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ZƏNGƏZUR ƏRAZİSİNİN FİTONİMİK
ORONİM VƏ OYKONİMLƏRİ
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Azərbaycan ərazisinin təbiətinin son dərəcə rəngarəng olması bu ərazinin toponimiyasını da çeşidli və rəngarəng olmasını şərtləndirir. Yer kürəsinin əksər bitki
örtüyünə Azərbaycanda, eləcə də Zəngəzur bölgəsində təsadüf olunur. Zəngəzurun
toponimlə sistemində bir sıra yaşayış məntəqələri var ki, onlar bilavasitə k cümlədən də tədqiq olunan ərazinin bitki və ağac örtüyünün çox və zəngin olması fitotoponimlərin də rəngarəng olmasını şərtləndirmişdir.
Zəngəzurun toponimiyasında fitonimlər – bitki örtüyünün əks etdirən adlar
bölgənin ümumən fitonimlərini əks etdirir. Belə ki, hər mikrobölgənin də (dağ,
aran, quzey, güney) özünəməxsus fitonimləri mövcuddur və təbii ki, toponimiyada
əks olunmaqdadır.
Aborigen əhalisi əsasən türklərdən ibarət olan Zəngəzur ərazisinin florası
onun toponimlərinə tam uyğun gəlir. Fitonimik toponimlərin də dil mənsubiyyəti
tarixən türk sözlərindən ibarətdir.
Zəngəzur ərazisinin indi ermənilərdə qalan (işğal olunan) Kafan, Gorus, Sisyan və Meğri formalaşmışdır. 1988-ci ilə qədər kənd qalmaqda idi.
Armudlu kəndi və çayı - Kafan kəndi ərazisindədir. Fitooykonim və fitohidronim kimi qeyd olunub. Baldırğanlı dağının ətrafında yerləşmişdir.
Giləmeşə - Qafan rayonu ərazisindədir. Ölü kənddir. Ermənilər tərəfindən
dağıdılmışdır.
Görünür, bu ərazidə giləmeyvə tipində olan meşəlik olmuşdur. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Gorus rayonu ərazisində Qaragiləlik adlanan fitooronim də var.
Bütün ağaclar yalnız qaragilə tipli (mənşəli) ağaclardan ibarətdir.
Əzgilli – Qafan rayonunda bir kənd adıdır. Oxçu çayının sahilində yerləşir.
Ola bilsin ki, Əskil//Əzgil adlı türk mənşəli tayfanın adı ilə bağlı olsun.
Baldırğanlı Qafan rayonu ərazisindədir. Bu ərazidə yaşayış məskənlərinin
qalıqları var, fitooykonimdir. Baldırğan dağlıq ərazidə, sulu yerdə bitən müalicəvi
əhəmiyyətli bitkidir. Relyefə uyğun bitən bitkinin adı fitotoponimdə əks olunmuşdur.
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Almalıq – bu tipli fitotoponim bölgənin ərazisində areal xarakterlidir. Oykonim olmuş, 1918-ci ilin erməni soyqırımının qurbanı olmuşdur. Sisyan rayonu ərazisində də Almalıq fitooykonimi qeyd olunmuşdur.
Gorus rayonu ərazisində böyük bir ərazisinin Şurnuxlu kəndinə aid olan bir
ərazidir. Mərcimək əkildiyindən bu yer Mərcimək yurdu adlanmışdır.
Şamsız – kənd adıdır. Gorus rayonu ərazisindədir. Bizə belə gəlir ki, “şam”
bitkisinin adı ilə bağlıdır. Bu ərazidə şam ağacı yoxdur.
Meğri rayonu üzrə.
Gül – Azərbaycan kəndi olmuş, sonradan ərazinin adı Almalıq adlanır
(Şurnuxu kəndi yaxınlığında). Almalıq düzəltmə quruluşlu sözdür. Alma+lıq
ünsürlərindən ibarətdir.
Gorus rayonu üzrə. fitohidronim kimi qeyd olunub. Baldırğanlı dağının
ətrafında yerləşmişdir.
Giləmeşə - Qafan rayonu ərazisindədir. Ölü kənddir. Ermənilər tərəfindən
dağıdılmışdır.
Görünür, bu ərazidə giləmeyvə tipində olan meşəlik olmuşdur. Yeri
gəlmişkən, qeyd edək ki, Gorus rayonu ərazisində Qaragiləlik adlanan fitooronim
də var. Bütün ağaclar yalnız qaragilə tipli (mənşəli) ağaclardan ibarətdir.
