməsidir. Kennetin haqsız bir hiyləyə məruz qalmasını filosofcası-
na soyuqqanlı bir şəkildə qarşılayan Səlahəddin Əyyubi, Kral Riçardı qərarından 
döndərmək və günahsız cəngavəri ölüm cəzasından qurtararaq öz qərargahına 
gəlməyə razı salmaq üçün cəhd etmək qərarına gəlir. Belə ki, Kennetə verilən cəza 
Səlahəddin Əyyubinin bir şərqli kimi daha bir müsbət xüsusiyyətinin aşkar 
olmasına səbəb olur. Səlibçilər arasında Kennetin ölüm cəzasına məhkum edilməsi-
nə heç kim reaksiya vermir, əksinə bu cəzanın verilməsinə xüsusilə də irqi ayrı-
seçkilik baxımından sevinirlər. Skott burada da Qərblə Şərqi müqayisə etməklə Şər-
qin daha üstün olduğunu göstərir. əl-Hakimin nəticədə heç bir yaxşılıq gözləmədiyi, 
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üstəlik də düşmən mövqeyində olan bir adama yalnız onun yaxşı bir insan olduğuna 
inanması və haqsız bir vəziyyətin qarşısını almaq istəməsi səbəbindən kömək et-
məsi, onun ümumbəşəri dəyərlərə hörmətinin olduğunu göstərir.  

Kennet bütün bunlara baxmayaraq nə qədər əl-Hakimə şübhəli yanaşmağa 
davam etsə də, hadisələrin gedişatı oxucuya cəngavəri xilas edəcək tək adamın yenə 
əl-Hakim olduğunu göstərir.  

Şərqdə humanizm, Qərbdə şəxsi mənfəət və qısqanclıqlar ön plandadır. Skott 
əslində səlib yürüşlərinin müvəffəqiyyətsizliyə məhkum olmasını da bu səbəblərlə 
izah edirək Şərqlə Qərbi idealizm nöqtəsində da qarşılaşdırır. Şərqlilər uğur üçün 
lazım olan şeyləri yerinə yetirmək baxımından qərblilərdən daha üstündür, bu 
səbəbdən də onların müvəffəqiyyət qazanmaları daha çox mümkündür. Romanın 
sonunda Səlahəddin Əyyubi bu tilsimli daşı Avropaya göndərir, lakin bu daş orada 
öz əvvəlki əsrarəngiz gücünü itirmiş olur.  
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Aliyev Agshin  
The image of a man in oriental novel Talisman  

Summary 
 

In the article "The image of a man in oriental novel Talisman" explores the 
influence of the eastern, themes, ideas, motifs and images on tvorchenstvo zametel-
nogo English romance of Sir Walter Scott. "The Talisman" is a novel about the cru-
sade attacks. Kenneth is the hero of the novel. Sir Kenneth is of the western charac-
ter, and Saladin is the eastern character in this novel.  

The writer noted that the East is superior to the West in all respects. He has 
done it as a european writer. 
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Алиев Aгшин  
Образ восточного человека в романе Талисман 

Резюме 
 

В статье «Образ восточного человека в романе Талисман» исследуются 
влияние восточных, тем, идей, мотивов и образов на творченство заметель-
ного английского романтика Вальтера Скотта. В Роман Вальтера Скотта 
«Талисман» посвещен крестовым походам.  

В романе выведен наряду с главным героем романа англичанином Сэром 
Кеннетом, и образ восточного человека, Султана Саладина. Писатель отметил, 
что превосходит Запада на Восток во всех отношениях. Он делает эти как ев-
ропейский писатель. 

 
Rəyçi: Professor Cəlil Nağıyev 
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İSMAYIL ŞIXLININ ƏDƏBİ-TƏNQİDİ YARADICILIĞINDA  

XARİCİ ÖLKƏLƏR ƏDƏBİYYATI 
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İsmayıl Şıxlı rus ədəbiyyatına biganə qalmamış, Mixail Şoloxovun yara-

dıcılığına, onun əsərlərindəki obrazlara sənətkar məharəti ilə yanaşmışdır. İsmayıl 
Şıxlı hələ gənclik illərindən Mixail Şoloxovun əsərlərini oxumuşdur. Mixail Şolo-
xovun yaratdığı obrazların səciyyəvi cəhətləri və hadisələrin baş verdiyi yerlər İs-
mayıl Şıxlıya çox tanış gəlir. İsmayıl Şıxlı yazır: “Mən Don sahilində olmamışam. 
Stanitsalarda kazakların necə yaşadıqlarını da görməmişəm. Ancaq mənə elə gəlir 
ki, bütün uşaqlıq illərim məhz bu yerlərdə keçib” (1, səh.353-354). Yaxud: “... 
Şoloxovun təsvir etdiyi insanların səciyyəsindəki cəhətlər: inadkarlıq, mübarizlik, 
çılğınlıq, ehtiraslarındakı əzəmət, açıqqəlblilik, təmizlik, sədaqət bizim adamları 
xatırladırdı” (1, səh.354). 

Əlbəttə, söhbət Mixail Şoloxovun “Sakit Don” əsərindən gedir. İsmayıl Şıxlı 
bu əsəri oxuculara sevdirən cəhətləri açıqlayır, burada hökm etmədən, ədəbiyyata 
və ədəbi materiala inzibatçılıq mövqeyindən yanaşmadan, yazıçının məharətini təh-
lil edir, deyərdim ki, təqdim edir: “Mixail Şoloxovu mənə sevdirən cəhətlərdən biri 
onun təsvirlərindəki dahiyanə sadəlikdir. Bu böyük sənətkar istər təbiət lövhələrini 
cızarkən, istərsə də insan xarakterlərini, onların psixoloji aləmini şərh edərkən, artıq 
sözlərə, artıq mühakimələrə qətiyyən yer vermir. O çox sakit tərzdə, təhkiyə təm-
kinini pozmadan, ilk baxışda adi görünən, əslində isə təkraredilməz dərəcədə poetik 
ifadələrlə, mahiranə bir incəliklə zəngin lövhələr yaradır. Bunun nəticəsidir ki, Şo-
loxovu oxuyan hər bir oxucu onun təsvir etdiyi obyektlərlə bilavasitə təmasda olur. 
Donun sakit axarındakı şırıltını, balıqların şappıltı ilə sudan atılmasını, qamışların 
xışıltısını eşidir, günəbaxanlıqları, sahil çəmənliklərində dalğalanan otları, kişnəşən 
atları öz gözləri ilə görür” (1, səh.354). 

İsmayıl Şıxlı Mixail Şoloxovun yaradıcılıq sirrlərinin bəzi xüsusiyyətlərini 
açır və həmin xüsusiyyətlərdən bəhs etməklə onun yazıçı özəlliklərini göstərir. Mə-
sələn, o, Mixail Şoloxovun yaratdığı qəhrəmanın tərcümeyi – halını bir xalqın 
tarixinə çevirməsini yüksək qiymətləndirir. İsmayıl Şıxlı yazır: “Mixail Şoloxovun 
yaradıcılıq sirrlərindən biri də öz qəhrəmanlarının tərcümeyi – halını bütöv bir 
xalqın, bəlkə də epoxanın tarixinə çevirə bilməsidir. Onun ən böyük epopeyası olan 
“Sakit Don” əsəri məhz bu cür yazılmışdır” (1, səh.354). 

İsmayıl Şıxlı “Sakit Don” əsərində hadisələr və onların cərəyan etmə 
fonunda oxucunun keçirdiyi hissləri, az qala hadisələrin iştirakçısına çevrildiyini 
sənətkarın yaradıcılıq məharəti ilə əlaqələndirir. Məsələn, “Hadisələr Don 
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sahilindəki xutorların birində cərəyan edir. Yazıçı bizi Panteley Melexovla, Qriqori 
və Petro ilə, Aksinya, Natalya, Stepanla tanış edir. Onlarla birlikdə çəmənlikləri 
dolaşırıq, çiçəkləri qoxulayırıq, ot çalırıq, xırman döyürük, bəzən höçətləşir, yabala-
şırıq. Axşam isə qarmon çala – çala doqqazlarda toplaşırıq. Qriqorinin suvadaqda 
Aksinyaya söz atdığını görürük, sonra onlarla birlikdə küləkli, yağışlı havada balıq 
tutmağa gedirik, iliyimizə qədər islanırıq, soyuqdan daldalanmaq üçün ot 
xotmasının altına girən Aksinyanın bədəninin hərarəti ilə Qrişanı isitdiyini və özü-
nün də isindiyini gördükdə onların təmasdan məst olan bədən süstlüyünü öz da-
marlarımızda hiss edirik” (1,səh.355). 

İsmayıl Şıxlı qeyd edir ki, ailə, məişət məsələləri zəminində hadisələr 
zamanla çarpazlaşır. Bir insan bütöv bir xalqın taleyinə çevrilir, hadisələr bütöv bir 
xalqın taleyindən keçir və bunların fonunda tarixin inikası görünür. Həmin tarix 
birinci dünya müharibəsinin ziddiyyətlərini əks etdirən tarixdir. Həmin tarix Okt-
yabr inqilabı və vətəndaş müharibəsi dövründəki çarpışmaları əks etdirən tarixdir. 
Həmin tarix bütöv bir əsərin, epoxanın tarixidir. 

İsmayıl Şıxlı yazır: “Bir insan (Qriqori Melexov – B.X.) bütöv bir xalqın 
timsalına çevrilir. Onun həyatı əsrin tarixinin inikası olur. Bax, adamı heyran qoyan 
da sənətkarın bu məharətidir” (1, səh.355). 

Ümumiyyətlə, yazıçı hansı xalqın, millətin ədəbiyyatına xidmət göstər-
məsindən asılı olmayaraq yazdıqlarının təbiətinə, ruhuna varmağı bacarmalıdır. Bu 
mənada İsmayıl Şıxlı bəhs etdiyi, haqqında yazdığı rus yazıçılarının sənətkarlığını 
dərindən təhlil edir, sənətkarlığın əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir, yazıçının 
və əsərin təbiətinə, ruhuna varır. Məsələn, o, Vladimir Alekseyeviç Solouxin barədə 
yazır: “Vladimir Alekseyeviç Solouxin rus təbiətinə, rus kəndinin təbii gözəllikləri-
nə məftun olan, onun hər bucağını, meşələrini, çəmənliklərini, göl və çaylarını, ot 
və çiçəklərini, göbələklərini poetik bir vüsətlə təsvir edən lirik bir sənətkardır” (2, 
səh.361). 

İsmayıl Şıxlı həm Mixail Şoloxov, həm də Vladimir Alekseyeviç Solouxinin 
yaradıcılığı barədə fikir söyləyərkən onun hər ikisinin rus torpağına məftunluğunu, 
sevgi və məhəbbətini, eyni zamanda təbiət aşiqi olduqlarını nəzərə alır. Ona görə də 
Mixail Şoloxovun yaradıcılığında olduğu kimi Vladimir Alekseyeviç Solouxinin 
yaradıcılığında da bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq yazır: “O (Vladimir Solouxin – 
B.X.) istər şeir və poemalarında, istərsə də nəsr əsərlərində lirik qəhrəmanla birlikdə 
cığırlarla, kəndarası torpaq yolları ilə, enişli – yoxuşlu dərələrlə, ağcaqayın 
meşələrinin içindən keçən, bəzən də onun kölgəsində mürgüləyən çaylar və göllərin 
sahili ilə pay – piyada dolaşır, balıq tutur, gecələr ocaq qırağında oturub ovçularla 
birlikdə balıq şorbası bişirir, söhbətlərə, nağıllara qulaq asır, dan qızaranda isə 
çantasını da götürüb yola düşür, üstünə şeh çilənmiş otların, çiçəklərin ətrini 
qoxulayır, meşənin dərinliklərinə gedib göbələk yığır” (2, səh.362). 

Vladimir Solouxinin təbiət aşiqi olduğunu “Səhra yağışları”, “Ölü daş əfsa-
nəsi”, “Ana şöhrəti” kimi lirik şeir və poemaları, “Vladimir yolları”, “Şeh damlala-
rı” kimi nəsr əsərləri təsdiq edir və bundan İsmayıl Şıxlı da söhbət açır (2, səh.362). 

Yazıçı bəzən özünü yazır, bəzən isə öz ürəyindən keçənləri obrazların dili ilə 
ifadə edir, yenə də yazır. Hər halda hər ikisində də düşüncəsi, mühakiməsi, yazdıq-
larının fəlsəfəsi çox şeydən xəbər verir. Məhz bu cəhət Vladimir Solouxinin 
yaradıcılığında özünəməxsus xarakter daşıyır. İsmayıl Şıxlı bu baxımdan da onun 
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yaradıcılığını səciyyələndirir və yazır: “Vladimir Solouxinin yaradıcılıq xüsu-
siyyətlərindən biri də onun əsərlərinin avtobioqrafik xarakter daşımasıdır. Yazıçının 
povest, hekayə və yol qeydlərini oxuduqda başa düşürsən ki, hekayəçi Solouxinin 
özüdür. Sənə təbiəti göstərən, hadisələri nəql edən, bu və ya digər məsələ haqqında 
fəlsəfi mühakimələr yürüdən, Qırğızıstandan, başı dumanlı Tyan-Şan və Adıgey 
dağlarından, Gürcüstandan, Azərbaycanın Ceyrançölündən, Sevandan, rus 
meşələrindən, rus kəndinin keçmişi və indisindən, qədim kilsələrdən söhbət açan 
yazıçının özüdür” (2, səh.362). 

İsmayıl Şıxlı Vladimir Solouxinin təkcə öz xalqının deyil, başqa xalqların və 
millətlərin mədəniyyətini, ədəbiyyatını sevdiyini də onun ən gözəl xüsusiyyətlərin-
dən biri sayır. “V.Solouxinin bir insan və yazıçı kimi ən gözəl xüsusiyyətlərindən 
biri də odur ki, o öz torpağını, xalqını, adət - ənənələrini sevdiyi qədər də başqa 
xalqları, onların milli xüsusiyyətlərini sevir. Bir dəfə Kür sahilində milli mədəniy-
yət və ədəbiyyatdan onunla söhbət edərkən, azacıq fikrə getdi və mənə belə cavab 
verdi: 

– Əgər mən bir rus kimi öz balalaykamı sevirəmsə və başqalarından da bunu 
gözləyirəmsə, onda gərək özüm də başqalarının milli musiqi adətlərini dinləməyi və 
onların buna necə məhəbbət bəslədiklərini dərk etməyi bacaram. Belə olmasa qarş-
ılıqlı anlayış yaranmaz” (2, səh.362-363). 

Bununla da İsmayıl Şıxlı yaxşı bir nümunəni yazıçının fikri və mövqeyi 
əsasında başqalarına da çatdırır. Başqalarının da bu cür olmasını istəyir və istək 
əsasında da milli adət - ənənələrə, milli ədəbiyyata, milli mədəniyyətə hörmətlə 
yanaşanları alqışlayır. 
 İsmayıl Şıxlı dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi C.Q.Bayronun ya-
radıcılığına geniş təhlil verir və onu “Azadlığın üsyankar carçısı” adlandırır(2, 
səh.236). O, Bayron və Şellini eyni ədəbi məktəbin nümayəndəsi, hər ikisinin XIX 
əsr ingilis mütərəqqi romantizmi ilə bağlı sənətkar olduqlarını qeyd edir. “Bayron 
və Şelli daha irəli gedərək, inqilabi romantizmin bayrağını göylərə qaldırmışlar” (2, 
səh.236). 
 İsmayıl Şıxlı Bayronun tərcümeyi-halı barədə çox aydın və dürüst məlumat 
verir. Hiss olunur ki, onun xarici ölkələr ədəbiyyatını tədris etməsi tərcümeyi-hal 
materialının aydın şəkildə çatdırılmasında yardımçı rolunu oynayır. Bayron 1788-ci 
ilin yanvar ayının 22-də Londonda dünyaya gəlmişdir. Atası İngiltərənin qədim 
lordlar nəslindən, anası isə şotlandiyalı kübar qadın olmuşdur. Onun atası və anası 
bir-birinə bənzəməyən xasiyyət, xarakter sahibləri kimi fərqlənmişlər. Bayronun 
atası yüngülxasiyyət, anası isə həssas, hər bir hadisədən təsirlənən, eyni zamanda 
çılğın qadın olmuşdur. Atası Bayronun anasının bütün cehizlərini satır və xərcləyir, 
sonra borclu olduğu adamların əlindən qurtarmaq üçün qaçıb Fransaya gedir. O, 
Fransada ölür. Belə olduqdan sonra Bayronun anası onu da götürüb Şotlandiyaya 
qayıdır. Onun uşaqlığı anasının vətəni Şotlandiyada, kiçik Eberdin şəhərində keçir. 
Şotlandiya kiçik Bayronun xəyalında dərin iz buraxır.  
 Bayron hələ kiçik yaşlarından lordluq rütbəsi alır. Onun on yaşı tamam 
olarkən ata babası ölür, ata babasının varisi olmadığından bütün var-dövlət balaca 
Bayrona qalır. Balaca Bayron anası ilə birlikdə Nottingem qraflığına, ata-baba 
yurdu olan Nyusted qəsrinə köçür.  
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 Balaca Corc Bayron olduqca yaraşıqlı, qıvrım saçlı uşaq olmaqla yanaşı, bir 
şikəstliyi də vardı. Belə ki, onun ayağının biri gödək idi. Bu şikəstlik onu həmişə 
məyus edir, kədərləndirir və düşündürürdü.  
 Kiçik Bayronu anası 1801-ci ildə Londonun yaxınlığındakı Qarrou kollecinə 
oxumağa qoyur. O, 1805-ci ilə qədər burada oxuyur. Bayron kolleci bitirdikdən 
sonra Kembric darülfünununa daxil olur, 1808-ci ilə qədər orada oxuyur. Tarix, 
ədəbiyyat, fəlsəfə ilə maraqlanır, dilləri öyrənir, ingilis xalq yaradıcılığını və klassik 
ədəbiyyatını mükəmməl öyrənir. O, tələbə yoldaşlarına qoşulmur, bütün gününü 
mütaliə ilə keçirirdi. Getdikcə püxtələşir və təcrübə toplayırdı. Hələ kollecdə oxu-
duğu dövrdə şeirlər yazmağa başlayır və nəhayət, 1807-ci ildə “Asudə saatlar” adlı 
ilk şeir kitabı çap olunur. Bu kitab oxucuların və tənqidçilərin diqqətini cəlb edir.  
 İsmayıl Şıxlı yazır: “Beləliklə, şairin ilk ədəbi çıxışları London kübarları ilə 
toqquşmaya səbəb oldu. Onlar hiss edirdilər ki, ədəbiyyata yeni və həm də üsyankar 
bir şair gəlir.  
 Bayron 1808-ci ilin iyul ayında darülfünunu bitirdikdən sonra Nyusted 
qəsrinə çəkilir, heç kəslə görüşmək istəmir. Ətrafdakı mülkədarlar onunla dostlaş-
mağa çalışsalar da, Bayron onlardan uzaqlaşır, bəzi köhnə məktəb yoldaşlarından 
başqa heç kəsi evinə buraxmır” (2, səh.240). 
 İsmayıl Şıxlı Bayronun səyahətə çıxması, bu səyahətin onun yaradıcılığında, 
həm də ictimai-siyasi görüşlərində təbəddülatlar yaratması barədə yazır: “Nəhayət, 
Bayron 1809-cu il iyun ayının 26-da Portuqaliya sahilləri ilə səyahətə çıxdı. Onun 
məqsədi Aralıq dənizi hövzəsindəki ölkələri gəzmək idi. O, Portuqaliyadan sonra 
Pireneyi aşıb İspaniyaya gəldi. Seviliyada, Kadiksdə və başqa şəhərlərdə oldu. 
Sonra Maltaya gəldi. Oradan da Yunanıstana keçdi. Daha sonra Albaniyanı gəzdi 
Konstantinopola qədər getdi. Yenidən geri qayıdıb Afinada dayandı. Bayron Şərq 
ölkələri ilə həm də romantik bir şair kimi maraqlanırdı. Bu səyahət şairin həm 
ictimai-siyasi görüşlərində, həm də bədii yaradıcılığında böyük bir təbəddülatın baş 
verməsinə səbəb oldu. Ona görə ki, Bayron bu səyahəti zamanı yalnız yeni ölkələr 
görüb, onun təbii gözəlliklərinə məftun olan müşahidəçi kimi qalmadı. Bayron bu 
ölkələri gəzərkən o zaman bütün Avropanın diqqət mərkəzində dayanan ictimai 
hadisələrin burulğanına düşdü” (2, səh.241). İsmayıl Şıxlıya görə, Bayronun 
qəlbindəki üsyankarlıq ona görə gurladı və çağladı ki, “Şair Albaniyanın təbii 
gözəlliklərini gördü, zümrüd sahillərini, qalın meşələrini, sinəsi yaşıl dağlarını seyr 
etdi, limonlu dərələrin rayihəsini duydu. Ancaq bu qəhrəman xalqın, təmiz və 
qonaqpərvər insanların əsarət altında inlədiyini də gördü. Qədim cəngavərlər yurdu, 
musiqi, nəğmə və rəqslər ölkəsi olan İspaniyanın halı da acınacaqlı idi... İspaniyada 
milli istiqlaliyyət müharibəsi gedirdi” (2, səh.241). 
 Bayron səyahətdə çox kamilləşir, həyatı öyrənir, düşüncələrini dərinləşdirir. 
Səyahətdən 1811-ci ildə iyul ayının 17-də İngiltərəyə qayıdır. Onun anası həmin 
ərəfədə vəfat edir, Bayron anasının sağlığına özünü yetirə bilmir. Bu itki onu çox 
məyus edir.  
 Bayronun səyahət zamanı yazdığı mənzum qeydlər dostu Dallası və naşir 
Merredi valeh edir. Ona görə də bu qeydlərin çap olunmasını qərara alırlar. İsmayıl 
Şıxlı yazır: “...məşhur “Çayld Haroldun səyahəti” əsərinin iki nəğməsi meydana 
gəldi. Bayron sonralar bu əsərin daha iki nəğməsini də yazdı.  
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 “Çayld Harold” əsərinin birinci və ikinci nəğməsi 1812-ci ildə dərc edildi və 
böyük gurultuya səbəb oldu. Əsər bir ildə beş dəfə nəşr olundu ki, bu da o zaman 
üçün görünməmiş bir hadisə idi. Əsərin bu qədər sürətlə və geniş yayılmasının 
səbəbi hər şeydən əvvəl şairin öz poemasında zəmanəsindəki ictimai bəlalara, xəstə 
məsələlərə toxunması idi” (2, səh.243). 
 İsmayıl Şıxlı əsərin qəhrəmanı Çayld Haroldun simasında şəxsiyyətlə 
cəmiyyətin qarşılıqlı münasibəti məsələsini açmağa çalışır. Cəmiyyətdən bezmiş 
gənc Çayld Haroldun narahatlığını, mənən düşkünləşdiyini əks etdirir, onun tezliklə 
vətənlə vidalaşdığını və Şərq ölkələrinə getməyə çalışdığını nəzərə çatdırır. O, 
mənəvi dinclik axtarmaq üçün Şərq ölkələrinin qoynuna çəkilməyə çalışır.  
 İsmayıl Şıxlı birinci nəğmədə Haroldun Portuqaliyanı, İspaniyanı gəzdiyini, 
lakin burada əmin-amanlığın olmadığını, Fransa və İngiltərə qoşunlarının bu torpaq-
ları zəbt etdiyini Bayronun təsvirləri əsasında təhlil edir. İkinci nəğmədə Türkiyənin 
əsarəti altında olan Yunanıstanın ağır vəziyyətini Haroldun mühakimələri ilə verir. 
İsmayıl Şıxlı qəhrəmanın (Haroldun) passiv müşahidəçi olduğuna tənqidi münasibət 
bəsləyir. Şairin (Bayronun) üçüncü və dördüncü nəğmələrdə qəhrəmanın halına tən-
qidi münasibət bəsləməsinə haqq qazandırır. İsmayıl Şıxlı yazır: “Poemanın 
Venetsiyada yazılan dördüncü nəğməsi isə İtaliyadakı hadisələrlə bağlıdır. Bayron 
duyurdu ki, tezliklə azadlıq küləyi əsəcəkdir.  
 Beləliklə, epik-lirik poema olan “Çayld Harold” əsərində Bayronun zəmanə-
si üçün səciyyəvi olan böyük məsələlərə toxunduğunu görürük. “Çayld Harold”un 
qələbəsindən sonra Bayron “Şərq poemaları” adlı məşhur əsərini yazdı. 1813-1816-
cı illər arasında yazılan həmin əsərlər bunlardır: “Gavur”, “Abidos gəlini”, “Kor-
sar”, “Lara”, “Korinfin mühasirəsi”, “Parizina” (2, səh.245). 
 İsmayıl Şıxlı “Şərq poemaları”nın qəhrəmanlarını birləşdirən oxşar cəhətlər 
barədə yazır: “Onlar hər şeydən əvvəl, cəmiyyətin bütün qanunlarını inkar edən, 
cəmiyyətdən qovulmuş adamlardır. Onlar üsyankardırlar. Fövqəladə taleyə, fövqə-
ladə ehtirasa, sarsılmaz iradəyə, nakam məhəbbətə malik olan adamlardır. Məsum 
tale onları həmişə təqib edir, onlar azdlıq axtarırlar. Lakin bu azadlığı dumanlı 
şəkildə təsəvvür edirlər. Bu qəhrəmanlar həyatda öz yerlərini tapa bilmirlər. Onlar 
böyük işlər üçün yaranmış adamlardır, ancaq cəmiyyət onları alçaltmış və təhqir 
etmişdir. Onlara fəaliyyət göstərmək üçün imkan verməmişdir” (2, səh.245). “Şərq 
poemaları” Bayronun şöhrətini bütün dünyaya yayır, o, London kübarlarının 
sevimlisinə çevrilir.  
 İsmayıl Şıxlı kübar mühitinin Bayrondan intiqam almasını incəliklərinə 
qədər izah edir. 1815-ci ilin yanvar ayında Bayronun Annabella adlı bir qızla 
evləndikdən onun tamamilə yanıldığını anladır. Annabellanın Bayronu təhlükəli bir 
adam kimi qələmə verdiyini, yenicə anadan olmuş qızı Adanı da götürüb atası evinə 
getdiyini təhlil edir. Bayronun 1816-cı ildə Cenevrəyə gəlməsi Şelli ilə tanışlığı, bu 
tanışlığın möhkəm ədəbi və məslək dostluğuna çevrilməsi İsmayıl Şıxlı tərəfindən 
analiz olunur. Xüsusilə, fəlsəfi-dramatik “Manfred” poeması, “Qabil” dramı, “Don 
Juan” mənzum romanı təhlil olunur. Təhlillər elə məqamları anlatmağa çalışır ki, 
həmin məqamlar hər bir kəsi düşündürür, hər bir kəsə təsir edir. Məsələn, “dünya 
kədəri”ni doğru şəkildə əks etdirən “Qabil” (1821) əsəri barədə İsmayıl Şıxlı yazır: 
“Bayron Qabilin simasında insanlar arasında ilk dəfə göylərə üsyan edən bir adamı 
təsvir etmişdir. Adəm, Həvva, Ada, Sella, Habil və Qabildən ibarət olan ilk bəşər 
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övladlarının ailəsində iki dünyabaxışı hökm sürür. Onun biri mütilik, Allaha kor-
koranə sitayiş edib qurban kəsmək və dua oxumaqdır. İkincisi isə şübhə və etirazdır. 
Qabildən başqa hamı mütidir, Allaha tabedir, ona dua oxuyur. Qabil isə Allahdan 
narazıdır. O, belə suallar verir: “Mən Allaha nə üçün dua etməliyəm? O mənə hansı 
yaxşılıqlar etmişdir? O bizi cənnətdən nə üçün qovdu? Nə üçün Allah insanları 
əbədi həyatdan məhrum etmişdir? Nə üçün insanlar ölümə məhkumdurlar? Ölüm 
nədir? Nə üçün bəşər nəsli yalnız bir adamın günahına görə məşəqqətlərə düçar 
olub yerlərdə sürünməli və axırda da ölməlidir? Bu qanunları kim ortaya atmışdır. 
Allahın yaratdığı bu kainatda ədalət varmı?” Qabili düşündürən və sarsıdan 
bunlardır. O təkcə özünü yox, gələcəkdə yer üzündə yaşayacaq milyonlarla insan 
övladının taleyini düşünür. Demək, Qabilin kədəri adi, şəxsi kədər deyil. Onun kə-
dəri daha böyükdür. Bəşəri kədərdir, dünya kədəridir” (2, səh.251-252). İsmayıl Şı-
xlı davam edərək Qabil barədə yazır: “İş elə olur ki, ölümdən qorxan Qabil yer üzü-
nə ilk ölümü gətirir. O, qardaşı Habili öldürür və buna görə də kainatın sonsuzluğu-
na sürgün edilir. Ada isə onu tək buraxmır. Ada Qabilin həm sevgilisi, həm də sir-
daşıdır” (2, səh.252). 
 İsmayıl Şıxlı Bayronun ömrünün sonunda Yunanıstana gəlməsi, orada vəfat 
etməsi (1824-cü il aprel ayının 19-da) barədə də şərhlər verir. Məsələn, Bayron 
ölüm ayağında demişdir: “Mən hər şeyimi – gözəl günlərimi, var-dövlətimi, 
səhhətimi belə Yunanıstana həsr etdim. Bundan artıq nə etmək olardı? İndi isə öz 
həyatımı da qurban verirəm” (2, səh.255). 

Yunan vətənpərvərlərinin tələbi ilə Bayronun ürəyini Yunanıstanda, cə-
nazəsini isə İngiltərədə, Nyustedin yaxınlığındakı Hakk noll deyilən yerdə dəfn 
etdilər (2, səh.256).   
 İsmayıl Şıxlı xarici ölkələr ədəbiyyatının tədqiqatçısı və bu sahənin görkəm-
li pedaqoqu kimi Bayronun dünya ədəbiyyatında oynadığı rol və xidmətlər barədə 
ürəkdolusu təhlillər aparır və orijinal fikirlər söyləyirdi: “Bəşərin dərdini çəkən, 
dünya kədərini özünə yük edib, demokratiya və azadlıq uğrunda yorulmadan vuru-
şan, “üsyankar bir qayıq kimi fırtınalar qoynunda asudəlik axtaran”, “düşüncələr 
sultanı” Bayronun xatirəsini mütərəqqi bəşəriyyət heç zaman unutmamış və unuda 
bilməz. Ona görə ki, bütün ziddiyyətlərinə baxmayaraq, Bayron öz qəlbini xalqların 
yolunu işıqlandırmaq üçün bir məşəl kimi yandırmışdır!” (2, səh.256) 
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Б.Халилов 
Литература зарубежных стран в литературно-критическом  

творчестве Исмаила Шыхлы 
Резюме 

 
В статье исследуется литература зарубежных стран. Автор исследует 

эту литературу на основе литературно-критического наследия народного пи-
сателя Азербайджана Исмаила Шыхлы. Здесь говорится о раскрытии Исмаи-
лом Шыхлы особенностей творчества М.Шолохова и В.Солоухина. Также 
анализируются высказывания и оригинальные мысли И.Шыхлы по поводу 
заслуг видного представителя мировой литературы Дж.Г.Байрона. Автор 
анализирует жизнь и творчество Байрона, изучает его такие произведения как 
«Путешествие Чайл Гарольда», поэма «Манфред», «Дон Жуан» и т.д. Исмаил 
Шыхлы называет Байрона «Мятежный глашатай свободы».  

 
B.Khalilov 

The literature of foreign countries in the critical  
activity of Ismail Shikli 

Summary 
 

In article literature of foreign countries are investigated. The author 
investigates this literature on the basis of literary and critical heritage of the national 
writer of Azerbaijan Ismail Shikhli. Here is spoken about disclosure of features of 
creativity by Ismail Shikhli of M. Sholokhov and V.Soloukhin. Also statements and 
I.Shikhli's original thoughts concerning merits of the prominent representative of 
the world literature J.G.Byron are analyzed. The author analyzes life and creativity 
of Byron, studies his such works as "Chayl Harold's Travel", the poem "Manfred", 
"Don Juan", etc. Ismail Shikhli calls Byron "The rebellious herald of freedom". 
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ƏLİ ƏKBƏR DEHXODANIN “ƏMSAL O HEKƏM” ATALAR SÖZLƏRİ 
VƏ HİKMƏTLİ İFADƏLƏR TOPLUSU HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR 

  
Açar sözlər: Lüğət, atalar sözləri, hikmətli ifadələr,müqayisə, tədqiqat, fars 
ədəbiyyatı, klassiklər. 
Ключевые слова: Словари, пословицы, поговорки, сравнение, исследование, 
персидская литература, классики. 
Key words: Dictionary, proverbs, sayings, comparison, researching, Persian 
literature, classics. 

   
Dehxodanın 1928-32-ci illərdə cap olunmuş dörd cildlik “Əmsal o hekəm” 

toplusu qədim dövrlərdən şərq xalqlarının şifahi nitqində geniş yayılmış atalar 
sözləri, hikmətli ifadələr toplusudur.Bu ifadələr hər bir xalqın dilində geniş 
yayılaraq bu günkü həyatımızda da aktual səslənir. İran filoloqlari bu əsərə yüksək 
qiymət vermiş onu”fars ədəbiyyatinin şedevri”, “İran folkloru sahəsində ən böyük 
əsər” adlandirmişlar. Şərq ölkələri arasında hər bir xalq bu sahəyə öz şifahi sərvətini 
bəxş etmişdir. Bu qanadlı ifadələr Avestanın qatalarında, orta fars ədəbi abidələrin-
də, “Kəlilə və Dimnə”, “Min bir gecə” tərcümələrində qorunub saxlanılmışdır. Ru-
dəkidən tutmuş – müasir dövrümüzə qədər bütün klassik və müasir ədəbiyyatda ata-
lar sözləri və hikmətli sözlər bütün mənalarda işlənir. 

Hal-hazırda tədqiqatlarda klassik və müasir əsərlərdə işlənən atalar sözləri və 
hikmətli ifadələrə geniş diqqət ayırmağa başlamışlar. Bəzi İran tədqiqatçıları xalq 
yaradıcılığını, folklor materiallarının ədəbiyyatda işlənməsini labüd saymışlar. 
M.M.Fatemi özünün “Əli Əkbər Dehxoda” monoqrafik tədqiqat əsərində İran 
tədqiqatçılarının klassik və müasir əsərlərdə işlənən atalar sözləri və hikmətli ifadələrin-
dən istifadəyə geniş diqqət ayırmağa başlamasına dair misallar göstərir. Əmir Qulu 
Əmininin Berlində çap olunmuş “Min və bir söz”, Tehranda çap olunmuş “Dastanlarda 
rast gəlinən atalar sözləri”, Məhəmməd Əli Camalzadənin “Sadə xalq leksik lüğəti” şi-
fahi xalq folklorundan istifadə ilə ərsəyə gələn əsərlər silsiləsidir. 

 Bu sahədə çap olunmuş əsərlər arasında görkəmli yeri Ə.Ə.Dehxodanin dörd 
cildlik “Əmsal o hekəm” toplusu tutur və seçilir. 

 X.Koroğlu özünün “fars atalar sözləri və hikmətli sözlər” əsərində “Əmsal o 
hekəm” toplusunun əhəmiyyətinin görkəmli İran və xarici tədqiqatçılar tərəfindən 
qeyd olunduğunu yazır. 

Dehxoda özü materiallarını fars dilində çap olunmuş əvvəlki toplulardan, can-
lı danışıq dilindən seçdiyini göstərir. 

 Müəllif “Əmsal o hekəm” toplusunun mənbələrini aşağdaki qruplara bölür: 
1) Atalar sözləri və hikmətli ifadələr 
2) Tarix, fəlsəfi və dini mətnlər 
3) Folklor materialları, sadə xalq şifahi nitqi  
Birinci qrupa Hindistanda ilk dəfə tərtib və çap olunmuş atalar sözləri və hik-

mətli ifadələr, Xable Rudinin “Məcmə ol əmsal” və “Came ol təmsil”, “Şahede 
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Sadeq”, “Fars hind toplusu” və s. aiddir. Xable Rudinin ilk fars atalar sözləri və 
hikmətli ifadələr toplusu 1639-cu ildə tərtib olunub və onun sonralar çap olunmuş 
toplulara təsiri çox böyükdur. Onun əhəmiyyəti əsas etibarı ilə mənbənin danışıq 
dilindən alınmasıdır. Müəllif özü deyir: “harada, kimdən nə eşitmişəm, nə soruşmu-
şamsa hər şeyi yazmışam”. Bu da belə qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Xable Rudi 
folklor materiallarının öyrənilib toplanmasında ilk tədqiqatçılardandır. Belə ki, 
“Məcmə ol əmsal ” toplusu da xalq dili və ədəbiyyatının öyrənilməsində müasir və 
qədim materialların müqaisəsinə imkan yaradan vasitədir. Bu toplunun da əsas 
əhəmiyyəti onun İranın, İsfahan, Xorasan, Azərbaycan və sair kimi əyalətlərindən 
toplanmasıdır.  

Xable Rudi bu toplunu əsasən o dövrün qabaqcıl metodologiyası əsasında tər-
tib etmişdir. Topludaki material əlifba sırası ilə sistemləşdirilib, hissələrə 
bölünmüşdür, o dövrün tərtib olunmuş toplularından məzmununa görə seçilir, öz 
əhəmiyyətini hazırki dövrə qədər saxlamışdır. Toplu dəfələrlə Hindistanda və İrand-
a, son dəfə isə 1965-ci ildə Sadeq Kiya tərəfindən Tehranda çap olunmuşdur. Bu 
toplunun nəşrindən beş il sonra Xable Rudi “Came ol Təmsil” adlı ikinci kitabını 
yazır. Bu toplu dastanlardan tərtib olunduğundan çox məşhurlaşdı və 1868-1884 cu 
illərdə Tehranda dəfələrlə çap olundu. 

 “Əmsal o hekəm” həmçinin xalq dili və ədəbiyyatının öyrənilməsində 
qiymətli mənbədir ki, bu da qədim və müasir mənbələrin müqaisəsinə kömək 
göstərir. 

O dövrün xalq dilinə yaxın başqa bir əsər tapmaq mümkün deyil. 
Atalar sözləri və hikmətli ifadələr məna cəhəddən o qədər zəngin çalarlı olur 

ki,onun hansı məna daşıyan qrupa aid etmək çətinlik törədir. 
 Bu ifadələr hər bir xalqın folklorunda geniş yayılmış janr olduğundan 
ədəbiyyatda da, geniş istifadə olunur. Elə bir xalq nümaindəsi tapmaq olmaz 

ki, atalar sözündən öz şifahi nitqində istifadə etməsin. 
Məs: پايترا به اندازه کليم دراز کنAyağını yorğanına görə uzad. 
 دشمن دانا بهتر است ازدوست نادان 
 Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır 
 يابندگان جويندگان است 
 Axtaran-tapar 
 Misalların hər biri xalqın işlətdiyi ifadələrdir. Bu ifadələr öz yaradıcısının 

həyatda müşahidəçi olduğuna da işarə edir. Klassiklər atalar sözlərinin işlətməklə 
öz əsərlərində şah, sultan, vəzir, xanın xalqa qarşı etdikləri zülmü pisləmiş, haqqın 
ədalətin qələbəsini tərənnüm etmişlər. Bu ifadələr ədalətli olmağa səsləmiş, məzlum 
xalqın xeyrinə iş görmələrini məsləhət görmüşdur. 

ودپايدارمملکت از عدل تو ش   
 کار تو ازعدل تو گيرد قرار 
  Ölkə ədalətlə möhkəmlənər 
  Sənin işin əməlinlə qərarlaşar 
  Atalar sözləri janr etibarı ilə bir neçə qrupa bölünür. Atalar sözləri, atalar 

sözlərinin müqayisəsi, aforizmlər və zərbi məsələlər. 
Fatemi Dehxodənin mesl sözü ilə başlayan min iki yüz dən artıq müqaisəli 

atalar sözünün toplusuna daxil edilməsini göstərir. Onların bəziləri iki ya üç sözdən 
ibarətdir:  .və s مثل اب مثل النه زنبور
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Topluda aforizmlərə zərb məsəllərə geniş yer verilmişdir. Bu aforizmlər 
məlum olduğu kimi insanın maddi və mənəvi həyatı, məişəti ilə sıx bağlıdır, xalq 
kütləsinin maraqlarını qoruyur, xalqın dilindən yarandığından xalqa aid olur. 
Məsələn: رعيت درخت جواهر است Kəndli cəvahir yetişdirən ağacdır.  

 .Kəndli zülmə tabedir və s رعيت طابع ظلم است
Klassik fars ədəbiyyatı xalq deyimləri ilə çox zəngindir. Nizami də 

əsərlərində işlətdiyi atalar sözlərini xalqın deyimlərindən alır, bədii şəklə salır 
oxucusuna təqdim edir. Böyük şair şahlara hiylə ilə xalqı aldatmamağı məsləhət 
görür. Fars atalar sözləri və zərbi məsəllər başqa müəlliflər tərəfindən də 
işlənmişdir. Bunların arasında 1644-cü ildə tərtib edilmiş “Şahede Sadeq” toplusunu 
göstərmək olar ki, toplu bir neçə bolüm və hissədən ibarətdir. Atalar sözlərinə 
səkkizinci hissədə yer ayırılmışdır. Bu toplu xalq toplularından yaranır, folklor 
materiallarından tərtib olunmuşdur və “Fars hind atalar sözləri” toplusuun əsasında 
yaradılmışdır. 

 Fars atalar sözləri və hikmətli ifadələr toplularının yaradılmasının yeni dövrü 
artıq müasir dövrə düşür. Bu toplular Dehxodanın “Əmsal o hekəm”-dən sonra çap 
olunmuşlar və hamısıda bu topluya istinad etmişlər. 

 “Əmsal o hekəm”-in mənbələri içərisində əsas yeri bədii əsərlər tutur. 
Topluda məşhur klassik şairlərin yaratdıqları içərisindən qırx min beyt özünə yer 
tutmuşdur. Burada klassiklərlə bərabər İrəç Mirzə, Pərvin Etizami kimi müasirlərin 
də yaradıcılığından nümunələrə rast gəlmək olur. Topluda fars və ərəb dilində olan 
tarixi, fəlsəfi, dini və digər mənbələrdən geniş istifadə olunmuşdur. “Tarixe 
Beyxaki”, “Tarixe Sistan”, Kermanın, Gilanın, Nizam ol-Mülkün “Siyasətnamə”si, 
“Qabusnamə”dən nümunələr topluda özlərinə yer tutmuşlar. Burada müxtəlif 
öıkələrin məşhur filosoflarının, elm və mədəniyyət xadimlərinin kəlamlarıda 
nümunə kimi verilmişdir. Burada Sokratın, Aristotelin, İbn-Sinanın kəlamları ilə 
bərabər S.Nəfisi, M.Bahar kimi müasir alimlərin kəlamlarından da istifadə olunub.  

 Topluda qadına aid böyük bir bölüm də vardır. Məlum olduğu kimi islam 
qadınları içtimai həyatdaki iştirakindan məhrum etmişdir.  

Məsələn: زن ناقص العقل است Qadının ağlı qısa olur – 
  .qadının işi cadudur və s – کارزن جادو است   
 Digər bir tərəfdən isə elə bu şairlər bir çox şeirlərində qadını ailə həyatında, 

uşaqların tərbiyəsində,içtimai həyatdaki rolunun əhəmiyyətinidə danmırlar bu da 
təbii olaraq öz əksini atalar sözlərində tapır. Məsələn: زن برکت خانه است زن خوب ستامت
 زندگی است

Qadın evin bərəkətidir, yaxşı qadın ailənin həyatdaki xoşbəxtliyidir və s. 
Bir çox atalar sözləri həm də ananın öz evladlarlna məhəbbətini, məhəbbətin 

ailə həyatındaki əhəmiyyətini tərənnüm edir. 
 Dehxodanın toplusunda mühüm yerlərdən birini də, məişət xarakterli atalar 

sözləri tutur, burada insanı içtimai həyatda, cəmiyyətin digər üzvləri ilə münasibət 
qurmasına dair fikirlər, məsləhətlər səsləndirilir. 

نماندجزاز نام نيکوادمی را   
 
Məs: İnsandan yaxşı addan başqa bir şey qalmır 
 Savadsız insan kordur انسان بی سواد کور است 
است مرگ    .Qorxu ölümün qardaşıdırترس برادر 
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Əməksevərliyə, zəhmətə münasibətlə bağlı atalar sözləri də öz əhəmiyyətinə 
görə seçilir. 

Məs: نه است غله در انباردانه دا  Anbarda dənə dənə qala yaranır və s. 
Bu topluya nəinki İran həmçinin Azərbaycan əhalisi arasında danışıq dilində 

tez-tez işlənən atalar sözləri də daxil edilmişdir. Dehxodanın tədqiqat üslubunun 
xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirdikdə onun köhnə üsluba daha cox istinad etdiyi 
görünür. Bu xüsusi ilə orta əsr mənbələrindən, toplularından köçürülmuş mürəkkəb 
ərəb fars üslublu materiallara verilən şərh zamanı üzə çıxır. Bu mənbələrin təsiri 
altında, müəllif hərdən hətta danışıq dilindən götürülməyən atalar sözlərinin şərhi 
zamanı da köhnə üsluba müraciət edir. Dehxoda öz toplusuna atalar sözləri və hik-
mətli sözlərə aid olmayan materiallar da daxil etmişdir. M.M.Fatemi qeyd edir ki, 
Dehxodanın fars dili və ədəbiyyatının tarix və fəlsəfəsini mahir bilicisi olması 
şəksizdir. Ona görə də, onun müraciət etdiyi prozaik və poetik mənbələrin əsas 
hissəsi klassik ədəbiyyatın inkşafının ilk dövrünə aiddir. Az hissəsi isə müasir 
işlərdən ibarətdir. O, dəfələrlə qeyd etmişdir ki, sadə xalq söz yaradıcısıdır və onun 
həm lüğətini və həm də “Əmsal o hekəm” toplusunun əsas mənbəsi şifahi nitqdir. 
O, ərəb-fars şeir lüğəti olan “Nesabe Sebyan”-dan astronomik bioloji terminlərlə 
bərabər Məhəmməd Peyğəmbərin doqquz qadınının adını çəkir, Quran hissələrinin 
adını çəkən şeirlərdən də sitatlar gətirir. Həmçinin müəllif Ənvərinin şeirlərindən 
dörd beyt, Qurandan bir hissə, altı şairə məxsus otuz bir beytlik fars şeiri və s. 
topluya daxil etmişdir. Burada göstərilən misalların ümumi sayı yüz otuz altı beyt 
fars, on iki beyt ərəb şeirindən, Qurandan iki hissə və nəsr əsərlərindən çoxsaylı 
misallardır. 

 “Əmasal o hekəm” toplusunun əhəmiyyəti hədsizdir, bu zəngin klassik irsin 
öyrənilməsi əsasında ərsəyə gəlmiş ilk topludur. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdir 
ki, Dehxoda yaradıcılığının İran ədəbiyyatının inkişafı yolunda açdığı böyük bir 
mərhələdir.Bu əsəri ilə Dehxoda müasir fars ədəbiyyatinda yeni istiqamətin əsasını 
qoymasını sübuta yetirir. Bunun əhəmiyyəti İran və xarici alimlər tərəfindən 
dəfələrlə qeyd olunmusdur . V.B.Klyaştorina özünün “1905-1911 ci illər fars siyasi 
satirası tarixindən” mövzusunda ki disertasiya işində qeyd edir ki, Dehxodanın sadə 
dilə yaxın olan üslubu müasir yazıçılar üçün gözəl nümunədir. Təsadüfü deyil ki, 
onun yaradıcılığının təsiri Məlik-oş Şoara Bahar, Pərvin Etezami kimi şairlərin 
yaradıcılığında da hiss olunur.  
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А.Ханбабаева 
Сборник пословиц и поговорок «Амсал о хекам» Деххода и его место 

среди работ, изданных в этой области 
Резюме 

 
 В данной статье рассматривается научная деятельность известного 

Иранского поэта, писателя и ученого Али Акбер Деххода. Особенно 
рассматривается его сборник «Амсал о хекам» в котором собраны пословицы, 
поговорки, крылатые слова, собранные из устного народного фольклора, из 
творчества великих классиков. Сравниваются научные исследования в этой 
области, которые проводились на основе этого сборника. Указывается 
возможность изучения этой области в современном периоде литературы. 

 
 A. Khanbabaeva 

Collection of proverbs and sayings "Amsal of hekam" Dehkhoda 
and its place among the works published in this area 

Summary 
 
 In this article examines the scientific activities of the famous Iranian poet, 

writer and scholar Ali Akbar Dehkhoda. Especially considered his book "Amsal of 
hekam" which collected proverbs, winged words, collected from oral folklore, from 
the work of the great classics. Comparing the research in this area, which were 
based on this collection. Of the possibility of exploring the area in the early modern 
period of literature. 

   
 

Rəyçi: Dosent Əsmətxanım Məmmədova 
 
 
  
 
  



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 386

      İLAHƏ HACIYEVA    
  Azərbaycan Dillər Universitetinin  

      doktorantı 
      ilahe_h@rambler.ru 

 
NİZAMİNİN “XOSROV VƏ ŞİRİN”İ İLƏ NAKAMIN “FƏRHAD VƏ 

ŞİRİN” MƏSNƏVİLƏRİNİN QARŞILIQLI MÜQAYİSƏSİ 
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Klassik Şərq ədəbiyyatına xas əsas cəhətlərdən biri onun ənənəviliyə riayət 

edərək eyni obraz və motivləri dönə-dönə cilalaması, deyilmiş sözə yeni çalarlar 
vurulmasıdır. Eyni bir mövzu ətrafında müxtəlif şair və ədiblərin qələm sınaması 
təqlidçilikdən daha çox poetik məharətin nümayişi sayılmışdır. Ənənəviliyə bu 
qədər bağlılıq “nəzirə” ədəbiyyatının yaranmasına səbəb olmuşdur. “Nəzirə” bir 
şairin özündən əvvəl yazılmış olan hər hansı bir əsər və ya şeirlə eyni vəzndə və 
mövzuda ona oxşar bir əsərin yazılmasına deyilir. Şairlər nəzirəçilikdə üstünlüyü 
məsnəvi janrına versələr də yalnız bununla kifayətlənməmiş, qələmlərinə geniş 
meydan verərək klassik janrın bütün növlərini nəzirəçilik yaradıcılığına cəlb 
etmişlər. Bu məqalənin əsasını isə məsnəvi şeirinə yazılan nəzirəçilik ənənəsi durur. 
Şairlər nəzirəçilik ənənələrini müxtəlif üsul və vasitələrlə həyata keçirmişdilər. Xü-
susilə, eşq, məhəbbət məsnəvilərində, şairlər hadisələrə ya əlavələr, ya da çıxarışlar 
etməklə, eyni mövzuda yazılmış məsnəvilərdən fərqli bir əsər ortaya çıxarmışlar. 

 Öz məsnəviləri ilə nəzirəçilik ənənələrini qoruyub saxlayan şairlərdən biri də 
XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış ustad sənətkar İsmayıl bəy Nakam olmuşdur. İ.Nakam 
dahi şairimiz Nizami “Xəmsə”sinə nəzirə yazmaq fikrində olmuş, lakin şairin üç 
poemasına cavab yaza bilmişdir. Belə ki, “Sirlər xəzinəsi”nə cavab olaraq 
“Gəncineyi ədəb”, “Xosrov və Şirin”ə nəzirə kimi “Fərhad və Şirin”i və “Leyli və 
Məcnun” poemasına cavab “Məcnun və Leyli”ni yazmışdır. Bu məqalədə isə 
Nizaminin “Xosrov və Şirin” məsnəvisi ilə ona nəzirə olaraq yazılan İsmayıl bəy 
Nakamın “Fərhad və Şirin” məsnəvisinin müqayisəsi, onların fərqli və ortaq 
cəhətlərinin ortaya çıxarılması dayanır. 

 Əsərlər arasında birinci fərq onların yazılma səbəbində özünü göstərir. 
“Xosrov və Şirin”i Nizami 1180-1181-ci illərdə Atabəylər dövlətinin hökmdarı 
Məhəmməd Cahan Pəhləvanın xahişi ilə yazmışdır. Yəni Nizaminin bu əsəri nəzmə 
çəkməsini ondan hökmdar xahiş etmişdir. 

 “Fərhad və Şirin”i yazmaqda İ.Nakamın məqsədi isə özünün ustad müəllimi 
adlandırdığı Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab olaraq beşlik yazmaq niyyəti idi. Ancaq 
o, bu niyyətini başa çatdıra bilmədi. Nizami “Xəmsə”sini üç məsnəvisi ilə 
cavablandırdı, vəfasız ömür şairin bu istəyini ürəyində qoydu. “Fərhad və Şirin”in 
yazılma səbəblərindən digərini isə biz əsərdə şairin öz dili ilə verdiyi parçada açıq-
aydın şəkildə görə bilərik. 
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  Edib filcümlə kəşfi-razi mübhəm, 
  Qılıb bir şəmmə halimdən bəyan həm. 
  Sizə Fərhad halın şərh edim mən, 
  Bu köhnə nəqşi tazə tər edim mən.(6,səh 21) 

 
Məsnəvilər arasında digər fərq onların həcmindədir.Nizaminin “Xosrov və 

Şirin”i həzəc bəhrində yazılaraq yeddi min beyt həcmindədir. İ.Nakamın “Fərhad və 
Şirin”i isə beş yüz doxsan beytdir. Nizaminin poeması ilə müqayisədə həcminə görə 
çox kiçik olsa da Nakam öz sələfini təqlid etməmişdir.  

Nizaminin “Xosrov və Şirin”ini ilə ortaq cəhətlərdən biri Nakamın “Fərhad və 
Şirin”inin ənənəvi başlıqlarının bənzərliyindədir. “Nət”, “minacat”, “Meraciyeyi-
həzrəti-seyyid”, “İzhari pənah Əlihə əbrəkə səlavatullah”, “Səbəbi-təlifi-kitab və 
ağazi dastani-Fərhad və Şirin” kimi başlıqlardan istifadə etməklə Nizaminin yolu ilə 
getmişdir. 

Nizaminin poemasında nəql olunan əhvalatlarla tarixi hadisələr çox üst-üstə 
düşür. Mövzusu tarixi gerçəkliyə əsaslanan “Xosrov və Şirin”in qəhrəmanları 
haqqında ilk məlumat verən mənbə “Təbəri Tarixi” adı ilə məşhur olan əsərdir. (5, 
səh 67) Nizami əsəri yazmazdan əvvəl özündən öncə qələmə alınan bütün 
mənbələri araşdırmış, Əbülqasım Firdovsi Tusi (935-1020), Əbdülməcid Mahmud 
Sənayi (1081-1141), Təbəri Tarixi və eləcə də onunla bağlı əfsanə və rəvayətlərdən 
də bəhrələnmişdir. Həmçinin, Nizami “Xosrov və Şirin”in Bərdədə də bir əlyazması 
olmasından bəhs etmişdir. 

 
  Gəlin evində dustaq qalıbdır, 
  Bəyazı dillərdə məruf deyildir. 
  Bərdədə bir kənara atılmış yazısı vardı, 
  O yerin köhnə yaşlılarının tarixindən 
  Mənə bu xəzinənamə məlum oldu.(9, səh 49) 
 

Nizami əsərində Fərhadı epizodik bir tip olaraq vermişdir. Məqsədi isə Xos-
rov və Şirin arasında eşqi, məhəbbəti daha da gücləndirmək idi. Ancaq Nizamidən 
sonra yaşayıb-yaratmış olan bir çox şairlər türk əsilli Fərhadı özlərinə qəhrəman 
seçmiş, əsərlərini o qəhrəmanın eşq macərası əsasında qurmuşlar: Arif Ərdəbili 
(1310-?) (4, səh ), Əlişir Nəvai (1441-1506) (4, səh ), Lamii Çələbi (1472-1533) 
(2,səh ), Mustafa ağa Nasir (1824-1873) () və s. İ.Nakam bu şairlərin yolu ilə gedə-
rək Fərhadı əsərinin qəhrəmanı və əsas obraz kimi seçmişdir. Nakam özündən əvvəl 
yazılan məsnəvilərdən bəhrələnməklə, onlara ixtisar və əlavələr etməklə hadisələrin 
Fərhadın ətrafında təsvirinə üstünlük vermişdir. Nakam Fərhadı Nizamidə olduğu 
kimi Çin diyarından gəlmiş mühəndis kimi göstərmişdir.Onun əsərə gəlişi də hər iki 
məsnəvidə eynidir. Şirinin sürüsünün otlaqları sarayından çox uzaqda idi və südün 
gətirilməsi çox zaman alırdı. Şirin südü həddən artıq sevdiyindən bu işə bir əlac 
qılmağı tapşırır. Ətrafındakılar ona Fərhad adında məharətli, qolu-qüvvəli bir 
mühəndisin bu işə çarə qılacağını məsləhət bilirlər. 
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   Dedilər, vardır bir mərdi-ustad 
   Mühəndisdir, hünərvər, adı Fərhad. 
 

 Fərhad Şirinin əmrini yerinə yetirmək üçün onun hüzuruna gəlir. Onlar elə ilk 
görüşdən bir-birilərinə vurulurlar. Nizamidə Fərhad, Nakamda isə Xosrov aşiqlər 
arasında əğyar obrazı kimi verilmişdir. Həmçinin, Şirinin yolunda Fərhada qovuş-
maqda onun qarşısını alan Məryəm, Şəkər kimi rəqib məşuqə obrazlarına da rast 
gəlinmir. Bundan başqa Nakam Şapur, Nəkisa, Barbəd kimi aşiqlərin arasında 
vasitəçi olan surətlərdən də istifadə etməmişdir. Şirinin atının adında da Nakam 
dəyişiklik etmiş, Gülgünü Rəxşlə əvəz etmişdir. Həm Nizamidə, həm də Nakamda 
Məhinbanu Ərmən şahı kimi təqdim edilir, ədalət və səxavət saçan hökmdar qadın 
obrazı kimi təsvir edilir. Ümumiyyətlə götürsək, məsnəvidə surətlərin sayının azlığı, 
hadisələrin, konfliktlərin sürətlə bir-birinə keçidi diqqəti daha çox cəlb edir. Belə ki, 
Nakam “Ağazi- dastani- Fərhad və Şirin”dən sonra, yəni məsnəviyə giriş 
başlığından həmən sonrakı başlıqda artıq Məhinbanunun təxti-padişahı Şirinə vəsiy-
yəti və ölüm səhnəsinin təsvirinə başlayır. Elə həmin başlıqda da Fərhad və Şirinin 
tanışlığı, bir-birilə görüşü verilir. Məsnəvini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə Nakam 
Fərhad surətinin təsvirinə geniş yer vermiş, əhvalatları onunla əlaqələndirmiş-
dir.Buna görə Şirin obrazı arxa planda, kölgədə qalmışdır. Əsərdə konflikt yalnız 
Xosrov obrazı vasitəsilə yaradılır. Halbuki Nakam özünəqədərki müxtəlif əhvalat və 
motivlərdən bəhrələnməklə daha çox şaxəli sujet xətti qura bilərdi. Əsərin nöqsanlı 
cəhətlərindən biri Xosrovun əsərdə birdən peyda olmasıdır. Xosrovun əsərə gəlişi, 
onun Keyxosrov nəslindən olan bir şah olması, Fərhadın rəqibi olması və Şirini sev-
məsi, yəni əğyar obrazı kimi təsviri, bütün bu hadisələrin hamısını Nakamın cəmi 
dörd misrada ifadə etməsi əsərin məzmununa xələl gətirir. 

 
  Dedilər Xosrov Pərvizə nagah, 
  Edib əhvaldan ol şahı agah. 
  Ki, Şirinə olub Fərhad məftun, 
  Biyabankərd olubdur didə purxun.(6,səh 37)  
 

 Həmçinin diqqət çəkən məqamladan biri şairin ərəb-fars sözlərindən istifadə-
yə geniş yer verməsi, hətta məsnəvisinin sonluğunu təşkil edən misraları farsca yaz-
masıdır. Bu baxımda şairin “Fərhad və Şirin”i dilinin qəlizliyinə görə Nakamın di-
gər məsnəvisi olan “Məcnun və Leyli”dən fərqlənir. 

Nakam “Fərhad və Şirin” məsnəvisində Xosrovun Fərhadın Şirinə məhəb-
bətindən xəbərdar olması, onu yanına çağırtdırması, onu Bisütun dağını yarmağa 
göndərməsi və onu hiylə ilə öldürtməsi Nizaminin poeması ilə bənzərlik təşkil edən 
motivlərdir. Bu hissədə fərqli cəhətlər də gözə çarpır. Belə ki, Nizaminin əsərində 
Xosrov Fərhadın Şirinə aşiq olduğunu eşidib sarayın müdrik insanlarını yığıb məc-
lis qurur, məşvərət edərək buyurur ki, dağ çapanı onun yanına gətirsinlər. Ancaq 
Nakam bu hissəni daha geniş və müfəssəl çəkildə təsvir edir. “Fərhad və Şirin”də 
Xosrov məclisdəkilərin nəsihəti ilə bir pəhləvanı onun yanına göndərir. Pəhləvan 
yola rəvan olub səhraya Fərhadı axtarmağa gəlir. Dağı, səhranı çox gəzib dolaşır, 
ancaq Fərhaddan heç bir nişanə tapa bilmir. Nagahan torpağın üstünə yıxılmış bir 
əhli-dərdə rastlayır. Onun pəjmürdə halından, daim fəğan edib Şirinin adını 
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sayıqlamağından pəhləvan başa düşür ki, bu elə onun axtardığı Fərhaddır. 
Fərqləndirici cəhətlərdən biri də Nakamın buraya Fərhadla pəhləvanın dialoqu 
səhnəsini əlavə etməsidir. 

 
  Ona qıldı təvəccah,etdi ikram,  
  Dedi: Ey aşiqi- Şirini- Xodkam! 
  Nədir bu nalə, bu fəğan, bu xunab? 
  Nəçün üftadədəsən, bisəbri bitab? 
  Edərsən müzməhəl tabü təvanın, 
  Gərəkməzmi sənə bir daxi canın?(6, səh 39) 
 

Fərhad pəhləvana cavabında onun eşqdən bixəbər olduğunu, qəlbində 
məhəbbət odunun alovlanmadığını söyləyərək ətrafındakıların onu anlamaması, 
məzəmmət etməsindən acı-acı şikayətlənir. 

 
  Pərişanəm,siyahruzəm, bədiqbal, 
  Bəsan sayəyəm, xas üzrə pamal. 
  Həmin bir aşiqi-dildadəyəm mən, 
  Zəbuni-bidimü üftadədəyəm mən.(6, səh 40)  
 

 Nizamidə Xosrov Şirinin Fərhadın yanına, Bisütun dağına getməsindən xəbər 
tutub ağsaqqal qocalardan bu işə bir tədbir görmələrini əmr edir.Onlar da Şirinin 
qəflətən ölməsi xəbərinin Fərhadın ölümünə səbəb olacağını söyləyirlər. Nizamidə 
bu xəbəri şahın qasidlərindən biri Fərhada çatdırır. Nakamda isə Xosrovun qocalar-
dan kömək istəməsi səhnəsi yoxdur. Bundan başqa “Fərhad və Şirin”də Xosrov Fər-
hadı öldürtmək üçün casus axtarır və əzazil surətli Xənnas adlı birini tapır. Şirinin 
ölməsi xəbərini Fərhada o çatdırır.  

İsmayıl bəy Nakamın əlavə etdiyi epizodlardan biri də budur ki, guya Şirin 
Fərhad haqqında söylənilən dastanı eşitdikdə onu tanımır, dağ çapanın kimliyindən 
bixəbərdir.  

  Müsəlsəl söylərikən axəri-kar, 
  Hədisi-Bisütun oldu pədidar. 
  Olub xəndan dedi dedi ki, ol şahi-xuban, 
  Bu gün etsəm, gərək kuhi-gülüstan. 
  Görüm kim, Bisütunda tişəzəndir, 
  O Fərhad cavanmı kuhkəndir?(6, səh 49) 
 

Şirin Fərhadı Bisütun dağında ziyarət etdiyi zaman Nizamiyə görə Şirin ona 
süd verir, Nakamda isə bir cam şərbət içməyə dəvət edir. 

 
  Rəvan verdi ona bir cam şərbət, 
  Ki, Kövsərdə bulunmazdı o ləzzət. 
  Alıb Fərhad camı eylədi nuş, 
  Nə qəm çəkmiş isə qıldı fəramuş.(6, səh 51) 
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 Nakam Fərhadı görmək üçün Şirinin Bisütun dağına getməsi səhnəsinə əlavə 
etdiyi yeni epizodlardan biri də Fərhadın Şirini görcək ondan şikayətlənməsi, aşiqi-
ni yada salmayıb onu bu kuhsarda tək-tənha qoymasından gileylənməsi epizodudur. 

  
 O gün ki, hövzdən şir eylədin nuş, 
  Məni qıldın həmin gündən fəramuş.(6, səh 54) 

 
 Nizaminin Şirini Xosrovun şəklini görüb ona vurulur, Şapur ona hər şeyi 

danışdıqdan sonra Şirin ov bəhanəsilə qızlarla evdən çıxır və Xosrovun dalınca 
Mədainə at belində tək-tənha yola düşür. Sonradan onu bibisi Məhinbanu bu hərə-
kətinə görə tənbeh edir. Nakamın “Fərhad və Şirin”ində isə Məhinbanunun Şirinə 
öyüd-nəsihət etməsi epizoduna rast gəlmirik. Burada Şirin eşqində daha əzmli, ira-
dəli, dəyanətli bir qız kimi təsvir olunur. O, Fərhada ilk görüşdən aşiq olsa da o, öz 
aşiqini sınağa çəkir, ona işvə, naz edərək ona eşqində səbrli və vəfalı olmağı 
söyləyir. Çünki bütün klassik dövr məsnəvilərində aşiq cəfakeş, məşuqə isə cilvə-
gərdir. Məsələn, Nizaminin “Yeddi gözəl” məsnəvisində “Qara geyimli şahzadə” 
adlı hekayədə məşuqə aşiqinə deyir ki, qırx gün səbr etsin. Səbrini otuz doqquzuncu 
gün pozan aşiqi məşuqə amansız cəzalandırır, onu özündən uzaq olan ayrı bir dün-
yaya qovur. Eləcə də Dəhnamədə də bu motivə rast gələ bilərik. Bütün bunlara görə 
Nakamın yaratmış olduğu Şirin daha ağıllı, tədbirli, öz ismətini xəzinə üstündə 
yatmış ilan tək qoruyan saf, mükəmməl qadın obrazıdır.  

Nakam Şiruyə obrazından da hadisələrin gedişində Xosrovu cəzalandırmaq 
məqsədilə belə istifadə etməmiş, o surəti ixtisar etmişdir. Bundan başqa Nizamidə 
Xosrovun peyğəmbəri yuxuda görməsi, Məhəmməd peyğəmbərin islama çağırış 
məqsədilə Xosrova məktub göndərməsi və Xosrovun onu cırması kimi bəhslər də 
Nakamın məsnəvisində yoxdur. 

Nizaminin “Xosrov və Şirin”ində rastlamadığımız maraqlı məqamlardan biri 
də Fərhadın Şirinin eşqinə düşdükdən sonra Nakamın “Fərhadın eşqi-Şirinə giriftar 
olduğu və aşiqi-şeyda olduğu” adı ilə verdiyi fəsilin saqinamə formasında 
yazılmasıdır. Düzdür, Nizami də Fərhadı həmin fəsildə Şirinin eşqindən dəli-divanə 
olub çöllərə düşmüş aşiq obrazı kimi verir. Ancaq Nizaminin yazmış olduğu həmin 
fəsildə biz saqi obrazına rast gəlmirik. Deməli, ona nəzirə olaraq yazılan “Fərhad və 
Şirin”də biz təsəvvüfi ideyaların açıq-aşkar dilə gətirilməsinin şahidi oluruq. 
Nizami Fərhadın cünunluğu, onun haqq aşiqi olmasını daha ehtiyatla, sətiraltı 
mənalarla ifadə etmişdir. 

 
  Təhəmmül etmədi bu macəraya, 
  Rəvan oldu xərabatı-bəlaya. 
  Gəlib qarşıya bir çalaki-saqi, 
  Şəkibazusu afətnaki saqi. 

 
 Şeirdən göründüyü kimi Fərhad Şirinin eşqinə əsir olduqdan sonra sufilərin 

mənəvi daldalanacağı olan xərabata gəlir. Fərhadın Piri-Muğanın yanına gəlməsi 
onun haqqa yoluna yönəldiyini, batini kamilliyə doğru təkamülünü göstərir. Fərhad 
özündə baş qaldıran bütün nəfsi meyllərə üstün gəlir, onun üçün artıq nə dünya, nə 
onun cah-cəlalı bir önəm kəsb etmir, axirət və ölümün qorxusu ilə yaşamır, onun 
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qayğısını çəkmir. Buna görə də o, Saqinin əlindən mey içmək şərəfinə nail olur və 
xərabat əhlinə çevrilir. Bu fani dünyanı “fəramuş edib” eşqin zirvəsinə yüksəlir, 
mərifət şərabını dadır.  

 
  Dedi Fərhadə: “Tut,bu camı nuş et! 
  Məmuniyyət xərmənin yax, tərki huş et!” 
  Həman ol sağəri Fərhad edib nuş, 
  Cahanı eylədi yeksər fəramuş.(6, səh 35)  

 
 Nakamın “Fərhad və Şirin”də Saqinamədən istifadəsi onun Füzuli 

yaradıcılığından da bəhrələndiyini göstərir.  
 Nakamın “Fərhad və Şirin”ində Nizaminin “Leyli və Məcnun”u ilə də ortaq 

məqamlar var. Belə ki, Məcnun ahunun, maralın gözünü Leylinin gözünə bənzədir, 
Fərhad isə Saqinin gözündə Şirini görür. Fərhad da Məcnun kimi Şirinə aşiq 
olandan sonra “xanimanı nari-eşqə yaxılır”, onu bədəni, ürəyi, canı tərk edir. Ancaq 
Şirinin xəyalı, öz eşqinə qovuşmağın həsrətilə od tutub yanır. Məcnun kimi dilində 
Şirin səhraya üz tutur, vəhşilər arasında məskən salır. 

 
   Dəhanında haman Şirin namı, 
   Dəhanı içrə şirin təlx kami. 
   Vəhiş asa tutub rahi-biyaban 
   Vəhuş içrə gəzib heyranu nalan. (6, səh 36) 

 
 Nizaminin məsnəvisi ilə bənzərlik təşkil edən cəhətlərdən biri hər iki şairin 

yazmış olduqları əsərlərə qəzəllərin daxil edilməməsidir. Nizaminin “Xosrov və 
Şirin” məsnəvisinə qəzəllər daxil etməsi barədə onun yaradıcılığını tədqiq edənlər 
arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Robert Dankoff Nizaminin məsnəvilərdə qəzəl 
formasına yer vermədiyini söyləyir.(3,səh 43) Ahmet Ateş onun bu fikrinə qarşı 
çıxaraq bildirir ki, Nizamidə qəhrəmanların ağzından söylənilən qəzəllər tamamilə 
məsnəvi şəklindədir. Atəşin fikrinə görə Dankoff “məsnəvi şəklindəki” qəzəlləri 
şəkil baxımından dəyərləndirmiş, ancaq bu qəzəlləri lirizm ünsürü olaraq 
verməmişdir.(1, səh 733) Belə ki, klassik ədəbiyyatda geniş yayılan bu ənənənin 
istifadəsində məqsəd məsnəvi vasitəsilə əhvalatları nəql etmək, qəzəllər vasitəsilə 
isə qəhrəmanın daxili aləmini, iç dünyasını canlı və dolğun şəkildə əks etdirmək idi. 
Robert Dankoff bunu “lirik partlama” adlandırmışdır. Ancaq Nakam bu ənənədən 
istifadə etməmiş, Nizaminin yolunu davam etdirmişdir. 

 Nizami Məhəmməd peyğəmbərin meracı ilə bağlı ənənəvi başlığı “Xosrov və 
Şirin”in sonunda vermiş, sonluğa əlavə olaraq “Nəsihət və kitabın sonu” başlığı ilə 
məsnəvisini bitirmişdir. İ.Nakam isə “Meraciyeyi-həzrəti-seyyidi-ainat” başlığı 
altında “Fərhad və Şirin”in əvvəlində nətdən sonra vermişdir. Peyğəmbərin meracı 
ilə bağlı hadisələrin təsvirinə də geniş yer verməmiş, tam aydınlığı və təfsilatı ilə 
onu nəzmə çəkməmişdir. Ancaq Nizaminin “Xosrov və Şirin” məsnəvisində 
“Peyğəmbərin meracı” başlığı altında həmin müqəddəs hadisə incəliyi ilə əks 
olunmuş, meracın nəticəsi, müsəlmanlara nə kimi yenilik gətirməsi göstərilmişdir. 

 “Fərhad və Şirin”in sonunda Şirin Fərhadın ona etdiyi vəsiyyəti yerinə 
yetirir, sevgilisini göz yaşları içində sonuncu dəfə bağrına basaraq onu torpağa 
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tapşırır. Poema yarından ayrı düşən Şirinin durmadan ağlaması, ah-zarının təsviri ilə 
bitir. Burda da bir fərqli məqam gözə çarpır. Nizaminin Şirini Fərhadı el adətincə 
dəfn etdikdən sonra onun qəbri üzərində bir günbəz ucaldır və həmin günbəzi 
ziyarətgaha çevirir. Həmçinin “Xosrov və Şirin”də “Fərhad və Şirin”dən fərqli 
olaraq Xosrov Fərhadı hiylə ilə öldürməsindən peşiman olur və Şirinə təəssüf 
məktubu yollayır. Əsərlər arasındakı diqqət çəkən fərqlərdən biri də Nizaminin 
“Xosrov və Şirin”in “Fərhadın dastanı” adlı hissəyə verdiyi maraqlı sonluqdur ki, 
buna Nakamın poemasında rast gəlmirik.Nizami əsərin sonunda göstərir ki, Fərhad 
öldükdən sonra onun əlindən düşən külüngünün ağzı daşa, dəstəyi isə torpağa 
batır.Torpaq nəm olduğundan o dəstəyin yerində bir nar kolu göyərir. 

 
  O dəstədən bir nar kolu göyərdi, 
  Ağac olub, çoxlu bar gətirdi. 
  O nar ağacını Nizami görməsə də, 
  Nüsxədə bu sözü belə oxudu.(9, səh 203) 

 
 Nizaminin əsərini bu cür tamamlamasını müxtəlif cür şərh etmək olar. Birinci 

növbədə Nizami xalq ədəbiyyatına sıx bağlı bir sənətkar olduğundan onun bu 
xüsusiyyəti əsərlərinə də sirayət etmişdi. “Xəmsə”yə daxil olan poemaların 
əksəriyyətinin mövzusunu xalq əfsanə və rəvayətlərindən götürmüşdür. “Xosrov və 
Şirin” poemasının bu hissəsini dastan adlandırması və elə dastanlardakı kimi sonluq 
verməsi folklor motivlərinin həmişə Nizami yaradıcılığında ən yüksək yerdə qərar 
tutduğunu söyləməyə əsas verir. Fərhadın külüngünün dəstəyinin yerində nə üçün 
məhz nar ağacının bitməsi məsələsi xüsusi maraq doğurur. Belə ki, nara inam əski 
türk inanclarından biri kimi Orta Asiya ölkələrində geniş yayılmışdı. Türklər şahın 
qüdrətinin simvolu olan narın şəklini köynəklərinin üstünə tikdirərək vaxtilə 
müharibə zamanı əks tərəfi əfsunlayırdılar ki, qələbə onlara nəsib olsun. Orta 
Asiyadan gəlmiş Fərhadın külüngünün dəstəyinin yerində nar ağacının bitməsini 
Nizami təsadüfən deyil, elə Fərhadın mənsub olduğu xalqın qədim adət-
ənənəsindən, dini inancından doğan bir iz, işarət anlamında işlətmişdir.  

 Bununla yanaşı nar bir çox mənalar kəsb edir. Xalq ədəbiyyatında nar bolluq, 
bərəkət, firavanlıq rəmzi hesab olunur. Həmçinin xristianlıqda nar “sonsuz həyat”, 
yəhudilikdə “müqəddəslik, bolluq” mənasında işlənir. Qurani-Kərimdə nardan 3 
ayədə bəhs edilir və cənnət meyvəsi kimi göstərilir. Təsəvvüfi ədəbiyyatda isə nar 
atəş, eşqdən yaranan alov mənasında işlənir. Eşqi yolunda xanimanı nari-eşqə qərq 
olub yaxılan Fərhadın külüngünün dəstəyinin də nar ağacı olub torpaqdan 
cücərməsi onun eşq yolunda canından keçən məhəbbət fədaisi olması anlamını 
verir. Dediklərimizlə bərabər sufi ədəbiyyatda ağac sonsuz həyat, daim dövr edən 
aləm mənasında işlənir. Ağac dünya, meyvə isə insandır, bütün varlıqların Allahdan 
gəlib Allaha dönüşünü bildirir.(10, səh 203) Bununla yanaşı mütəsəvvif şairlərdən 
olan Yunus İmrənin fikri daha çox maraq doğurur: “Aşiq olmayan kimsə meyvəsiz 
ağaca bənzəyir.” (10, səh 205) Yunus İmrənin sözlərinin Nizaminin yaratdığı ilk 
Haqq aşiqi obrazı olan Fərhada tam uyğun gəlir. Onun külüngünün dəstəyinin 
yerində ağacın bitməsi və bar verməsini Fərhadın aşiq obrazı kimi təsvirində şairin 
istifadə etdiyi rəmzi mənalardan biri hesab etmək olar. 
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 Nakam İsfahani və Nizamidən şeirlər əlavə etməklə çərx kimi dövr edən 
dünyanın amansızlığından, əzab-əziyyətindən haqq əhlinə çəkdirdiyi işgəncələrdən 
acı-acı şikayət edir, zəmanəyə biganə qalmayaraq ona öz münasibətini bildirmişdir. 

 
  Fəğan kim,dövr dövrani-kənəcdiş, 
  Qılır aşiqləri peyvəstə dilriş. 
  Nə yerdə aşiqi-dildadə görsə, 
  Nə yerdə bikəsü-üftadə görsə, 
  Anı bitab edib dilmürdə eylər, 
  Anı dərdə salıb pəjmurdə eylər. (6, səh 61)  

 
 Beləliklə, Nizaminin “Xosrov və Şirin”i ilə Nakamın “Fərhad və Şirin” 

məsnəvisinin komporativ şəkildə təhlilinin nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, Nakam 
ustad şair Nizaminin yolu ilə getsə də onu qətiyyən təkrarlamamış,özünəməxsus 
tərzdə,yaşadığı dövrün tələblərinə uyğun bir formada məsnəvi yazaraq ona yeni bir 
nəfəs vermişdir. Şair “Xosrov və Şirin”in tərcüməçisi və təqlidçisi olmadığını 
bildirmək üçün əsərində adını və təxəllüsünü işlədərək ona öz möhürünü 
vurmuşdur. Hər iki əsərdə məzmun eyni olsa da bir-birindən uzaq zaman və fərqli 
məkan daxilində “Xosrov və Şirin” yenidən canlanaraq Nakamın qələmi ilə daha 
özəl və orijinal bir məna kəsb etmişdir. 
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     Илаха Гаджиева 
Сопаставительное сравнение двустишя Низами «Хосров и Ширин» 

с двустишием Накама «Фархад и Ширин» 
Резюме 

 
Статья посвящена анализу поэмы «Фархад и Ширин» Исмаил бей НакА-

ма, жившего и творившего в XIXв, который увековечен в памяти людей свои-
ми бессмертными произведениями. Исмаил бей написал эту поэму под вдох-
новением поема «Хосров и Ширин» нашего видного поэта Низами Генджеви. 
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В обоих месневи изучены схожие и отличительные черты, на примерах перед-
ан их комментарий. Показаны аспекты, которые Накам перенял у Низами и 
воспользовался ими как «Хамсаневис». С помощью сравнений изложен его 
обращение также к творчеству Физули. Специфические особенности суфистс-
кой литературы, доживавшей свои последние периоды в XIXв, переданы че-
рез месневи «Фархад и Ширин», написанный поэмом в этот период. Наряду с 
этим, также анализированы маневры Накам, к которым он прибегнул как мас-
стер-новатор.  

  
       İlahe Hajieva 

  Comporative analysis of the Nakam’s “Farhad and Shirin” 
 and Nizami’s “Xosrov and Shirin”  

 Summary 
 

This article has been devoted in analysis the poem "Farhad and Shirin" by Is-
mayil bey Nakam, who lived in the 19th century and remained in the memories with 
his undying masterpieces. The poem has been written as a response to the poem 
"Khosrov and Shirin" by great poet Nizami. The similar and different features 
between both distiches have been investigated and interpreted on the basis of samp-
les. It has been revealed that Nakam as a “Khamsanavis” studied and derived bene-
fit from Nizami. It has been interpreted with comparison that poet also derived be-
nefit from Fuzuli alongside Nizami. The specific features of Sufi literature living its 
last periods in XIX century has been revealed on the basis of Nakam’s “Farhad and 
Shirin” poem written in this periods. At the same time, poet’s maneuvers as an in-
novator master benefiting from the tradition has been analysed. 

 
Rəyçi:                  Rafael Hüseynov 
                   filologiya elmləri doktoru, professor 
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VƏTƏN SEVGİSINİN POETİK TƏRCÜMEYİ-HALI 

 
Açar sözlər: Çolpan Erqaş, Rauf Pərfi, Abdulla Aripov, yeni Vətən obrazı, 
altmışıncılar. 
Ключевые слова: Чолпан Эргаш, Рауф Парфи, Абдулла Арипов, шестидесят-
ники, новый образ родины.  
Key words: new character of Motherlan, the sixtyths, Cholpan Ergash, Rauf Perfi, 
Abdulla Aripov. 