Əzgilli – Qafan rayonunda bir kənd adıdır. Oxçu çayının sahilində yerləşir.
Ola bilsin ki, Əskil//Əzgil adlı türk mənşəli tayfanın adı ilə bağlı olsun.
Baldırğanlı Qafan rayonu arasında fonetik və semantik əlaqə mövcuddur.
Çimən//Çəmən – Zəngəzur bölgəsinin toponimiyasında tərkibində
çimən//çəmən nomenli coğrafi obyektlər. Bu ərazidə yaşayış məskənlərinin qalıqları
var, fitooykonimdir. Baldırğan dağlıq ərazidə, sulu yerdə bitən müalicəvi həmiyyətli
bitkidir. Relyefə uyğun bitən bitkinin adı fitotoponimdə əks olunmuşdur.
Alçalı – Zəngəzurda kənd olmuşdur. Fitooykonimdir, 1918-ci il vandalizminin qurbanı olmuşdur. Ağbulaq kəndinin yaxınlığındadır. Düzəltmə sözdür: alca + lı
ünsürlərindən ibarətdir.
Əzgillik – fitooronimdir. Gorus
Almalıq – bu tipli – fitooronimdir. Gorus rayonu ərazisinin Şurnuxlu kəndinə
aid olan bir ərazidir. Mərcimək əkildiyindən bu yer Mərcimək yurdu adlanmışdır.
Şamsız – kənd adıdır. Gorus fitotoponim bölgənin ərazisində areal xarakterlidir. Oykonim olmuş, 1918-ci ilin erməni soyqırımının qurbanı olmuşdur. Sisyan rayonu ərazisində də Almalıq fitooykonimi qeyd olunmuşdur.
Gorus rayonu ərazisində böyük bir ərazinin adı Almalıq adlanır (Şurnuxu
kəndi yaxınlığında). Almalıq düzəltmə quruluşlu sözdür. Alma+lıq ünsürlərindən
ibarətdir.
Gorus rayonu üzrə. rayonu ərazisindədir. Ağvanlı kəndinin yaxınlığındadır.
Böyük bir ərazinin bitkisi əzgildən ibarətdir.
Mərcimək yurdu rayonu Bənövşəbust adlanan kənd olmuş, 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. Bu fitooykonimin birinci komponenti bənövşə adı ilə
bağlıdır. “Bust” ünsürünün mənası fars dilində kiçik təpəcik deməkdir. Yəqin ki,
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məkan anlamını bildirən –lıq4 şəkilçisinin ifadə ərazisindədir. Bizə belə gəlir ki,
“şam” bitkisinin adı ilə bağlıdır. Bu ərazidə şam ağacı yoxdur.
Meğri rayonu üzrə.
Gül – Azərbaycan kəndi olmuş, sonradan ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır.
Rəsmi sənədlərdə etdiyi mənanı bildirən bir ünsürdür. Bənövşə tənəsi bənövşəlik
mənasındadır.
Bizə məlum olan fitocoğrafi adlarda Azərbaycan florasının – bitkilər
örtüyünün xəritəsini çəkmək mümkündür.
Zəngəzurun ərazisinin coğrafi adları sırasında fitotoponimlərdən biri də
Pərinc adlanan coğrafi obyektdir. Pərinc adlanan 2 bölgə var ki, bu da həmin bitkiyə önəm verilməsi ərazisində adı rus rəsmi sənədlərində qeyd olunan fitotoponimlərdən biri də Arpalıq adlanır. Bu Gorus rayonu Şurnuxu kəndi yaxınlığında böyük
bir ərazisi olan əkin yerinin (arpa əkilən yerin) adıdır. Bu mikrotoponimlərin dil
mənsubiyyətinə gəlincə, hər iki bitkinin adı türk mənşəlidir.
Arpalıq quruluşca düzəltmə söz olub, iki hissədən -arpa və -lıq şəkilçisindən
ibarətdir.
Zəngəzurun Azərbaycan ərazisindəki (Qubadlı, Zəngilan və Laçın rayonları
üzrə) fitooronimiyasını və fitooykonimlərini nəzərdən keçirdikdə aşağıdakı mənzərənin şahidi olarıq.