 
Vətən haqqındakı abstrakt təsəvvürlər yavaş-yavaş öz yerini ana yurd duyğu-

sunun səmimi ifadə olunduğu həyati şeirlərə verməsində özbək altmışıncılarından 
Çolpan Erqaşın yaradıcılığı da mühüm rol oynayıb. Onun ilk lirikasındakı Vətənin 
əzəli mahiyyətini anlamağa cəhdin poetik görüntüləri, bu qəlb prosesinin canlı mən-
zərələri ürəkləri ehtizaza gətirir: ”Darıxdım... Torağaylar həsrətlə baxan kimi asi-
mana, Mən səndən ötrü hədsiz darıxdım Baş vurub dörd yana, dörd gözlə baxıb 
dörd yana, Quş olmağı arzuladım, Çıxıb getmək istədim buralardan, Qayıtmaq istə-
dim bağrına, anacan kəndim!” (1, 76). Bax bu bakirə ayrılıq hissləri kontekstində 
Vətən duyğusu təsirli tərzdə bədiiləşir. Bu mətndə həsrət şəklində bədiiləşən 
məhəbbət lirik “mən” qəlbini o dərəcədə əsir edib ki, ona aydın gecələr belə aysız, 
bəxtiyar günlər – bəxtsiz, həyat mənasız duyulur: ”Bu cür aydın gecədə Ay 
görünmür gözümə. Belə bəxtli bir gündə Gün görünmür gözümə Anasından ayrılan 
uşaq Kimi sınıqdı könlüm, Bağrı su dəyməmiş səhra kimi Bağrım cadar-cadar 
yarılıb, kəndim.” (1, 76). Şeirdə “Ana” və “uşaq” müqayisəsi həqiqətən də Vətən və 
insan arasındakı münasibəti uğurlu əks etdirir. Gənc lirik qəhrəman demək istəyir ki, 
Vətən məhəbbəti eynən doğma kənddən, insan dünyaya gəldiyi məskəndən, daha 
dəqiq söyləsək, ana bağrından başlanır.  

Özbək poeziyasında 60-cı illərdə yeni estetik məzmun daşıyan Vətən 
duyğusunun formalaşmasının poetik tarixçəsini bilmək üçün Çolpan Erqaşın “Və-
təni tanımaq” (1966) şeirinə də nəzər salmaq vacibdir. Bu şeirdə lirik “mən”in Və-
tənə münasibəti, Vətən haqqındakı düşüncə və təsəvvürlərinin yetkinləşməsi mə-
harətlə əks etdirilib:” Doğulub dünyaya göz açan zaman, Bir odlu sinəni mən Vətən 
bildim. Onun qarşısında dünya da heçdir, Baş əyib mən ona səcdələr qıldım. Bircə 
an gözümdən getsə gər uzaq, Dad salıb, dünyaya haray salardım. Bu sadə təsəvvür, 
bu sadə fəraq, Mənimçün əvəzsiz idi o zaman. Necə oldusa, günlərdən bir gün, 
Anam qucağından çıxdım atılıb, İlk dəfə bir-iki addım atdım, İlk dəfə ağladım onda 
yıxılıb. O gündən bax o balaca həyət, Mənimçün olmuşdu sonsuz bir Vətən.”          
(1, 77). Şairin təlqininə görə, Vətən ana qucağından, doğulub boya-başa çatdığın 
evdən, uşaqlığın keçən doğma kənddən başlanıb, sonra isə qandaşlar-yurddaşlar  
saldığı genişliklər və məkanlar qədər böyüyür. Vətən haqqındakı öz düşüncə və xə-
yallarını müəllif ümumi şəkildə, təntənəli tərzdə bəyan etməkdən vaz keçir. Əksinə, 
öz fikir və mülahizələrini müəyyən həyati müşahidələr vasitəsilə canlandırmağı la-
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zım bilir. Vətənlə bağlı təəssürat və duyğularını lirik “mən” həyəcanla təsvir 
edərkən, atasının müharibəyə yola düşməsini və davadan qayıdıb gəlməməsini, 
atasını itirmək onun dünyasını alt-üst etməsini təsirli bir tərzdə söyləyir. Bu amansız 
itki, şəfqətsiz ayrılıqdan gənc lirik “mən”in çıxardığı nəticə dərin və fəlsəfidir: 
“Neynəyim, atamı görmədim daha, Amma mən dünyanı təzədən gördüm”. Bax bu, 
yəni “dünyanı təzədən görmək”, yenidən anlamaq Vətən anlayışının mənasını təyin 
edir, o haqdakı düşüncə və təsəvvürləri tamamlayır:  

 
Dostlarım, anladım nədir bu Vətən,  
Nədir bu məhəbbət, sədaqət, ölüm:  
Bilsin deyə Vətənin qədrini nəslim,  
Adamlar torpağa çevrilərmiş.  
Bu əziz torpaqçün torpağa dönmüş  
Ata-babamızın xakıdır Vətən.  
                                                      (1, 78).  

Bu hikmətli misralar Vətənin mahiyyətini aydın ifadə edir və ana Vətənin, ba-
ba yurdun mükəmməl poetik tərifi kimi səslənir. Bununla birgə, bu misralar yeni 
şeiriyyət yartmaq yoluyla inamla irəliləyən cəfakeş və gənc nəslin “Vətən nədir?” 
sualına onların estetik mövqeyini səciyyələndirən cavabı idi.  

Ümumən, hər bir şair yaradıcılığında Vətənə özünəxas münasibət onun mənə-
vi dünyasının məğzini və bədii enerjisinin mayasını təşkil edir. Altmışıncılıq ruhu-
nun parlaq daşıyıcılarından Rauf Pərfinin Vətənə həsr etdiyi, məsum və saf duy-
ğularla coşub-daşan şeirləri də belədir:  

 
Dərya kimi daima oyaq,  
Arzularım zirvə tək yüksək.  
Uzaq yola atlandım, ancaq  
Mehrim də sən, məhəbbətim sən,  
Ey könlümə yoğrulan, Vətən!   
                                                   (2, 79).  

R.Pərfinin Vətən sevgisi də öz qələm yoldaşlarının əsərlərindəki vətəndaşlıq 
duyuğuları ilə həmahəngdir. Şairə görə, Vətən babalardan miras qalmış ən qiymətli 
bir yadigardır. Əcdadların ruhu həmişə gəzdiyi və aram aldığı müqəddəs məkandır. 
Hər bir qarış torpaq, hətta hər bir daş yaddan çıxmaz xatirələrlə yoğrulub. Bu mü-
qəddəs genişliklər babalar qüdrətinin rəmzidir:  

 
Xatirələr söyləyər hər daş,  
Yaddaşlara yağar asiman.  
Keçmişlərin şahidi günəş,  
Yada salar, unutmaz haman,  
Anacanım, ah Özbəkistan.  
                                               (2, 79).  

Vətən sevgisi gənc lirik “mən”in qəlbindəki ən əziz və ən munis duyğudur. 
Çünki insan qəlbində doğulan ən birinci və ilkin sevginin ünvanı da Vətəndir. Dün-
yanı hələ tam anlamamış, həyatın acılıqlarını bilməmiş ana südü ilə qanımıza, ruhu-
muza hopan bu məhəbbətdən də dərin və qədim bir hissi təsəvvür etmək olarmı? 
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Bəli, Vətən sevgisi əzəli və unudulmaz bir duyğu kimi könlümüzü ölüncə tərk etmir. 
Məhz belə mənəvi dərinliklərdən kök atıb yükəsldiyinə görə, lirik “mən”in yaşantı-
ları doğma və təbii duyulur:  

 
Özbəkistan, ən şirin busə  
Təki dodağımda qalmısan.  
Uzaqlara yollanan zaman,  
Sən köksümdə ürək olmusan,  
Anacanım, ah Özbəkistan.  
                                              (2, 80).  

Həqiqi bədii yaradıcılıq yolu şairanə qəlb üçün ölüm-dirim savaşları, min bir 
maneə və sınaqlarla dolu uzun bir səfərdir. Bu uzun səfərdə əsl və yükəsk etiqadı 
olan sənətkar azmır. Haqq və həqiqət yolundan geri çəkilmir. Ürəyində elinə-yurdu-
na və Vətəninə böyük məhəbbət kök atmış sənətkar mübarək mənzilə alnıaçıq, 
üzüağ çata bilir. Gənc lirik “mən” bu mənəvi zərurəti, həyati həqiqəti dərindən anla-
yır. Yəni Vətənə böyük sevgi olmadan yalnız yaratmaq yox, hətta yaşamq da əlac-
sızlığını başa düşür. Məhz buna görə də, gənc şair uzun səfərə, böyük şeiriyyət səfə-
rinə cəfakeş və zəhmətkeş Vətənə sonsuz sədaqət, əsl övlad sevgisiylə çıxdığını ya-
naraq bəyan edir: “Dərya kimi daima oyaq, Arzularım dağ qədər yüksək. Uzaq yola 
atlandım, ancaq, Sənə olan sədaqət ilə Ey, könlümə yoğrulan Vətən”. (2, 81). Erkin 
Vahidov, Abdulla Aripov, Çolpan Erqaş, Aman Mətcan, Məhəmməd Əli, Camal 
Kamal və başqa səmimi qələm sahiblərinin ilk əsərlərində, o cümlədən Rauf Pərfi-
nin 60-cı illər yaradıcılığında əks edən “könülə yoğrulan Vətən” obrazı təkcə bu 
nəslin bədii dünyası üçün deyil, eyni zamanda, bütün ədəbiyyatmız üçün və 
xalqımız üçün mənəvi güc-qüdrət mənbəyi, nurlu bir ibtida idi. Zatən, yeni milli-
bədii təfəkkürümüzün atəşin məhəbbət və odlu iztirablarla yoğrulmuş, milli mənliyi 
anlamaq və anlatmaq cəhdləri ilə qırılmaz surətdə bağlı olan təkrarsız tarixi məhz 
bu nurlu ibtidadan başlanırdı.  

Altmışıncıların şeiriyyətində Vətənə bənzərsiz bir gənclik sevgisi əks etmişdi. 
Düzdür, bu məhəbbətin kökləri ustad sənətkarların Özbəkistan haqqındakı şeirlərinə 
gedib çıxır. Təzə poetik nəslin qəlbində Vətən duyğusunun oyanmasında, vətən-
pərvərlik hisslərinin tərbiyəsində ustadlar qələminə mənsub məşhur klassik şeirlərin 
əhəmiyyəti misilsiz idi. Həqiqətən də “Bir ölkə ki, torpağında altın çiçəklər” sətri-
nin istisini, doğmalığını unutmaq olardımı? Ana yurda munis və bakirə sevgidən 
doğulmuş o cür səmimi sətirlər gəncliyin qəlbini uzun zamanlar öz sehri ilə məftun 
etmişdi: “Vadiləri təkcə gəzəndə, Bir gözəl hiss var idi məndə. Al-əlvan gül içində 
bağım, Öpər idim Vətən torpağın”. Belə sahilsiz məhəbbətdən doğulmuş, ana yurda 
mehrin hər bir sözdə əks etdiyi təravətli poetik yaşantılar əbədi gözəllik timsalı kimi 
duyulurdu gənc könüllərə: “Bəzənibdir sanki bir gəlin, İki dərya yuyar kəkilin. Gül 
vadilər gömgöy qarşında, Dağlar keşik çəkər başında”. H.Alimcan, Aybək, 
Q.Qulam, Mirtemir, M.Şeyxzadə, Zülfiyyə kimi ustad sənətkarların qələmindən 
çıxmış Vətəni sevməyə səsləyən və hər biri bənzərsiz sevginin mücəssəməsi olan 
belə şeirlər A.Aripov nəslinin yaradıcılğında bilavasitə və ya dolayısıyla əks-səda 
verirdi.  

Təsadüfi deyil ki, gənc Abdulla Aripov Vətən haqqındakı birinci yazdığı gö-
zəl şeirlərdən birinə ustad Həmid Alimcanın bütün Özbəkistan məktəblilərinin əz-
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bər bildiyi məşhur sətirlərindən birini epiqraf almışdı: “Vətənim, səni deyə 
oyandım”. Belə nümunələrdən örnək və ruh alan gənc lirik qəhrəman əziz və doğma 
babalar yurdunu səmimi bir mehrlə vəsf etməyə başladı: “Mənim də var dostum, 
çırağım, Onların şəninə şeirlər dedim. Lakin tənha sevinən çağım, Bircə səni 
sirdaşım bildim”. (3, 155). A.Aripovun Vətən sevgisi özgə bir duyğular oyadardı in-
san qəlbində. O Vətəni möhtəşəm bir məfhum, təntənəli bir varlıq, müəzzəm və son 
dərəcə ulu bir xilqət kimi deyil – yalnız onun özünəməxsus müqəddəs duyğu kimi, 
bakirə xilqət kimi, yalqızlığın pənahı və ümidi kimi, şikəstə və məhzun ruhun 
söykəndiyi dağ kimi vəsf edirdi. O Vətənə ithaf olunmuş nəğmələrində təntənəli, o 
dövr üçün dəb olan yüksək şadlıq ahənglərini deyil, sadə, səmimi, qəlbə yaxın izhar 
üsulunu seçdi. Zatən, ana Vətənə A.Aripov o vaxta qədər heç kimin səsləndirə 
bilmədiyi, ürəkdən gələn bir ahənglə müraciət edirdi. O sakit və şikəstə səslə 
müəzzəm Vətəni “sirdaşım” deyə səslədi. Bu sirdaş sözündə nə qədər mənalar vardı. 
O cəsarətlə Vətəni tənhalığın sirdaşı adlandırdı. Gənc şair həsrətlərlə dolu ömrünün 
məna-məqsədi, həyat yollarının yoldaşı, yalqız qəlbinin dərddaşı – qəmdaşı deyə üz 
tutdu Vətənə: “Dərdsiz deyil ömrüm də əsla, Həsrətlərdə bəzən ağladım. Qəmlərim-
lə tənha qalanda, Qəmdaşım tək sənə bağlandım”.(3, 155). Ana Vətəni “sirdaşım”, 
“qəmdaşım” deyə elan etmək onun böyüklüyünü, möhtəşəmliyini anlamazlıq 
deyildi, əlbəttə. Gənc şair Vətəni ayrı cür təsəvvür edirdi. Onun tərənnüm etdiyi Və-
tən daha həyati və real idi. Abdulla Aripov Vətəni yalnız Anaya olan sevgi ilə sevir-
di. Yəni Vətən Ana kimi qayğıkeş, “qəmdaş” və “sirdaş” duyulurdu ona. Həqiqətən 
Vətən - ən böyük anadır, amma əbədi, ölməz, həmişəyaşar Anadır Vətən:  

 
Qucammaram mən səni hərgiz,  
Sən asiman, mənsə zərrə tən.  
Qibləgahım, ümidim yalqız,  
Sən ölməyən anamsan, Vətən... (3, 156). 
 

Abdulla Aripovun lirikasında Vətən duyğuları əksərən övlad-ana yaşantıları 
kontekstində reallaşır. Şairin lirik qəhrəmanı Vətənlə bağlı hisslərini daha çox bu 
yöndə ifadə etməyi xoşlayır: “Neçə məkanlarda seyr edib gəzdim, Neçə mənzillərdə 
qurdum aşiyan, Və böyük hikmətə mən də inandım, Sevilən yerində əzizdir insan. 
Yurdum, səndədir ruzum, qismətim, Sən özün məskənim, sən özün şanım. Sən 
anam, bacımsan, yarımsan mənim, Ey canım, cahanım, Özbəkistanım”. Vətənin bu 
cür təlqini yalnız Abdulla Aripov şeiriyyəti üçün deyil, altmışıncıların, xüsusən, 
Məmməd Araz, Əli Kərim, Xəlil Rza Ulutürk, Rauf Pərfi, Çolpan Erqaş kimi 
şairlərin yaradıcılığı üçün də səciyyəvi idi.  
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Яшар Гасымов 
Поэтическая биография чувства любви к родине  

Резюме 
 

Статья «Поэтическая биография чувства любви к родине» посвяшена ис-
следованию вопросов, связанных с отношением и генезисом образа родины. 
Автор, ссылаясь на поэтические образцы известных узбекских шестидесятни-
ков, представленных Чолпаном Эргашом, Рауфом Парфи, Абдуллой Ариипо-
вым и другими литераторами, анализирует образ родины в научно-ти-
пологическом контексте. Наряду с этим, с помощью сравнительного анализа 
определяется значение образа Родины в поэзии 60-х годов прошлого столетия.  

 
 

Yashar Gasymov 
Poetic biography of love to Motherland 

Summary 
 

The article “Poetic biography of love to Motherland” is about genesis of poe-
tic love and the character of Motherland. The characters of Motherland, so lovely 
created by Cholpan Ergash, Rauf Perfi, Abdulla Aripov – prominent representatives 
of the sixtyths of Uzbekistan – are analyzed in scientific-typological context. 
Comparative scientific analysis reveals the importance of the problem of Mother-
land in poetic process of the sixtyths.  

  
 

Rəyçi:                    Məmməd Əliyev 
                   filologiya elmləri doktoru, professor 
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T.ASLANOVA 
  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  

 
M.B.MƏMMƏDZADƏNİN   ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ   İRSİNƏ   

BİR NƏZƏR 
 

Açar sözlər:  Q. Bürhanəddin, ensiklopediya, klassik irsimiz, araşdırmalar, 
mədəniyyət, tarixlik . 
Ключевые слова: энциклопедия, классическое наследие, исследовательская 
работа; культура, историческое наследие. 
Key word: encyclopedia, heritage, research, national language, literature and art 
 

Azərbaycan İstiqlal hərəkatının gorkəmli  xadimlərindən biri olan M.B. 
Məmmədzadə siyasi xadim, publisist, yazıçı olmaqdan başqa  həm də türkçuluk 
dəyərlərinin qorunmasında hər cur fədəkarlıq  göstərən həqiqi ziyalı idi. M. B. 
Məmmədzadənin ədəbi-elmi  irsi movzu cəhətdən son  dərəcə  zəngin və 
əlvandır. Yorulmaz ədib bütün ömrünü Azərbaycan ədəbiyyatının,  xüsusilə 
demokratik mətbuatın tarixinin öyrəlilməsinə, yabançı məfkurələrin bizə 
aşılamaq  istədiyi   mütii və milli zəminsiz təsəvvür və qalıqların dağıdıimasına 
həsr etmişdir. Ədəbi  irsimizin qədrbilən  bilicisi olan alim müraciət  etdiyi  ədə-
bi  hadisələrdə  ilk  novbədə milli  məfkurə  və milli   müəyyənlik   axtarmış,  
xalqımızın mənlik şüurunu ifadə etmiş, klassiklərimizə, milli qəhrəmanlıq 
dastanlarımıza daha ardıcıl diqqət yetirmişdir. İnqilabçı ədəbin elmi irsinə xas 
olan hər bir cəhəti qeyd etmək lazımdır. Onun əksər elmi  əsərlərində canlı, 
məntiqli bir polemika özünü göstərməkdədir. Bu  polemika Azərbaycan ədəbi 
tarixinə, müsavatçılıq və milliyətçilik nöqteyi-nəzərdən baxan söz sənəti 
tariximizin milli konsepsiyasını və məzmunu ortaya qoymaq istəyən hər bir 
alovlu  qələm sahibinin polemikasıdır. Ədibin elmi irsindəki bu milliyətçi 
polemizim həm də onun müsavatçı mühacirətçilər arasında bolşeviklərin ədəbi 
siyasətini, ədəbi mətbuatını araşdırmaq vəsifəsini daşıması ilə bağlı idi. Elə 
buna görə vətəndən uzaqda yaşayan Mirzə Bala bolşevik Azərbaycanda gedən 
ədəbi  hadisələri, cərəyan və meylləri diqqətlə izləyir və müsavat mərkəzinin 
əsas ədəbi salnaməçisi olaraq xaricdə çıxan qəzet və jurnalları istiqlal ədəbi 
prinsipləri əsasında dəyərləndirməyə çalışırdı. Mirzə Bala Məmmədzadənin 
ədəbi  elmi irsinin ən mühüm tərkib hissəsi Azərbaycan folkloru, onun müxtəlif 
problemləri geniş mənada isə bütün türk dünyası ilə tarixi, ədəbi, dil və 
ənənələrinin öyrənilməsidir. Ədibin bir sıra qiyymətli  fikirlərini onun İslam 
ensiklapediyası üçün yazdığı məqalələrdə tapırıq. Мирзя Бала хцсусиля 50-ъи 
иллярдя Ислам енсиклопедийасынын совет тцрк халгларынын тарихи, ъоьрафийасы вя 
фолклоруна даир проблемляр цзря башлыъа мцтяхяссислярinдян бириня чеврилмишди. 
Бунун нятиъясиндя йорулмаз ядиб сийаси проблематикадан гисмян узаглашыр вя  
ясас енержисини елми проблемлярин арашдырылмасына сярф едирди.  Мясялян, ядибин 
Ислам енсиклопедийасы цчцн йаздыьы «Гызыл Гум» мягалясиндяки мянбяляря нязяр 
йетирмяк кифайятдир ки, онун 50-ъи иллярдя елми арашдырмалара ня гядяр ъидди 
эиришдийи вя ня гядяр елми зящмят чякдийи яйани сурятдя эюрцнсцн. «Гызыл Гум» 
мягаляси сырф ъоьрафи мювзуйа щяср олунса да, ядиб юз мювзусуна ян бюйцк 
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мясулиййятля йанашмышдыр вя библиографийасындан эюрдцйцмцз кими   Шямсяддин 
Саминин  «Гамуси ял-лам», В.Маsалскинин 1913-ъц илдя чыхмыш «Туркестанский 
край» вя с. oнларъа  елми   мянбяляря   иснад   етмишдир . 

Ейни елми цслуб М.Б.Мяммядзадянин «Калмıклар», «Гарачай 
Балкарлар» кими онларла мягалясиня дя аид едиля биляр. Тядгигатчы илк калмык 
ханларындан башлайараг совет дюврцня гядяр бу халгын мяншяйини вя тарихини  
мцфяссял   сурятдя тясвир етмишдир. Калмык сюзцнцн тцркъя олдуьуну эюстярян 
алим ялавя едир ки, бу кялмя   сой  адындан   дейил,   ъоьрафи  ярази   адындан   
эютцрцлмцшдцр.  

Йорулмаз тядгигатчы олан Азярбайъан мцщаъири хцсусиля икинъи дцнйа 
мцщарибясиндян сонра Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййятинин гядим  кюкляри 
иля ардыъыл сурятдя, ъани-дилдян чалышмыш, бюйцк зящмятляр сярф етмишдир. Бу 
бахымдан онун Ислам енсиклопедийасында эетмиш «Гази Бцрщаняддин» мягаляси 
хцсусиля яламятдардыр. Мялумдур ки, бу бюйцк шаирин йарадыъылыьына совет 
ядябиййатшцнаслыьымызда мараг анъаг 1970-1980-ъи иллярдя эцълянмиш вя шаирин 
ана дилиндя диваны Бакыда няшр олунмушдур. М.Б.Мяммядзадя милли бир Азяр-
байъан ядябиййатшцнасы кими  Гази Бцрщаняддин щаггында Ислам енсиклопе-
дийасында чап едилмиш «Гази Бцрщаняддин» адлы ящатяли тядгигатыны ортайа 
гоймушдур.  

Доьрудур, Ислам енсиклопедийасынын тялябляриня уйьун олараг бу мягалядя 
Гази Бцрщаняддинин тарихи вя сийаси фяалиййятиня даща эениш йер верилмишдир. 
Лакин Гази Бцрщаняддин щагда 1950-ъи иллярин яввялляриндя хцсуси тядгигат 
апарылмасы алимин узагэюрянлийини тясдигляйян яламят иди.  

М.Б.Мяммядзадя Гази Бцрщаняддинин щяйатыны, щярби сяфярлярини вя 
юлцмцнц мцхтялиф мянбяляр ясасында, щяр  тарихчинин версийасыны тягдим етдикдян 
сонра онун йарадыъылыьына мцраъият едир. Тядгигатчы эюстярир ки, Гази 
Бцрщаняддин «щярб иля мяшьул олдуьу заманларда беля елми чалышмалардан эери 
галмадыьы анлашылмагдадыр. Ярябъя вя фарсъаны эюзял билян вя цч дилдя шеирляр 
йазмыш Гази Бцрщаняддин цляма арасында бу эцн беля етибарыны мцщафизя едян 
фигщ вя цсули-фигщя даир, бир нцсхяси Айасофийа китабханасында олан ярябъя «Иксир 
яс-Сяадятдян ясрар ял-ибадят» кими ясярлярля бярабяр тцркъя бир «Диван» да 
гойуб эетмишдир» (8,48).  

Бюйцк  шаирин диванынын чап олундуьуна ишаря едян мцщаъир ядиб  эюстярир 
ки, бурадакы тцркъя шеирляри о дюврцн тясяввцф дуйьуларыны ифадя етмякдян 
башга, «щягиги инсан севэисинин ифадясиня хидмят едир вя дцнйяви характер 
дашымагдадыр. Диванда 1500-я гядяр гязял, 20 рцбаи, 119 туйуь вя  бир сыра  
диэяр шеирляр вардыр» . 

Диванын тясвирини давам еtdirян алим эюстярир ки, диван щяр сящифяси 16 сятир 
олмагла ъями 608 сящифя тутмагдадыр. Шеирлярин сыраланмасында, диван шаирляри 
кими ялифба сырасы эюзлянилмямишдир. Шеирлярин чоху яруз вязниlядир; ярузун ясас 
нювляриндян истифадя едилмишдир. Ядиб йазыр ки, Фуад Кюпрцлцйя эюря Гази 
Бцрщаняддинин ясярляриня дил вя сяняткарлыг бахымындан аьыр вя qялиз мягамлара 
бахмайараг, сямими, ъанлы вя мяхсуси бир яда вардыр.  

Фуад Кюпрцлцнцн фикринъя Гази Бцрщаняддиn  Диванынын ян диггятялайиг 
жанры,  дюрдлцкляр шяклиндя олан яски тцрк нязми шякилляриндя олан туйуьлардыр. 
Дил хцсусиййятляри вя лцьят тяркибинин зянэинлийи бахымындан Диван айрыъа 
ящямиййят кясб едир.  
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Гази Бцрщаняддини Азярбайъан шаири кими сяъиййяляндиряркян М.Б.Мям-
мядзадя Фуад Кюпрцлцйя ясасланыр: «Ф. Кюпрцлцйя эюря Анадолулу бир шаир 
олмагла бярабяр, лящъя етибары иля азяри ядяби даирясиня мяхсусдур. Гази  Бцрща-
няддинин тцркъя Диваны азяри хцсусиййятлярини дя эюстярир» .  

Qeyd edək ki, Mirzə Bala bütün əsərlərində olduğu  kimi klassik 
irsimizdən bəhs edən tədqiqatlarında da Azərbaycan ədəbi fikri tarixinin 
milliyətçi konsepsiyasının araşdırıcısı olaraq qalır. Hər yerdə bədii söz 
tədqiqatçısından şox tarixi bədii irsimizin milli keyfiyyətlərinin  araşdırıcısı 
olaraq  diqqəti  cəlb edir.  

Mirzə Balanın Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə küll halında nəzər salmaq 
istəklərini əks edən ilk ciddi tədqiqatlarından biri “”Azəri-Türk ədəbiyyatının 
dünəni və bu günü’’  adlanır (9,№20,21,22). Həmin məqalə M. Ə. Rəsulzadənin 
Türkiyəyə gedən kimi  İstanbulda nəşrinə başladığı “Yeni  Kafkasiya” 
jurnalında silsilə şəklində cap olunmuşdur. 1993-cü ildə isə “Ədəbiyyat “ 
qəzetində  bir  hissəsi  yenidən  elmi  ictimaiyyətə  təqdim  edilmişdir. ( A. 
Rustəmli   və V. Xəlilovanın  təqdimatı  ilə)                

Müəllifin “İstiqlal dövrü ədəbiyyatı” anlayışı ilə təhlilə başladığı 1918-
1920 –ci  illər ədəbiyyatı son dərəcə yüksək  bir qiymət alır. Publisistikada 
oldugu kimi ədəbiyyat tarixinin təhlilində də Mirzə Bala gözəl  polemist kimi 
diqqəti çəkir və öz təhlillərinin  çoxunu Azərbaycan  bolşeviklərinin riyakar 
ədəbi siyasətini  ifşa etməyə  həsr edir. 

        O 1918-1920-ci illər  ədəbiyyatının əsas qayəsini “türk milli  qurtuluş 
ruhunu” təblig  və tərənnüm  etməsində  gürür,  sözun  və qələmin sıxıntısiz,  
zəncirsiz, istiqlalçı və milli-demokratik xarakter daşıdıgını göstərir.     Mirzə 
Bala 1918 –ci ilin mart faciəsini ədəbiyatı və ictimai fikri oyadan mühüm tarixi 
hadisə kimi səciyyələndirir və 1918-ci  ilin 15 sentyabrında Bakının qurtuluşu 
ilə bağlı   tarixi   qələbəni ədəbi fikrin  axtarışları və azad  inkişafına qüvvətli  
bir təkan verilməsi  kimi  qiymətləndirir. H. Cavid, A. Şaiq, S. Mümtaz, Ə 
Cavad, C. Cabbarlı, M. Hadi  məhz bu  zaman  yeni  bir  ruh və yeni  bir əzmlə 
qələmə sarılmışdılar.  

Əhməd Cavadın “Dalğa” , Məhəmməd Hadinin “Əlvani-bəşər”, “Eşqi-
möhtəşəm”, C. Cabbarlının “Aydın”, “Qız Qalası”, “Durna” kimi  qiymətli   
əsərləri məhz həmin illərdə  fəal  bir  ədəbi  dirçəlişdən xəbər verir.  

XX illərin əvvəllərində ədəbi  gedişatı yeni yaranan  şeir, nəsr, dram 
nümunələrinə,  xüsusilə Mirzə Cəlil, H. Cavid, C. Cabbarlı, S.S. Axundov kimi 
ədiblərin əsərlərini  təhlilə cəlb edəndə  Mirzə Bala “milli cərəyanın”  əlamətlərini 
və ənənələrini axtarır, ədəbi yaradıcılığın əsas qüvvələrini millli hökümət dövrün-
də və ondan   əvvəlki   ənənələr   zəminində   durduğunu   əsaslandırmağa  çalışır.  

Bir tədqiqatçı və tənqidçi kimi Mirzə Balanın 20-30-cu illər  ədəbiyyatı  və 
onun  ayrı-ayrı  nümayəndələri  haqda yazdığı elmi  tənqidi  məqalələri  rəsmi 
bolşevik ideologiyası  ilə  apardığı   ardıcıl   polemikanın   ana  xətti  idi.  Bu  
polemika siyasi  publisistika  ilə  yanaşı  çağdaş  Azərbaycan  ədəbiyyatının  
təhlili zəminində  də  davam   etdirilirdi.  

Geyd edək  ki, Mirzə Bala Məmmədzadənin  bolşevik  mətbuatına  həsr 
olunan  məqalələrinin  çoxu   mübariz  milliyətçilik   ruhunda  olsa   da  bütün 
hallarda dəqiq  elmi  prinsiplərə əsaslanır. Bu  araşdırmalarda  xalqın   ədəbiy-
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yat   və mədəniyyətinin   taleyüklü    məsələlərinin   öyrənilməsi    mühüm   yür   
tutur.  
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Т.Асланова 
О творчестве и литературном наследии М.Б.Мамедзаде 

Резюме 
 

Статья повествует о некоторых авторских изысканиях, отраженных в 
"Энциклопедии Ислама".  

В работах М.Б.Мамедзаде и в отдельных разделах "Энциклопедии" 
представлены нюансы и проблемы изучения исторической грамматики азер-
байджанского языка, литературы и фольклора, их традиционная взаимосвязь с 
культурой тюркского мира в целом. В статье дается подробный анализ  
творчества Гази Бурханеддина. В работе, в частности, подчеркивается, что  
цикл статей, написанных M.B.Мамедзаде для "Энциклопедии Ислама", опи-
рается на конкретно-научные принципы и важное место в этих работах отво-
дится вопросам богатства азербайджанского языка, литературы и культуры.  
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T.Aslanova  
Literary and creative heritage of M. B. Mamedzade 

Summary 
 
The article narrates about some author's researches reflected in “Encyclopedia 

of Islam”.   The author examines various issues of Azerbaijan folklore, problems of 
study of history and modern Azerbaijani language, national traditions in a large 
framework as well as their traditional interrelation with culture of the Turkish 
world. All these topics had been written by M. B. Mamadzade for the different parts 
of aforementioned encyclopedia. The article also reveals detail investigation which 
was done by M. B. Mamadzade devoted to Qazi Burhanaddin. In conclusion of the 
article author underlines that serious of works which have been written by M. B. 
Mamadzade for “Encyclopedia of Islam” based on strict and accurate scientific 
background, on which significant place belongs to problems of national language, 
literature and art of Azerbaijan nation.  

 
Rəyçi: Şirindil  Alışanov 
                filologiya elmləri doktoru 
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AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı 
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XX ƏSR ABŞ ƏDƏBİYYATINDA SİMVOLLARIN İŞLƏDİLMƏSİ 
 

Acar sozler: ədebiyyat, ifadı , simvolizm, təsvir , məna, ishledilme, əsər, avropali. 
Ключевые слова: литература, выражение, символизм, описание, значение, 
использование, европеец. 
Key words: literature, expression, symbolism, description, meaning, using, poem, 
European. 

 

ABŞ (Amerika) ədəbiyyatı maraqlı bir inkişaf yolu keçmişdir. İlk yazılı nümu-
nələri XVII əsrə aid olan bu ədəbiyyat XIX əsrin ortalarından etibarən böyük sıç-
rayışla yeni istedadlı yazıçılar və bir sıra maraqlı əsərlərlə tanınmağa başlamışdır. 

Bundan sonra “XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Amerika ədəbiyyatında 
naturalist meyllər yayılmışdı (S.Kreyn, F.Morris və b.). Cek London əsərlərində 
(“Həyat eşqi” hekayəsi “Martin İden”, “Dəmir daban” romanları) güclü iradə 
tərbiyəsini, təbiət və cəmiyyətlə mübarizə romantikasını, Teodor Drayzer sadə 
amerikalıların faciəli taleyini (“Cenni Herhard”, “Amerika faciəsi”, “Kerri bacı” 
romanları) təsvir edirdi. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində K.Sendberq, R.Frost, 
V.Lindsey, E.A.Robinson və b. şairlər realist əsərlər yazdılar. Bu dövrdə moder-
nizm məktəbi yarandı (E.Paund, T.S.Eliot, G.Stayn). Amerika ədəbiyyatında psixo-
loji cərəyanın inkişafında Ş.Andersonun mühüm rolu olmuşdur” (1, 429). 

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, ABŞ-da böyük dəyişikliklər tədricən 
Amerika ədəbiyyatında öz əks-sədasını tapmışdır. Yeni realist əhval-ruhiyyə həm 
Amerika poeziyasında, həm də Amerika nəsrində də baş vermişdir. Nasirlər, şairlər 
ölkədə baş verən hadisələri öz süzgəclərindən keçirərək həmişə tənqid üçün çoxlu 
zəif sahələr tapır, onlara öz tənqidi münasibətlərini bildirirmişlər. Sərt özünütənqid 
ədəbiyyatı, hadisələrin əksinə olan etiraz dalğası, amerikalıların orijinal ruhlu bir 
xalq olduğuna canlı sübutdur. Bu mənada tanınmış ictimaiyyətşünasın iki əsr dönə-
dönə soruşulan “Amerikalı kimdir? – sualına verdiyi cavab çox maraqlıdır. 
E.Fullerin bu suala cavabı belə olub: “Yeni Amerikalı adam kimdir? O ya avropalı, 
yada Sizin heç bir ölkədə tapa bilməyəcəyiniz qəribə qan qarışığına malik avropalı 
disidentdir. Mən Sizə elə bir  ailə göstərərəm ki, onun babası ingilis, xanımı (həyat 
yoldaşı) holland və onun oğlu fransız qadını ilə evlənib və hal-hazırda onun dörd 
oğlanı müxtəlif millətlərdən olan qadınlarla evlənirlər”. Əslində müasir amerikalı 
vətəndaş yeni prinsiplərlə hərəkət edən, yeni ideyalarla əylənən, yeni fikir formalaş-
dıran adamdır, amerikalıdır”. 

Belə realist ruh tədricən ədəbiyyatda da özünü biruzə verməyə başladı və təd-
ricən amerika yazıçı və şairləri öz əsərlərində müxtəlif ədəbi-bədii üsullardan istifa-
də etməyə başladılar. Amerika ədəbiyyatında ən çox rast gəlinən bədii üsullardan 
biri də simvolların işlədilməsidir.  

Simvolizm bir çox ideyaları özündə ehtiva edir. Ədəbiyyatda fərdilik, yara-
dıcılıqda azadlıq, əzbərlənib çərçivəyə salınmış formalardan yan keçmək, hər növ 
yeniliyə, qeyri-adiliyə, hətta qəribəliyə can atmaq simvolizmin tərkib hissələrin-
dəndir. 
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Simvol hər bir xalqın dilində və ədəbiyyatında müxtəlif mənalarda işlədilmiş 
və başa düşülmüşdür. 

Simvol hər hansı bir şeyin, əşyanın, mövzunun adlandırıldığı şərti işarə ilə ifa-
də olunmuş rəmz olmaqla yanaşı, həmin şeyin xüsusiyyətini və mahiyyətini açıb tə-
yin edir, onu simvol kimi təsvir edərək oxucuya çatdırır. Belə simvollar təsvir olu-
nan obyektin əsas xüsusiyyətini, mahiyyətini, keyfiyyətini təyin edir. Həmin obyek-
tin inqilabi, mühafizəkar, mürtəce, irticaçı dini xüsusiyyətlərini özünəməxsus üsul-
larla göstərir. Simvol həmçinin əşyaların məlum keyfiyyətlərini, əlamətini, nişanə-
lərini, hərəkətlərini özünəməxsus təsvir etməyə xidmət edir. 

Məsələn, şanagüllə (şanagüllə-göldə bitən çiçəkli bitki) hindularda səcdəgah, 
Allah və kainat simvoludur. Müxtəlif millətlərin dilində və ədəbiyyatında xəlqi, dini 
və tarixi mənalarda duz-çörək-qonaqpərvərlik, dostluq, ilan – müdriklik, səhər – 
gənclik, yaşıl rəng – ümid, şərti nəqşlər – geyim simvolları işlədilir və başa düşülür.  

Simvolun yaranma tarixi çox qədim olmasına baxmayaraq, hər hansı müəy-
yən bir tarixi şəraitdə və ya vəziyyətdə müxtəlif yeni mənalarda işlənir və bəzən on-
ların köhnə mənaları da dəyişilir.  

Tutaq ki, svastika – qədimdə dirilik ağacı simvolu mənasında işlənirdisə, hal-
hazırda faşizm simvolu kimi tanınır və yaxud, göyərçin – qədimdə həlimlik, 
mülayimlik, yumşaqlıq simvolu kimi işlədilirdisə, hal-hazırda sülh simvolu kimi 
yeni məna kəsb edir və  həmin mənada  işlədilir.  

Simvolların kökündə həmişə sözün məcazi mənası dayanır. Simvollarda hə-
mişə gizli (sətiraltı) məna durur və müxtəlif tarixi, ictimai, siyasi, dini şərait və 
situasiyalarda qapalı müqayisələr gizlənir. Simvollara bütün dinlərdə, müxtəlif 
xalqların folklorunda və poeziyasında daha çox təsadüf olunur. O, incəsənətdə bü-
tün zamanlarda həm qədimdə, həm də müasir zamanda xüsusi mənaya malikdir. Be-
lə hal həm də obrazın mahiyyətindən və incəsənətin növündən asılıdır, çünki bu və 
ya digər surət şərti və simvolikdir, ona görə də fərdlər ümumilərin tərkib hissəsi 
olub, onları tamamlayır. Bədii ədəbiyyatda məlum simvolika hər işlənən müqayisə-
lərdə, metaforalarda və hətta epitetləri ifadə edən sözlərin sətiraltı mənalarında 
gizlənir. Təmsillər hadisələrin ifadə tərzlərini, nağıllar mücərrəd məfhumların konk-
ret obrazlarda ifadəsini, alleqoriya bütövlükdə simvolikanın çoxşaxəliyini və müx-
təlifliyini göstərən ədəbi-bədii üsullardır. Simvolikanın bu xüsusiyyətləri dünya 
ədəbiyyatı nümunələrində – Hötenin «Faust»unda, Esxilin «Promotey»ində, Füzuli-
nin «Bəngü-badə»sində, N.Nekrasovun «Fırtına» obrazında, M.Qorkinin «Şahın 
nəğməsi»ndə özünü daha çox biruzə vermişdir. 

XX əsr Amerika ədəbiyyatında simvolizm ədəbi cərəyan kimi özünü çox 
güclü şəkildə biruzə verir. 

Sonralar Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Ralf Valdo Emerson, 
Henry Devid Toro, Uolt Vitmen, Uilliyam Kullen Brayant, Edqar Alan Po, Con 
Steynbek və başqaları Amerikada ədəbiyyat sahəsində müstəqillik uğrunda geniş mü-
barizə aparanlar bədii əsərlərin əsas qəhrəmanlarına çevrilmişlər (2, 97). Bu mövzu 
olduqca geniş və əhatəli bir probelmin hərtərəfli araşdırmasını göstərir. 

Biz burada konkret olaraq görkəmli ədib, Nobel mükafatı laureatı Con 
Steynbekin yaradıcılığında, daha doğrusu, onun nəsr əsərlərində qısaca da olsa in-
san, məhəbbət və simvollar barədə bəzi məsələlər üzərində dayanmaq istərdik. 

Əvvəlcə vurğulamaq yerinə düşər ki, XX əsr Amerika ədəbiyyatında sosial eti-
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razın, Stefan Kreynin, Teodor Drayzerin naturalizmi və ifşaedici nasirlərin açıq-aydın 
xəbərləri ilə dolu olan sualtı axınlar keçir. Daha sonrakı dövrdə ictimai mövzularla 
məşğul olan yazıçılar sırasına aşağıdakılar daxildir: Sinkleyer Lyuis, Con Steynbek, 
Con Dos Passos, Riçard Rayt və Klifford Odets. Bu sənətkarları 1930-cu illərlə 
bağlayan cəhət, onların sadə vətəndaşların rifahının yaxşılaşdırılması barədə fikirləri 
cəmləşdirmələri idi. Bu xüsusiyyətlər Sinkleyer Lyuisin Arrosmiti, Babbiti kimi; Con 
Steynbekin Hiddətin Salxımlarındakı ailələri kimi və ya Dom Passonun ABŞ trilogi-
yasındakı on bir baş qəhrəman vasitəsiylə təsvir olunan şəhər camaatı kimi.  

Con Steynbek də Sinkleyer Lyuis kimi bu gün ABŞ-dan kənarda onun 
daxilində olduğundan daha çox hörmətlə xatırlanır. Bu bəlkə də ən çox onunla 
əlaqədardır ki, o, 1963-cü ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel Mükafatına layiq 
görülməklə, beynəlxalq miqyasda böyük şöhrət qazandı. Hər iki halda, Nobel 
Komitəsi, liberal Amerika yazıçılarını onların sosial  tənqidçiliyinə görə seçirdi. 

Kaliforniyalı C.Steynbekin əsərlərində təsvir olunan hadisələrin çoxu Fransis-
konun yaxınlığındakı Salinas Vallidə baş verir. Onun ən çox tanınmış əsəri olan 
Pulitser Mükafatına layiq görülmüş «Hiddətin salxımları» romanı (1939), dep-
ressiya zamanı fermasını itirib, Kaliforniyaya iş axtarmaq üçün gəlmiş kasıb bir 
Oklahomalı ailəyə həsr olunub, onların çəkdikləri əziyyətləri təsvir edir. Ailənin 
üzvləri, varlı torpaq sahiblərinin əlindən, feodal dövrünə xas olan şəraitdən zülm çə-
kirlər. Hadisələrin Kaliforniyada cərəyan etdiyi başqa əsərlər sırasına aşağıdakılar 
daxildir: «Qarğıdalı Çörəyi» (1935), «Siçanlar və Kişilər Barədə» (1937), «Konserv 
zavodunda mübahisə»(1945) və «Edenin Şərqi» (1952) C.Steynbek, realizmi 
torpağa daha yaxın olan kasıb fermerlərdə əsas mənəvi dəyərləri tapan bəsit realiz-
mə birləşdirir. Onun əsərləri bu adamların acizliyini göstərir, belə ki, sərt quraq-
lıqlar bu cür adamları köklərindən çıxara bilər və onlar siyasi qarışıqlıqlar və 
depressiyalar vaxtı ilk zərər çəkən ola bilərlər. Belə maddi zərərçəkənlərlə yanaşı, 
onun «Payız gülləri» adlı hekayəsində yaratdığı üç qəhrəmanın – fermer Henri 
Alan, onun həyat yoldaşı Eliza və yoldan keçən bıçaq itiləyən adam – simasında 
yaratdığı realist və simvolik obrazlarda həyatın ziddiyyətlərini böyük ustalıqla açıb 
təsvir edə bilmişdir. Steynbek Allenlərin rançosunda baş verən adi həyat hadisə-
lərində həddən ziyadə çox olan ziddiyyətləri görə bilmişdir. 

C.Steynbek öz romanları ilə geniş oxucu  kütləsi arasında tanındı və bundan 
sonra Kaliforniyaya kütləvi miqrasiyadan bəhs edən bir neçə əsər də yazdı. O, 
Ernest Hemenqueyn və Stefan Kreyn – Stefan Crane kimi jurnalistikada da özünü 
sınadı və II Dünya Müharibəsi haqqında İtaliya və Afrikada döyüş meydanlarından 
reportajlar hazırladı, 1966-cı ildə Cənubi Vyetnamdan böyük xəbərlər nəşr etdirdi. 
Keçmiş Sovetlər İttifaqı ilə «dəmir pərdə»nin götürülməsində böyük xidmətlər 
göstərdi. Steynbek 1962-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel Mükafatı alan yeddinci 
Amerika yazıçısı oldu.  

C.Steynbek doğulduğu Salinas dərəsini özünün «Payız gülləri» adlı kiçik 
hekayəsində daha çox xatırlayır. Bu kiçik əsər başdan-başa simvollarla doludur. 
«Payız gülləri» əsərində C.Steynbek payız güllərini həm realist, həm də simvolik 
mənada işlədir. Hekayənin süjeti, ilk baxışda, çox sadə olsa da, onu başa düşmək bir 
qədər çətindir. Hekayənin süjeti Allanlar ailəsindən bəhs edir: Ailə cavan olanda 
Henri Alan və Elisa xoşbəxt idilər. Onlar bir-birlərini ehtirasla sevirdilər. Kişi 
qadınına qarşı diqqətli, ləyaqətli idi. Yaş ötür, yavaş-yavaş gənclik yerini orta yaşa 
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verir, ehtiraslar sönür, həyati qayğılar baş qaldırır; qadın elə bilir ki,  o unudulub, əri 
onu daha sevmir, ona qarşı etinasızlıq edir, ona məhəl qoymur və s. 

Elisanın iztirablarına, ağır ailə qayğısına, tənhalığına Salinas çayının sahilindəki 
rançolarında onun yetişdirdiyi payız gülləri son qoyur. Bununla da, 37 yaşlı Elisanın 
simvolik məhəbbəti və yeni həyatı başlayır. Əsərdə adları çəkilməyən iş adamları, 
qalayçı obrazı da hekayənin məzmununun açılmasına, simvolların başa düşülməsinə 
köməklik göstərən vacib surətlərdir. Elisa məhəbbətini yetişdirdiyi güllərə salır, 
onlara ehtirasla qulluq etməyə başlayır. Payız gülləri süjeti qabaqlayaraq hekayənin 
əsas ziddiyyətini yaradır. Onlar həmçinin Elisanın daxili aləmini açır, hadisələrin 
aydınlaşmasına və hekayənin mövzusunun açılmasına yardım göstərirlər.  

Hekayə San Fransiskonun şimal tərəfində Kaliforniyanın Koust Reynez ra-
yonunda, Salinas dərəsinə qışın gəlməsinin təsviri ilə başlayır. Müxtəlif rançolar 
Salinas çayı boyunca səpələnərək günəşin parıltısı altında nəfəs alırdı. Soyuq 
dekabr ayında ağacların yarpaqları saralıb yavaş-yavaş tökülürdü. Söyüdlərin bu-
daqları aşağı sallanaraq zəif günəş işığından qidalanırdı. Bütün bunlar Elisanın hə-
yatının simvollarla təsviridir.  

«Qışda Solan güllər» Elisanın xoşbəxt həyatının qısa olmasının simvoludur. 
Elisanın güllərə həvəslə  qulluq etməsi onun ehtiraslı və güclü qadın olduğuna 
sübutdur. Artıq o, bəslədiyi gülləri ehtirasla sevməyə başlayır. 

«Payız gülləri» hekayəsində hadisələr 1930-cu illərdə Montereydə baş verir. 
Elisa düşünür ki, belə gözəl çiçəkləri o heç zaman Nyu-Yorkda və ölkənin şimalın-
da yetişdirə bilməzdi. Bu hekayə ilə C.Steynbek Elisanın və güllərin real olduğunu 
göstərməyə çalışmış, onun keçmiş həyatını və gələcəyinə ümidlərini isə əsərdə 
verilmiş qış, duman, yağış kimi simvolizə etmiş, gələcəyə inamının payız güllərinə 
olan məhəbbəti ilə  simvolizə etmişdir. Elisanın payız güllərinə xidməti, onları yol 
kənarında yetişdirməsinə gələcəyə ümidli olması oxucuya bu hekayənin iki əsas 
mənasını dərk etməyə kömək edir. 

II Dünya müharibəsi illərində C.Steynbek «Ay batdı» («The moon is down») 
povestini, eləcə də «Nə vaxtsa müharibə olub» («Once there was a war») kitabını 
yazmışdır.  

«Mirvari» («The pearl») müəllifin özünün dediyi kimi var-dövlətin məhvedici 
və təsirləndirici qüvvəyə çevrilməsi haqqında yazılmış əsərdir (3, 8).  

1952-ci ildə C.Steynbek «Edemdən Şərqə doğru» («East of Edem») romanını 
çap etdirir. Bu, ənənəvi ailəvi romandır. Bütün hadisələr iki aləmin – Samuel 
Hamiltonun və Adam Fraskın ailələri ətrafında cərəyan edir. Bu roman Amerika cə-
miyyətinin inkişafı və bərpası haqqında yazılmışdır. Burada, əsasən, ailələrin necə 
və hansı yollarla pul qazanması, şəhərlərin kasıb camaatının yaşayış tərzi, cəmiy-
yətin çox hörmət etdiyi şəxslərin əyləncələri və s. geniş surətdə əks olunmuşdur.  

1961-ci ildə C.Steynbek özünün üçüncü böyük romanı olan «Narahatlığımızın 
qışı» («The winter of our discontent») əsərini yazır. Bu romanda hadisələr yeni 
İngiltərənin köhnə şəhərlərinin birində baş verir. Baş qəhrəman İten əsərin 
əvvəlində ədalətli, düzgün, ağıllı və bir sıra digər insani xüsusiyyətlərə malik olan 
obrazdır. Lakin zəmanənin alçaq prinsipləri İteni dəyişdirir. O, yaxşı yaşamaq, varlı 
həyat sürmək və bu kimi digər arzularını həyata keçirmək üçün iyrənc əməllərə əl 
atır. Hətta pula görə dostunu içkiyə qurşandırır. Nəinki İten, onun yoldaşı da, hətta 
uşaqları da varlanmaq arzularını həyata keçirmək üçün hər bir iyrənc hərəkətə 
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hazırdırlar. Əsərdə yazıçının oxucuya çatdırmaq istədiyi budur ki, Amerika 
cəmiyyəti ən saf, ən təmiz insanı belə, pis, alçaq adam səviyyəsinə qədər çatdıra 
bilər. Cəmiyyət, ətraf mühit İteni müsbət obrazdan mənfi obraza çevirir. Yazıçı 
burada İteni yox, zəmanəni, cəmiyyəti günahlandırır.  

1964-cü ilin yayında C.Steynbek ABŞ-ın «Azadlıq Medalı» ilə təltif edilir. Bu 
illərdə həmin medal ali ölkənin mükafat səviyyəsində idi.  

Həmin ilin qışında yazıçı Avropaya səyahətə çıxır. Səyahət zamanı 
C.Steynbekin diqqətini cəlb edən detallardan biri bu oldu ki, Avropa ölkələrində ya-
zıçılar ölkənin siyasi həyatında aktiv iştirak edirlər. Bundan başqa, Avropa ölkələ-
rinin yazıçıları, şairləri, ümumiyyətlə sənət adamları sadə vətəndaşlardan qaçmırlar 
və gündəlik problemlərlə maraqlanır, gördüklərini də öz əsərlərində əks etdirirdilər.  

C.Steynbekin səyahəti kiçik bacısı Merinin ölüm xəbərinə görə yarımçıq 
qaldı. 

ABŞ-ın «Vikinq» nəşriyyatının prezidenti C.Steynbekə ölkənin 50 ştatın ha-
mısına uyğun bir mətn yazmağı təklif edir. Həmin kitab «Amerika və amerikalılar» 
adlanır. 

Yazıçı bu kitaba mətnlər yazandan sonra qeyd edirdi: «Bu kitab çap olunan-
dan sonra, mən gərək öz həyat təhlükəsizliyimi təmin etdirim. Mən bu kitabda 
«Amerika» anlayışını saata bənzətmişəm ki, açıq-aydın bu saatı işləməyə nə vadar 
etdiyini əks etdirə bilim. Bu halda çoxlu maraqlı faktlar meydana çıxır».  

«Amerika və amerikalılar» kitabının çapı ləngiyirdi, ən böyük səbəblərdən 
biri də Vyetnam müharibəsi idi.  Bu illər C.Steynbek üçün ən ağır illər olur. Yazıçı 
fikrini başqa bir şeyə yönəltmək istəyirdi və bunun mümkünlüyünü yalnız yeni bir 
işə başlamaqda görürdü. 

Coudların Oklahomadan Kaliforniyaya getdikləri yol nəinki iki min mil məsa-
fə ilə ölçülür, o həm də itkilər və çəkdikləri əziyyətlərlə də ölçülür. Yolda doğma 
torpaq həsrətinə dözə bilməyən baba dünyasını dəyişir, ailənin birinci oğlu Nay 
böyük bir çayın sahilində qalmağı qərarlaşdırır. Moxave səhrasından keçərkən yo-
lun çətinliyinə dözə bilməyən qoca nənə ölür, Coudlar ailəsinin qızını  –  Roza 
Saronanı tək buraxaraq Kaliforniyaya çata-çatda Koni aradan çıxır. 

Dəfələrlə ailə dağılmaq problemi ilə üz-üzə gəlir. Çox güman ki, əgər Coudla-
rın anası olmasıydı, bu hal baş verərdi: «Bizim təkcə ailəmiz qalıb, nə qədər ki, biz 
birlikdəyik, mən heç nədən qorxmuram». Ailə get-gedə tükənirdi, amma buna bax-
mayaraq daha da mehribanlaşırdı və daha da güclənirdi. Bunu da qeyd etmək lazım-
dır ki, yolda itkilərlə yanaşı, qazanclar da olub. Coudlar tez-tez ətrafda nə baş verdi-
yini başa düşməyən, lakin çox yaxşı insan xüsusiyyətlərinə malik olan adamlarla 
rastlaşırdılar. 

Bu əsərdə oxucu çox incə bir məqamla – epizodla rastlaşır. Qoca Con ölü kör-
pəni qutuya qoyaraq axar çaya - suya atır və deyir: “Üz get, hər şeyi onlara danış. 
Küçələrlə ax get. Bəlkə onlar səndən öyrəndilər. Sən ancaq bu cür danışa bilərsən. 
Mən heç bilmirəm, sən oğlansan, ya qız. Və heç vaxt da bilməyəcəyəm. Ax get, 
hardasa küçələrin birində iliş qal. Bəlkə onlar başa düşdülər. – O, ehmalca qutunu 
suyun axarına yönəltdi və əllərini çəkdi” (4, 448). 

Maraqlıdır ki, C.Steynbekin “Qəzəb salxımı” romanı real həyat hadisələri ilə 
bağlı zəngin bir əsərdir. Deyilənlərə görə, hətta bu romandakı “Coudlar ailəsinin və 
Cim Keysinin real tarixi şəxsiyyətlər olduğu da sübut edilmişdir” (5, 151). 
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C.Steynbekin nəsr əsərlərində parçalanma, dağılma, xaos, qəddarlıq, fiziki 
reallıq və çağdaş incəsənətə xas olan xüsusiyyətləri özündə daşımır. C.Steynbekin 
psix-oloji durumu, onun dünya duyumu yazıçıya məhvedici qüvvələrə qarşı qeyd 
göstərməyə imkan verir. Haqlı olaraq Sidney Finvlersteyn öz kitabında qeyd edirdi 
ki, onun üslubu – humanistlikdir, çünki bədii əsərdə həmişə insan varlığı, onun əyil-
məz ruhu bacarıqlı əlləri hiss olunurdu. Bu romanda C.Steynbek  ümumiləşmiş, 
səciyyəvi, simvolik, universal və xüsusi, şəxsi prinsipləri vəhdətdə götürülüb. 

Romanın kompozisiyasına diqqət yetirərkən strukturunda iki tipli fəsillərin ol-
duğu üzə çıxır. Əgər bir fəsildə Coudlar haqqında danışılırsa, digər fəsildə onların 
adları belə çəkilmir. İlk fəsildə  Coudlar ailəsi müxtəlif üsullarla şərh edilir, onların 
hərəkətləri, danışıqları, başlarına gələn əhvalatlar açıq-aydın göstərilir. 

Romanın birinci hissəsində Amerika həyatının reallıqları açıq-aydın əks olun-
muşdur. Əsərdə insanların acınacaqlı vəziyyəti təsvir olunur. Bu bir parça  çörəkdən 
ötrü çəkilən əzab-əziyyətdir, öz mənafelərinə görə digərlərinin qürurunun tapdalan-
masıdır.  Ömrü boyu doğma torpaqda yaşayan, sonra isə ehtiyac üzündən həmin tor-
paqları tərk etmək məcburiyyəti və bu kimi bir çox acınacaqlı vəziyyətlər o illərdə 
Amerika həyatının real təsviridir. Lakin bütün bu hallara baxmayaraq, insanlarda 
humanizm ölmür. 

C.Steynbek bu romanda insanların humanistlik hissləri açıq-aydın göstərilir. 
O, bununla ABŞ-da ötən əsrin 30-cu illərində vəziyyətinin nə dərəcədə ağır 
olmasına baxmayaraq, insanların humanist insani xüsusiyyətlərinin itmədiyini real 
boyalarla təsvir edir (4, 454). 

Kalifoniya Coudları çox da yaxşı qarşılamadı. Hər tərəfdə sınıq daxmalar və 
çadır dəstələri, ac və iş tapmaq arzusunda olan gəlmələrlə doludur. Bundan başqa, 
insanların bu acınacaqlı vəziyyətindən sui-istifadə edən icarədarların fırıldaqları. 
Onlar əmək haqqını hər bir vasitə ilə aşağı salmağa  çalışmaları, Şeyriflərin və on-
ların köməkçilərin özbaşınalıqları və kobudluğu bütün Kaliforniyanı bürüyüb. 
Coudlar burada tez-tez toqquşmaların şahidi olurlar. Tom haqsızlığa dözməyib öz 
narazılığını ucadan ifadə edən bir şəxsə qaçmağa kömək edir… 

Bir ay ərzində Coudlar hökumət düşərgəsində  qalırlar. Burada adamlar özləri 
bütün nizam-intizama nəzarət edir və müştərək olaraq yaranan problemləri aradan 
qaldırırlar. Lakin bu bir ay ərzində Tom  cəmi beş gün işləyir. İşsizlikdən  Coudlar  
yenidən yola çıxmağa məcbur olurlar.  Getdikcə gəlmələr arasında narazılıqlar artır. 

Beləliklə, C.Steynbekin nəzərdən keçirdiyimiz bəzi əsərləri, eləcə də Ameri-
kanın digər tanınmış nümayəndələri –  Uilliam Kullen Brayant, Edqar Alan Ponun 
yaradıcılığı üçün simvolika səciyyəvidir. Bu müəlliflərin müxtəlif əsərlərində 
simvolların işlədilmə prinsipləri, onların məna çalarları, tarixiliyi, milliliyi və yeni 
dövrdəki mənaları bu ədiblərin hər birinin yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə 
seçilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin ədiblərin yaradıcılıq ənənələri bu gün də 
Amerika ədəbiyyatında  yüksək qiymətləndirilir. 
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Ирада Абдуллаева                          
Использование символов в литературе США 20 века 

Резюме 
 
В данной статье прослеживается использование символов в прозе и 

поэзии США.  
В разделе исследуются символы в поэзии У.К.Браянта. А также ана-

лизируется значение символов в творчестве Р.В.Эммерсона и поэтические 
принципы Э.По. 

В центре внимания находятся символические образы и их художес-
твенные особенности в поэзии известных американских поэтов и писателей.  

Символы в литературе США в основном воспользовались в поэзии и 
прозе таких видных поэтов и писателей, как Ральф Эммерсон, У.Уитмен, 
Э.По, Дж.Стеинбек. 

 
                                                                    Irada Abdullayeva                          

Usage of symbols of USA in American literature in 20 century 
Summary 

 
In the article the usage of symbols in prose and poetry of USA are 

investigated.  
Symbols in poems of U.K.Brayant are used also the meaning of symbols in 

the creative activity of P.B.Emmerson are analyzed and poetic principles of E.Poe is 
considered . 

Symbolic characters and the literary features of the poems of famous 
American poets and writers are in the focus of attention. 

Symbols in USA literature mainly were used in prose and poetry of well-
known writers and poets such as Rulf Emmerson, U.Witmen, Edgar Poe and 
J.Steinbeck.  
 
Rəyçi:                   Vaqif Arzumanlı 
                filologiya elmləri  doktoru,  professor 
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KİŞVƏRİNİN FARSCA ŞEİRLƏRİNDƏ TƏZAD 
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XV əsr Azərbaycan şairi Nemətullah Kişvəri Azərbaycan türkcəsində zəngin 

ədəbi irsə malik şairdir.Çox təəssüf ki, şairi nə sağlığında, nə də vəfatından sonra la-
yiqincə qiymətləndirilməmiş, diqqətdən kənarda qalmışdır. Onun yaradıcılığının 
həm dövrünün, həm də özündən sonra yaşamış şairlərin yaradıcılığında təsirinin 
izləri görünməkdədir.Şairin Azərbaycan türkcəsində olan şeirləri həm Azərbaycan-
da, həm də Türkiyədə araşdırılmış, haqqında elmi-tədqiqat işləri, məqalələr yazıl-
mış, şeirləri kitabı çap edilmişdir.Buna baxmayaraq da hələ də onun həyatı, şəxsiy-
yəti haqqında ətraflı və zəngin material yoxdur.(Yazılanları yenidən təkrar etmək 
istəməzdim. Şair haqqında yazılanları baxmaq istəsəniz ədəbiyyat siyahısında 
2,3,4,5,6,7,8,9 nömrəli mənbələr nəzər sala bilərsiniz).Bu yaxınlarda isə Almaniya-
da yaşayan cənubi azərbaycanlı Məhəmmədəli Hüseyni Kişvərinin türkcə divanın 
İran Milli Məclisində bir avtoqraf nüsxəsini aşkarladığını qeyd etdiyi yazıda, farsca 
divanının mövcudluğu haqqında məlumat vermişdir.[ 4; səh.30] Rafael Hüseynovun 
vasitəsilə əldə etdiyimi Kişvərinin farsca şeirləri onun azərbaycanca şeirlərindən 
daha azdır. Bu məqalədə məqsədimiz şairin anadilli yaradıcılığında olduğu kimi 
farsdilli irsində də üslubi- poetik vasitələrdən məharətlə istifadə edə bildiyini gös-
tərməkdir. Belə ki, şair müxtəlif təzad yaradan üslubi vasitələrdən kifayət kədər 
bəhrələnə bilmişdir.Hər bir üslubi vasitənin şairin yaradıcılığında necə əks olun-
masını araşdırmazdan öncə,həm ədəbiyyatşünaslıqda, həm də dilçilikdə təzad haq-
qındakı mövcud fikirlərdən bəhs etmək istərdim.Çünki ziddiyyət, təzad həm dilşü-
naslıqda, həm də ədəbiyyatşünaslıqda maraq doğurmuş bir anlayışdır. Bu səbəbdən 
araşdırmalar zamanı təzad anlayışının müəyyən terminlərlə - antiteza, oksimoron, 
kontast, aloqizm- həm ədəbiyyatşünaslığa dair lüğətlərdə, həm də dilşünaslığa dair 
şərhi verilmişdir. Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan türk, fars, ərəb ədəbiy-
yatşünaslığında təzad, tibaq, müqabilə və s. terminləri ilə izah edilən ziddiyyət 
anlayışlı nitq fiqurları rus və Avropa nəzəriyyəçiləri tərəfindən antiteza, kontrast və 
digər yuxarıda sadaladığımız terminlərlə araşdırılmışdır. Həmçinin qeyd olunan 
terminlər nitq fiqurları, poetik fiqurlar, ritorik fiqurlar sisteminə aid edilmişdir. 

Bakıda nəşr olunmuş ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğətində müəyyən bir fikir 
və  hissi oxucuya daha qabarıq, canlı və təsirli bir şəkildə çatdırmaq məqsədilə mə-
naca bir-birinin əksi olan həyat lövhələrinin birgə verilməsi təzad adlandırılmış, əks 
mənalı söz və ifadələrin (antonim və antiteza) yanaşı işlədilməsi təzada yaxın hesab 
edilmişdir  [8;səh.167-168].  
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"Ədəbi ensiklopedik lüğət"də müəllif antitezanın yunan dilindən antithesis 
sözündən olub qarşı-qarşıya qoymaq mənası verildiyini qeyd edir.Antiteza Obrazla-
rın, anlayışların kəskin qarşı-qarşıya qoyulmasına əsaslanan stilistik fiqurdur. Müa-
sir ədəbiyyatşünalıqda məzmun əhəmiyyətli kontrasta əsaslanan hər bir anlayışa 
deyilir. Lakin kontrasdan fərqli olaraq antiteza aşkar - antonimlərlə- nümayiş etdiri-
lir, kontrast isə gizli, açıq şəkildə verilməyə bilər.Antik ritorikada intensiv istifadə 
olunmuşdur. İnsan təbiətinin ziddiyyətlərinin təsvirinin estetik və fəlsəfi prinsipi ki-
mi ifadəsi kimi işlədilir. [20;səh.49]. 

L.İ Timofeyev və S.V. Turayevin lüğətində isə  antitezanın qısa tərifi verilir 
və antiteza əsasında atalar sözlərinin, paradoksun, oksimoronun düzəldiyi fikiri əla-
və olunmuşdur. [22;səh.5]. 

N.D. Tamarçenko ritorik fiqurlardan bəhs edərkən sözlərin işlənməsindən, ifa-
dənin məqsədindən və qrammatik cəhətindən asılı olaraq üç qrupa bölür: 1. sözlü 
ritorik fiqurlar, 2.fikri ritorik firqurlar, 3. qrammatik ritorik fiqurlar. Müəllif 
antitezanı ikinci qrupa aid edir və fikrin hissi və inandırıcı qüvvəsini artırmaq üçün 
istifadə olunan ritorik vasitə adlandırır. [21;səh.281-282]. 

Professor Turan Karataş isə bir-birinin əksi olan duyğu, düşüncə, xəyal və 
vəziyyətləri bir əlaqə quraraq bir yerdə (eyni cümlədə,misrada, beyitdə) söyləmə 
sənətini təzad adlandırmışdır. Həmçinin köhnə türk ədəbiyyatında  təzada tibaq, 
mütəbaqat, tətbiq, təkafü adlarının verildiyini bildirmişdir.[27;s. 590] 

Redaktorluğunu professor Tacəddin Uzun olan " Anlatımlı belağat" kitabında 
təzada  tibaq adı ilə qısaca izahın verərək yazır ki, zidd kəlmələrin eyni cümlədə 
işlədilməsini tibaq adlandırırlar və onun iki növü - icab-i tibaq (olumlu tıbak) və 
səlb-i tibaq (olumsuz tıbak) vardır.[28; s.199-201] 

"Bəlağat terimleri ansiklopedisi"ndə isə tibaq termini ilə təzada daha geniş 
izah verilmişdir. Belə ki, lüğətdə  الطبق kəlməsinin طالبق feilinin مفاعله babındakı 
məsdəri olduğunu və leksik mənasının "  əşyanı bir-biri ilə eyniləşdirmək, bir şeyi 
digərinə uyğunlaşdırmaq" və s. kimi qeyd edir.Müəllif bir çox alimlərdən sitat gə-
tirir, bəzi alimlərin iki zidd mənalı məcazları tekafü  ء التکافو   adlandırdığını 
bildirərək və sonda bu qənaətə gəlir ki, bir-birinə zidd iki mənanın bir ifadadə cəm-
ləşdirmə tibaqdır. Bundan əlavə onun mütabəəqat, tətbiq, tətabük, təzad, təkafü ad-
ları da vardır.Tibaqlar eyni nitq hissəsinə aid olduğu kimi, müxtəlif nitq hissələrinə 
də aid ola bilər və dörd növü vardır: 

1) Açıq tibaq  الطباق الظاهر - Varlığı açıqca görülüb, dərk edilə bilən tibaqdır. 
2) Gizli tibaq ي  الطباق الخف - Varlığı açıq görülməyən və hər kəs tərəfindən bir 

andaca dərk edilməyən tibaq növüdür. 
3) Uyğun tibaq طباق اليجاب - Biri digərinin uyğun olmamaq şərti ilə bir-birinə 

zidd mənanı ifadə edən iki sözün bir yerdə işlədilməsidir.  
4) Uyğunsuz tibaq طباق السلب - Eyni sözün bir dəfə müsbət, bir dəfə də inkar 

şəklində bir ibarədə bərabər işlədilməsdinə tibaq-i səlb deyilir. [27; s.376-380]  
Maraqlıdır ki, kitabda eyham-i təzad (Bir ibarədə olan sözlərin nəzərdə 

tutulmayan mənaları arasında ziddiyyətin olması[27; s.116]), tədbic ( kinayə 
məqsədilə aralarında təzad və şibh-i təzad olan iki mənanı bir ifadədə cəmləşdirmək 
[27; s.330]) və müqabələnin də tibaqın növlərindən olduğu qeyd edilir. [27; s.380] 

Rəşidəddin Vətvat isə "Hədayəq əl-sərfi fi dəqayəq əl-şeir" əsərində isə poetik 
üslubi vasitələrdən bəhs edilərkən şeirdə ziddiyyətin verilməsi mütəzad termini ilə 
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şərh edilir.Belə ki, şairin və ya dəbirin şeirdə bir-birinin ziddi olan sözləri istifadə 
edilməsi bu cür adlandırılır.[18;s.111-112] 

Bağır Qurbani Zərrin öz məqaləsində digər müəlliflər kimi təzaddan bəhs 
edərkən تطبيق ,مطابقه ,طباق və تکافرجوع کنيد terminlərindən istifadə edir və Xəlil 
Əhmədin təzadı motabeqe adlandırdığını yazır.[ 25] 

Təzad, ziddiyyət anlayışı dilşünaslıqda da tədqiqatçıların,nəzəriyyəçilərin də 
diqqətindən kənarda qalmamışdır. Məncə, dilşünaslıqda təzada hansı baxışın 
olduğuna qısa nəzər salınmalıdır ki,onun haqqında daha dolğun qrammatik təsəvvü-
rün yaranması təzadı daha yaxşı dərk etməyə kömək edə bilər. Dilşünaslıqda məna 
və məntiqi cəhətdən ziddiyyət əsasən antiteza və oksimoron terminləri adı altında 
nəzərdən keçirilir. Bunların biri-birindən fərqinin nədən ibarət olduğunu isə onlar 
haqqında fikirləri nəzərdən keçirdikdən sonra anlaya bilərik. 

Oxymoron [yunanca oxymoron çevrilmiş] Semantik  nitq fiqurudur. İki əks 
ifadənin bir sözdə və ya birləşmədə paradoksal birləşdirilməsidir, məs: quru rütubət, 
dəhşətli qəşəng (təmçinin antitezis) [ 11;səh. 84] 

Maruzoya görə oksimoron antik ritoriklər tərəfindən işlədilən üslubi metoddur. 
Mənaca əks olan sözləri müəyyən ibarələrdə birləşdirilməsidir. [ 19;s.186 ] 

Oksimoron  yunan dilində oxymoron, hərfi olaraq ağıllı səfehlik deməkdir. 
Sıxılmış və bundan da paradoksal səslənən antiteza, adətən antonim isimlə sifət və 
zərflə feil: diri ölü, geyimin yoxsul təmtəraqı və s. [20;s. 463] 

Oksimoron - bir-birinə mənaca zidd gələn, məntiqi cəhətdən bir-birini inkar 
edən iki (adətən antonim olan) sözün birləşməsindən ibarət üslubi ifadə tərzi: 
Sevimli ilan, şirin zəhər, diri ölü- Gecə-gündüz düşürdü onu; Diri ölülərin dərdi. 
[1;səh. 205] 

Axmanova lüğətində oksimoronun ingilis dilində oxymoron, fransız dilində 
oxymore,  oxymoron, ispanca locution oximora olduğunu yazmış və izahını nitq 
fiquru, iki antonim anlayışın, iki mənaca bir-birinə zidd sözün  birləşməsi kimi izah 
etmişdir. [ 17;s.275] 

Tamarçenko kitabında oxucunu oksimoron terminin izahı üçün alogizm termi-
ninə yönəldir. Alogizm isə yunan dilində a ikar hissəciyi və logismos- ağıl,idrak 
sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Ədəbi əsərin poetikasında məntiqi əlaqənin 
pozulması və ya məhv edilməsi: həm üslubi (təhkiyəçinin və ya personajın 
nitqində), həm də süjetli-kompozisiya şəkilində (motivləşdirilməmiş süjetin inkişafı 
və ya kompozisiya qırılmaları). [21;s.18 ] 

Oksimorona daha ətraflı və aydın şərhi verən İ.R. Qalperin yazır ki, oksimo-
ron məntiqi cəhətdən mənaca iki əks, zidd olan sözün kombinasiyasıdır (çox zaman 
sifət və isim  və ya sifətlə birgə zərf) Məs: alcaq göydələn, şirin kədər, xoşagələn 
yaramaz, cazibədar eybəcər üz  və s.Əgər təyin edən sözün ilkin mənası dəyişir və 
ya zəifləyirsə, oksimoronun üslubi effekti itir. Bu hadisə bir dəfə birləşmələrdə  
işlənmiş oksimoronlarda olur: dəhşətli qəşəng, dəhşətli yaxşı, dəhşətli peşman kimi 
ifadələrdə sözlərinin ilkin məntiqi mənalarını itirir və artıq imotiv, gücləndirici mə-
nada işlənir.  

Oksimoronun mahiyyəti birləşmədə (kombinasiyada) işlənmiş sözlərin bir 
müddətlik semantik dəyişikliyin rəfedilməz gücünə müqavimət göstərən sifətin və 
ya zərfin ilkin mənasının qüvvəsindən (keyfiyyət, bacarıq) ibarətdir. Kombinasiya 
edilə bilməyən sözlərin məcburi kombinasiyası aydınlaşmış görünür, hansı ki, 
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onları mərkəzdənqaçma qüvvəsi aktiv olan adi söz birləşmələrindən ayrı, zidd sax-
layan mərkəzdənqaçma qüvvəsinin növü adlandırıla bilər.   Oksimoronun   struktur 
modeli  sifət + isim, bəzən də zərf + sifət kimi təqdim edilir. [14, s.158-159] 

Antiteza isə yunanca antithesis ziddiyyət deməkdir.Zidd ideyaların birləşmə-
sidir. Siyasətdə və reklam işində inandırıcı nitqin sevilən ritorik vasitəsidir. 
[11;s.68] 

Digər müəllifə görə isə antiezis birləşmədə cəmləşdirilmiş sözlərin antonim-
ləşdirilməsidir. [17;s.47] 

Antiteza sözlərin istisnasına əsaslanan definasiya və ya zidd sözlərin paral-
lelizmidir. [15;s.600] 

Bir əşya və ya fenomenin xüsusi nöqteyi-nəzərdən xaraterizə etmə edərkən 
onlar arasında oxşarlıq və ümumiliyin aşkarlanması əsas şərt deyil, lakin kəskin zid-
diyyət təşkil edən cəhət olmalıdır.Burada məntiqi və üslubi təzad, ziddiyyət ola 
bilər. Məntiqi təzad istənilən iki obyektin xüsusiyyətlərinin ziddiyyətinə əsaslanır. 
Bu antonim sözlərlə verilə bilər.Üslubi təzada isə xüsusi ad verilir. Bu antitezisdir. 
Antitezis üslubiyyat və məntiq arasında bir fiqurdur.Kontrastdan fərqi odur ki, kont-
rast sırf ədəbiyyatşünaslıq terminidir. Antitezis dörd əsas funksiyanı yerinə yetirir: 
1) qafiyə yaratma, 2) bağlayıcı, 3)ayırıcı, 4) müqayisə.[14;s.222-225] 

 Beləliklə, həm Azərbaycan, həm rus, həm də ingilis dilində olan müxtəlif 
həm ədəbiyyaüşünaslıq, həm də dilşünaslıq aspektindən təzad anlayışına nəzər 
saldıqda bu qənaətə gəldim ki, 1) ziddiyyət anlayışını özündə daşıyan təzad hər iki 
sahə üçün ortaq mövzudur, 2) təzad həm birbaş iki sözün semantik mənalarının 
ziddiyyəti əsasında (açıq təzad və ya tibaq), həm də şair, yazıçının təxəyyülündən 
asılı olaraq iki söz şərti kontrast  kimi işlədilməsil ilə (gizli təzad və ya tibaq) 
yaradıla bilər.3) Təzadlar həm söz birləşməsi (oksimoron kimi bir-digərinin tə-
yinedici sözü olan söz birləşmələri, bəlağət termini ilə adlandırsaq), həm də 
cümlələr (antiteza kimi həm eynicinsli cümlə üzvləri və ya cümlələrin parallelizmi 
ilə) şəkilində verilə bilər. Bəhs etdiyimiz təzad növlərinin Kişvərinin yaradıcılığında 
necə əks olunduğuna nəzər salaq: 

 
             در آن مجلس که گيرد عفو تو دست گنه کاران     

 [s. 1 ;24]                  ناهی را  گنباشد قيمتی چندان متاع بی 
   Bir məclisdə ki, sənin əhv əlin günahkarların əlində tutur, orda gü-

nahsızların elə də qiyməti olmaz. Bu misalda گنه کاران  sözü ilə  ناهی راگ متاع بی  sözü 
beytdə təzad yaratmışdır. Bunu tibaq-i səlb növünə aid etmək olar.Həmçinin bu 
antitezadır. 

         صومعه                    درساکنان   عاشقی  درد  نيست
 [s. 3 ;24]                       من مجنون صحرا کرد بايد عشق را    چون

Kilsə sakinlərinin aşiqliq dərdi yoxdur, eşqdə mənim kimi səhranın Məcnun 
gərəkdir. 

                    ايد عشق را جون کشوری ثابت قدمبمرد              
 [s. 3 ;24]                          عشق را  بايد  مرد  نبود  کار هر نامرد

Kişvəri kimi eşqdə mərd sabitqədəm olmalı, 
Hər namərdin işi deyil, eşqdə mərd olmalı.  
Göründüyü kimi مرد sözü ilə نامرد sözlərindən istifadə olunaraq tibaq-i səlb 

yaratdılmışdır. 
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                          روشن از پرتوی تو بود سينۀ ما            
 [s. 3 ;24] پس چرا آينۀ تو پر بود از کينۀ ما                                   
Sənin şəfəqinlə(şərti olaraq sevginlə) bizim qəlbimiz  nurlandı, 
Bəs niyə sənin aynan (qəlbin) bizə qarşı kinlə doludur?! 
Bu beytdə şair روشن sözü ilə  کينۀ sözünü işlədərək üslubi təzad, antiteza 

yaratmışdır.Bu gizli tibaq növünə gözəl bir nümunədir. 
                  بر درت خاک نشينان فلک مرتبه آهم   

 [s. 5 ;24]                                اين سينۀ ما درکه بسی کنج الهيست 
Qapında oturmuş halda ahım fələk qatındadır 
Ki, bizim bu sinəmizdə Allah yeri çoxdur. 
Burada şair öz vəziyyətini təsvir edərkən خاک نشينان sözü ilə فلک مرتبه 

kəlməsini istifadə edərək açıq şəkildə təzad yaradır. 
                    در انجا  نه ام ای مه که آفتاب از مهر 

 [s. 5 ;24]                                     ستان مراآاک هزار بوسه زند خ
Elə bir yerdəyəm ki, ey məh ki, günəş məhəbbətindən astanamın torpağına 

min busə qoyur. Bu beytdə آفتاب kəliməsi ilə  ستانآخاک  kəlməsi arasında üslubi təzad 
(antiteza) yaradılmışdır. 

وخت دلم از نفس سرد                  ون بلبل دی سچ  
 [s. 13 ;24]                 ای باد صبا بوی بهاری به من آور                 
Dey bülbülü kimi soyuq nəfəsdən ürəyim yanğılıyam. Ey badi səba, mənə 

bahar ətri gətir.  
Şeirin tərcüməsindən də göründüyü kimi از نفس سرد birləşməsi ilə سوخت دلم 

ifadəsi arasında gözəl bir kontrast yaradılmışdır.  
 يک دل هشيار کی ماند بجا زينسان که تو                  

 [s. 13 ;24]                   ميروی مستانه و چشمی ز تو مستامه تر 
Bir ürək necə ayıq qalsın ki, sən məst halda gəzirsən və göz səndən daha 

məstdir.  
                    با غم تو خوش دلم گر خوشدلی را هيچ گه

 [s. 16 ;24]                          بر من بی دل گذری نيست گوهر گر مباش 
Sənin qəminlə ürəyim ürəyim xoşdur heç bir ürəkxoşluğu ürəksiz gövhər olsa 

belə mənim yanımda keçərli deyil. 
 صد پی زنی گر خنجر يا زير آری سرم                       

  [s. 17 ;24]                     هرچه آيد از تو شاکرم مرهم خوش و آزار خوش
Aramsız məni xəncərləsən də və ya başımı əysən də, səndən gələn həır şeyə 

razıyam. Mərhəm də xoşdur, əzab da. 
Yuxarıdakı misallarda هشيار və با غم ,مستانه və مرهم ,خوش دلم və آزار  

kəlmələrindən birincisi və ikincisi ilə açıq tibaq, üçüncüsündə isə gizli təzad 
yaratmışdır.Üçüncünü gizli təzad adlandırmağımızın səbəbi ondadır ki, مرهم 
sözünün lüğəvi mənası dərman olsa da,burada mərhəmət mənasında آزار sözü ilə 
təzad təşkil edir. 

                                  نبوميد يم دور افکند از خورشيدوش ماهی
 [f. 4 ;23]                   الهی سرنگون کردان سپهر بی مروت را 
Günəşə bənzər məhdən uzaqda yaşamarıq, İlahi, vicdansız asimanı çevir.  
Yuxarıdakı beytdə خورشيدوش ماهی birləşməsində ay və günəş sözləri vasitəsilə 

təzad yaradılmışdır. Dilçilik aspektindən isə bu oksimorondur. 
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                                        ترا ای آفتاب از مهر خالی بر جبين بادا
 [f. 5 ;23]                                    بهار عارضت را نو جوانی همنشين بادا

Bu misalda da ای آفتاب از مهر خالی ifadəsində də mehrdən məhrum ey günəş 
deyərkən şair təzad yaratmışdır.Çünki günəş yüksək hərarətli bir ulduzdur, hərarət 
məhrum günəş qeyri-mümükdür. Bu həm də oksimorona aid bariz nümunədir. 