Qarağac – Respublikamızın ərazisindəki meşələrdə qarağac bitkisinin müxtəlif növünə rast gəlirik. Qarağac fitooykonim kimi Qubadlı rayonu ərazisindədir
(Qarağac kəndi). Eyni zamanda Laçın rayonu ərazisində (Qarağacı çuxur), Qubadlı
və Zəngilan ərazisində (Qarağac dərəsi), Qarağacla bağlı fitooronim var (çuxur,
Zelinskinin tədqiq etdiyi siyahıda da rast gəlirik.
Gorus rayonu
Dağdağan –
Rayonu ərazisində), Armudlu düzü (Qubadlı rayonu ərazisinin Göyərabas,
Seytaş, Əyin kəndi ərazisində).
Armudlu kəndi (Qubadlı rayonu ərazisində) qeydə alınmışdır.
Zoğal – bu o cümlədən Zəngəzur) ərazisində dağdağan bitkisinin adı ilə
əlaqədar olaraq aşağıdakı oronimlərə rast gəldik. Dağdağan dərəsi (Qubadlı və
Zəngilan rayonları ərazisində) bu bitkilərin adı ilə bağlı fitooronimlər də geniş
yayılmışdır. Zoğal dərə (Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları) adı ilə bağlı zoğal
bitkisinin adını əks etdirir. Azərbaycan (ərazidədir.
Palıd ağacının adını əks etdirən coğrafi obyekt bu ərazidə palıd bitkisinin adı
ilə bağlıdır. Palıd dərəsi fitooronimi Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazisində qeydə alınmışdır.
Alçalı – Zəngəzurda kənd olmuşdur. Fitooykonimdir, 1918-ci il vandalizminin qurbanı olmuşdur. Ağbulaq kəndinin yaxınlığındadır. Düzəltmə sözdür: alca + lı
ünsürlərindən ibarətdir.
Əzgillik – fitooronimdir. Gorus rayonu ərazisindədir. Ağvanlı kəndinin yaxınlığındadır. Böyük bir ərazinin bitkisi əzgildən ibarətdir.
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Mərcimək yurdu – fitooronimdir. Gorus rayonu ermənilər istər rəsmi sənədlərdə, iastərsə də tədqiqatında rast gəlinmişdir. Əskər şəkilçisinin ifadə etdiyi mənanı
bildirən bir ünsürdür. Bənövşə tənəsi bənövşəlik mənasındadır.
Bizə məlum olan fitocoğrafi adlarda Azərbaycan florasının – bitkilər örtüyünün xəritəsini çəkmək mümkündür.
Konkret regionda mövcud olan ümumi fitonimlərdən Çiməni, Keşiş Çiməni,
Cilli çiməni, Qəhrəman çiməni (oronim), Qaraçimən oykoniminə rast gəlirik (Qafan
rayonu). Ümumiyyətlə, çimən//çəmən nomenli coğrafi adlar türk toponimiyasında
geniş yayılmışdır.
Laçın rayonu ərazisində Fındıqlı gədik və Fındıqlı şam adlı oronimlər var. Ermənistanda Gorus rayonu ərazisində Fındıqlı düzü, Fındıqlıq adlı mikrofitooronim
mənası fars dilində kiçik təpəcik deməkdir. Yəqin ki, məkan anlamını bildirən –lıq4
düzəlmiş (ağac, bitki adlarından) oykonimi və yaxud oronimi şəhər, kənd, dağ, təpə,
yamac və s. komponentlərinin düşməsi nəticəsində sadə, nomensiz oykonim kimi
formalaşmışdır. Qafqazın, o cümlədən də tədqiq olunan ərazinin bitki və ağac örtüyünardır ki, bu ərazinin bü ərazisindədirtərəfindən dağıdılmışdır. Rəsmi sənədlərdə
Bənövşəbust adlanan kənd olmuş, 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır.
Bu fitooykonimin birinci komponenti bənövşə adı ilə bağlıdır. “Bust” ünsürünün ün
çox və zəngin olması fitotoponimlərin də rəngarəng olmasını şərtləndirmişdir.
Zəngəzurun toponimiyasında fitonimlər – bitki örtüyünün əks etdirən adlar
bölgənin ümumən fitonimlərini əks etdirir. Belə ki, hər mikrobölgənin də (dağ,
aran, quzey, güney) özünəməxsus fitonimləri mövcuddur və təbii ki, toponimiyada
əks olunmaqdadır.