  داغم کلی بهر تن ...نهال دردم و هر 
    [f. 6 ;23]                     بوقت برگ ريزان نو بهاری کرده ام پيدا
Təzada dair digər gözəl bir misal ikinci beytdəki بوقت برگ ريزان  və نو بهاری  

birləşməsidir. Burada birincidə payız fəsli nəzərdə tutulmuşdur, payız fəsli ilə ilk 
bahar qarşılaşdırılmışdır.                     

 گر بر  گشايم از جگر يک شب ره فرياد را 
    [f. 7 ;23]             ويران کنم از آه دل صد خانۀ اباد را 
Əgər bir gecə ciyərimdən fəryadın yolunu açsam, ürəyimin ahı ilə yüz abad 

evi viran edərəm.   
 برو ای  هستی  و دست از من بر روز کوته کن              
    [f. 9 ;23]  که من مرغان کوی نيستی را  دانه ام  امشب                  
Get ey varlıq və məndən əlinizi üz, ömrü qısalt ki, bu gecə yoxluq küçəsinin 

quşlarının yemiyəm. 
بی روی تو                                                        دل بريان مراديده گريانست و  

 [f.33 ;23] کس مبادا همچو من  گريان و بريان از فراق                                                     
Sənsiz gözüm yaşlıdır və qəlbim yanıqlı, 
Mənim kimi heç kəs məbada fəraqdan ağlar və yanan ola. 

ديد منزلپدر راه عشق ما را شد نا  
تش دلآاز موج  آب ديده و ز دود   [23; f.35] 

Eşq yolunda göz yaşının dalğasından və ürəyin atəşinin tüstüsündən 
mənzilimiz görünməz oldu.  

 Verilən misallar içərisində ويران və هستی ,آباد və گريان ,نيستی və büryan, آب və 
تشآ  beytlərdə qoşa işlədilərək gözəl təzad nümunələri yaradılmışdır. Bu kimi 

misalların sayını artırmaq olar, lakin verilən misallar, məncə,Kişvərinin məharətli 
bir şair olduğunu göstərməyə kifayət etmişdir. 
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 Лейла Рафиева 

Контраст в стихах Кишвери на персидском языке 
Резюме 

 
Ниматуллах Kишвери как один из поэтов XV века сыграл большую роль 

формирования поэзии Азербайджана этого столетия. Он жил раньше 
Мохаммада Фузули Багдади, и был слвременником великого узбекского поэта 
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Алишира Навои. Некоторые исследователи полагают, что он подготовил 
хорошую почву для литературного творчества Мохаммада Фузули. Он 
оставил богатое литературное наследие на азербайджанском тюркском языке, 
который был изучен различными исследователями. Одним исследователем из 
Германии был обнаружен диван на персидском языке. В этой статье отражены 
мои попытки показать один из интересных стилистических приемов из 
исследуемых мной персоязычных стихов Кишвери. В ней также кратко 
представлены риторические, стилистические фигуры, такие как антитеза, 
оксюморон, контраст с лингвистического и литературоведсекого аспекта. 

 
 Leyla Rafiyeva 

Contrast in Kishwary's persian poems 
Summary 

 
 Namatullah Kishwary as one the of the poets of XV century had a big part in 

formation of Azerbaijan poetry of that century (of that historical period). He lived 
earlier than Mohammad Fuzuli Bagdadi, and was contemporary of great uzbek poet 
Alishir Navai. Some researchers consider that he prepared good basis for 
Mohammad Fuzuli's poetical work. He has great literary heritage in Azerbaijani-
Turkish which has been studied by the different researchers. Recently a researcher 
from Germany has found his persian diwan. In this article there is a short 
presentation of rhetorical, stylistic figures, such as an antithesis, an oxymoron, 
contrast from linguistic and literary criticism aspect . 

 
Rəyçi:              Rafael Hüseynov 
                filologiya elmləri doktoru, professor 
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  AYBƏNİZ RƏHİMOVA 
        filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

  AMEA Əlyazmalar İnstitutu 
 

“BATTALNAMƏ” DASTAN NÜSXƏLƏRİ ARASINDA BƏZİ 
MÜQAYİSƏLƏR 

 
Açar sözlər: “Battal Qazi”, din, dastan, qəhrəmanlıq, arxaik 
Ключевые слова: « Баттал Гази», религия, эпос, героизм, архаичный 
Key words:  “Battal Gazi”, religion, epos, heroism, archaic 
 

Türk millətinin tarixində İslamiyyətin qəbulu ən önəmli dönüş nöqtəsi olmuş-
dur desək, yanılmarıq. Müsəlman mədəniyyətinin türk elminə və təhsilinə təsiri də 
danılmaz həqiqətdir. Prof. Əbdülqadir Karahanın dili ilə desək, “İslamiyyet Türk 
milleti için yeni ileriye götürücü, eski dinlerinden çok daha inandırıcı ve gerçek bir 
kuvvet kaynağı olmuştur”. Bu yeniliklərlərin, türk dili və ədəbiyyatının inkişafına 
güclü təsiri də məlumdur. XII-XIII yüzilliklərdə Anadoluda təsəvvüf və qəhrəman-
lıq mövzusunda, xalq ədəbiyyatı üslubunda müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin 
əlifbası ilə əsərlər yazan mütəfəkkir yazıçılarla yanaşı, müəllifsiz, xalq tərəfindən 
dini mövzular altında yaranan dastanlar yazılı ədəbiyyata gətirilirdı. Bu dastanlar 
türk mədəniyyəti tarixində çox önəmli yer tutmuşlar. Şahlardan, sultanlardan, mü-
haribələrin gedişindən bəhs edən dastanlar, şifahi variantlarda gəzərək sinədəftər 
adamlar tərəfindən məclislərdə söylənmiş, ağızdan-ağıza keçərək təkmilləşmiş, ya-
zılı ədəbiyyat üçün xam mənbə rolunu oynamış və nəticədə müəllifi bəlli olmayan 
dini, tarixi, qəhrəmanlıq dastanları meydana gəlmişdir. Dastanların müdrük adamlar 
tərəfindən qorunub saxlanılması bunların toplanıb yazıya köçürülməsi yuxarıda gös-
tərdiyimiz kimi belə abidələrin özündən sonra yaranan yazılı ədəbiyyatın inkişafına 
da böyük təsiri olmuşdur. Yazılı abidələr tarixi həqiqətləri, baş vermiş hadisələri, 
coğrafi yer adlarını tarixi şəxsiyyətləri gələcək nəslə tanıtmış, həmçinin yazı dili və 
danışıq dili üçün bir qaynaq olmaqdadır. Bu abidələrdən biri, bəlkə də birincisi türk 
xalqının əsrlər boyunca sevərək oxuduğu, maraqla dinlədiyi “Battal Qazi” dastanı-
dır. Dini, tarixi qəhrəmanlıq dastanı olan “Battal Qazi”nin əsasında Əməvilərin Bi-
zansa yürüşlərində orduya başçılıq etmiş, ərəbcə “bahadır”, ”igid”, “qəhrəman” bəzi 
türk mənbələrində isə “vaz keçdi”, “çaydı” mənası daşıyan “Battal” ləqəbli bir şəx-
sin bu torpaqlarda İslamı yaymaq uğrunda şücaətlə mübarizə aparmasından bəhs 
edilir. Mənbələrin məlumatına əsasən, Əməvi ordusunun komandanı olmuş bu müs-
təsna savaşçı tarixi şəxsiyyət olaraq Malatyada doğulmuş, Anadolu torpaqlarında 
“Əskişəhər” yaxınlığındakı “Seyyid Qazi” qəsəbəsində əbədiyyətə qovuşmuşdur. 
Onun şəhadətindən yüz il keçdikdən sonra mənqəbələrini türk xalqı xəyalında for-
malaşdıraraq, XII-XIII yüzilliklərdən başlayaraq məclislərdə, meydanlarda oxumuş-
lar. Əsrlərdən bəri türk xalqı arasında geniş yayılan “Battal Qazi” dastanının istər 
əlyazma, istərsə də mətbu nüsxələri bu çağa qədər hər bir türk kəndlisinin evində 
qorunub saxlanılmaqdadır. Dünyanın bir çox ölkələrinin, o cümlədən İngiltərə, 
Fransa, İtaliya, Almaniya, Sankt-Peterburq kimi şəhərlərin məhşur kitabxanalarında 
dastanın nüsxələrinin varlığı haqqında müasir şərq əlyazma kataloqları xəbər verir. 
“Battal Qazi” və ya “Battalnamə” nüsxələrinin istər həcm, istərsə də məzmun 
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cəhətdən fərqli olması və bir mənzum şəklinin də mövcudluğu barədə türk alimləri-
nin yazılarında tanış oluruq.  

Türkiyə və Azərbaycan respublikaları arasında din və dil birliyindən başqa 
mədəni-ədəbi əlaqələr də uzun əsrlərdir ki, davam edir. Bunun bariz nümunələrin-
dən biri milli mənəvi dəyərlər ocağı olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində çoxsaylı türk əlyaz-
malarının qorunaraq saxlanılmasıdır. Bu zəngin abidələr arasında yuxarıda haqqın-
da danışdığımız “Battal Qazi” dastanının dörd nüsxəsi saxlanılmaqdadır. Nüsxələrin 
üçü V-86, XVI-165, X-1080 şifri altında mühafizə olunan və Türkiyə mətbəəsinin 
əski daşbasma çapı, biri isə B-7698 şifrəli əlyazma nüsxəsidir. Uzun illər boyu 
Azərbaycan türkləri türk-İslam mədəniyyətinə doğru can atmış olsalar da, Sovet re-
jimi dövründə dini mövzu ilə bağlı çalışmalara qadağa qoyulduğundan insanların bu 
sahədə bilik dairəsi də məhdud idi. Lakin son illər müstəqillik əldə edən ölkəmizdə, 
türkçülük və İslamla bağlı görülən bir çox işlərlə yanaşı, əlyazma abidələrinin 
tədqiqi və nəşri də sürətlə artmaqdadır. Çox təəssüf ki, XII-XIII əsrlərdə yazıya 
alınması təxmin edilən, Şərq və Qərb alimlərinin tədqiqat obyekti olan “Kitabi-Sey-
yid Battal Qazi” dastanının Bakı nüsxəsi uzun zamanlar diqqətdən kənarda qalmış, 
nəşr olunmamış və lazımi qədər tədqiq edilməmişdir. Xatırladaq ki, Battal Qazi das-
tanı ən çox Türkiyə ərazisində istər əlyazma, istərsə də çap nüsxələri şəklində təd-
qiq edilmiş, türk xalqının sevimli ədəbi mövzularından biri kimi, onunla bağlı film-
lər belə çəkilmişdir. Yeri gəlmişkən dastanın tədqiqi və nəşri tarixinin bəzi məqam-
larına nəzər yetirməyi lazım bilirik. “Battal Qazi” dastanının mətnşünaslıq baxımın-
dan tədqiqinə ilk dəfə 1871-ci ildə Alman alimləri H.Fleişer, H.Etye tərəfindən baş-
lanmışdır. Alimlər bir neçə əlyazmanın müqayisəsi əsasında hazırladıqları mətni al-
man dilinə tərcümə edərək zəngin nəşrlərə nail olmuşlar. Türkiyədə isə ilk dəfə 
“Battal Qazi”ni tədqiq edən şərqşünas alim, prof. M.F.Köprülüzadə, 1918-ci ildə 
nəşr etdirdiyi ”Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvvüflər” əsərində Battalın nəsil-nəca-
bətindən söhbət açmış, onu əfsanəvi türk qəhrəmanı kimi qiymətləndirmişdir. 
M.F.Köprülüzadə 1928-ci ildə nəşr  edilən “Türk ədəbiyyatı tarixində” də (18, s. 
295-303); (19, s. 28)  adı kecən dastanın elm aləmində tədqiq olunan bütün nəticələ-
ri və Battal mənqəbələri haqqında geniş izahatlar vermişdir. Bu tədqiqatiardan sonra 
Seyyid Battal və onunla əlaqəli məsələlər üzərində çalışan, Bizans və İslam filologi-
yası ilə məşğul olan bir sıra alimlər tərəfindən araşdırmalar aparılmış və mükəmməl 
nəticələrə nail olmuşlar. Daha sonralar 1929-30-cu illərdə M.Henri Qreqoire tərə-
findən Bizanslıların məşhur “Akritas” dastanı ilə “Seyyid Battal” arasındakı əlaqə-
lər müəyyənləşdirilmişdir. M.Qanard, R.Qoossens, P.Kuruakides kimi alimlər tərə-
findən ərəblərin məşhur “Dəlhimmə” (“Zatül-himmə”, “Zül-himmə”) dastanı ilə 
türk dastanı “Battalnamə“ arasındakı oxşar cəhətlərə aydınlıq gətirən tədqiqatların 
müəlliflərinin adlarını qeyd etməmək mümkün deyildir (13, s. 206). Türkiyədə 
“Seyyid Battal” dastanını tədqiq edən  B.M. Qocatürk, P. Boratov, Ə.Kabaklı, 
H.Köksal,  N.Demir, İ.Məlikovanın, Azərbaycanda isə dastanın Bakı nüsxələri haq-
qında ilk məlumatı verən A. Musabəyli kimi alimlərin tədqiqatları ilkin bilgilər al-
maq üçün faydalı olmaqla bu sahədə çəkdikləri zəhmətlər təqdirə layiqdir.  

Qaynaqlara söykənərək İslam ensiklopediyasındakı yazılarında P. Boratav  
“Battalnamə” haqqında əhatəli təhlil vermişdir. Battalın tarixi-mənqəbəvi şəxsiy-
yəti, ədəbiyyatda Battal adı, türkcə Battal romanı, mənzum Battal romanı, xalq şair-
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ləri və Battal kimi məsələlərdən bəhs etmişdir. Fransadakı Strasburq Universitetinin 
tanınmış türkoloq alimi İ. Məlikova 1988-ci ildə “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetin-
də “Babək Xürrəmi və Seyyid Battal” məqaləsi ilə çıxış edərək “Seyyid Battal” das-
tanlarında epizodik hadisələrdən birini, Babək üsyanını IX əsr Abbasi xəlifələrindən 
olan Mötəsim zamanında olduğunu nəzərə çatdırır. Alim dastandakı Battal obrazını 
gerçəkdən tarixi şəxsiyyət kimi, Babəklə Battal arasında müqayisələr aparır.  

Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi V.S. Qarbuzovanın 1959-cu 
ildə nəşr etdirdiyi “Məlik Əhməd Danişmənd” dastanının “tarixi filoloji tədqiqi” ad-
lı monoqrafiyasını yazarkən adı keçən dastandan bir əsr əvvəl yazılmış, eyni stilli    
“Battalnamə” dastanına da toxunmuş, onu tədqiq edən türk alimləri M.F. Köprülü-
nün, H.Ə. Yücelen, xüsusilə Rusiya alimi V.O. Smirnovun əsərlərinə müraciət edə-
rək bu qaynaqlardan bəhrələnmişdir (22, 85-92). 

2004-cü ildə Bakı şəhərində “Türk xalqlarının ədəbi keçmişi: türk dastanları” 
adı altında keçirilmiş simpoziumda Türkiyə Fatih Universitetinin müəllimi Dr. Əli 
Yıldız “Battal Qazi” dastanında “Tasavvuf və Sembolizm” məqaləsi ilə çıxış etmiş-
dir. Məqalədə müəllif “Türklerin İslami kabulünden sonra teşekkül etmege başlayan 
“Battal Qazi” dastanı, benzerlərini kölgədə bırakarak niçin bu kadar tutulmuş, 
benimsenilmişdir?”. Qarşısına çıxan problemə  cavab tapmaq üçün müəllif tə-
səvvüfü əsas tutaraq dastanı təhlil etmiş və bunsuz “Battal Qazi” dastanına yaxın-
laşmanın mümkünsüzlüyünü izah etmişdir. “Battal Qazi Allahın yaratdığı bir nur-
dur” deyən müəllif onun Hz. Məhəmmədin (s) soyundan olmasını vurğulamış, Pey-
ğəmbərin vəfatından sonra Əhli-beytin (ə) Battal Qaziyə qədərki nəslinin ardıcıl, 
sistemli şəkildə vermiş və birbaşa Peyğəmbərin varisi olması haqqındakı fikrini 
açıqlamışdır. Həcmcə iri olan bu məqalədə müəllif dastanın məzmununu əvvəldən 
sona qədər şərh etmiş və Şeyxül-əkbər Mühyiddin ibn Ərəbinin “Tədbirati-İlahiy-
yə” Yunus Əmrənin “Risalətün-Nushiyyə” adlı məsnəvisindən nümunələr gətirərək 
qarşılıqlı müqayisələr aparmışdır. (21, 159-166) “Battal Qazi” dastanının Bakı 
nüsxələrinin varlığı haqqında ilk məlumatı 1998-ci ildə ardıcıl iki məqalə dərc 
etdirməklə mətnşünas alim, f.e.d. Azadə Musabəyli vermişdir. Alim “Battal Qazi 
dastanının Bakı əlyazması” məqaləsində dastanın Əlyazmalar İnstitutunda qorunan 
daşbasma nüsxələri barədə məlumat vermiş, onların paleoqrafik təsviri zamanı V-86 
şifrli daşbasma kitabının  N. Nərimanova məxsus olduğunu müəyyən etmişdir (9). 
O, həmçinin həmin ildə nəşr etdirmiş “Battal Qazi” dastanının sözügedən B-7698 
şifrəli əlyazmanın, tanınmış dilçi alim, prof. Əbdüləzəl Dəmirçizadənin Əlyazmalar 
İnstitunun arxivində saxlanılmasını aşkarlamış və elmi-paleoqrafik təsvirini 
vermişdir. Bu məqalələr təkcə abidənin əlyazma və çap nüsxələri haqqında deyil, 
ümumiyyətlə dastan haqqında Azərbaycanda ilk və yeganə tədqiqatlar sayıla bilər 
(8). “Battal Qazi” tədqiqi və nəşri bununla bitmir. Bunları nəzərdən keçirdikcə 
dastan ətrafındakı tədqiqatların əksəriyyətinin məqalə xarakterli olmasını müşahidə 
edirik. Əlbəttə ki, bu əsərlər türk elmində və Azərbaycanda ilk tədqiqatlar baxımın-
dan çox dəyərlidir. Dastanın tədqiqi üçün geniş təsəvvür və dəqiq faktlar verir. 
Lakin Türkiyədə yaranan ilk yazılı abidə kimi daha geniş tədqiqatlara layiq olma 
prinsipi ilə apardığımız axtarışlar zamanı qarşımıza yard. doç. dr. Həsən Köksalın 
tərtibatı ilə “Battal Qazi” dastanının 2003-cü il nəşri çıxır. Kitabın giriş hissəsindən 
məlum olur ki, Həsən Köksal 1981-1983-cü illər “Battalnamələrdə tip və motiv 
yapısı” adlı doktorluq işini tamamlamış, alimlik dərəcəsi almışdır. Bu fikirdən 
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məlum olur ki, H.Köksal “Battalnamə”lər ətrafındakı tədqiqatlarından sonra ”Battal 
Qazi”nin  nəşrinə qərar vermişdir. Kitabın  “Sözbaşı” deyilən hissəsində isə dastan 
haqqında ümumi bilgilər verilmişdir. 327 səhifəlik bu əsərin sonunda, 1206 (h) 
tarixi qeyd olunmuşdur ki, bu da kitabın qədim əlyazma əsasında nəşr olunduğunu 
güman etməyə əsas verir. Lakin nəşr olunmuş dastanı nəzərdən keçirdikcə aydın 
olur ki, Hasan Köksalın tərtib etdiyi mətn çağdaş türk dilinə uyğunlaşdırılmış çətin 
anlaşılan ərəb və fars sözləri alınma Avropa sözləri ilə əvəz edilmişdir. Həmin 
mətndəki kontrol (yoxlama), banyo (hamam), panik (qül-qülə), risk (təhlükə) kimi 
yabançı sözlər qədim tarixə malik olan abidənin dilinə xələl gətirəcək dərəcədə 
müasirlik vermiş və onu orijinaldan uzaqlaşdırmışdır (20,1-14). Prof. dr. Nəcati 
Dəmir bu nəşri təqdirəlayiq bir iş kimi qiymətləndirərək yazır: “Türkiyede “Battal 
Qazi” dastanı konusunda yapılmış üç çalışma dikkati çekmektedir. Bunların ilki ve 
hiç şüphesiz en önemlisi Hasan Köksal tarafından hazırlanan “Battalnamelerde Tip 
ve Motif Yapısı” adlı çalışmadır. Diger çalışma da Köksala aitdir”  Son zamanlar 
isə “Battal Qazi” dastanı haqqında bilgilərimizi daha da genişləndirmək imkanı 
yaradan, diqqətə layiq iki yeni Türkiyə nəşri ilə tanış olmuşuq. Bu kitabların 
müəllifi gənc yaşlarından yaradıcılığını Türk xalq ədəbiyyatına, xüsusilə dastanların 
tədqiqi və nəşrinə həsr etmiş və bu istiqamətdə yüksək elmi nailiyyətlər qazanmış 
məhsuldar alim, Prof. dr. Nəcati Dəmirdir. “Battal-name” və “Battal Qazi”  
başlıqları altında dastanı iki variantda Prof. dr. N.Dəmir, yrd. doç. dr. Mehmed 
Dursun Ərdəm ilə birlikdə 2006-cı ildə “Hece” yayımları mətbəəsində öz şəxsi 
vəsaitləri hesabına nəşr etdirmişlər. N.Dəmir “Battalnamə”dən qaynaqlanan digər 
türk dastanları “Danişmənd-namə” və “Saltıq-namə” abidələrinə də biganə qalma-
mış, elə həmin ildə hər iki dastanı nəşr etdirmişdir (16, 9-11). Alim “Battal-namə” 
dastanının tənqidi mətnini qurarkən bütün nüsxələrindən istifadə etmiş, əskik, naqis 
nüsxələri tutuşdurmuş, XIII yüzilliyin sonu və ya XIV əsrin birinci yarısı basılmış 
daşbasma çapına əsaslanaraq mətni nəşrə hazırlamışdır. Nüsxənin həqiqətən 1800-
cü ilə aid olmasını dil özəlliklərinin təhlili vasitəsilə sübuta yetirmişdir. Kitab “Ön 
söz”, ”Giriş”, 62 səhifədən ibarət tədqiqat işindən, “Battal-namə”nin əski Türkiyə 
türkcəsi ilə mətnindən və özəl adların izahatından ibarətdir. (15, 19-26) Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz “Battal-namə” ilə eyni tarixdə nəşr olunmuş digər kitab “Battal 
Qazi” dastanıdır. Bunları fərqləndirən cəhət “Battal Qazi” dastanının müasir Tür-
kiyə türkcəsi ilə olmasıdır. Müəlliflər bu kitabı ədəbiyyat dərsləri üçün 
hazırlamışlar. Bu kitaba qədərki nəşrlərin arasında tələbələrin tam aydınlığı ilə 
oxuya biləcəkləri və yararlanacaqları yetərli bir qaynağın olmamasını müəllif özü 
göstərmişdir (16, 9-11). 

Əsərin bizim tərəfimizdən çapa hazırlanan nüsxəsi AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnsitutunda B-7698 şifri altında mühafizə olunan və “Kitabi-Seyyid 
Battal Qazi” adlanan əlyazmasına əsaslanır. Ancaq mətni tərtib etdiyimiz zaman biz 
əsərin Əlyazmalar İnstitunda saxlanılan digər daşbasma nüsxələri ilə də tanış olmuşuq.  

Azərbaycan dastanlarında olduğu kimi, burada da əfsanəvi və mifoloji ob-
razlara, dünyəvi surətlərə, müqəddəs şəxsiyyətlərin adlarına, sehirkar tarixi obrazlara 
və ümumi sənətkarlıq əlaqələrinə təsadüf edilir. Bu və ya digər oxşar cəhətləri 
Azərbaycanda yaranan ilk yazılı abidə “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarında da, onun 
təsiri ilə yaranmış “Koroğlu” dastanında da hadisələrin oxşar cəhətlərin olması pa-
ralellər və müqayisələr aparmaq üçün zəmin yaradır. Misal üçün, Battal Qazinin 
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ətrafındakı tərəfkeşlərinin olmasına baxmayaraq o, döyüş meydanlarında təkdir. Biz 
bunu “Dədə Qorqud” dastanında Qazan xanın, “Koroğlu”da isə Koroğlunun 
simasında görürük. Ən qorxulu döyüşə belə təkbətək atılırlar. Yaxud “Dədə Qorqud” 
dastanında Salur Qazan ildə bir dəfə öz varını yoxsullara paylayır. Ac qarınları 
doydurur, çılpaqları geyindirir. Battal da əldə etdiyi qəniməti xalqa paylayır, özü heç 
nə götürmür. Bir başqa oxşar cəhət Salur Qazanın “Qonur” atı, Battalın “Aşqarı”, 
Koroğlunun isə “Qırat və Dürat”ı məsələsidir. Hər üç qəhrəmanın özünəməxsus 
qılıncları və döyüş alətlərinin oxşarlıqlarını hətta süjet xətlərini təşkil edən hadisələrin 
də biri-birinə bənzərliyini görürük. Battalın döyüş meydanlarında düşmənin bağrını 
yaran nərəsi, Koroğlunun yeri-göyü titrədən nərəsini xatırladır və s. Onlarca belə 
oxşar cəhətləri göstərmək üçün nümunələr gətirmək mümkündür. Göründüyü kimi 
geniş müqayisəli təhlil aparmaq həcmcə kiçik olan yazıda mümkün deyildir. 
Düşünürük ki, əsərin əlimizdə olan bütün nüsxələri qarşılaşdırılmalı və bundan sonra 
Azərbaycan dastanları arasında müqayisəli şəkildə öyrənilməlidir. Ümumiyyətlə dini, 
tarixi və qəhrəmanlıq məzmununa malik olan “Seyyid Battal Qazi” dastanının bizim 
üçün tədqiqat əhəmiyyəti Azərbaycan xalq dastanları ilə, xüsusən “Kitabi Dədə 
Qorqud” boyları ilə müqayisəsindən ibarətdir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, 
”Kitabi Dədə Qorqud” dastanı özündən sonra yaranan Azərbaycan dastanların inkişa-
fında, formalaşmasında tükənməz mənbə olduğu kimi, “Battal Qazi”nin təsiri ilə ya-
ranan, tarixi hadisələri əks etdirən daha iki böyük əsərin “Danışmənd-namə” və “Sal-
tıq-namə” kimi Türk yazılı abidələrinin yaranmasına qaynaqlıq etmişdir. Türklərin 
mədəniyyət tarixində mühüm və həlledici rolu olan bu üç əsərin aralarındakı zaman 
fərqlərinə baxmayaraq eyni ideya və süjet xətti ilə biri-birinə zəncirvari bağlıdırlar.  
Mənbələrdən məlum olur ki, ”Battal Qazi” dastanı XI-XIII yüzillər arasında təşək-
kül etmiş, XIII əsrdə qələmə alınmışdır. Yazılışı əsasən qısa, sadə, axıcı cümlələr-
dən ibarərdir. Əsərin qələmə alındığı dövr Anadolunun mərkəz şəhərlərində İslam 
mədəniyyətinin inkişaf edib gücləndiyi, hökmdarların sifarişləri ilə ərəb və fars 
dillərində əsərlər yazıldığı, hətta türkcə yazı nümunələrində də ərəb və fars 
kəlmələrinin doğmalaşaraq işlənməsi məlumdur. Elə bu səbəbdəndir ki, dastanın 
dilində ərəb və fars kəlmələri yer almaqdadır. Belə ki, Anadoluda qələmə alınan ilk 
oğuz türkcəsinin önəmli nümunəsi hesab olunur. Əsərin mətni əsrlərin süzgəcindən 
keçərək, nüsxədən-nüsxəyə köçürülmüş, zəmanəmizə çatana qədər şübhəsiz ki, 
müəyyən təhriflərə məruz qalmışdır. Buna baxmayaraq “Dədə Dorqud” dastanı ilə 
müqayisəyə gələ biləcək dərəcədə arxaikliyini, dil və üslub özəlliklərini xeyli 
dərəcədə saxlamaqdadır. Biz bunu dr. N.Dəmirin tərtib etdiyi XIII-XIV əsrə aid 
olan “Battal-namə” dastanı ilə əlimizdə olan “Seyyid Battal Qazi” dastanının müqa-
yisəsi zamanı daha çox müşahidə edirik. Düşünürük ki, Bakı əlyazma nüsxəsi Nəca-
ti nəşrinə nisbətən fərqlənir. Həcmi 232 səhifəni əhatə edən N.Dəmirin tərtib etdiyi 
“Battal-namədə” hekayələrin sayı daha artıq, rəvayətlər ətraflı və dolğun təsvir 
olunmuşdur. Əsərin girişində və müxtəlif bölümlərində ara-sıra şeir parçaları görün-
məkdədir. Bakı əlyazma nüsxəsində isə qeyd etdiyimiz kimi müəllif (katib) hekayə-
ləri yığcam, döyüş səhnələrini qısa hətta mükalimələri konkret şəkildə ifadə 
etmişdir. Nüsxənin bu xüsusiyyətləri N.Dəmirin “Battal-namə” çapından həcmcə az 
(198 v.) olmasına gətirib çıxarmışdır. N.Dəmirin “Battal-namə” çapının mətni Əl-
yazmalar İnstitutunda saxlanılan daş-basma nüsxələrinin mətninə daha yaxındır. 
Onlar həm də eyni quruluşda olub, hərəkəli nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Dr. 
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N.Dəmir “Battal-namə”yə aid tədqiqatlarında yazır: “Battal-name” nesr olaraq kale-
me alınmıştır. Sonradan eserin girişine ve muhtelif bölmelerine çeşitli saylarda 
beytler yerleştirilmiştir”. Yuxarıda təsvir etdiyimiz kimi, Bakı əlyazma nüsxəsinin 
nə girişində nə də digər bölümlərində şeir parçalarına rast gəlmirik. Deməli, Dr. 
N.Dəmirin söylədiyi bu fikirə əsasən əlimizdə olan əlyazmanın daha qədim nüsxə-
dən köçürüldüyünü güman edə bilərik. Xalq tərəfindən yaranan dastanın dili sadə, 
bəsit, qısa cümlələrdən ibarət olub şübhəsiz ki, oxunaqlı və anlaşıqlıdır. Bununla 
yanaşı, sözü gedən nüsxədə ərəb və fars kəlmələrinə N.Dəmirin “Battal-namə” nəş-
rinə nisbətən daha çox təsadüf olunur. Aşağıdakı hər iki variantın nümunəsində bu-
nu görmək mümkündür. “Yezidi-ləin bu gəlmək ilə yetmiş dörd il xəlifəlik eylədi. 
Xütbədə Əli adını bəd uğur eylədi. (“Kitabi-Seyyid Battal” s. 2/33). Hilafeti qasb ilə 
Yezid tutdu. Yetmiş dört yıl ihanet eyledi. Hutbede Ali adını anmaz oldular. 
(N.Demir, M.Dursun “Battal-name” səh.71) və yaxud “Geyik qaçdı, geldi bir ma-
ğaraya girdi. Belürsiz oldı”.(N.Demir, M.Dursun “Battal-name” s.72) “Geyik qaçıb 
bir mağaraya girdi, nabud oldı”. (Seyyid-Battal Qazi əly. s.2a/34)  

“Şöyle maslahat gördüler ki, Cafer büyüyünce Abdüs-Selami ser-asker 
kıldılar”. On yıl bunun üzerine geçdi. (N.Demir, M.Dursun “Battal-name”) 

“Elə məsləhət olundu ki, Abdüs-Səlam Cəfər yetişincə bəd əzan on il bunun 
üzrə keçdi. (“Seyyid-Battal Qazi” əly. s.5/36)  Əsrlərin süzgəcindən keçən dastan 
zaman-zaman katib qələmlərinin təsiri ilə şübhəsiz ki, müəyyən dərəcədə dəyişərək 
bizə çatmışdır. Elə yuxarıda göstərdiyimiz misallar da buna canlı sübutdur. Əlimiz-
də olan Seyyid Battal Qazi dastanında olan fars və ərəbcə bəd uğur, nabud, bəd əzan 
kimi bir sıra sözlər, “Battal-namə”də türk mənşəli anmaz, belürsiz və s. ilə əvəz olu-
nmuşdur. N.Demirin “Battal-namə”sində cümlə quruluşu və cümlələrin sayı 
baxımından da bizim əlyazmadan fərqlənir. Mətnlər arasında gözəçarpan fərqlər 
dövrün tələbi ilə yaranan yazı ənənələrinə tabe olan katiblərin qələmi ilə bağlıdır. 
Bütün bu deyilənlərlə yanaşı abidə özünəməxsus dil özəlliklərini tam olmasa da, 
xeyli dərəcədə saxlamaqdadır. Dastanın mətninin imla şəklinə və qrammatik xü-
susiyyətlərinə görə Azərbaycanda köçürüldüyü asanlıqla müəyyən olunur. “Kitabi-
Seyyid Battal Qazi” dastanının əlimizdə olan nüsxəsinin qrafik və orfoqrafik 
əlamətləri dövrünə uyğun olaraq arxaikliyini saxlamışdır. Misal olaraq, müasir 
dilimizdə işlənən “e” səsi mətndə “i” kimi (dedi<didi 166/225, verdi<virdi 115), 
“sağır nunun” isə müxtəlif ک,گ, ڴ  şəkillərindən istifadə olunmuşdur. Klassik 
Azərbaycan mətnlərinə xas olan sağır nunun işlənməsi nüsxənin Azərbaycanda 
köçürülməsini bir daha yada salır. Şəxs əvəzliyi iki qrafik variantda mən-bən, 
bunda-munda şəkilində  işlənməsi müşahidə olunur. Türk mənşəli arxaik sözlərin 
dəyişməsinə don-ton, bunu-munu, çıkub-çıxub 164a) və s. Mətndə söz dəyişmələri-
nə də sıx-sıx təsadüf olunur. Misal olaraq türk mənşəli arxaik söz olan ağu həm də 
zəhər şəklində işlənilir.(99) Bizim qədim yazılı abidələrimizdə geniş təmsil olun-
muş qədimliyini saxlayan nüq-nuq, lum-lüm şəkilçilərlə bitən: bilmənüq, almanuq, 
qoyalum, edəlüm (87,88, 18a), arxaik fellərə mətn boyunca  qonmaq, ayıtmaq, qop-
maq, ilətmək, irişmək, dəgdirmək və sairəyə sıx-sıx rast gəlirik. Bundan əlavə lıq-
luq, nüq-nuq, lüm-lum şəkilçiləri ilə bitən dil xüsusiyyətlərilə bağlı faktlar 
mövcuddur. Mətnlərdə az-az təsadüf olunan türk mənşəli hegbə (heybə-kiçik qutu 
R.A) 3/s.34; buncələyin, muncələyin kimi arxaik sözlər də çox fəaldır. Dastanda 
dövrünün yazı qaydalarına əsasən cümlənin əvvəlində, ortasında çün, çünki, 
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çünkim, pəs, dəxi, nagah və s. ədatlardan istifadə olunmuşdur. Nümunə olaraq : 
“Çünki Seyyid bu xəbəri işitdi filə doğru dönüb çağırdı. (115/168) Pəs növbə 
Cəfərə yetüşdi. (13,45) Nagah Seyyid çıqub gəldi.(160a) nümunə olaraq göstərmək 
olar. Battal Qazi dastanının sadə, axıcı dili bədii ifadə vasitələrilə zəngindir. Bənzət-
mələr, deyimlər, atalar sözlərindən yerində çox məharətlə istifadə olunmuşdur. Mis: 
“Bir qarı div çıqub gəldi. Başı donuz başı kibi, qulaqları fil qulağı kibi, pəncələri 
aslan pəncəsi kibi, quyruğu əjdaha quyruğu kibi”(112). Seyyid boğazından dutub 
saqqalın bir-bir yoldu. Burnun kəsüb əlinə verdi. (74/117) Seyyid qoltuğunun 
altından tiği-səxxak ilə elə çaldı ki, təzə xiyar kibi iki parə eylədi. (112a/165). Canı 
başına qaçdı. (16/ 50) Canına titrətmə düşdü. (98a/147)  Qeysərin içinə od düş-
dü.(142/200). O, məlunun gözləri qana döndü. (141/199) Əski bez kibi iki parə 
eylədi. (91a/139) “Atın ayaqları yerə dəgməz, uca quş kibi yavuk gəlcək, yüzündən 
nüqabın götürdü”. (18) “Qulağının tüzünə bir yumruq vurdu, yeddi addım mayallaq 
aşdı” (112a) və s. Dastanın üslubunda bədii ifadə vasitələri əsərin bədii təsir gücünü, 
gözəlliyini və sözün məna incəliyini artırır. 

“Kitabi-Battal Qazi” dastanı dil, din və qəhrəmanlıq tariximizin öyrənilməsi 
üçün çox əhəmiyyətli bir mənbədir. 
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Айбениз Рахимова 
О некоторых сравнениях экземплеров эпоса «Батталнамэ» 

Резюме 
 
Передававшийся из поколения в поколение, из уст в уста эпос о подвигах 

во имя распространение Ислама на Ближнем Востоке, совершенных Батталом 
Гази, прославившимся в войнах с Византией в VIII веке н.э. тюркским команди-
ром арабской армии, был записан в Турции в XII-XIII веках под названием “Ки-
таби-Сеййид Баттал Гази”. Хран в Институте Рукописей АНАН Бакинский 
экзамплер этого памятника был создан в XIII веке на основе более древнего текс-
та и в сравнении с турецкими изданиями характеризуеться своей лаконичностью. 
Установленное в результате недавних исследований азербайджанских ученых 
существование серьезных расхождений между текстами турецких изданий из 
Бакинского экземплера представляется научной общественности. Статья пред-
назначается ученым текстологам, изучающим историю языковедения и содержит 
в себе новые и полезные филологические факты. 

 

Aybeniz Rahimova 
On particular comparisons of editions of the “Battalname” epos 

Summary 
 
The epos passed verbally from generation to generation about the feats on the 

way of expansion of the Islam in the Middle East undertaken by Battal Gazi, the 
turcoman commander of the Arab army, who gained glory during wars against 
Bizantium in the VIIIth century A.D., was inscripted in Turkey in the XII-XIIIth 
centuries A.D., under the title “Kitabi-Seyyid Battal Gazi”. The İnstitute of 
Manuscripts of the ANAS stores the Baku copy of that monument which was 
created in the XIIIth century A.D. on the basis of the more ancient text and 
particular for its laconic nature compared to the Turkish editions. The existence of 
the serious discrepancies between the texts of the Turkish editions and the Baku 
copy establised in the result of recent studies by the Azerbaijani scientists is ??? 
presented to the academic community. The article is destined to the textologists 
studing history of linguistics and contains new and useful philologic facts. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЖУРНАЛА «МОЛЛА 
НАСРЕДДИН» В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Açar sözlər: təhsil, özünüdərketmə, insanlar, satira, müsəlmanlar, irəlləyiş, 
məqsəd,yüksəliş, formalaşma. 
Ключевые слова: просвещение, самосознание, народ, сатира, мусульмане, 
продвижение, цель, подъем, формирование. 
Key words: education, self-awareness, people, satire, Muslims, promotion, 
purpose, lifting, development. 

 
 XX в. в Азербайджане начался под знаком подъема национально-об-

щественного самосознания, развития политической активности народа в 
результате революционных событий 1905 и февраля 1917. Появились школы с 
преподаванием на родном языке, издавалось множество газет и журналов: 
«Шарки-Рус» («Русский Восток»), «Хаят», «Седа», «Гюнеш» «Иршад», 
«Молла Насреддин», «Дебистан», «Фиюзат», «Бахлул» «Зембур», «Мектеб» и 
др., создавались реальные условия для интенсивного развития литературы, 
формирования крупных творческих индивидуальностей. Среди них следует, 
прежде всего, назвать драматурга Наджаф-бека Везирова (1854–1926), прозаи-
ка, драматурга, издателя Джалил Мамедкулизаде (1866–1932), поэта Сабира 
(1862–1911) и многих других.             

 Начало прошлого столетия отмечено не только нефтяным бумом и бур-
ным строительством, расцветом неповторимого зодчества Баку, но и подъе-
мом национального движения, происходившим на фоне революционных 
событий 1905-1907 годов. Ярчайшим выражением протестного национального 
движения стал сатирический журнал «Молла Насреддин». Спустя столетие 
мы еще полнее, чем прежде, понимаем, насколько прозорливым, талантливым 
литератором, блестящим публицистом  и просветителем был Джалил 
Мамедкулизаде. В те революционные дни 1906 года вышел в свет журнал 
«Молла Насреддин» и Джалил Мамедкулизаде, оценивая значение этого 
события, писал, что «Молла Насреддин» «создала сама природа, само время». 
Почвой для создания этого журнала было прежде всего время. 