Aborigen əhalisi əsasən türklərdən ibarət olan Zəngəzur ərazisinin florası
onun toponimlərinə tam uyğun gəlir. Fitonimik toponimlərin də dil mənsubiyyəti tarixən türk sözlərindən ibarətdir.
Zəngəzur ərazisinin indi ermənilərdə qalan (işğal olunan) Kafan, Gorus, Sisyan və Meğri formalaşmışdır. 1988-ci ilə qədər kənd qalmaqda idi.
Armudlu kəndi və çayı - Kafan kəndi ərazisindədir. Fitooykonim və
Almalıq – ümumiyyətlə, bölgə ərazisində, istər Azərbaycana aid olan, istərsə
də Ermənistan ərazisində qalan hissədə alma bitkisinin adı ilə bağlı toponimik obyektlərin sayı çox, tipi isə rəngarəngdir. Almalıq (Qafan və Sisyan rayonlarında
kənd) oykonimdir.dərə).ilə bağlıdır. Bu fitotoponimin adına XIX əsr rus rəsmi
sənədlərində S.P.
Əzgilli - əzgil bitkisinin adını əks etdirən kənd adları ilə yanaşı, mənfi və müsbət relyef formalarını əks etdirən oroqrafik adlara rast gəlirik. Qafan rayonu ərazisində Əzgilli oykonimi, Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində Əzgilli dağ, Qubadlı
rayonu ərazisində Əzgilli düzü (Göyərcik kəndi) var. Gorus rayonu ərazisində Əzgillik adlı tala var.
Ərikli – Ərik adı ilə bağlı oronimlərlə yanaşı bölgənin ərazisində fitooykonimlərə də rast gəlirik. Ərikli Laçın rayonu ərazisində mövcud kəndlərdən birinin
6
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adıdır. XIX əsr S.P.Zelenskinin tərtib etdiyi siyahıda Ərikli adına rast gəlirik. Eyni
zamanda Laçın rayonu ərazisində Ərikli dərə fitooronimə rast gəlirik.
Əncir Göyəm – bu bitkinin Qubadlının oronimiyasında azacıq fonetik fərqlə Gəyən//Gəyəm formasında işlənməkdədir. Bu, Gəyənin düzü adlanan böyük bir ərazini əhatə edir.
Fındıq ləri qeydə alınmışdı. XX əsrin əvvəllərində Qubadlı ərazisində Çiçəkli
adlı kəndi vardı. Qubadlı – Azərbaycan oronimiyasında əncir adı ilə bağlı coğrafi
adlar var. Əncir qayası şəkilçisindən ibarətdir.
Almalıq – Zəngəzurda, Sisyan rayonu ərazisindədir. 1918-ci ilin erməni
vandalizminin qurbanı olmuşdur.
Alçadərə Məzməzək – dağıdılmış kəndlərdən biridir. Erməni vandalizminin
qurbanı olmuşdur. Sisyan rayonu ərazisindədir. Ölü kənddir.
Qafan rayonu üzrə Çiçəkli – Türk dillərində geniş yayılan fitonim mənşəli
etnonimlərdən biri çiçəkdir. Bəri başdan qeyd adı ilə bağlı bir qisim mikrooronim
yaranmışdır.
Çinarlı (Cibikli) toponimi də fitooykonimlərdən birinin adıdır. Bu kəndin adı
S.P.Zelenskinin siyahısında qeyd edir ki, XIX əsrdə İrəvan quberniyasında Dərə Çiçək və Baş Çiçək adlı oykonimvə Əncirli dərə çəkilir. Düzəltmə sözdür, iki tərkib
hissədən çinar və -lı edək ki, Salur Qazanın anasının adı Çiçəkdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da Banu Çiçək adlı personaj var.
İ.Cəfərsoylu oronimi Laçın rayonu ərazisindədir.
ərazisində Çiçəkli, Dərə Çiçək, Baş Çiçək adlı coğrafi obyek rayonlarının
fitotoponimlərinin tərkibini ümumən nəzərdən keçirdikdə aşağıdakı mənzərənin
şahidi olduq.
Sisyan rayonu üzrə (Sisakan üzrə)
Armudlu – Sisyan rayonunda ermənilər tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan
kəndi 1918-ci ildə dağıdılmışdır, lal toponimlərdəndir. Düzəltmə quruluşludur.
Armud + lu.
Qoz – Qoz bitkisi (El arasında cəviz//ceviz) Azərbaycan ərazisində geniş
yayılmışdır. Bu bitkinin adı ilə həm oronimik, həm də oykonimik coğrafi adlara rast
gəlirik. Laçın rayonu ərazisində Qozdərə kəndi mövcuddur. Zəngilan rayonu ərazisində Qozlu qaya, Qozlu dərə - rəsmi mənbələrdə aşağıdakı fitooykonimlər qeydə
alınmışdır.
Çiriş – Kurud kəndinin yaxınlığındadır. Çiriş bir bitki adıdır ki, bu ərazi kəndin bitki örtüyünə əsasən tləri fitooronim kimi görünsə də, əslində türk mənşəli etnonimlərdən birinin adıdır. Çiçək və Sisak tün ağacları yalnız fındıq bitkisindən ibarətdir. adlı mənfi müsbət relyefi ifadə edən obyektlər var. Qubadlı rayonu Setyas
kəndi yaxınlığında Cəvizli dərə, Gorus rayonu ərazisində Cevizlik adlı mikrooronimlərə rast gəlirik. Süsən bitkisinin adı ilə - Zəngilan rayonu ərazisində Süsən dağı
və Süsən meşəsi adlı oronim əks olunmuşdur.
Qeyd edək ki, göstərilən nümunələr bu ərazinin fitonimlərinin çox az bir qismini Zəngəzur bölgəsinin toponimiyasında bu və ya digər formada, az və çox dərə7
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cədə əks olunmuşdur. Arpalıq əhatə edir. Bu istiqamətdə ayrıca toponimik tədqiqatın aparılmasına ehtiyac duyulur.
Bu ərazinin florası onun toponimiyasına qismən uyğun gəlir. Dağlıq ərazisinin özünəməxsus florası, aran və meşəlik zonasının öz bitkilər aləmi var. Bunlar–
Arpa bitkisinin adı ilə əlaqədar yaranmışdır. Bu fitooronim hətta XIX əsr rus rəsmi
sənədlərində S.P.Zelinskidə qeydə alınmışdır. Gorus rayonu ərazisindədir.
Tütün adı ilə bağlı fitooronimlər də Zəngəzur toponimiyasında qeydə alınmışdır. S.P.Zelinskidə Tütün yeri adlanan fitotoponim vardır ki, bu da Gorus rayonu
Ardıclıdır. Vaqazin kənd sovetliyi ərazisinə daxildir.
Narıc//Narışlar adlı oykonim də fitotoponimlər sırasına daxildir. Narıngi bitkisinin adı ilə bağlı olan bu toponim Laçın rayonu ərazisindədir.
Ümumiyyətlə, Zəngəzur ərazisinin ərazisindədir. Gorus rayonunda Şurnuxu
kəndində və onun ətrafında tütün əkilməsinin şahidiyik.
Laçın rayonu ərazisində ardıc adı ilə bağlı fitooykonimə rast gəlirik. Bu kəndin ad relyefi rəngarəng olduğu kimi, onun fitonimlər sistemi də rəngarəng və zəngindir.
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Zangazaur fitonomic Names
Summary
A lot of toponyms expressing the beauty of fito nature of Zangazur are shown
in this article.Nature colorfulness of Zangazur Region caused this region’s toponomy richness. Fitonyms in Zangazur toponomy show the total fitonomy of the region.Such as:Armudlu,Almalig,Findiglig,Gozlu dara,the mountain Susan etc.
Rəyçi: İ.Bayramova
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X.ABDULLAYEVA
XIII-XIV ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNDƏ TABELİ
MÜRƏKKƏB CÜMLƏ KOMPONENTLƏRİNIN İNVERSİYASINDA
AKTUALLAŞMANIN ROLU
Açar sözlər: Tabeli mürəkkəb cümlə, aktuallaşma, invesiya, poetik funksiya,
Azərbaycan ədəbi dili.
Key words: compound sentences, communicative aspects, inversion, poetic
function, Azerbaijani literary language.
Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, актуализация, инверсия, поэтическая функция, Азербайджанский литературный язык.