 Художественное творчество Дж.Мамедкулизаде многогранно. Оно 
включает в себя жанры рассказа, повести, новеллы, драмы и публицистики. 
Продолжая в своем творчестве традиции реализма М.Ф.Ахундова, 
Дж.Мамедкулизаде обращается к жизни простого народа, забитого крестьяни-
на, ополчается против всего, что мешало ему жить свободно и без лишений, 
что уродовало и оскорбляло его человеческое достоинство. Оружие писателя- 
это смех, его различные формы и проявления, оттенки и краски. Нередко это и 
смех сквозь слезы, ибо объектом воспроизведения у писателя становятся 
прежде всего простые, задавленные суевериями и предрассудками добрые лю-
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ди, честные труженики, такие, как Мамед-Гасан ("Пропажа осла") или штука-
тур Зейнал ("Уста Зейнал"), живущие надеждами на то, что своим праведным 
и честным трудом удостоятся милости Аллаха-райского блаженства после 
смерти и это было их утешением. 

Мамедкулизаде ввел в азербайджанскую литературу нового героя — 
крестьянина, фанатически религиозного, но доброго и рыцарски благород-
ного, способного на самопожертвование и подвиг: незаконченный цикл «Со-
бытия в селении Данабаш», «Почтовый ящик», «Уста-Зейнал», «Конституция 
в Иране». Суровыми сатирическими красками он рисовал образы самодоволь-
ных, тупых и чванливых помещиков, беков, ханов («Курбанали-бек», «БаРа-
шек», и др.), горячо отстаивал право женщины на независимость и равноп-
равие, выступал против догм ислама (повесть «Пропажа осла», рассказы «Чет-
ки хана», «Молла Фазлали», «Жена консула», «Мясник», «Два мужа» и др.). 

Первое сообщение о «Молла Насреддине» появилось в газете «Возрож-
дение» 19 февраля 1906 года – объявление о готовящемся «кружком мусуль-
манской интеллигенции» издании сатирического журнала. И когда 7 апреля 
1906 года вышел первый его номер, «Молла Насреддин» стал целой эпохой в 
истории азербайджанской журналистики, литературы, общественной мысли, и 
Джалил Мамедкулизаде стал отождествляться народом с Моллой 
Насреддином. Естественно, на Мирзу Джалила обрушился шквал критики, и 
уже в четвертом номере журнала он, обращаясь к поливающим его грязью бе-
кам, ханам, моллам, сеидам и прочим, писал: «Почему вы меня бьете? За что? 
Ничего страшного, бейте. Но знайте, о моллы, течение времени изменится, 
оно обновится, и мои серые и обездоленные братья начнут распознавать дру-
зей и врагов, они вырвут толстые дубинки из ваших рук и начнут.....Об 
остальном я уже не говорю».  

«Молла Насреддин» в очень короткое время стал читаем, почитаем не 
только в Азербайджане, но и во всех странах Ближнего и Среднего Востока. С 
выходом первого номера журнала Джалил Мамедкулизаде стал восприни-
маться передовой интеллигенцией как выдающийся писатель, страстный пуб-
лицист, автор убийственных фельетонов, статей, рассказов. Все они вошли в 
золотой фонд азербайджанской литературы и журналистики, и, как покАзыва-
ет время, все они актуальны и теперь, что является лучшим памятником твор-
цу, мастеру, человеку, столь любившему свой народ, что это причиняло ему 
огромную боль, публицисту, осмелившемуся бросить вызов как «сливкам» об-
щества, так и религиозным догмам, а в ответ подвергшемуся преследованию и 
даже остракизму... 

Мы знаем, что уровень каждого литературного события определяется в 
первую очередь новизной, привнесенной им в общественное сознание. В этом 
смысле журнал «Молла Насреддин» был новым событием не только в общест-
венно-литературной мысли Азербайджана, но и в то же время в истории 
мировой литературной теории. Академик Иса Габиббейли пишет, что 
«Джалил Мамедкулизаде, издавая журнал «Молла Насреддин», заложил 
основу формирования новой общественно-литературной среды не только в 
Азербайджане, но и во всем кавказском регионе. Среда «Моллы Насреддина» 
– это значит создать новую, реальную, жизненную и демократическую ли-
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тературу, защитить интересы народа в литературе и печати, добиться пробуж-
дения дремлющего мусульманского Востока и Азербайджана, найти способ 
сделать литературу достоянием всех слоев общества, а не только одной его 
прослойки, воспитать новое литературное поколение, способное воплотить в 
жизнь эти задачи и т. д.» 

Время, когда начал издаваться этот журнал, было новым временем на 
Кавказе и всем Востоке. Журнал начал издаваться во время повсеместного 
распространения идей национального освобождения, народного сознания, вы-
полняя миссию поддержать и стимулировать эти идеи, его основной целью 
было открыть глаза всего мусульманско-тюркского народа на новый мир. Все 
его труды и силы были направлены на это. Кто же были герои этого журнала? 
Те, кто пил кровь народа, вынуждая его вести полную горя жизнь отвержен-
ного, кто душил стремление народа к свободе, держал его в плену невежества, 
выступает против науки, образования, прогресса, открытия нового мира. 
 Журнал, говорящий о душе народа, с сердечной заботой освещающий 
его горести, и не только освещающий, но и ищущий пути избавления от этих 
горестей, скоро стал очень популярным в народе. Круг его тем не 
ограничивался только Азербайджаном, журнал быстро стал любимым на всем 
Кавказе, в Турции, Средней Азии, Индии; в ряде государств Востока, особен-
но в Южном Азербайджане, он был встречен с большим интересом, широко 
распространился и оказал сильное влияние. 

 Редактор журнала, обращаясь к авторам, советовал им писать на род-
ном тюркском языке. Журнал не удовлетворялся поиском решения только 
внутренних проблем страны, его цель была еще дальше. Журнал поддерживал 
национально-освободительную борьбу, начавшуюся в странах Востока, 
критиковал государство и его официальных лиц, которые препятствовали 
этому в Иране и Турции. Острые сатирические стихи, статьи и карикатуры за 
короткий срок сделали журнал известным и любимым на всем Востоке. Од-
новременно распространение в международном масштабе азербайджанской 
сатирической литературы XX века было закономерным продолжением азер-
байджанской классической литературы, обладающей всемирным значением. 
Под влиянием «Моллы Насреддина» появляются новые журналы, такие, как 
«Сури-Исрафил» в Тегеране, «Насими-Шимал», «Амузитан» в Реште, а также 
поэты-сатирики. 

 Журнал от имени мудреца Моллы Насреддина выражал идеи револю-
ции 1905—1907 годов, а также идеи рабочего движения в Закавказье. Они об-
ращались к народной лексике и речевым формам, а там, где язык был бесси-
лен что-либо сделать (ведь существовала масса неграмотных), вступала "в 
разговор" карикатура, которая оказывалась нередко красноречивее многих 
слов. Так, уже в первом номере была помещена своего рода "программная" 
для деятельности журнала карикатура: помещение, в нем сладко спят и видят 
сны добропорядочные мусульмане.  

И это происходит во время, когда на дворе уже во всем величии своих 
культурных и научно-технических достижений обосновался XX век. Умирот-
воренными и вполне довольными выглядят на рисунке правоверные: мир и 
покой снизошли на них в сладком сне, из которого их может вывести разве 
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что чудо...  Журнал и его редактор подсказывали читателю всмотреться в ок-
ружающую действительность, полную суеверия и фанатизма, обратиться к 
своей собственной жизни, представить жизнь тысяч других людей, на-
ходящихся под ярмом эксплуатации, помогали находить причины социальной 
несправедливости, отсталости и невежества масс.  

 Иллюстрации журнала – это шедевры графики, это не просто смешные 
рисуночки, карикатуры: каждая из них – целый рассказ, прочитав его, не 
просто посмеешься и забудешь, он заставляет вновь и вновь возвращаться к 
нему. На многих иллюстрациях присутствует Молла Насреддин, он не только 
наблюдает за разворачивающимся сюжетом: не знаю, как у других, но у меня 
создалось впечатление, что он наблюдает и за мной, за моей реакцией, он как 
бы требует не забыть увиденное, сделать что-то для своих героев. «Молла 
Насреддин» – первая школа азербайджанского сатирического рисунка, и, как 
показало время, карикатура оказалась еще одним жанром, где выплеснулся та-
лант народа. Школу создал Дж. Мамедкулизаде, призвав на помощь художни-
ков из Германии, например Роммера, Шеллера и других, которые сыграли 
огромную роль в становлении этого вида изобразительного искусства в Азер-
байджане. Более того, в журнале сотрудничал замечательный азерБайд-
жанский художник Азим Азимзаде – создатель своей школы искусства, кото-
рая живет по сей день... Его острые сатирические рисунки на политические, 
бытовые и антирелигиозные темы печатались с 1906г. в журналах «Молла 
Насреддин» и положили начало азербайджанской сатирической графике.  

Вскоре ряды "молланасреддиновцев" пополнили видные азер-
байджанские писатели и публицисты Мирза Алекпер Сабир, Абдуррагим-бек 
Ахвердиев, Мамед Сеид Ордубади, Ю.В.Чеменземинли, Дж. Джаббарлы, 
Узеир Гаджибеков, поэты Али Назми, 

Аликули Гамкусер, Б. Аббасзаде и др. Многие произведения, 
напечатанные в журнале, вошли в золотой фонд азербайджанской литературы 
и журналистики, и, как показывает время, все они актуальны и теперь. 
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   Günel Rəsulova  

XX əsr əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında maarifləndirici "Molla Nəsrəddin" 
jurnalının mənası 

Xülasə 
 

"Molla Nəsrəddin" Azərbaycan xalqının mütərəqqi qüvvələrini, demokratik 
düşüncəli insanlarını öz ətrafında toplaya bilib. Jurnalda Ömər Faiq Nemanzadə, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, 
Məmməd Səid Ordubadi, Mirzəli Möcüz və başqa şair, yazıçı və jurnalistlər, o cüm-
lədən, Oskar Şmerlinq, İ.Rotter, Əzim Əzimzadə kimi rəssamlar fəaliyyət göstərir-
dilər. Molla Nəsrəddin jurnalının ilk sayının üz səhifəsində verilən şəkildə yuxuya 
getmiş bir dəstə müsəlman təsvir olunur. Şərqin müdrik ağsaqqallarından hesab olu-
nan Molla Nəsrəddin onları oyatmağa çalışır. Sayın ikinci səhifəsini "Sizi deyib gəl-
mişəm" məqaləsi bəzəyir. Sonrakı səhifələrdə satirik xəbərlər, teleqramlar, atalar 
sözü, "Dəllək" hekayəsi, "Lisan" bəlası felyetonu və dörd karikatura çap olunmuş-
dur. Jurnal İran, Türkiyə, Misir, Hindistan, Mərakeş kimi ölkələrə də yayılaraq ora-
dakı xalqların sosial-mədəni tərəqqisinə müsbət təsir gostərmişdir. Jurnal çar Rusi-
yasının bütün müsəlman bölgələrində, Yaxın və Orta Şərq ölkələrində yayılıb, islam 
dünyasında demokratik mətbuatın inkişafına təsir göstərib.  

 "Molla Nəsrəddin" jurnalının təsiri altında Azərbaycanda "Bəhlul" , "Zən-
bur" , "Mirat" , "An" , "Kəlniyyət" , "Lək-lək" , "Tuti" , "Məzəli" , "Babayi-Əmir" , 
"Tartan-Partan" , "Şeypur" , "Zənbur" , "Məşəl"  kimi Azərbaycan dilində nəşr olu-
nan satirik jurnallarla yanaşı, bu dövr Bakıda rus dilində "Cigit" , "Vay-vay" , "Ba-
kinskoe qore" , "Biç" , "Adskaya poçta" , "Bakinskiye strelı" , "Baraban" kimi sa-
tirik jurnallar da dərc olunurdu.  

 Hətta XXI əsrdə də jurnalın ideyalarının davamçıları var. Müxtəlif veb-
saytlarda və sosial şəbəkələrdə Molla Nəsrəddin səhifələri yaradılır, jurnalın 
müxtəlif saylarındakı məqalələr və karikaturalar oxucularla paylaşılır. 

 
                                                                                                   Gunel Rasulova  

Meaning of educational magazine "Molla Nasreddin" in Azerbaijani literature of the 
early XX century 

Summary 
 

"Molla Nasreddin" Azerbaijan's progressive forces, the democratic-minded 
people could gather around. Omar F. Nemanzadeh magazine, Sabir, Abdurrahim 
Haqverdiyev, Ali Nazmi, Aligulu Gamkusar, MSOrdubadi, Mirzali Mojuz and ot-
her poets, writers and journalists, including Oscar Shmerling, IRotter, operated by 
artists such as Azim-zade. The cover of the first issue of the journal Molla Nasred-
din went to sleep with a bunch of Muslims is described. Molla Nasreddin, which is 
considered wise elders will seek to arouse them from the East.  
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 Journal of Iran, Turkey, Egypt, India, Morocco, spread to countries such as 
the socio-cultural development of the people there had a positive impact. Journal of 
the Muslim regions of Tsarist Russia, the Middle East, have spread across the 
Islamic world had an impact on the development of a democratic media. "Molla 
Nasreddin" magazine under the influence of "Bəhlul", "Zənbur", "Mirata", "An", 
"Kəlniyyət", "Lek-Lek", "Tuti", "Funny", "Babai-Amir", "Tartan -Partan "," 
Trumpet "," Zənbur "," Fire ", the satirical journals published in English as well as 
Russian language in this period," Bakinskoe Kore "," Adskaya mail "," Bakinskie 
strelı "was published as a satirical magazines. 

 Even in the twenty-first century followers of the magazine's ideas. Molla 
Nasreddin pages on different web sites and social networks are created, magazine 
articles and cartoons  shared with readers. 

 
Rəyçi:          Ramiz Əsgərov  
              filologiya üzrə elmlər  doktoru 
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Ə.HAQVERDİYEVİN FACİƏ ƏSƏRLƏRİNDƏ TRAGİK VƏZİYYƏTLƏR 
 

Açar sözlər: tragik qəhrəman, tragik vəziyyət, faciə, pyes 
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Dramaturgiyada tragik vəziyyətdən danışarkən sözsüz ki, tragik qəhrəmanın 

taleyi, müəyyən səbəblər üzündən düşmüş olan müəyyən faciəli vəziyyəti nəzərdə 
tutulur. Əslində bədii qəhrəmanı tragik qəhrəmana çevirən ilk növbədə onun 
düşdüyü vəziyyət olur. Yəni, bədii qəhrəmanın  fərdi və ictimai səbəblər üzündən 
düşdüyü ağır vəziyyət onun tragik taleyini də həll etmiş olur. Bədii əsərlərdəki 
tragik vəziyyətlər çox zaman tarixin hər hansı bir dövründəki ictimai proseslərlə və 
ya müəyyən hadisələrlə əlaqədar olur. Əslində hər hansı bir tragediya əsərindəki 
tragik vəziyyət, təbii, inadırıcı və əsalı olmalıdır. Çünki tragik qəhrəmanın xarakte-
rinin canlı çıxması, inadırıcı olması bilavasitə tragik vəziyyətlə çox bağlıdır. Ə.Haq-
verdiyev Azərbaycan dramaturgiyasında tragediya janrının ən böyük ustasıdır. 
Onun “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan” əsərlərindəki tragik vəziyyətlər ədibin böyük 
dramaturji məharətindən xəbər verir. Ə.Haqverdiyevin əsərlərindəki tragik vəziyyət, 
hər şeydən, əvvəl bəhs olunan dövrlərin tarixi xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilmişdir. 
Həmçinin Ə.Haqverdiyevin əsərlərindəki trаgik vəziyyətlərdə müəyyən ictimai 
zümrələrin müəyyən tarixlərdəki vəziyyəti, taleyi öz təzahürünü tapmışdır. 
Məsələn, “Dağılan tifaq”da süquta uğrayan mülkədarlığın ictimai vəziyyəti, taleyi, 
“Bəxtsiz cavan”da isə Azərbaycan maarifçilərinin yaşadığı ictimai mühit, şərait 
tragik vəziyyətlərin göstərilməsində mükəmməl nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanda 
XIX əsrin sonlarına yaxın  mövcud olan tarixi-ictimai  şərait ilk faciə əsərlərini 
hazırlayan zəminə çevrildi. 1896-cı ildən Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının 
iki nümunəsi yaranır. Bunlar Nəcəf bəy Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin”, Əbdürr-
əhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” əsərləri idi. “İlk Azərbaycan faciənəvisləri 
müasir həyatın tipik ziddiyyətlərini eyni məqsədlə, lakin iki başqa-başqa qütbdən 
işıqlandırırlar (4,272).   

Ə. Haqverdiyevin yaradıcılığa başladığı illər Azərbaycanda ölümə məhkum 
olan mülkədarlığın yeni siniflə burjuaziya ilə əvəz olunduğu bir vaxta təsadüf edir. 
Azərbaycan mülkədarlığı hər vasitəilə burjuaziyaya qarşı müqavimət göstərirdi. 
Onlar tarixin inkişaf dialektikası ilə ölümə doğru getdiklərini bilmirdilər. 
Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” pyesi məhz bu dövrdə yarandı. Həmin əsər üçün 
mövzu və materialı dövr, ictimai mühit özü verdi. XIX əsrin axırlarına aid olan bu 
əsərdə müəllif zəruri tarixi inkişafın nəticəsində Azərbaycan mülkədarlığının tarixi 
faciəsini real cizgilərlə göstərmişdir. Azərbaycan dramaturgiyasında da tragediyanın 
ilk mövzusu milli müstəmləkə, köləlik və fanatizm zəncirlərində iztirab çəkən Azər-
baycan xalqının tragik taleyi olur. Dünya ədəbiyyatında həmişə cəmiyyət miqyasın-
da böyük faciələrin mənbəyi ölməkdə olan əxlaq normaları, adətləri, dünyagörüşləri 
və bunları daşıyan ictimai-tarixi ziddiyyətlər olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında 
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da ilk faciə əsərlərin başlıca mövzusu süqut edən mülkədarlığın faciəvi taleyi 
olmuşdur. “Dağılan tifaq” pyesinin mövzusu mülkədar həyatından götürülmüşdür. 
Pyes gərgin dramatizmi, mürəkkəb konflikti və orijinal, canlı xarakterləri ilə diqqəti 
cəlb edir. Lakin əsərdə müəllifin demək istədiyi fikirlə alınan obyektiv nəticə 
arasında müəyyən fərq nəzərə çarpır. Bu fərq isə əsərin xeyrinədir. Çünki müəllifin 
subyektiv fikirlərindəki bəzi məhdudiyyətlər əsərdən hasil olan ümumi nəticədə o 
qədər də əks olunmur. Əsərdəki qüvvətli realizm bəhs olunan hadisələr haqqında 
daha ciddi, daha mühüm qənaətlər yaradır.  

Professor A. Zamanov yazır: “Müəllif Nəcəf bəyin faciəsini ictimai-tarixi 
inкişafın zəruri nəticəsi kimi deyil, şəxsi səbəblərlə izah edir. Guya Nəcəf bəy öz 
günahları və səhvləri üzündən bu günə düşmüşdür... Dramaturq o zaman tarixi- 
ictimai inkişaf qanunlarını dərk edə bilmədiyi üçün Nəcəf bəyin tifaqının 
dağılmasını subyektiv bir hadisə kimi təsvir etmişdir. 

 Lakin bununla belə “Dağılan tifaq” faciəsində obyektiv ideya müəllifin 
niyyətinin əksinədir”(6,179).       

Pyesdə Nəcəf bəyin tragik vəziyyəti ictimai amillərlə lazımınca 
əsaslandırılmamış  daha çox subyektiv səbəblərlə izah olunmuşdur. 

Ə.Haqverdiyevin ”Dağılan tifaq” faciəsində bütövlükdə mülkədarlıqdan 
söhbət gedir ki, əsərin qəhrəmanı Nəcəf bəy həmin mülkədarlığın tipik nümayəndə-
sidir. Onun timsalında dramaturq mülkədarların səfalətini, iyrənc həyat və məişətini 
realistcəsinə vermişdir. Nəcəf bəyin zülmkarlığını, şöhrətpərəstliyini və başqa mənfi 
sifətlərini də məharətlə açıb göstərmişdir. Nəcəf bəy özünün şöhrətpərəstliyi üçün 
Mirzə Bayrama ona yazmış olduğu şeirə görə bir çuval buğda, bir çuval düyü və bir 
at verir. Nəcəf bəyin qumarbazlığı nəticəsində öz ailəsi faciəvi şəkildə dağılır. Əsə-
rin ikinci məclisində ərinin uduzduğu pulları istəyən Nazlı xanımın Nəcəf bəylə 
təsirli və obrazın xarakterini açmaq baxımından səciyyəvi bir dialoqu verilmişdir. 
Bu  dialoqu klassik Azərbaycan dramaturgiyasında əzab və əziyyətə düçar olan ya-
zıq insanların vəziyyətini realistcəsinə əks etdirən ən səciyyəvi dialoqlardan biri he-
sab etmək olar: 

“Nəcəf bəy. Bacı, artıq söz lazım deyil. Bayaq sənə dedim, ərin pulu uduzma-
yaydı, indi ki uduzub, qurtarıb çıxıb gedib. Mən pul qaytara bilmərəm. Mən özüm 
də az uduzmuram. Necə ola bilər ki, gedim uduzduьum pulları istəyim. 

Nazlı xanım. Başını dönüm, sən dövlətli kimsənəsən, amma mənə bu saat  
fitrə vacibdi. Nəcəf bəy. Üstümdə Allah da var, peyğəmbərdə var, onu bilirəm. İstər 
sənin uşaqlarının gözlərindən yaş tökülməyə, qan tökülə, yenə məndən sənə pul ver-
di yoxdur...” (1,61). 

Göründüyü kimi Nəcəf bəy varlı olmaqdan başqa həm də qəddardır. Onun 
Nazlı xanımın uşaqlarına əsla yazığı gəlmir. Rəhmsiz və zalım təbiətə malik olan 
Nəcəf bəy bəlkə də məhvini hiss etdiyinə görə daha da azğınlaşır. Hər halda  bunlar 
onun xarakterik xüsusiyyətləri idi. Professor K. Məmmədov haqlı olaraq yazırdı : 
“Gənc müəllif mülkədarlığın məhv olmasını şərtləndirən tarixi-ictimai səbəbləri 
doğu görmürdü və ona  elə gəlirdi ki, mülkədarlığın  qumar və içkiyə qurşanması, 
tüfeyli həyat  keçirməsi onun iflasının əsas səbəbidir. Lakin qumar və içkiyə aludə 
olmaq mülkədar təsərrüfatının dağılmasının  səbəbi deyil, nəticəsi idi.” (3, 20). 

Əsərdə gənc yazıçının xalqa münasibəti də öz əksini tapmışdır. O, Nəcəf bəy 
və onun dostlarının xanimanlarının dağılmasının bir səbəbinin də onların xalqa 
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mənfi münasibət bəsləməsində görür. Müəllif kənd əhli ilə bəylər arasında ziddiyyət 
olduğunu göstərir. Nəcəf bəylərə elə gəlir ki, namus, qeyrət kimi gözəl sifətlər 
kasıblarda ola bilməz. Buna görə də o, qız qaçırdan oğlu Süleyman bəyə üz tutaraq 
deyir: “Süleyman! Axırı bu iş qalmışdı ki, mənim başıma gətirdin? It- qurd gəlib 
mənim qapımda hürür. Məgər mən dəllək-məllək tayıyam? A bihəya, heç utanmır-
san?  A məlun, heç qızarmırsan? Budur sənə buyururam, gərək bu gün İmamverdi-
nin qızı qayıtsın atasının evinə, yoxsa sənin belində qamçını tikə-tikə elяrəm. 
Eşidirsən? Mənim əslim və nəcabətim heç vədə qəbul etməz ki, mənim evimə it-
qurd qızı gəlsin.” (1,60-64). 

Bu fikir sadəcə olaraq Nəcəf bəyin öz oğluna nəsihəti deyil. Əslində 
Ə.Haqverdiyev baş qəhrəmanın mülahizəsi ilə cəmiyyətdə sürətlə gedən sinfi təbə-
qələşməni göstərmək istəmişdi. Yazıçı realizminin gücü də elə ondadır ki, ədib əzən 
və əzilən zümrələri doğru və düzgün göstərə bilmişdir. Yazıçının başlıca qayəsi 
bundan ibarətdir ki, varlı və yoxsul, bəyliklə “dəllək- məllək” həmişə bır-birilə 
mübarizədədirlər. Hətta Nəcəf bəyə görə “dəllək-məllək” deyilən məxluqda qeyrət 
ola bilməz. 

Ə.Haqverdiyev bəylərin  sözlərinin puçluğunu sübut etmək üçün əsərdə 
“kasıb-kusubun” da “özünə görə namusu var” deyən və onlardan intiqam alan 
İmamverdiləri, Kərimləri xüsusi diqqətlə qələmə almışdır. Professor Ə.Sultanlı 
doğru yazır ki, Qoca İmamverdi: “Bəy namus bir bəyzadələrdə deyil, kasıb-kusubun 
da özünə görə namusu var” -deyə öz etirazlarını və qeyzini bildirirsə, cavan oğlu 
Kərim artıq bəyliyə meydan oxuyur. O, qəti qərarla deyir: “And olsun Allaha, o 
mənim bacımı  biabır eləyib, mən də onun qarnını balıq qarnı kimi cırıb bağırsaq-
larını ayaqlarına dolamasam, atamın oğlu deyiləm” (5,257). 

Beləliklə, Süleyman bəy heç atasının gözləmədiyi halda namus üstündə qətlə 
yetirilir. Başqa sözlə, Süleyman bəyin də faciəsi elə bütün bəyliyin faciəsidir. Digər 
tərəfdən onun ölümü həm hadisələrin sürətini artırır, həm də müəllifin  ictimai-
əxlaqi qayəsini aydınlaşdırır. 

Artıq elə bir dövr gəlmişdi ki, mülkədarlıq çürüməyə doğru gedirdi. Onların 
dəbdəbəli, təntənəli günlərindən heç bir əsər əlamət qalmamışdır. Sanki, Nəcəf bəy 
bunları hiss etdiyi üçün çox bədbinləşir. Mənəvi cəhətdən sarsılmağa başlayır. Buna 
görə də dərdini unutmaq üçün qumara və şəraba meyl göstərir. 

Nəcəf bəylərin tifaqının dağılmasında Məşədi Cəfərlər varlanır, bir sövdəgər 
kimi  qüvvətlənirlər. Əsərin son pərdəsində isə şəhər əhlindən  Əbdül və İsmayılın 
söhbətlərindən  məlum olur ki, Nəcəf bəyin əlində qalmış olan son iki kəndi də 
sövdəgər Məşədi Cəfər satdırıb, borc əvəzinə götürmüşdür. Cavad da qaçaq mal 
alış-verişi eləyir, sövdəgərlər arasında “sahibi-etibardır”. 

Ədib istər Cavadların və Məşədi Cəfərlərin burjualaşmasında, istərsə də 
rəiyyətin öz ləyaqəti uğrunda ağalarına qarşı cəsarətli etirazlarında, qisaslarında 
Nəcəf bəylərin cəmiyyətdəki hakim mövqelərinin möhkəmcə sarsıldığını və onların 
simasında mülkədarlığın ağır böhran keçirdiyini, tədricən süqut etdiyini 
göstərmişdi. XIX əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda kapitalizmin nisbətən sürətlən-
məsi, mülkədar təsərrüfatının iflasını xeyli sürətləndirirdi. Mülkədarlar iflasa 
uğradıqca Məşədi Cəfər kimi tacirlər daha da varlanır, Cavad kimi yeni tacirlər 
meydana çıxırdı. Şəhər əhli kimi verilmiş İsmayıl və Əbdül hadisələrə fəal müdaxi-
lə etmirlər. Onların söhbətlərindən aydın olur ki, bu iki şəhər əhli nəsihətçi rolunda 
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çıxış edirlər.  Bunu  aşağıdakı dialoqda aydın görürük :“Əbdül. Bəli, Ağa İsmayıl, 
doğru buyurursunuz, o şey ki insan özü –özünə elər, aləm yığılsa onu eləyə bilməz. 
Budur, mən səkkiz ildən artıqdır ki, getmişəm İrana. İndi qayıdıb, nələr görürəm? 
Heç keçən ovzalar yoxdu. Mən burada necə adamlar tanıyırdım ki, pulu kürəklə 
yığırdılar, amma indi bir tümənə möhtacdılar. Və yenə adamalar tanıyıram ki, 
bəylər qapısında qab-qaşıq yalayırlar, indi sövdəgəri məşhur olublar. Çox 
namərdddir bu dünya, heç ona etibar eləmək olmaz. Cavadı ki, tanıyırsınız, mən 
buradan gedəndə onu nökər qoyub getmişəm , indi gəlib sövdəgər görürəm. 

 İsmayıl. Bir sağ tərəfinə bax, bu uçuq evi görürsən?  
 Əbdül. Görürəm, necə? 
 İsmayıl. Bu Nəcəf  bəyin evidi, haman kimsənənin evidir ki, Cavad onun 

qapısında qab- qaşıq yalayırdı. İndi  Nəcəf bəy ...”(1,72-73). 
Ə.Haqverdiyev İsmayıl və Əbdülün dialoqunda öz əsərinin əxlaqi mənasını 

daha qabarıq şəkildə vermişdir. Bu da tamaşaçılarada  mülkədarların həyat və 
məişətinə dərin bir nifrət hissi oyadır. 

Pyesdə nökər Cavadın və sövdəgər Məşədi Cəfərin qumar oynayan bəylərə 
pul verməsi göstərilir ki, onlar mülkədarlığın maddi iflasından istifadə edərək get-
gedə vəziyyətə hakim olurlar.  

Bu tarixi zərurət Ə.Haqverdiyev tərəfindən bədiiliklə verilmişdir. Ölümə 
məhkum olmuş mülkədarlığın yeni siniflə, burjuaziya ilə əvəz olunması ictimai 
həqiqətdir.“Dağılan tifaq”da sələmçi tacir Məşədi Cəfər surəti Nəcəf bəyə qarşı 
qoyulmuşdur. Nəcəf  bəydə müşahidə olununan mənfi sifətləri onda görmürük. Mə-
şədi Cəfər yaşadığı mühitə Nəcəf bəy kimi deyil, gözüaçıq baxır. Nəcəf bəylərin 
adam saymadıqları Məşədi Cəfərlər onların gözü qarşısında gündən-günə varlı bir 
sinfə çevrilirlər, bəylər də onlardan asılı vəziyyətə düşülər. Əsərin sonunda facianə 
bir vəziyyətdə Nəcəf bəy zülmkarlığını və rəhmsizliyini xatırlayaraq tamaşaçını 
özünün bəd əməlləri ilə tanış edir: “...Мənim axırım gərək belə olaydı. O adamlar ki, 
mənəm-mənəm dedilər, hamısının axırı belə oldu. Evlər yıxmışam, yetim uşaqların 
gözlərinin yaşlarını tökdürmüşəm...Bizim hamımız beləyik. Cəmi insan tayfası 
belədir” (1,75).  

Nəcəf bəyin faciəsi də taleyin hökmü ilə baş vermir. Bu faciə tarixi inkişafdan 
doğan bir zərurətdir. Realist yazıçı öz oxucusunu inandırır ki, mülkədarlıq süquta 
doğru gedir. Mülkədarlıq öz bütöv iqtisadi sistemi, ideya və əxlaq sütunları ilə 
süquta üz qoyur və bu zaman “mövcud dünya qaydaları olan köhnə qaydalar şəxsi 
yox , tarixi bir çaşqınlıqla”  yenicə doğulan dünya ilə toqquşur (2,52). 

Dramaturq mülkədarlığın ictimai həyatındakı faciəsini ailə həyatındakı faciəsi 
ilə əlaqəli şəkildə verməklə, əsərin bədii təsir gücünü artırmışdır. İctimai həyatın 
güclü məngənəsində sıxılan Nəcəf bəydə ayrı-ayrı məqamlarda baş verən psixoloji 
dəyişikliklər də real cizgilərlə göstərilmişdir. 

Nəcəf bəy pyesin sonunda Allahdan “çoxlu əzab” və “çoxlu ömür” arzulayır. 
Onun evi isə güclü tufandan sonra dəhşətli xarabazarlığı xatırladır. Artıq Nəcəf bə-
yin tifaqı dağılmışdır. İldırım şığıyır və göy guruldayır. Sona xanımın teyfi yenə də 
Nəcəf bəyin gözünün qabağında durur və sonra qeyb olur. Tufanlı bir gecədə ildı-
rım Nəcəf bəyi vurub öldürür. Professor Y.Qarayev bu pərdə haqqinda doğru ya-
zır:” Beşinci pərdə dağılmış tifaqın təsviridir. Bu pərdə tragediyanın fəlsəfi yekunu-
dur” (2,79). 
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Ə.Haqverdiyev dramaturji yaradıcılığında əsas etibarilə tənqidi realizmi əsas 
yaradıcılıq metodu kimi qəbul etmişdir. Məhz bunun nəticəsində, yazıçı Nəcəf 
bəyin timsalında mülkədar tifaqlarının dağılmasının labüdlüyünü, bu dağılmanın 
tarixi qanunauyğunluqla baş verdiyini realist qələmi ilə təsvir edə bimişdir. 

Azərbaycan mülkədarlığı tarixin inkişaf qanunları ilə əlaqədar olaraq yeni 
siniflə burjuaziya ilə əvəz olunur. Nəcəf bəy kimi  “köhnələr” tarixin irəliyə doğru 
inkişafını heç bir vasitə ilə dayandıra bilmirlər.“Bəxtsiz cavan” faciəsində isə 
Fərhadın tragik vəziyyəti ilk növbədə onun düşdüyü ictimai mühit və konkret tarixi 
şəraitlə bağlıdır. Fərhadın yaşadığı cəmiyyətdə ictimai mühitin əsl ağası hələ Hacı 
Səməd ağalar idi. Əsası istismar və bərabərsizlik üzərində qurulmuş feodal 
dünyasının ictimai-siyasi qanunlarına qarşı çıxmaq, üsyankarlıq etmək hələ 
Azərbaycan maarifçiləri üçün çətin idi. Gənc maarifçilərin  elm və maarif yolu ilə 
xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq, yaşadığı mühitin bütün eybəcər sifətlərini onlara 
dərk etdirmək üçün atdığı addımlar mülkədar sinfinin siyasi-iqtisadi dayaqlarına 
çox ağır və təsirli zərbələr idi. Lakin buna baxmayaraq, istismsr dünyasını, ictimai 
bərabərsizliyi təmsil edən  mülkədarlığın ağalığı hələ möhkəm idi.  

Fərhadın tragik vəziyyətini şərtləndirən amillərdən biri də onun dünya-
görüşündəki dərin ziddiyyətdir. O, kəndlilərin ağır, hüquqsuz halına acıyır, cəmiy-
yətdəki ictimai bərabərsizliyə öz etirazını bildirirsə də, ancaq bunun əsl mahiyyətini 
dərk etmirdi. Ona görə də o, əmisini rəiyyətlə mərhəmətli olmağı, onlara atalıq 
etməyə çağırırdı: “Əmi, siz bilin ki, bəyi bəy, rəiyyəti rəiyyət eləyən bizim kimi bir 
adamdır. Vaxt ki, onları sizin ixtiyarınıza veriblər, gərək siz onlara atalıq eləyəsiniz. 
Yəni çalışasınız ki, rəiyyətin elmi artsın, güzəranı artsın” (1,91). 

Fərhad yaşadığı mühitdəki ziddiyyətlərin əsl sinfi xarakterini görə bilmirdi. 
Buna görə də onun şikayət və etirazlarında qeyri-konkretlik nəzərə çarpırdı. Fərha-
dın tragik vəziyyətini şərtləndirən başqa bir səbəb isə ideallarının böyüklüyü və im-
kanlarının kiçikliyi arasında təzaddır. Onun faciəsi dəyişdirmək istədiyi ictimai mü-
hitin möhkəmliyi, sərtliyi qarşısında iradəsinin zəifliyindən irəli gəlirdi.                                              

Köhnəliyin nümayəndəsi olan Hacı Səməd ağa isə tamamilə onun əksi olan 
bir adamdır. Hacı Səməd ağa zülmün, cəhalətin və hiyləgərliyin canlı mücəssəməsi-
dir. O, kəndliləri həm torpaqda işlətməklə, həm də sələmə pul verməklə soyur. O, 
azğın və rəhmsizdir, istismar etdiyi kəndliləri insan hesab etmirdi: “Bunlar adam 
deyillər, rəiyyətdirlər, rəiyyət! Fərhad, sən uşaqsan, bu cəmaətə bələd deyilsən, 
rəiyyət tayfası deyəndə, bir bihəya məxluqdur. Bu gün izin verərsən yanında otur-
sun, sabah görərsən özü səndən izinsiz gəlib kürsülərin üstündə əyləşib. Bir azdan 
sonra da gəlib boynuna minəcək. Bunlara nə qədər qapaz dəysə, bir elə tabe olarlar” 
(1,90).                                

Hacı Səməd ağa həm də riyakar, yalançı və ikiüzlü insandır. Onun bu sifətini 
müəllif  pyesin birinci pərdəsində bir neçə dialoqla çox məharətlə açmışdır. Bir 
nəfər kəndli Hacı Səməd ağadan aldığı iki yüz manat borcu və qırx manat müamilə 
pulunu gətirib onun “kələk yoldaşı” olan Mirzə Qoşunəliyə verir. Bu zaman Hacı 
Səməd ağa kəndlinin yanında Mirzə Qoşunəliyə deyir: “O iki yüz manatı ver buraya. 
Qırx manatı da saxla özündə. Sən bilirsən ki, o qırx manata mən əlimi də vurmaram, 
o da gərək füqəraya qismət olsun” (1,80). Lakin kəndli evdən çıxan kimi o, Mirzə 
Qoşunəlidən qırx manatı tələb edir. Mirzə Qoşunəli Hacı Səməd ağaya: “Bəs bu,  
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fəqir pulu deyil?”-dedikdə o, belə cavab verir: “İşini gör, rəhmətlik oğlu, fəqir 
nədir? Heç mənim özümdən böyük fəqir yoxdur” (1,80).  

Hacı Səməd ağa əsər boyu öz fikirlərinin həyata keçirilməsində çox fəal və 
işgüzar görünürdü. Fərhadın idealları isə nə qədər işıqlı, mütərəqqi olsada oradakı 
ziddiyyət və mücərrədlik bu idealların həyata keçməsinə imkan vermir. Fərhadın bu 
zəifliyi müəyyən dərəcədə tarixi xarakter daşıyırdı. Çünki ilkin Azərbaycan 
maarifçilərinin təbiəti üçün belə əməl zəifliyi çox səciyyəvi olmuşdur. İctimai 
mühitin xarakteri ilə bağlı olaraq,  oradakı mənfi qüvvələr daha güclü, işgüzar və 
tədbirli verilmişdir. Onun əksinə olaraq Fərhadın vəziyyəti çox çətin və çıxılmaz 
görünürdü. Fərhadın vəziyyətinin əsl tragizmi məhz qüvvələr nisbətinin qeyri-
bərabər olmasıdır.                                                                                                       

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Fərhad kimi gənclərə N. Vəzirovun,   
C.Məmmədquluzadənin əsərlərində də rast gəlirik. Bu gənclər xaricdə təhsil 

alıb vətənlərinə dönürlər. Xalqı üçün xeyirli işlərlə məşğul olurdular. Lakin onların 
başladıqları işlər yarımçıq qalırdı. Mürtəce qüvvələr bu maarifpərvər gəncləri 
təkləyib məhv edirdi. Fərhad da bu mübarizədə təkdir. O da köhnə dünyanın  
qalıqlarında məhv olur. Onun nəcib, mütərəqqi fikirləri reallaşmır. Fərhadın 
yaşadığı ictimai mühit onun aydın, işıqlı fikirlərini qəbul etməyə hələ hazır deyildi. 
Onun bu arzu və idealları bu mühitin fövqündə dayanır, mövcud cəmiyyətin icti-
mai-əxlaqi normaları ilə təzad təşkil etdiyi üçün amansız müqavimətlərə rast gəlirdi 
Hacı Səməd ağa onun anası ilə ona görə evlənmişdir ki, qardaşının mal-mülkünə 
yiyələnsin. O, qorxurdu ki, gələcəkdə Fərhad öz mülkünü tələb etsin. Bu fikir Hacı 
Səməd ağanı rahat buraxmırdı. Bu onun Mirzə Qoşunəli ilə söhbətində açıq şəkildə 
özünü göstərir: “Mən bunu indiyədək əlimdə saxlamışam. İndi qorxuram gedə 
oxuya, gələ, sonra öhdəsindən gələ bilməyim. Gərək mənə bir məsləhət tökəsən. 
Mən bir növ uşağı burada saxlayam. Əgər burada qalsa, mən onu elə əlimə dolaram 
ki, ömrü olanı qaynağımdan qurtara bilməz. Sən bilirsən ki, bunun atasının cəmi 
mülkü mənim əlimdədir, nə qədər mənfəət eləyirəm. Əgər bunu əldən buraxsam, 
bütün nəflər əlimdən çıxar”(1,84).                                                                                  

Fərhadın oxumaq arzusu, xüsusilə rəiyyətə münasibəti, demokratik fikirləri 
Hacı Səməd ağanı daha da qorxuya salır. O, nəyin bahasına olur-olsun bu arzuların 
qabağını almaq, bu fikirlərin camaat arasında yayılmasına imkan verməmək üçün 
ən amansız, hiyləgər vasitələrə əl atmaqdan çəkinmir Üçüncü məclisdə Hacı Səməd 
ağa sözdən işə keçmişdir. O, Mirzə Qoşunəli ilə birlikdə plan qurur və Fərhadı 
gizlincə nişanlayır. Pyesin sonuna yaxın Fərhad əvvəllki ittihamçı mövqeyini itirir, 
xaraktercə zəif görünürdü. Fərhad bu vəziyyətdə çıxış yolunu tapa bilmir və acizanə 
fəryad edirdi. Dostu Musa da ona heç bir çıxış yolu göstərə bilməyərək dözməyi 
məsləhət görürdü. Əvvala o, gərgin çarpışmalara hazır deyildi, qarşıya çıxan hər cür 
maneələrə sinə gəlib dözə bilmirdi.                       

Dördüncü məclisdə  Fərhadın anası Mehri xanımla söhbəti başlayır. Fərhad 
yenilik uğrunda mübarizədə təkcə xəbis, riyakar Hacı Səməd ağa ilə üz-üzə gəlmir. 
Onu hətta ən yaxın adamları, doğma anası belə başa düşmürdü. Bu da Fərhadın tra-
gik vəziyyətini daha da şiddətləndirir: “Nə qayırım ki, mənim dilimim sən anlamır-
san və yüz il də bundan sonra danışım, yenə anlamayacaqsan. Mən deyirəm ki, 
camaat qaranlıqdadır, biz gərək gedib oxuyaq, gələk, əlimizə qələm alaq, onlara 
nicat yollarını göstərək. Nə çarə ki, başa düşmürsən...” (1,99).         
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Göründüyü kimi pyesdə əsas məfkurə xətti kimi verilən mübarizə sırf ictimai 
mübarizədir. Yəni bir-birinə zidd olan ictimai fikirlərin mübarizəsidir. Pyesin 
sonunda Fərhad ölür, lakin onun idealları yaşayır. Fərhad cismən ölsə də mənən 
qalib gəlir. Fərhad ölərkən, günəş, işıq deyərək ölür. “Onun arzuladığı günəşin 
doğması mütərəqqi idi. Çünki tarixi inkişaf ona doğru gedirdi” (5,263).  

 Ə.Haqverdiyevin hər iki faciə əsərinin mövzusu çox ciddi və əhəmiyyətli 
ictimai məsələlərə həsr olunmuşdur. Onların mövzuları bu və ya digər dərəcədə 
tarixlə əlaqədardır. Bu faciələrdəki qəhrəmanların tragik vəyiyyəti yaşadıqları 
tarixin ictimai xarakteri ilə bağlıdır. Tragik vəziyyət nə qədər obyektiv çətinliklə 
bağlı olsa, tragik qəhrəmanın subyektiv varlığı o qədər dərindən açılar.  
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Чичек Гусейнова  

Трагические положения в  трагических произведениях  А.Ахвердиева  
Резюме 

 
Тема овеих трагедии А.Ахвердиева посвящена очень серёзным и важ-

ным общественным проблемам. Их тематика в той или иной степени связана с 
историей. Это связано с  общественным характером истории. Насколько прак-
тическое положение связано с объективными трудностями, насколько глубоко 
раскроется субъективное существование трагического героя. 

 
 Chichak Huseynova  

The tragedic situations Haqverdiyev”s tragedic works 
Summary 

 
Both of two works of Hagverdiyev have been devoted to very serious and 

important sosial problenms. Their themes are more or less related with history. The 
tragic situation of the heroes in these tragedies are due to the sosial character of the 
period thay've had lived. But however the tragic situtaion is linked with objective 
difficulty, the subjective existence of the tragic hero is revealed wider. 
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YAŞAR QARAYEV: AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI TARİXİNİN 
DÖVRLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMİ 
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Key words : Azerbaijan , history, turkish , stage , formation 
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формирование 
 

 Yaşar Qarayev bədii düşüncənin nəzəri problemləriylə müntəzəm məşğul 
olan, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli tənqidçisi, dramaturgiya 
mütəxəsisidir. Y.Qarayev ədəbiyyatşünaslığı ədəbiyyatın ətrafında dolanan passiv 
təsvirdən onu bədii ədəbiyyat haqqında təfəkkürün mükəmməl formalarından biri 
olan, düşünən elmə çevirmək sahəsində böyük xidmət göstərmişdir. Ədəbiyyatşü-
nasın “Faciə və qəhrəman”, “Səhnəmiz və müasirlərimiz”, “Tənqid: problemlər, 
portretlər”, “Poeziya və nəsr”, “Realizm: sənət və həqiqət”, “Ədəbi üfüqlər”, “Me-
yar şəxsiyyətdir”, “Tarix: Yaxından və uzaqdan”, “Mirzə Fətəli Axundov”, “Poezi-
yanın kamilliyi”, “Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası”, Bəkir Nəbiyevlə 
birlikdə “Xan bülbülün nağılı”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti / ədəbiyyat, dil, 
mədəniyyət quruculuğu”, “Azərbaycan realizminin mərhələləri”, “Xalq mənəviy-
yatının güzgüsü / Kitabi Dədə Qorqud”, “XIX-XX yüzillər Azərbaycan ədəbiyyatı” 
kitabları, çoxsaylı məqalələri  böyük yaradıcılıq təkamülü keçdiyini, ədəbiy-
yatşünasdan ədəbiyyat filosofuna çevrildiyini göstərməkdədir. Görkəmli nəzəriyyə-
çi Yaşar Qarayev dövrünün ədəbi prosesinin ən mürəkkəb məsələlərini klassik irslə 
vəhdətdə vəhdətdə araşdırmış, ədəbiyyatın “dünəni ilə bugününü” eyni bir analitik 
konteksdə birləşdirməyə çalışmış, keçmişin romantikası ilə yanaşı, bugünün geniş 
çeşidli, bəzən pərdələnmiş, bəzən açıq reallığını gətirmişdir. Nəzəri 
ümumilləşdirmə Y.Qarayevin elmi fəlsəfi təfəkkürünün əsasını müəyyən edən 
başlıca əlamətdir.       

Xalqın bütövlükdə tarixinin ayrılmaz üzvi hissələrindən birini həmin xalqın 
minilliklər boyunca yaratdığı ədəbiyyatın tarixi, bu ədəbiyyatın keçdiyi tarixi yol və 
mərhələlər təşkil edir.  

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dövrləşdirilməsinə dair nəzəri fikirlər çoxdur 
və ciddi fikir ayırılıqlarına səbəb olmuşdur. İlk dəfə bu problem XX əsrin 20-ci 
illərində Ə.Nazim, F.Köçərli, türk ədəbiyyatşünası F.Köprülüzadə, İ.Hikmət 
tərəfindən, sonralar S.Mümtaz, H.Zeynallı, A.Şaiq, C.Əfəndizadə, A.Musaxanlı, 
B.Çobanzadə, M.Quliyev, Ə.Abid, M.Arif, M.Ələkbərli, Ə.Səfərli, X.Yusifli, 
N.Şəmsizadə və Y.Qarayev tərəfindən araşdırılmışdır.  

XX əsrin 20-ci illərində əəbiyyatşünaslar ədəbiyyat tarixçiliyi elminin 
qaldırdığı üç əsas problem ətrafında axtarış aparırdılar:  

1. Yazılı Azərbaycan ədəbiyyatının mənşəyi  
2. Ədəbi tarixi prosesin mərhələ təsnifi   
3. Klassik bədii irsə münasibət.  
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Nizaməddin Şəmsizadə XX əsrin 20-30 cu illərində bu problemlə məşğul olan 
ədəbiyyatşünasların mövqelərini belə ümumiləşdirir: “20-30 cu illər ədəbiyyat-
şünaslığın ehtimal və qənaətlərinə əsasən ədəbi-tarixi prosesin mərhələ təsnifinin 
təqribi modelini- həm ictimai-tarixi, həm də ədəbi-bədii inkişaf məntiqi baxımından 
şərh etsək, “yazılı Azərbaycan ədəbiyyatının birinci mövqeyə dövrünü folklordan 
ayrılma (sinkretizmin pozulması, fərdin  həlledici mövqeyə keçməsi) dövrü adlan-
dırmaq olar.  

İkinci; Orxon-Yenisey dövrü (VI-XII). üçüncü mərhələ, farsdilli ədəbiyyat 
dövrü (X-XII), dördüncüsü; ana dilli ədəbiyyatın təşəkkülü (XIII-XVI), beşincisi; 
xalq aşıq ədəbiyyatı və realizmin dirçəlişi dövrü (XVI-XVIII), altıncı; realizmin və 
romantizmin yeni təşəkkülü dövrü (XIX-XX əsrin əvvəlləri) nəhayət, sonuncu 
yeddinci mərhələ, proletar (Sovet) ədəbiyyatı dövrü. Əlbəttə, belə təsnifat tam bit-
kin və sabit hesab oluna bilməz. Çünki, burada ədəbi tarixi prosesin təsnifinə vahid 
konsepsiya tətbiq olunmur, müxtəlif prinsiplər əsas götürülürdü.” ( 2, s. 349).
 “Tarix: Yaxından-uzaqdan” əsərində Y.Qarayev bir çox tədqiqatçılar kimi 
ədəbiyyat tariximizin dövrləşdirilməsi probleminə  münasibətini bildirmiş, ən əsas 
prinsip kimi milli ədəbiyyatın təbiətindən, özünəməxsus tarixi inkişafı üzrə 
dəyərləndirməyi əsas götürmüşdür.  

Y.Qarayev ədəbiyyat tariximizi ortadoks “sosialist realimi” nəzəriyyəsininin 
səhvlərindən təmizləməyi vacib hesab edir. “Yeni dövr, XX əsrin sonlarına və XXI 
əsrə gedən müstəqillik yolunda, hər cürə, total-sosial, ideoloji təzyiqdən, çərçivədən 
azad olunmuş şəkildə, buraxılan səhvlərə təshihlər aparmaqla, vaxtilə aparılan 
təftişlərdən təmizləməklə ədəbiyyat tarixini olduğu kimi canlandırmaq konsepsiya-
sını müəllif üzə çıxarır.”(3, s. 64)   

Y.Qarayev ədəbiyyat tarixini xalqın dil, etnos, bədii təfəkkür,  din, milli əxlaq 
və mənəviyyat tarixinin inkişafı yolunda hərəkət edən karvan kimi səciyyələndirir, 
dövrləşdirmədə milli bədii tərəqqini mərhələləri tarixi və sosial iqtisadi inkişafın 
təsnif sxemi ilə üst-üstə düşməsə belə, məhz daxili qanunauyğunluğa, ədəbi 
prosesin bədii mahiyyəti, obyektiv tərəqqinin məntiqi ilə şərtlənən estetik meyara 
əsaslanaraq müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi fikrini irəli sürür. 

 Azərbaycan ədəbiyyatını nəinki Azərbaycan tarixilə, həm də türk siviliza-
siyasının inkişafı ilə birlikdə təhlil edən Y.Qarayev ədəbiyyat tarimizi aşağıdakı 
mərhələlərə ayırır:  

1. e.ə IX-VII əsrlərdən başlayan, b.e-ın VI-VII yüzilliklərə qədər.  
2.VII əsrdən XVII əsrin sonuna qədər (bu mərhələni VII-X, X-XII, XIII-XV, 

və XVI-XVIII  kimi daxili ədəbi mərhələlər kimi fərqləndirir).  
3. XIX-XX yüzilin əvvəlinə qədər. 
 4. XX yüzilin əvvəlindən bügünümüzə qədər.  
Alim birinci mərhələdə ortaq türk mədəniyyətinin mühüm rolunu tədqiq edir: 

Bu problemə aydınlıq gətirmək üçün: “Vahid etnik mehvərdə: ortaq türk söz abidə-
ləri”, “Erkən türk təsəvvüf kültürü-yəsəvilik” və s kimi oçekləri təqdim edir. Bu 
mərhələnin əsasən mifik təfəkkür və əsatirlərlə, rəvayət, din, folklor qaynaqları, 
magiya, əfsun, totemizm, xüsusən anemist görüşlərlə, zərdüştlüklə bağlı digər abi-
dələrlə təmsil edildiyini, eyni zamanda bu mərhələdə ədəbiyyatımızın türk xalqları, 
yaxın və uzaq şərq etnosları fars, ərəb, hind, çin və s xalqların ədəbiyyatları ilə  
əlaqəli əlamətlərini nəzərə çatdırır. İkinci mərhələni islam tarixi ilə başlayan 
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tənqidçi islam ədəbiyyatı və mədəniyyəti daxilində türk sivilizasıyanın VII əsrdən 
başlayaraq  XVIII əsrə qədər davam etdiyini və VII-XVIII əsrlər arasında ədəbiyyat 
tarixinin böyük mərhələsini dörd kiçik mərhələdə (VII-X, XI-XII, XIII-XV, XVII-
XVIII) inkişaf etdiyini göstərir.  

İkinci mərhələnin VII-X əsrlər mərhələsi məvali şairləri İ.Yəssar, M.Şəhavat, 
Ə.Abbas, Ə.Abdulla, B.Zəncaninin simasında ərəbcə yazılmış yazı ədəbiyyatı kimi 
xarakterizə olunur.  

Y.Qarayev X-XII əsrlərdə Q.Təbrizi, M.Gəncəvi, F.Şirvani, X.Şirvani, 
N.Gəncəvinin və başqalarının yaradıcılığı ilə farsdilli poeziyanın üstünlük təşkil 
etdiyini, islam dini əsasında, islam dininin ən əsas müddəalarına qarşı bir sıra 
təriqətlərin - hürufilik, əxilik, sufizm Azərbaycan intibahına böyük təsiri olduğunu 
xüsusilə qeyd edir. Hər mərhələni dəqiqliklə səciyyələndirən Y.Qarayev XII-XV 
əsrləri əhatə edən II mərhələ daxilində III mərhələni xarakterizə etmir, bu dövrü 
hansı şairlərin təmsil etdiyini göstərmir.   

IV Ədəbi mərhələyə (XVI-XVIII) gəldikdə isə ədəbiyyatımızda anadilli şeirin 
həm klassik yazılı, həm də folklorun ilk dəfə XVI əsrdə bir-birindən bəhrələndiyini, 
bu dövrdə baş qaldıran milli və dünyəvi baxışların əsasında Füzuli, Xətai, Sarı Aşıq, 
Aşıq Qurbani, Abbas Tufarqanlı yaradıcılığının durduğu və bir neçə əsr sonra 
milliliyin saflaşmasının başlıca təzahürünü, ikinci böyük mərhələnin sonunun  
həyati faktlara istinad edərək insana yeni baxışlarla yanaşan Vaqif, Vidadinin 
yaradıcılığı ilə müşayiət olunduğu nəzərə çatdırılir. 

 Y.Qarayevə görə bir əsr sonra A.Bakıxanovun yaradıcılığındadakı müşahidə 
olunan ziddiyyətlər Vaqif yaradıcılığı ilə oxşarlıq təşkil edir. Şərqlə qərbin ənənələ-
rindən öz yaradıcılığında böyük ustalıqla bəhrələnən M.F.Axundovla Azərbaycan 
ədəbiyyatının tamamilə yeni bir dövrə başlamasına, Axundov da daxil olmaqla on-
dan sonrakı şair və yazıçılara “nihilist yanaşmaya” və Ə.Hüseynzadənin şərqlə qər-
bə münasibətinə, bu problemə yeni əsasda “islam xaricində nicat yolu tanımadan” 
elmi-texniki tərəqqidən faydalanmaq məqsədilə avropalılaşmaq ideyasını irəli sür-
məsinə aydınlıq gətirilir.  

Növbəti mərhələ isə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasıyla 
başlayır. AXC-nin məhv edilməsiylə Azərbaycan ədəbiyyatı Sovet ədəbiyyatı adı 
altında “sosialist realizmi daxilində”  yeni inkişafa qədəm qoyur.  

Y.Qarayev ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatını iki mərhələyə ayırır; “1920-
1950-ci illər- repressiya, ehkam, kult, qrafomanlıq ideologiyasının tam hakim oldu-
ğu klassik dövrün bədii ədəbiyyatı və 1960-1990 - cı illər- yeni ictimai əxlaqın və 
düşüncə tərzini təşəkkül tapmağa başladığı və yetişib bərqərar olduğu müasir epo-
xanın bədii ədəbiyyatı” kimi səciyyələndirir.  

Bədii idrakımızın, sosial əxlaqımızın dərsi kimi dərkinin vacib olduğu, XX 
əsrin otuzuncu illərindən genişlənən və zirvəsinə nail olan vulqar-sosiologiyanın 
ədəbiyyatda hakimliyi, müddəalarına uyğun olmayan  hər şeyin “dini sxolastika”, 
“mistik şüur”, və “mürtəce romantizm” adlandırılması, məcburiyyətlə hazır mövzu, 
süjeti verilən əsərlərin “qlobal kollektivləşdirməyə” məruz qalmasını əsaslandırılır. 
Bu mərhələdə S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza, O.Sarıvəlli, daha sonralar 
M.Dilbazi, Ə.Cəmil və b, poeziyada realist bədii nəsrin nümayəndələri olan 
M.S.Ordubadi, S.Hüseyn, S.Rəhimov, Ə.Məmmədxanlı, İ. Əfəndiyev, M.Cəlal, 
Y.V.Çəmənzəminli, S.S.Axundov, Ə.Haqverdiyev, A.Şaiq, M.İbarahimov, İ.Şıxlı, 
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H.Seyidbəyli, C.Məmmədquluzadə. Ə.Vəliyev və b tərəfindən Sovet hakimiyyəti-
nin diktəsi ilə marksist ideologiyaya uyğun əsərlər yaradılmasından bəhs olunur.  

Altmışıncı illərdə hakim hərbi totalitar rejimdə baş verən siyasi dəyişikliklərlə 
əlaqədar “şəxsiyyətə pərəstişin” aradan qalxması ilə ədəbiyyatda müəyyən qədər 
azad düşüncəyə, təxəyyülə, təfəkkürə meylin yaranması, yeni ədəbi nəslin – 
altmışıncıların ədəbiyyata gəlişinə tənqidçi münasibəti dolğun və bitkin realizə edil-
diyi üçün xüsusi maraq doğurur.  

Bu illərdə   nəsrdə “zaman və “mən” haqqında həqiqəti axtaran” İ.Hüseynov, 
İ.Şıxlı, Ə.Əylisli, Anar, S.Əhmədov, İ.Məlikzadə, Ç.Hüseynov, M.İbrahimbəyov, 
R.İbrahimbəyov, M.Süleymanlı, S.Səxavət, İ.Əfəndiyevin və b, poeziyada F.Qoca, 
X.Rza, M.Araz, T.Bayram, N.Həsənzadə, C.Novruz, H.Kürdoğlu, F.Sadıq, 
V.Səmədoğlu. M.Əliyev, F.Mehdi, H.Hüsenzadə və yetmişinci illərdə M.Yaqub, 
S.Rüstəmxanlı, M.İsmayıl, Ç.Əlioğlu. N.Kəsəmənli, V.Nəsib. və b yaradıcılığında 
insana yeni münasibətin, mənəvi-psixoloji aləminə marağın artması, ənənəvi sovet 
adamına ehkamına sığmaması dəlillərlə izah olunur.  

Ən son dövrün 1985-1992-ci illərin “ozan boşluğuna” siyasi ictimai həyatda 
mövcud olan mürəkkəbliklər baxımından təhlil edilərək ədəbiyyat tariximizin 
dövrləşdirilməsi tamamlanır. Beləliklə, filosof tənqidçi obyektiv şəkildə 
Azərbaycan ədəbiyyatının  “bütöv bioqrafiyasını” yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Q.Yaşar. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: “Sabah”1995; 712 səh. 
2. Ş.Nizami. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə, birinci cild, Bakı: Elm 560 səh. 
3. B.Qurban.Yaşar Qarayev:  Milli yaddaş təlimi- “Azərbaycançılıq”. 
4. Q.Yaşar. Azərbaycan ədəbiyyatı; XIX-XX yüzillər ( iki il tamamlayan iki yüz 

il-XIX-XX yüzillər) Yaşar Qarayev: Bakı ; Elm. 2002. 
5. Nazim Əli. Seçilmiş əsərləri. Bakı; Yazıçı,1979.       

            
                                                                                         Чинара Магеррамова 

Яшар Гараев: проблемы периодизации 
истории литературы Азербайджана 

Резюме 
 
Яшар Гараев – видный критик азербайджанской литературы, историк 

литературы, специалист по драматургии ХХ столетия.  
Я. Гараев, как и многие другие критики, выразив своё отношение к проб-

леме периодизации истории литературы, как основной принцип взял за основу 
оценку по конкретному историческому развитию национальной литературы 



 
Filologiya  məsələləri – №10, 2013 

 445

Chinara Maharramova 
Yashar Garayev :  periodization  problem of history of 

azerbhaijan literature 
Summary 

 
Yashar Garayev is the  dramaturgy  specialist, literary historian and prominent 

critic of  XX  century Azerbaijan literature.  
Y. Garayev  expressed his attitude to  the problem of periodization of the his-

tory of literature as many researchers and assumed as a basis to assess the  national 
literature  on the specific historical development. 

  
Rəyçi:  Dosent  Nüşabə  Məmmədova  
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QAZAX AŞIQLARININ MƏXSUSİ SAZ HAVACATLARI 

 
Açar sözlər: saz havaları, ifa, xor lirikası, solo ifa, İncə Gülü aşıq havası 
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ль музыка 
 

  Məqalədə saz havalarının zamanla biçimlənməsi, ifa fərqliliyi, Qazax 
mahalında XX yüzilin 30-40-cı illərində xorla oxunan aşıq mahnılarının üstünlük 
təşkil etməsi araşdırılmışdır. Qazax aşıqlarının xor lirikasında yüksək peşəkarlıq 
göstərmələrində Aşıq Ədalət Nəsibovun və Aşıq Şəadət Gülməmmədovun əvəzsiz 
xidmətlərindən izah edilmiş,  Qazax aşıqlarından Aşıq Avdının "Incə gülü" , Aşıq 
Cəlalın "Cəlaloğlu", Aşıq Ədalətin "Vurğunu"aşıq havacatları  öz əksini tapmışdır. 
Bununla yanaşı Aşıq Ədhəm Ərəbovun "Ərəbi" aşıq havası, "Süsənbəri" və "qazax 
səbzəsi" havacatları da təhlil edilmişdir.   

 
Aşıq məktəblərinin bir fərqləndirici cəhəti də saz havalarının zamanla biçimlən-

miş şəklinin yaranmasıdır. İfa, icra, repertuar kimi havacatların da mühim əhəmiyyəti 
vardır. Belə ki, bir-birinə yaxın olan mühitlərdə də saz havaları və onların icraları 
fərqlilik yaradır. Məsələn, Göyçə və Borçalı havalarının ifasında fərq olduğu kimi, 
bunların hər ikisi də Qazax aşıqlarının icra etdikləri havacatlardan seçilir.  

Qazax mahalında XX yüzilin 30-40-cı illərində ifaçılıqda əsasən xorla oxunan 
aşıq mahnıları üstünlük təşkil edirdi. Məlumdur ki, bu dövrdə sovet rejimi Qazax 
mahalının aşıqlarına da öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, aşıqlar tədbirlərdə, el 
şənliklərində, üzüm tarlalarında, mövsüm mərasimlərində iştirak edirdilər. Xorla 
icra edilən havacatlar da elə bu səbəbdən yaranmışdır. Belə tədbirdə adətən  30-40 
aşıq birgə xorla oxuyarmışlar. Bu zamanın tələbinə müvafiq qaydada öz əksini 
taparmış. Xor lirikasını təşkil etmək təbii ki, olduqca çətindir, çünki, hər havacatı 
xor üzərində icra etməyin mümkün  olmadığını bilirik. Bu durumda söz ilə havacat 
bir-birini tamamlamalı, hətta aşıqların hamısı birgə ifa qaydalarını səliqə ilə yerinə 
yetirməlidirlər. Ancaq solo ifaçılığı bütün zamanlarda aparıcı olmuşdur [5].  

50-ci  illərdən sonra xor lirikası demək olar ki, daha peşəkar şəkil almışdır. 
Qazax aşıqlarının xor lirikasında yüksək peşəkarlıq göstərmələrində Aşıq Ədalət 
Nəsibovun və Aşıq Şəadət Gülməmmədovun əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onlar 
dövlət tədbirlərində xor ansambılının daha mütəşəkkil şəkil almasında yeniliklər 
edərək, özəlliklər yaratmışlar.  

Qeyd etdiyimiz kimi, hər havacatda xor lirikası təşkil etmək mümkün 
olmadığı üçün bu həddi qoruyub saxlamaqda hər iki ustadın böyük rolu var. 
Aşıqlardan aldığımız məlumatlara əsaslanıb deyə bilərik ki, “Şahsevəni”, “Paşa 
köçdü”, “Vaqif gözəlləməsi”, “Qəmərcanı”, “Gödək donu” və s. kimi havacatlardan 
xorda daha yaxşı istifadə edilir. Məlum olduğu kimi, aşıq yaradıcılığında aşıqlar və 
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tədqiqatçılar hələ də 72 saz havası olduğunu deyirlər. Ancaq bu bilgi XX yüzilin II 
yarısından demək olar ki, müxtəlif rəqəmlərlə səslənir.  

Əslində bir çox aşıqlar və söz biliciləri, tədqiqatçılar 92-93 havacatın 
olduğunu da istisna etmirlər. Məhəmməd Allahmanlı yazır ki, “XIX əsr aşıq 
yaradıcılığının inkişafında xüsusi mərhələdir. Bu dövr yeni-yeni ustad sənətkarların 
meydana çıxması və yeni saz havalarının yaranması ilə xarakterizə olunur. Bunun 
başlıca səbəbi odur ki, XIX əsrin başlanğıcından etibarən aşıq şeiri və musiqisi 
böyük inkişaf yoluna düşür” [1,74]. 

Mahallarımızın coğrafi ərazilərini nəzərə alsaq əminliklə demək mümkün olar 
ki, hər mahalda havacatlar eyni ad altında yaddaşlara həkk olmayıb. Bölgələrdə 
havacatlar adlarla ifa olunur. Qazax aşıqlarının bir hissəsi Borçalı, bir hissəsi isə 
Göyçə aşıq məktəbinin təsiri ilə formalaşdığı üçün havacatların adında və ifa 
tərzində dəyişikliklər var.  

Məsələn, Borçalıda “Hüseyni” havası Gəncəbasarda xüsusən də, Qazaxda 
“Dastanı” adı ilə ifa olunur. Borçalıda “Minə gəraylısı”, Qazax mahalıda “Sallama 
gəraylı” kimi ifa olunur. Aşıqların və el şairlərinin fikrincə desək, bu adların bəzisi 
əsaslı, bəzisi isə əsassızdır. Aşıq Məhəmmədəlı Məşədiyevin haqlı fikirləri ilə 
razılaşsaq, “Sallama gəraylı” şeir növüdür, həm də havacatdır. Borçalı aşıq 
məktəbində bu havacatın doğru adı ilə səslənməsi, yəni “Minə gəraylı” daha 
məntiqə uyğundur. Çünki əvvəlki qeydlərdə də deyildiyi kimi, “Sallama gəraylı” 
şeir növüdür və bu şeir növünə oxumaq üçün havacat yoxdur [6]. Bu şeir növü 
haqqında prof. Mürsəl Həkimov belə yazır:  

“Aşıq poeziyasında sallama gəraylı formasının yeganə nümunəsinə biz XIX 
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşayan görkəmli söz sənətkarı Molla Cümənin 
yaradıcılığında rast gəlirik. Folklorşünas P.Əfəndiyev Molla Cümənin 
yaradıcılığına həsr etdiyi elmi işində Qax rayonunun Zərnə kəndində yaşayan aşıq 
sənətinin həvəskarı Əbdülməcid Əfəndiyevdən yazıb götürdüyü çox maraqlı bir 
şeiri misal gətirir. Biz də həmin misalı olduğu kimi verməyi məqsədə-müvafiq 
hesab edirik:  

    Yarı yannan gedən görsə  
                       Bir ah çəkər, 
                       Yaşın tökər, 
                 Qəddin bükər, 
                                       Göz vay eylər. 
 
    Vəfası olmaz maçının, 
    Gərəndə quyrum saçının, 
    Baxtı gəlsə bir ovçunun  
                                 Turuğu uçar, 
                              Ceyran qaçar, 
                              Dağı keçər, 
                        Düz vay eylər. 
 
    Sonalar göllərə cuma, 
    Sözüm yetirdim tamama, 
    Dost qoynuna Molla Cümə, 
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Qolun salar, 
Qurban olar, 
Busə alar, 
Üz vay eylər [2, 118; 3]. 
 

Digər bir havacata diqqət yetirək. İndiyə qədər hələ də aşıqlarımız ifa etdikləri 
“Gilanar” adı ilə tanınan havacatın əsl adı “Qazax səbzəsidir”. Belə deyirlər ki, bu 
havacat Qazax mahalının  ustad aşıqlarından birinin yaratmış olduğu havacatdır. 
Ancaq bu havacatın yaradıcısının adı bəlli deyil.  

M.Allahmanlı qeyd edir ki, Aşıq Zülfüqar “Qazax səbzəsi ”, “Qazax 
dubeytisi”ni yaradır. Hər iki hava əvvəlki dövrlərdən inkişaf edib gələn 
müvəffəqiyyətin məntiqi nəticəsidir. Hələ buna qədər M.P.Vaqif tərəfindən 
“Vaqifi”, M.V.Vidadi tərəfindən “Qazax yurd yeri” havaları yaranmışdır” [1, 25].  

Burada bir məqama toxunmaq istərdik ki, Qazaxdan Aşıq Zülfüqarın hansı 
dövrdə yaşaması haqqında müəllif məlumat verməyib. O üzdən bizdə belə təəssürat 
yaranır ki, bu Aşıq Zülfüqar deyil, Aşıq Ayaz Zülfüqarov ola bilər. Aşıq Zülfüqarın 
isə bildiyimizə görə, yaratmış olduğu havacat yoxdur.  

Qazax mahalı aşıqlarının xüsusi ifa tərzi,  məclislərdə  ifa etdikləri xüsusi 
havacatları olub [8].  

Bu mahalda keçirilən məclislərdə insanların aşıqlardan öz tələbləri olub. 
Qazax mahalının özlərinə xas havacatlarının olduğunu el arasında aşıqlardan, söz 
bilicilərindən öyrənsək də yenə diqqətimizi prof. Mursəl Həkimovun 1987-cı ildə 
nəşr etdiyi “Aşıq şeirinin növləri” adlı kitabçası çəkir. Təbii ki, M.Həkimov Qazax 
aşıq havacatlarının doğru təsnifini vermək üçün ustad aşıqlardan məlumat toplamış, 
saz ifaçıları və bilicilərindən bilgi almışdır. Bu aşıqlardan məşhur olanlarından Aşıq 
Əkbər Cəfərovdan, Aşıq İmrandan, Aşıq Kamandardan, Aşıq Avdıdan, Mikayıl 
Azaflıdan, Aşıq Ədalət Nəsibovdan  və digərlərindən alınan məlumat nəticəsində 
saz havacatları cədvəlini tərtib edib. Doğrudur, tədqiqatçının özünün də dediyi kimi, 
bu cədvəl 1987-ci ilə görə qüsursuz olmaya bilməzdi.  

Zaman keçdikcə daha doğru variantlar, daha doğru havacatların adları və 
yaradıcıları, havaların kimlər tərəfindən hansı əsrdə yaradıldıqları bir az da olsa 
dəqiqləşdirilib. Ancaq nə qədər də dəqiqləşdirilsə belə hələ də tam dəqiqləşməyə 
ehtiyac var. Yuxarıda qeyd etdiyimiz havacatlar cədvəlinə istinad edərək qeyd edək 
ki, Qazax mahalının özünəməxsus saz havacatları zaman-zaman yaranıb.  

“Vaqif gözəlləməsi”, “Süsənbəri”, “Ərəbi”, “Səməndəri”, Aşıq Avdının “İncə 
gülü”, Aşıq Cəlal Qəhrəmanovun “Cəlal oğlu”, Ədalət Nəsibovun “Vurğunu” 
havacatları müasir dövrdə də aşıqların dilində məclislərdə ifa edilir. Bu havacatların 
mahir ifaçılarından Aşıq Aslan Aslanov, Aşıq Hüseyn Xaloğlu, Aşıq Mahmud, Aşıq 
Kərəm, Aşıq Cəlal, Aşıq Şəadət Gülməmmədov, Aşıq Ədalət Nəsibov olmuşlar. 
Ümumiyyətlə, havacatların düzgün ifa tərzində bu ustadların əməyini yüksək 
qiymətləndirmək lazımdır. Burada aşıq havacatlarının sayının 72, 80, 100 və s. 
göstərilməsi də maraqlıdır. Ağbaba, Şirvan, Naxçıvan, Borçalı, Qarabağ, Təbriz və 
s. aşıq mühitlərində nə qədər saz havasını olduğunu bilmirik. Hər halda bəzi 
aşıqların hətta yüzə yaxın saz havası bildiyi də qeyd edilir.  Bu mahalın ustad 
aşıqları həm havacat, həm də şeir baxımından yaradıcı olublar.  
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Bu yaradıcılıq içində təkcə şeir yazmaq, dastan qoşmaq, məclislərdə bədaha-
tən deyişmələr olmayıb, bununla yanaşı, həm də saz havaları yaradan aşıqlarımız 
olub ki, bunlardan biri də Aşıq Avdıdır. Hər bir havacatın yaranma səbəbi və tarixi 
olduğu kimi, Aşıq Avdının  şagirdlərinin dediyinə görə “İncə gülü” havası da 1948-
ci ildə belə yaranıb. Aşıq Avdının evinin arxa tərəfi kolxoz bağı olub. Aşıq həmişə 
bu bağa çəkilər təbiət qoynunda fikrə dalar, təbiətdən ilham alarmış. Deyilənə görə, 
cavanlığında sevgilisi Mehribanla da burada görüşərmiş. Bir gün yaxın dostu 
Kəmərli İdris oğlu Məmməd Aşıq Avdıgilə qonaq gəlir, görür ki, aşıq evdə yoxdur. 
Aşığın həyat yoldaşı Yasəmən xanım görür ki, yenə adəti üzrə aşıq kolxoz bağına 
çəkilib nəsə yazır. Elə bu vaxt Aşıq Cəlal və Aşıq Yəhya da ustadın yanına 
şagirdliyə gəliblər. Bir az keçməmiş görürlər ki, aşıq qım-qıma deyə-deyə evə sarı 
gəlir. Soruşurlar ki, usta nə oxuyursan? Cavab verir ki, təzə hava yaratmışam, bu da 
sözləridir. Elə oradaca havanı şagirdlərinə öyrədir. O gün bu gün “İncə gülü” havası 
aşıqların dilində məclislərdə ifa olunur. Aşıq Avdının “İncə gülü”  havası oynaq şən 
havadır. Sözləri isə belədir:  

    Bir gün durdum çıxdım gülşən seyrinə, 
    Gördüm ki, bülbüllər gülə yalvarır. 
    Bənövşə boynunu büküb nərgizə, 
    Nərgiz özü şirin dilə yalvarır. 
 
    Bir yanda dayanmış xumar gözlü yar, 
    Bağda hər çiçəyin bir nəşəsi var. 
    Bir neçə addımda bulaqdan kənar, 
    Lilpar batıb dərin dilə yalvarır. 
 
    Hər otun başında var bir piyalə, 
    Yasəmən dalğındı batıf xiyalə. 
    Mehriban çıxanda sorğu-suvala, 
    Avdı yaşın silə-silə yalvarır [7].  
 
 Daha bir havacat isə Aşıq Cəlal Qəhrəmanovun yaratmış olduğu “Cəlaloğlu” 

havasıdır  [10]. Bu hava da şən-şux havadır. Bu sözlər üstündə oxunur:  
 
    Bu dünyanın yaraşığı, 
    Bir atalar, bir analar. 
    Övladların gur işığı, 
    Bir atalar, bir analar. 
 
    Ağıl-kamal başda gərək, 
    Çənə gücə dişdə gərək. 
    Daim xeyir işdə gərək, 
    Bir atalar,bir analar. 
  
    Dost dostundan sora əhval, 
    Şirin dillər olmaya lal. 
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    Qoy var olsun, Aşıq Cəlal, 
    Bir atalar, bir analar [4,178] 
 
Qazax aşıqlarının digər özünəməxsusluqlarından biri də solo ifaçılığıdır. 

[9]Azərbaycan aşıqlarından ilk olaraq solo-saz ifaçılığı Aşıq Ədalət Nəsibova 
məxsusdur. Bilirik ki, Aşıq Ə.Nəsibovun barmaq imkanları səs imkanlarından daha 
yüksəkdir. 

 Onun ifa tərzi ilk saz çalmasından, havalara yeni çalarlar qatmasından bilinir. 
Ondan sonra bir çox aşıqlar həmçinin Aşıq Əmrah Gülməmmədov davam 
etdirmişdir. Müasir aşıqlardan Aşıq Məhəmmədəli Məşədiyevi, Aşıq Eldarı nümunə 
göstərmək olar. Qeyd edim ki, hər ikisi Aşıq Ədalət Nəsibovun şagirdləridir.             
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İ.Qəsəbova  

Saz intrinsic Ashugs Gazakh havacatlari 
Summary 

 
The article saz bicimlənməsi over time , the difference in performance of the 

Kazakh town of the twentieth century minstrel songs sung chorus for 30 - 40s to 
dominate investigated.  

Kazakh ashugs indication of the professionalism of the chorus lyrics Open 
Happiness Open Justice Nasibov and explained Gulmammadov invaluable services, 
Kazakh ashugs Ashiq Avdının " delicate flower " , Ashiq Jalal " Calaloglu" , Ashiq 
justice " Vurgun" minstrel havacatları reflected . In addition, Ashiq Adham Arabov 
" Arabi " minstrel music , " Susənbəri " and " Kazakh səbzəsi " havacatları was also 
analyzed . 
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И.Касабова 
Саз внутренние Ашугов Газах havacatları 

Резюме 
 
Разница в производительности города двадцатого века менестреля пес-

ни, которые поют хором в течение 30 -40-х доминировать исследованных ка-
захской Статья саз bicimlənməsi с течением времени.  

Казахский ашугов показателем профессионализма хора текстах Открыть 
Счастье Открыть юстиции Насибов и объяснил Гюльмамедов неоценимые услу-
ги, Казахский ашугов Ashiq Avdının " хрупкий цветок ", Ashiq Джалал  "Джала-
логлу", Ashiq справедливость "Вургун" менестрель havacatları отражается . 

Кроме того, Ashiq Адхам Арабов " Араби " менестрель музыка, " Susən-
bəri " и " Казахский səbzəsi " havacatları была также проанализирована .               
 
Rəyçi:                Cəlal   Məmmədov 

        filologiya  üzrə elmlər doktoru
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MİLLİLİKDƏN BƏŞƏRİLİYƏ… 
 

Açar sözlər: millilik, bəşərilik, realizm, roman,cəmiyyət  
Keywords: consciousness, humanity, realism, novel, community 
Ключевые слова: сознание, человечество, реализм, роман, сообщество 

 
Ədəbiyyat o zaman böyük və ciddi sənət səviyyəsinə yüksəlir ki, orada öz bə-

dii əksini tapan problemlər milliliyi, xəlqiliyi və ümumbəşəriliyi ilə seçilsin. Bədii 
əsərlərdə millilik, xəlqilik dedikdə, xalqın ictimai təfəkkürünün, tarixi varlığının, 
milli düşüncə tərzinin, dilinin, dininin, mədəniyyətinin, mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin 
dərki və bütün bunların bədii inikası nəzərdə tutulur. Böyük rus ədibi Lev Toltstoy 
yazırdı: yazıçı o zaman xalq sənətkarı səviyyəsinə yüksəlir ki, o, həqiqətən də xal-
qın ruhunu duyur, onunla birgə nəfəs alır və xalq həyatını bütün dolğunluğu ilə işıq-
landıra bilir.  

Böyük rus dramaturqu A.N.Ostrovskiyə görə, xalq yazıçısı olmaq üçün vətəni 
sevmək azdır. Vətən məhəbbəti sənətkara qüvvə, hiss versə də, mövzu vermir, bu-
nun üçün öz xalqını yaxşı tanımaq, xalqın ruhunu duymaq lazımdır (2, səh.172). 

N.A.Dobrolyubov isə sənətdə xəlqiliyi xalqın milli mənəviyyatının təzahürü 
kimi qiymətləndirirdi: “Biz xəlqiliyi məhəlli, təbiət gözəlliklərinin ifadəsi, xalq 
arasında işlənən sözlərdən istifadə etmək, adətləri, qaydaları və s. düzgün göstər-
mək kimi başa düşmürük. Əsil xalq şairi, xalq yazıçısı olmaq üçün daha artıq şey 
tələb olunur: xalqın ruhunu başa düşmək, onun həyatı ilə yaşamaq, onun səviy-
yəsində dayana bilmək, xalqın sahib olduğu sadə hisslə həyatı duymağı bacarmaq 
lazımdır” (2, səh.173). 

Azərbaycanın Xalq Şairi Səməd Vurğun Sovet yazıçılarının II Ümumittifaq 
qurultayında etdiyi məruzədə ədəbiyyatın milliliyi, xəlqiliyi, ümumbəşəriliyi ilə 
maraqlı bir məqama toxunmuşdu: “Bizim ədəbiyyatımızın canı onun milliyində, 
xəlqiliyində və demokratizmindədir. Ədəbiyyatımızın milliliyi hər şeydən əvvəl 
milyonlarla adamın həyat mənafeyi ilə əlaqədar olan problemlərlə məşğul olma-
ğıdır. P.Pavlenko öz “Qeyd dəftərçəsi”ndə belə yazmışdır: Əlli və yüz min nəfəri 
maraqlandıran problem hələ incəsənət üçün yetişməmişdir. Yalnız milyonları 
düşündürən və həyəcanlandıran məsələ əsər yazmaq üçün əsas ola bilər”(, səh.321). 

Ədəbiyyatımızın milliliyi və bəşəriliyi ondadır ki, o geniş xalq kütlələrinin 
bədii zövqünü və estetik baxışlarını inkişaf etdirir və zənginləşdirir. Bizim 
poeziyanın üslubu, forması, dili – bütün bədii vasitələri seçilmiş adamların deyil, 
milyonların zövqünə xidmər edir” (3, səh. 322). Ümumbəşəriliyə gedən yol millik-
dən və xəlqilikdən keçir. Bu cəhət müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nü-
munələrində özünü qabarıq göstərir.  Çağdaş Azərbaycan nəsrinin görkəmli 
nümayəndəsi olan Seyran Səxavətin yaradıcılığı da öz milliliyi, xəlqiliyi, toxunduğu 
problemlərin aktuallığı və ümumbəşəriliyi ilə diqqəti cəlb edir. Onun yaratdığı hər 
bir milli xarakter milli koloritlə yanaşı, həm də özündə  bəşəri dəyərləri ehtiva edir. 
Bu mənada, Seyran Səxavətin yaradıcılığında millilik həm də ümumiliyin, ümum-
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bəşəriliyin tərkib hissəsi kimi özünü göstərməklə yanaşı, həm də obrazların mənəvi-
psixoloji yaşantılarının əsas ifadə vasitələrindən biri kimi çıxış edir.  

Ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyatda, yaradıcılıqda milliliyə və bəşəriliyə nail ol-
maq üçün sənətkardan bir sıra məqamlara diqqət etmək tələb olunur. İlk növbədə, 
sənətkarın qələmə aldığı mövzu özü-özlüyündə dərin milli və bəşəri məzmuna, icti-
mai-əxlaqi mündəricəyə, həyati əhəmiyyətə malik olmalı, xalqın taleyi, tarixi 
müqəddəratı ilə bağlı işıqlı ideallara, ümumbəşəri problemlərə cavab verməlidir. Bu 
mövzunun əsasında dayanan obrazlar xalqın istək və arzularının həqiqi daşıyıcıları 
olmalı, onun milli-mənəvi xüsusiyyətlərini öz varlığında yaşatmalı, həm ideya-
məfkurə, həm də fərdi cəhətlərinə görə seçilməli, dövrün, zamanın tələblərini və 
ümumxalq problemlərini həll etməyə qadir olan bütöv, kamil xarakter səviyyəsinə 
qalxmalıdır. Bu əsərlərdə qoyulan problemlər sosial-psixoloji və mənəvi-etik 
məzmunca zəngin və aktual olmalı, yüksək səviyyədə öz həqiqi bədii həllini tapma-
lı, yaradılan obrazlar sənətkarlıqla işlənilməlidir. Qeyd edək ki, bu məsələlər Seyran 
Səxavətin yaradıcılığının ana xəttini, özəyini təşkil edir. Ümumbəşəri mövzular he-
sab olunan - həyat və ölüm, dünya və insan, xeyir və şər, əxlaq və mənəviyyatsızlıq 
problemi, fərdin və bütövlükdə cəmiyyətin faciəsi yazıçının qələmində yüksək 
psixoloji səviyyədə, konkret hissi formalarda öz bədii təcəssümünü tapmışdır. Onun 
əsərləri problem ciddiliyi, tarixiliklə səsləşən müasirliyi, həyati materialların zən-
ginliyi, müəllif mövqeyinin fəallığı ilə diqqəti cəlb edir. Azadlığı əlindən alınan, 
torpağından didərgin salınan, öz vətənində köçkün həyatı sürən, mümkünsüz 
qayıdışın əzabını yaşayan, məğlub edilən və hələ də məğlubiyyətini dərk edə 
bilməyən, dərk edə bilmədiyi üçün də yeni bəlalara sürüklənən millətin faciəsini 
özündə əks etdirən “Nekroloq”, “Yəhudi əlifbası”, “Qızıl teşt” və s. əsərlərində 
yazıçı sanki ciddi bir xəbərdarlıq, çağırış intonasiyası ilə cəmiyyətə üz tutur, insan-
ları öz tarixi kimliyini, milli mahiyyətini dərk etməyə çağırır, düşündürür və düşdü-
yü bəlalardan xilas olmağın yollarını göstərir. Bu əsərlərdə insanların pula satılması, 
mənəviyyatın kirəcləşməsi, deformasiyaya uğraması, milli dəyərlərin aşınması kimi 
bütün dövrlərdə və cəmiyyətlərdə özünü göstərən insani naqisliklər fəal yazıçı 
mövqeyindən güclü tənqid edilmişdir.  

Seyran Səxavətin yaradıcılığında geniş mənada totalitarizmin, despotizmin 
tənqidi, tirançılığa, avtoritar rejimə, sadizmə qarşı mübarizə mühüm yer tutur. Ya-
zıçının işıqlandırdığı bu məqamlar regional məsələ deyil, sözün tam mənasında, 
ümumbəşəri mahiyyət, planetar səciyyə daşıyır. Seyran Səxavətin sənətkarlıqla yaz-
dığı əsərlərdə zamanların və nəsillərin əlaqəsi ön planda verilir. Ədib həyat hadisə-
lərini, real gerçəklikləri elə işıqlandırır ki, zahirən adi görünən məsələlərin əslində, 
mahiyyət etibarilə, ümumbəşəri problem olduğu aydınlaşır. O, ümumbəşəri 
problemlərə və planetar mövzulara toxunduqca bu və digər dərəcədə şərti-metaforik 
üslubun ifadə imkanlarından bəhrələnir. Şərti-metaforizmdən istifadə yazıçıya mə-
kan və zaman hüdudlarını genişləndirmək, ifadə ediləcək mənanı ümumiləşdirmək, 
fəlsəfiləşdirmək və dərinləşdirmək imkanı verir. Bu barədə professor Tofiq Hüsey-
noğlu maraqlı bir fikir söyləyir: “O əsərdə ki, şərti-metaforik plan var, orda fəlsəfə 
var, orda əzəli və əbədi məsələlərin mahiyyətini ifadə edən mənalar var, orda 
millilik və bəşərilik var”. Yazıçının “Qızıl teşt”, “Büst”, “Sanatoriya”, “Yəhudi əlif-
bası”, “Nekroloq” və s. əsərləri yüksək intellektual səviyyəsi, ictimai haqsızlıq və 
ədalətsizliklərə qarşı barışmaz ruhu, mübarizliyi ilə seçilir. Əsərlərindəki kəskin 
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satiradan, ironiyadan da aydın duyulur ki, Seyran Səxavət hər zaman – həm 
düşüncəsində, həm də əməllərində haqqın və ədalətin müdafiəçisi olmuşdur. 
Cəsarətli, aydın mövqeyi, yazıları yazıçının şəxsiyyət və xarakter bütövlüyü ilə 
əlaqədardır. Yazıçının milli-mənəvi varlığında bu xüsusiyyətlər bütövlüyü və tamlı-
ğı ilə üzə çıxır. Elə buna görə də onun bədii personajları yaşadığımız dövrdə nadir 
rast gəlinən insan mənzərələridir. O, əsərlərində insanların azad, asılı olmadan yaşa-
maq haqqını o şəkildə ifadə etmiş və qabartmışdır ki,  bununla problemin sadəcə lo-
kal səciyyə daşıdığını deyil, planetar, ümumbəşəri mahiyyət kəsb etdiyini vur-
ğulamışdır.   

 “Yəhudi əlifbası” romanının əvvəlində yazıçı real həyat həqiqətlərinin, insan 
cəmiyyətindəki naqisliklərin, mənəvi çatışmazlıqların fonunda bəşəriyyəti uçuruma 
aparan bir sıra aktual, ümumbəşəri problemlərə toxunmuşdur. Romanı oxuduqca 
müəllifin toplumun köklü problemlərini bədii həqiqətə çevirmək və həmin əngəllərə 
qarşı ictimai mübarizə əzmini gücləndirmək cəhdi diqqəti cəlb edir. Xalqın me-
ntalitetində əsrlər boyu qorunub-saxlanmış əxlaq, davranış, adət-ənənə və bu kimi 
digər mənəvi dəyərlər getdikcə sürətlə öz təməlindən qopur, ayrılır, insanlar şərin, 
nəfsin və ehtirasların əsiri, qurbanı olur. Bu cür sosial ziddiyyətlərin kökündə 
ictimai ədalətsizlik, vicdansızlıq, mənəvi cəhətdən kasadlıq və s. kimi amillərin 
durduğunu vurğulayan yazıçı əsərin əvvəlində zamanın, dövrün təzadlarla dolu, 
acınacaqlı bir mənzərəsini yaradır. Hadisələrin təsvirində müəllif rəmzi-simvolik bir 
obraz yaradır: Gələn. Bu adam gələn kimi Yer kürəsi ölü sükuta bürünür və Gələn 
insanları əməllərinə görə imtahan edir.  

“Qalxın, Gələn gəlir!!! Bütün bəşəriyyət dik qalxdı. Qəbirlər də dikəldi, baş 
daşları ilə üzbəüz dayandı. Zaman da dikəlib dayanan kimi Gələn gəldi, Yer kürəsi 
sətəlcəm olmuş adam kimi ölü sükuta büründü, bu sükut ağappaq idi, kəfənə 
oxşayırdı. Bu ölü sükutu Gələndən başqa kimsə dirildə bilməzdi və O da diriltdi:  

-İnsan Adəm və Həvva deyilən saatdan sizlərin dik qaxdığınız saata qədər 
çooox uzun bir yol keçib və Sizin qiymət almaq saatınız yetişib, qulaq asııın… 

 - Sülh – iki, müharibə – beş. Gözütoxluq – iki, nəfs – beş. Allah xofu – iki, 
Allahsızlıq – beş. Həqiqət – iki, yalan – beş. Könüllülük – iki, zor – beş. Hippokrata 
sədaqət – iki, terror – beş. Əl tutmaq – iki, əl kəsmək – beş. Vətənpərvərlik – iki, 
özünüsevərlik – beş. Halal – iki, haram – beş. Təbiətə sevgi –iki, təbiəti xaraba 
qoymaq – beş. Səmavi həzz – iki, narkohəzz – beş. Alnıaçıqlıq –iki, üzüqaralıq – 
beş. Sivilizasiya – iki, yerində saymaq – beş. Mərdlik – iki, yaltaqlıq – beş. 
Mərhəmət – iki, qaniçmə – beş. Mənəvi quraqlıq – iki, zina – beş. Söz – iki, 
boşboğazlıq – beş. Səs – iki, həvəs – beş (7, səh.5-6).   

Bütün bunları əsas götürərək qərara alıram: Bütün Bəşəriyyət haqqında 
cinayət işi qaldırılsın. Bu hökmdən bir ay müddətində Allahdan yuxarı bir kimsə 
tapsanız,  quşların vasitəsilə ona şikayət  edə bilərsiniz… Gələn bu sözləri deyərək 
necə gəlmişdisə, eləcə də getdi. Bəşəriyyət ayaq üstə donmuşdu, heykələ 
dönmüşdü, axır ki, bəşəriyyətə də heykəl qoyan tapıldı…” (7, səh.5-6) 

Bu mənzərəni yaratmaqla Seyran Səxavət təkcə bizim cəmiyyətimizi deyil, 
bütövlükdə bəşəriyyəti saran ictimai eyiblərə, naqisliklərə, qüsurlara ayna tutur, 
insanlığın mübtəla olduğu bu ümumbəşəri xəstəlikdən - mənəvi şikəstlikdən xilas 
olmağın yollarını arayır. Bu sətirləri oxuduqca müəllifin, sözün həqiqi mənasında, 
təkcə özümüzü, öz xalqımızı, ümmətimizi deyil, bütün bəşəriyyəti narahat edən mə-
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sələlərə eyni həssalıqla yanaşdığının şahidi oluruq.  “Yəhudi əlifbası” romanının 
əvvəlində təsvir olunan bu epizodu nəzərdən keçirdikcə aydın olur ki, yazıçı insan 
xislətinin mürəkkəbliyini, onun təbiətindəki ziddiyyətləri və insanlığın getdikcə 
sürətlənən faciəsini dərindən duyur, bunun etik-psixoloji köklərini təhlil etməyə 
çalışır. Bu epizodların təsvirində yazıçı şərti-metaforik kolliziyadan istifadə etsə də, 
sərt və amansız müəllif mövqeyi ilə yadda qalır.  

 “Qızıl teşt” povestində ədib cəmiyyəti narahat edən bir çox siyasi, sosial və 
mənəvi problemlərə toxunmuşdur. Hər bir hadisəyə yanaşmada şərti-metaforik və 
satirik üslubun imkanlarından məharətlə istifadə etmiş, obrazların təsvirində güclü 
psixoloji analizlərə yer vermişdir. Üslubun verdiyi imkanlar daxilində zəngin 
obrazlar qalereyası yaradan Seyran Səxavət əsərdə bir çox məsələlərə zahirən sadə, 
ancaq batində məntiqi və dərin yanaşmışdır. Üslubuna, mövzu aktuallığına, süjeti-
nə, kompozisiyasına, tamlığına, məzmun-forma bütövlüyünə görə nəsrimizdə xüsu-
si yer tutan bu povest  həm milli, həm də bəşəri problemlərə ayna tutan və onların 
həllinə çalışan bir əsər kimi yadda qalır.  Povestdə mükəmməl ümumiləşdirmə ilə 
romana yerləşə biləcək insan xarakteri və taleyi var: İsmayıl Hüseynov, Dəmirov, 
Məmişov, nar ağacı və s. Bu surətlərdən bəziləri tiranlığı, avtoritarizmi ilə seçilən 
ümumiləşdirilmiş obrazlardır. Maraqlı burasıdır ki, bu qədər obraz və onların yaşan-
tıları, daxili əzab və sarsıntıları barədə söhbət açarkən yazıçı əsərin mürəkkəb süje-
tini elə sistemlə qurur ki, epizodlar bir-biri ilə tam məntiqi ardıcıllıqla əlaqələnir.   

Seyran Səxavətin “Nekroloq” romanı dərin milli və bəşəri məzmunu ilə seçi-
lir. Bu əsərdə yazıçı bədii ümumiləşdirmələrdən, şərti-metaforik üslubun ifadə im-
kanlarından, mif və folklor motivlərindən, rəmzi obraz və alleqoriyadan bədii 
ustalıqla istifadə edərək zamanın,  mühitin, insanlığın və insanın faciəsini daxili 
əzab və ürək ağrısı qələmə almışdır. Romanın hər sətrini oxuduqca müəllifin milli 
kədərdən doğan yanğısı aydın duyulur. Əslində, yazıçı bu əsəri yazmaqla təkcə bi-
zim cəmiyyətimizi narahat edən problemləri deyil, bütün bəşəriyyəti uçuruma 
sürükləyən, insanlığı təhlükəyə aparan məsələləri işıqlandırmış və oyanış üçün 
həyəcan siqnalı çalmışdır.  Seyran Səxavətin narahat ruhu, ürəyi, vicdanı sanki bu 
əsər vasitəsilə bəşəriyyətə ciddi bir xəbərdarlıqda, çağırışda bulunmuşdur. 

Sosial bərabərsizlik, insanların həyat şəraiti arasındakı kəskin fərqlər, insanın 
və insanlığın məhvinə yönələn müharibələr, savaşlar lokal səciyyə daşıyan bir 
məsələ deyil. Məhz Seyran Səxavətin qələminin  böyüklüyü ondadır ki, böyük 
cəsarətlə və fəal müəllif mövqeyi ilə qlobal mahiyyət daşıyan bu kimi problemləri  
“Nekroloq” romanında bədii sözün təhlil obyektinə çevirmişdir. Romanda təsvir 
olunur ki, müharibə qaziləri işsizlikdən, imkansızlıqdan yolların, səkilərin kənarına 
“muncuq kimi” düzülüb beş manat çörəkpulu qazanmaq üçün əməyini satır. 
Müharibədən qazi qayıtmış, amma müəyyən qədər sağlamlığını itirən veteranların 
bu cür toplaşaraq öz əməyini satması qul bazarını xatırladır və bu həssas yazıçını 
göynədir: “Camaat ən azı hiss eləməliydi ki, onların gözlərinin qabağında tarix 
geriyə - çox qədimlərə döndü və onlar da bu dönüşün canlı şahidi oldular”. 

 Müharibənin insanlara gətirdiyi bəlalar bununla bitmirdi. Məmləkət elə bir 
vəziyyətdə idi ki, bir başıpapaqlı qalmamışdı. Kənddə ayağı yer tutan bir başıpapqlı 
qalmışdı – bədən tərbiyə müəllimi, o da çolaq idi. Bu çolaq müəllim hər gün 
dərsdən sonra şagirdləri kəndin yollarında o baş-bu başa yeridirdi. Yeridirdi ki, kən-
din ot basmış yollarında cığır açılsın, yeridirdi ki, kəndə gələn yollar ot-ələf əlindən 
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itməsin, cığırlar açılsın yollarda. Yeridirdi ki, bu kənd yer üzünün xəritəsindən 
silinməsin... Amma kənddə ondan başqa bir başıpapaqlının olmaması ağrısı bədən 
tərbiyəsi müəllimini də elə yazıçını sarsıtdığı kimi mənən əzirdi, incidirdi: “Sabah 
elə bu bədən tərbiyəsi müəlliminin dünya görmüş atası yaxud bir qeyrisi Allahın 
əmri ilə ölüb getsəydi, cənazəyə ancaq qadınlar girəcəkdi. Dünyadan getmiş adamın 
məzarını da elə qadınlar qazacaqdı (6, səh.172). 

Yer üzündə bundan böyük əzab, ağrı, dərd yoxdu. Millətin faciəsi elə burdan 
başlayırdı.“Nekroloq” romanında Seyran Səxavətin bir kəndin, bir elin timsalında 
bədii ümumiləşdirmələrlə qələmə aldığı bu hadisələr, əslində, bütün dünyada baş 
verən, insanlığın, xeyirin, işığın təməlini kökündən sarsıdan sosial-siyasi və mənə-
vi-əxlaqi problemlərdir. Elə problemin bəşəriliyi də onun mahiyyətindədir. 

 Seyran Səxavətin bir çox əsərlərində olduğu kimi xanəndə Süleyman Abdul-
layevin həyat və yaradıcılığını özündə ehtiva edən “Bəhanə” romanı da dərin milli 
məzmunu ilə yanaşı ümumbəşəriliyi ilə seçilir. “Bəhanə” romanı, əsasən, müəllliflə 
Dədə Süleymanın müsahibələri əsasında qurulmuşdur. Hər bir müsahibə də öz 
maarqlı məzmunu ilə yadda qalır.Yazıçı müsahibələrinin birində Dədə Süleyman-
dan soruşur: Dədə, muğam milli musiqidir, yoxsa dünyəvi? Dədə cavab verir: - Mu-
ğam həm millidir, həm dünyəvidir, hələ üstəgəl həm də səmavidir, çünki göylərdən 
gəlib. Bax əgər biz muğamı bütün dünyaya çatdırsaq, dünya onu tanısa, bizdən son-
ra gələn muğam oxuyanlar bütün dünyanı fəth eləyib lərzəyə salacaq. Yüz il bundan 
qabaq dünya muğama bələd olsaydı, muğamı tanısaydılar, Cabbar Qaryağdıynan 
Seyid Şuşinski dünyanı elə silkəliyərdilər ki, yalan olmasın, dünya elə silkələnə-
silkələnə qalardı. İndi bu şərəfli işi Alim Qasımov öz öhdəsinə götürüb və ləyaqətlə 
bu işi görməkdədir. Belə getsə, əlli il ya uzağı yetmiş ildən sonra yorğun-arğın 
bəşəriyyət əlini çənəsinə dirəyib muğama qulaq asacaq, pak olacaq. İnandırım səni, 
onda ölüm-itim də azalacaq, adamlar bir-birinə qarşı dilini şirin eliyəcək. Gün gələ-
cək, eşidəcəyik ki, Londonda bir ingilis müğənni Alim Qasımov kimi cəh-cəh vu-
rur. Amerika prezidentinin qızının toyunda əslən Almaniyadan olan amerikalı “Mir-
zə Hüseyn Segahı”nı elə oxuyub ki, hamı heyran olub. Seyran, demə ki, Dədə qoca-
lıb, sarsaq-sarsaq danışır, amma mən buna bütün qəlbimlə inanıram. Dünya muğamı 
dinlədikcə, muğamı duyduqca günahlarından arınacaq, paklaşacaq, ruhu təmizlənə-
cək. Aləmdə Allahdan sonra güclü, qüdrətli bir möcüzə varsa, o da Muğamdı. Mu-
ğam insanlığı xilas edəcək” ( 8. səh 116). Muğam, həqiqətən də, irfani gözəlliyi, 
qüdrəti, sehri, sirri, ahəngdarlığı, bənzərsizliyi, təkrarsızlığı, ruhani yüksəkliyi, mə-
nəvi rahatlığı və kamilliyi özündə birləşdirən ilahi bir möcüzədir. Bu möcüzəni bü-
tün cəhətləri ilə bədii sözün tədqiqat  obyektinə çevirmək, insana məhəbbət və 
insanlığa xidmət deməkdir, əsl humanizmdir, millilikdən bəşəriliyə aparan huma-
nizm... Seyran Səxavətin yaradıcılığını izlədikcə bu qənaətə gəlirik ki, o, ən adi hə-
yat hadisələrini belə ümumbəşəri səviyyəyə qaldırmağı, insanın və insanlığın məna-
feyi miqyasında ümumiləşdirməyi bacaran sənətkardır. Ədib aktuallığını, əhəmiy-
yətini nəzərə almaqla hadisələrin özünü yox,  fəlsəfəsinə, mahiyyətinə daha çox 
diqqət yetirir. Bu baxımdan Seyran Səxavətin əsərləri milli mənaya və intonasiyaya 
malik olduğu kimi, həm də ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Bu cəhət yazıçının bədii 
ümumiləşdirmə imkanlarını genişləndirir. Beləliklə, millilikdən ümumbəşəriliyə yol 
açılır.   
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Hayala Efendiyeva 

From nationalization to universality 
Summary 

 

Seyran Sehavat is outstanding representative of modern Azerbaijan prose. His 
creativity draw attention to the universality with its nationality and deep humanism. 
His works also combines the human and national values  Which is considered the 
universal themes - life and death , the world and man , good and evil, morality and 
immorality problem is analyzed in the works of the writer. Seyran Sehavat 
creativity has an important role in the fight against sadism, totalitarianism , 
despotism, authoritarian regime ,. The universal nature of these problems , analyze 
the writer's novels , is of the planetary nature .Writer " Stone houses" , "Bust " , " 
Sanatorium " , " Jewish alphabet" , " Obituary" , and so on. works are selected of 
high intellectual level, social injustice and uncompromising spirit against them. 

 
Хаялa Эфендиева 

От национализации к универсальности 
Резюме 

 

Сейран Сахават является выдающимся представителем современной 
Азербайджанской прозы. Его творчество привлечь внимание к универсаль-
ности с его национальности и глубокого гуманизма. Его работы также 
сочетает в себе человека и национальных ценностей. Который считается уни-
версальные темы - жизнь и смерть, мир и человек, добро и зло, нравствен-
ность и безнравственность проблема анализируется в работах писателя. 
Творчество Сейран Сахават играет важную роль в борьбе с садизмом, тотали-
таризм, деспотизм, авторитарного режима. Универсальный характер этих 
проблем, проанализировать романы писателя, является планетарной природы. 
Писатель "Каменные дома", "Бюст", "Санаторий", "Еврейский алфавит", "Нек-
ролог", и так далее. Работы отбираются высокого интеллектуального уровня, 
социальной несправедливости и бескомпромиссной духа против них. 

 
Rəyçi:  Professor Vaqif Sultanlı 
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 A.Ş.HAŞIMOVA 
(AMİ) 

 
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA MİFOLOGİYA VƏ 

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT PROBLEMİ  
(E.M.Meletinskinin "Mifin poetikası" əsəri  əsasında) 

  
Müasir filoloji fikrin aktual problemlərindən biri də bədii ədəbiyyatın özünün, 

onun müxtəlif növ və janrlarının yaranmasının, inkişaf mərhələlərinin səciyyəvi 
cəhətlərinin müəyyənləşdirlməsidir. Dünya filosoflarının, ədəbiyyatşünaslarının 
böyük əksəriyyəti bu problemin araşdırılmasına ardıcıl maraq göstərmişlər. XIX 
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə qədər qeyd olunan problemə filosoflar üstünlük 
versələr də, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu məsəlini filoloqlar da müntəzəm 
şəkildə tədqiqata cəlb etməyə başlamışlar. Rus filoloji fikrində bu problemi 
A.A.Potebnya (1), A.N.Veselovski (2), O.M.Freydenberq (3) kimi alimlər araşdır-
mışlar. Amma onların tədqiqatında məsələnin ümumi fəlsəfi kontekstdə və folklor 
aspektindən öyrənilməsinə diqqət yetirilmişdir. M. Baxtinin əsərində problem (4) 
bədii ədəbiyyatla birbaşa ələqəli şəkildə araşdırılmışdır. 

Rus ədəbiyyatşünaslığında bu problemin tədqiqində xüsusi xidməti olan 
alimlərdən biri E.M.Meletinskidir. Onun elmi axtarışlarında mifologiya və bədii 
ədəbiyyat, bunların qarşılıqlı əlaqələri kimi  problemlər daha sistematik və ardıcıl 
şəkildə işıqlandırılmışdır. Bütün yaradıcılıq axtarışlarını, demək olar ki, mifologiya-
nın öyrənilməsi üzərində quran araşdırıcının çoxsaylı elmi əsərləri sırasında «Mifin 
poetikası» tədqiqatı mühüm yer tutur. Birincisi, onun çoxsaylı məqalələrində («Mif 
və folklorun tarixi poetikası», «Qədim dünyanın mifləri müqayisəli işıqlandırma-
da», «Mif və nağıl», «Folklor ənənəsində inçest arxetipi haqqında», «Folklor janrı 
sistemində nağıl-lətifə», «Mif və iyirminci əsr» və s.) qaldırılan elmi məsələlərin 
böyük əksəriyyəti adı çəkilən kitabda əksini tapmışdır. 

Ayrıca kitab kimi nəşr etdirdiyi bəzi tədqiqatlarında isə o, ya bu araşdırmasın-
dakı  konkret bir tezisi daha da genişləndiribdir (məsələn, «Dostoyevskinin yaradı-
cılığı barədə qeydlər»-5), ya da irihəcmli bir tədqiqatının elmi nəticələrindən yarar-
lanıbdır. 

İkincisi, «Mifin poetikası» tədqiqatında müəllifin elmi konsepsiyasına uyğun 
mükəmməl bir sistem vardır. Tədqiqatçı ilk növbədə dünya miqyasında mifologiya 
ilə bağlı mövcud əsərləri, konsepsiyaları nəzərdən keçirmiş, bu sahdəki elmi mən-
zərə barədə  (rituallıq və funksionallıq, fransız sosioloji məktəbi, simvolik nəzəriy-
yələr, Analitik psixologiya, strukturalizm, ədəbiyyatşünaslıqda ritual-mifoloji mək-
təb, mif haqqında rus və sovet elmi) mükəmməl təsəvvür yaratmışdır.  

Sistemin növbəti mərhələsində müəllif mifin klassik formasının təhkiyəvi 
folklorda əksi məsələsini araşdırmışdır. Bununla da o, monoqrafiyasında bir neçə 
dəfə istinad etdiyi Şelliqin belə bir mülahizəsi ilə həmrəy olduğunu təsdiqləmişdir 
ki, mifologiya hər bir sənət üçün zəruri şərt və ilkin materialdır (1,18).  

Mifologiyanı bütün sənətin, o cümlədən, yazılı ədəbiyyatın formalaşmasının 
və inkişafının əsas qaynağı kimi götürən müəllif iki cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş-
dir. Birincisi bundan ibarətdir ki, onun fikrinə görə, mifologiya əvvəlcə folklorun, 
daha sonra isə məhz folklor nümunələri əsasında yazılı ədəbiyyatın formalaşmasına 
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təsir göstərmişdir. İkincisi, mifologiya daha sonrakı mərhələdə folklorla birlikdə söz 
sənətinin yaşamasına dolayısı ilə və ya birbaşa təsir göstərən iki əsas mənbədən 
birinə çevrilmişdir. Müəllifin fikrinə görə, "ədəbiyyat, o cümlədən, bizi ilk növbədə 
maraqlandıran təhkiyəvi ədəbiyyat genetik baxımdan folklor, folklorun dərin qatla-
rından yaranan nağıl və qəhrəmanlıq eposu vasitəsi ilə mifologiya ilə bağlıdır" 
(1,277). 

Konsepsiyasını əsaslandırmaq üçün tədqiqatçı mifologiyanın təməl prinsip-
lərini (mifoloji düşüncənin ümumi cəhətləri, mifin funksional istiqamət daşıması, 
mifik zaman, mədəni qəhrəman, yaradılışın arxaik mifləri, xaos-kosmos, kosmik 
model, təqvim, esxatoloji, qəhrəmanlıq mifləri, mifoloji süjetin və sistemin se-
mantikası) tədqiq etmiş və gəldiyi elmi mülahizələrin əsasında mif, nağıl və epos 
məsələlərinin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir.  

Maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, müəllif mifologiya və yazılı bədii ədəbiy-
yat arasındakı qarşılıqlı əlaqələri sadəcə olaraq ənənənin birbaşa davamı və inkişafı 
kimi götürməmişdir. Onun fikrinə görə, nağıl və qəhrəmanlıq eposu, o cümələdən, 
teatrın qədim növləri eyni zamanda  həm mifologiyanın saxlanılması, həm də dəf 
olunması formasıdır» (1,277).  Müəllifin bu mülahizəsi ilə razılaşmamaq çətindir. 
Yazılı ədəbiyyat ən ilkin formada birbaşa mifologiyanın bazasında yaransa da, 
zaman-zaman inkişafın qanunauyğunluqlarına görə dəyişməli, özünün səciyyəvi və 
orijinal bədii-estetik prinsiplərini formalaşdırmalı idi, yəni araşdırıcının fikrinə 
əsasən, həm mifologiyanı saxlamalı, həm də özünün perspektivi naminə mifo-
logiyanı dəf etməli idi.  Yazılı ədəbiyyatın formalaşıb inkişaf etməsində bu məsələ 
həlledici cəhətlərdən biridir. 

Mifologiyanın bədii ədəbiyyatın sonrakı inkişaf mərhələsində təzahürü elmi 
ədəbiyyatda fərqli aspektlərdən şərh olunsa da, bu şərhlərdə ortaq cəhətlər də özünü 
göstərir. Ən ümumi şəkildə bu ortaq cəhətləri belə ümumiləşdirmək mümkündür: 
birincisi, E.M.Meletinskinin də üzərində geniş dayandığı mifologiyanın bədii 
ədəbiyyatda qeyri-ixtiyari təzahür formasıdır; ikincisi, mifologiyadan, mifoloji 
inamlardan məqsədli şəkildə istifadə hesabına onun müxtəlif əsərlərdə təzahür 
formasıdır. 

Araşdırıcı mifologiyanın qeyd olunan birinci təzahür formasından danışarkən 
mifologiyanın öz təbiətinə, səciyyəvi cəhətlərinə istinad etmişdir. O, belə səciyyəvi 
cəhətlər sırasında mifologiyada dünyanın, insanın yaranması, Tanrının yaratdığı 
kosmosun qorunub saxlanılması, xaosun qarşısının alınması  kimi məsələlərə xüsusi 
diqqət yetirmişdir. "Mifologiya həmişə az anlaşılanı daha çox anlaşılan, ağlagəlm-
əzi ağlagələn, xüsusən də çətin həll olunanı daha az çətinliklə həll olunan vasitəsi 
ilə verir(mediasiya da buradan irəli gəlir). Mifologiya yalnız ibtidai insanın marağı-
nı təmin etmirdi, onun idraki pafosu məqəsədyönlülüyün harmonizə edilməsinə və 
tənzimlənməsinə tabe olurdu, dünyaya elə bütöv yanaşmaya meyl göstərirdi ki, bu 
yanaşmada xaotikliyin ən xırda elementinə, nizamsızlığına belə imkan verilmirdi. 
Xaosun kosmosa çevrilməsi mifologiyanın əsas mahiyyətini təşkil edir, həm də ki, 
kosmos başlanğıcdan dəyərlilik, etik aspekt qazanır" (1,169). 

Deməli, mifoloji sistemin bütün elementləri, o cümlədən, yuxarıda sadalanan 
elementləri yalnız dünyanı dərk etmək vasitələri deyil, həm də yaradılmış (bunlar da 
ayrıca mifoloji inamlardır) dünyanı, insanı qorumaq vasitələridir. Bütün hallarda 
xaos-kosmos qarşıdurması mifoloji inamın tərkib hissəsi kimi həm insanların 
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gündəlik təfəkküründə, cəmiyyətlə qarşılıqlı münasibətlərində, həm də bədii ədəbiy-
yatda dünya modelinin yaradılmasında fəal iştirak edir. «Hər bir bədii əsər dünyanın 
bitkin və universal obrazını yaratmağa çalışır. Bu mənada ədəbi əsərin bədii dünyası 
həmişə mifolojidir. Bəlli olduğu kimi, hər bir mifoloji struktura xaosun aradan 
qaldırılmasının və dünya nizamının (və ya kosmosun) təsdiq edilməsinin üzərində 
qurulur. Sehrli nağıllardan başlamış Tolstoyun və onun ardıcıllarının realizminə (ən 
azı rus ədəbiyyatında) qədər bədii mifologiyanın klassik tipi insan, sosium və təbiət 
arasında harmoniyanın bədii modelini yaratmağa meyllidir. Müxtəlif dövrlərdə bu 
tipli bədii mif yaradılmasının-mistik, rasional, psixoloji, sosial, siyasi fərqli əsas-
landırılması irəli sürülmüşdür. Amma klassik tipli ədəbiyyatda həmişə Kosmosun 
bədii obrazı iştirak edir ki, bu da əsəri bədii bütövlük kimi sona çatdırır,  hansısa 
qaçılmaz dokal süjeti, yaşantıları, hərəkətləri varlığın və insan həyatının mənasının 
təcəssümünə çevirir. Kosmosun bu obrazı əyani – görümlü obrazları özündə ehtiva 
edir və bu obrazlar da – yerin və göyün, işığın, təbiətin dövrülülüyünün, ulduzların, 
sevginin və evin, ananın və uşaqların obrazları və s. – başlanğıcdan dünya düzəni-
nin və həyatın sonsuzluğunun simvollarıdırlar» (6). 

Müəllif mifologiyanın həm dünyanı, insanı yaratmaq, həm də onları qorumaq 
modelinin universal, ümumi mahiyyətinə əsaslanaraq onun bədii ədəbiyyatda 
təkrarlandığını vurğulamışdır. Onun fikrinə görə, mifoloji simvollar elə fəaliyyət 
göstərir ki, insanın fərdi  və sosial davranışı, dünyagörüşü vahid sistem daxilində 
bir-birini dəstəkləsin. Mif mövcud sosial və kosmik nizamı həmin mədəniyyətə xas 
anlamda izah edir. Mif insana onun özünü və ətraf aləmi bu nizamı dəstəkləmək 
məqsədi ilə izah edir və belə dəstəkləmənin praktiki vasitələrindən biri mifin 
müntəzəm təkrarlanan rituallarda əks etdirilməsidir. 

Rituallarda təkralanan miflər tədricən hər bir etnosun etnik-milli düşüncə və 
həyat tərzinə, psixologiyasına, adət-ənənəsinə və s. çevrilməyə başlayır. Mif zama-
nından sonrakı mərhələdə yaşayan insan mif zamanında yaşayan insandan fərqli 
olaraq miflə yaşamır, amma mifik inamlarla, arxetiplərlə, rituallarla və s., yaxud da 
onların şüuraltı qatda əbədiləşmiş qalıqları ilə yaşayır. Deməli, mifologiya bütün 
dövrlərin insanının həyatında fərqli şəkildə iştirak edir.  

Müəllif  ən qədim dövrdən – antik yunan ədəbiyyatından başlayaraq  XX əs-
rin II yarısında yaranan ədəbiyyata qədər bir sıra səciyyəvi əsərləri təhlil edərək bu 
qərara gəlir ki, mifologiya bütün dövrün epik, lirik, dramatik nümunələrində bu və 
ya digər dərəcədə özünü göstərir. Bəzi əsərlərin, o cümlədən, D.Defonun "Robinzon 
Kruzo" romanının yığcam təhlilinə əsasən müəllif  bu qənaətə gəlmişdir ki, mifolo-
giyanın dünyanın, insanın yaranması və onun gerçəklikdə yaşamaq uğrunda müca-
diləsi ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi model yazılı ədəbiyyatda təkrarlanır. Robinzon 
qədim əcdadları kimi sivilizasiyanın yaradılmasını təkrarlayır, onun əsas mərhələlə-
rini – ovçuluğu, heyvandarlığı, əkinçiliyi, peşə mənimsənilməsini və s. yenidən ya-
radır, adada başqa adamlar peyda olanda müəyyən sosial nizam formalaşdırır 
(1,281). 

Tədqiqatçı uzun əsrlik dünya ədəbiyyatı tarixinə yığcam elmi baxışdan sonra 
bildirir ki, "mifologizm həm bədii priyom kimi, həm də bu priyomun arxasında 
duran dünyagörüş (məsələ, əlbəttə, ayrı-ayrı mioloji motivlərdən istifadədə deyil) 
kimi XX əsr ədəbiyyatının səciyyəvi hadisəsidir" (1,295). Bütün bu deyilənlərdən 
bir daha aydın olur ki, bütün fərqli təsnifatda şərhinin mövcudluğuna baxmayaraq, 
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mifologiyanın yazılı ədəbiyyatda iştirakı ən ümumi şəkildə iki formada təzahür edir. 
Hər iki təzahür formasından – qeyri-ixtiyari və məqsədli şəkildə mifologizmdən 
yararlanmanın özü də ən müxtəlif şəkildə özünü göstərə bilir.  

Bu cəhət mifologizmdən məqsədli şəkildə istifadə prosesi üçün daha səciyyə-
vidir. Sənətkarın D.Defo kimi ("Robinzon Kruzo") dünyanın və insanın yaradılması 
modelindən, M.F.Axundzadə kimi ("Aldanmış kəvakib") ölüb-dirilmə, ölümün 
aldadılması kimi mifoloji motivindən, Ç.Aytmatov kimi ("Qiyamət") totem kul-
tundan, S.Əhmədli kimi ("Yasaq odunmuş oyun") mifoloji düşüncə ilə birbaşa bağlı 
xalq oyunlarından, Y.Səmədoğlu kimi ("Qətl günü") mifoloji düşüncə əsasında mi-
foloji simvol yaradılması prosesində yararlanması mümkündür.  Bundan başqa, mi-
fologiya gerçək həyatın modeli kimi götürülə, bir epizod və ya bütün əsər miqyasını 
əhatə edə, əsərin məzmun və ya ideya planı ilə bağlı ola bilər.  

E.M.Meletinski mifologiyadan yararlanmanı yalnız forma və məzmuna tam 
sadiq istinad kimi mənalandırmamışdır, eyni zamanda ilkin mənası ilə ziddiyyət 
təşkil edən məna tutumunda çıxış  edə biləcəyinə də diqqət yetirmişdir. Tədqiqatçı 
mülahizəsini əsaslandırmaq üçün F.Kafkanın əsərlərinə, xüsusən də onun "Çevril-
mə" əsərinə üz tutmuşdur. Qəhrəmanın heyvana çevrilməsini miflərdə, nağıllarda 
totem timsalında yenidən dirilməsi kimi qiymətləndirən tədqiqatçı yazıçının əsərin-
də mif bazasında "anti-mif" yaradıcılığı iddiasını irəli sürmüşdür və "anti-mif" 
tezisini də bununla əsaslandırmışdır ki, mifdə totem timsalında dirilən obrazlardan 
fərqli olaraq, Qreqor Zamzanın çevrilməsi və sonda ölməsi onun yaxınlarının 
sevincinə səbəb olur. 

Göründüyü kimi, mifologiyanın yazılı ədəbiyyatla qarşılıqlı əlaqələri 
həddindən artıq zəngin, rəngarəng və fərqlidir. Son vaxtlar bu problemin 
araşdırılması sahəsində mühüm bir mərhələ başlamışdır.  E.M.Meletinskinin elmi 
araşdırmaları da təsdiqləyir ki, problemin ardıcıl və sistematik şəkildə tədqiqinə 
xüsusi ehtiyac vardır. 
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А.Ш.Гашимова  
Проблема мифологии и художественной литературы в литературоведении  (на 

основе  исследования Е.М.Мелетинского "Поэтика мифа") 
Резюме 

 
В статье на основе  исследования Е.М.Мелетинского "Поэтика мифа" ис-

следуется взаимосвязь между мифологией и литературы, подробно освещает-
ся роль мифологии как фундамент фольклора в формировании и развитии ху-
дожественной литературы.  

 
A.Sh.Hashimova 

The problem of mythology and imaginative literature in the study of literature 
(based on "Poetics of the Myth" study of E.M.Meletinskiy) 

Resume 
 

The interrelation between mythology and literature are studied, the role of 
mythology is particularly lighted up as the foundation of folklore in the formation 
and development of imaginative literature in the article based on "Poetics of the 
Myth" research of E.M.Meletinskiy.  

 
Rəyçi:              M. İmanov 
               filologiya elmləri doktoru 
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