Məlumdur ki, tabeli mürəkkəb cümlənin (TliMC) tərkib hissələri təklikdə
həm məna və intonasiya bitkinliyindən, həm də kommunikativ müstəqillikdən məhrumdur və birlikdə forma və məna cəhətdən vahid bütöv təşkil edərək bir mürəkkəb
fikri ifadə etməyə və informasiya şəklində ötürməyə xidmət edir. (1, s.8; 2, s.3; 3,
s.3) Lakin bu funksiyanı yerinə yetirməkdə həmin komponentlər müxtəlif rola malikdir. İnformativ yükün baş və budaq cümlədə paylanması onların mürəkkəb cümlə
daxilində tutduğu mövqedən birbaşa asılıdır. Cümlədəki informativliklə bağlı olan
aktual üzvlənmə TliMC-nin komponentlərinin sırası ilə müəyyən olunur. Aktual
üzvlənmə baxımından cümlədə yeni informasiyanı bildirən rema, məlumdur ki,
Azərbaycan dili cümləsində sona doğru meyl edir. Deməli, TliMC-də postpozitiv
mövqe tutan tərkib hissə - istər baş, istərsə də budaq cümlə - rema olur, yəni
TliMC-nin daşıdığı ümumi informasiyanın əsası onda toplanır. Prepozitiv tərkib
hissə isə remanın ayrılmasına xidmət edən temanı, yəni artıq məlum olanı bildirir.(4, s.320; 5, s.108-109; 6, s.92) Dildən istifadə edənin bu imkanlardan öz məqsədinə uyğun şəkildə yararlanması isə tamamilə subyektiv xarakter daşıyır. Belə ki,
dildən istifadə edən kommunikativ məqsədindən asılı olaraq TliMC-nin bu və ya digər struktur tipindən istifadə edə və ya tərəflərinin obyektiv ardıcıllığını dəyişə bilər. Belə inversiya etmə meyli isə daha çox danışıq dilində və danışıq dilinin təsiri
güclü olan digər üslublarda hiss olunur.
XIII-XIV əsrlərin bədii üslubunda işlənən inversiyalı TliMC-lərdə komponentlərinin mövqeyi özünəməxsus ünsiyyət forması olan şeir dilində kommunikativ
məqsədin ifadəsinə imkan yaradır.
Anın keyfiyyəti bulunmadı hiç,
Məkani qandadur bilinmədi hiç. (“Dastani Əhməd Hərami”s.19)
Baş cümlə+budaq cümlə strukturlu mübtəda budaq cümləli bu TliMC-də
inversiyanın əsas səbəbi iki misranın qafiyə quruluşudur. Lakin epik poemanın qafiyə seçimində şairin tez-tez – hər ikimisralıqdan sonra dəyişiklik etmək imkanının
olmasına baxmayaraq, bu inversiyaya getməsi, söz yox ki, digər tərəfdən həm də
kommunikativ məqsəddən asılıdır. Burada şair budaq cümlədəki məlumatdan (məkani qandadur) daha çox baş cümlədəki məlumata (bilinmədi hiç) diqqət çəkmək istəmişdir. Ona görə də ədəbi dil normasına uyğun postpozitiv mövqedə olmalı budaq
cümləni prepozisiyaya inversiya etmişdir. Beləliklə də, budaq cümlədəki məlumat
ümumi informasiyanın teması, baş cümlə isə reması olmuşdur.
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Belə inversiyaya struktur tələblərin daha ciddi gözlənildiyi lirik şeir dilində
də təsadüf edilir:
Gözün könül qanını içdi, bunca yıllardur,
Dəmidürür totağundan bu qana qana gərək. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.415)
Nümunədə kommunikativ məqsədin baş və budaq cümlələrin inversiyasında
mühüm rol oynaması barizdir. Belə ki, qəzəlin beytlərində birinci misraların sərbəst
qaldığı məlumdur. Deməli, birinci misradakı normalda postpozitiv olmalı mübtəda
budaq cümləli TliMC-də baş cümlənin postpozisiyaya inversiyası şeirin struktur
tələbi ilə izah olunmur: birinci misranın necə qurulmasının şeirin qafiyə və rədif kimi vacib tələblərinə təsiri yoxdur. Burada şairin informativ yükü tərəflər arasında
bölməklə kommunikativ məqsədə nail olmaq istəyi inversiyanın səbəbidir. Müəllif
normal aktual mövqedə olan budaq cümlədəki informasiyadan (gözün könül qanını
içdi) daha çox postpozisiyaya inversiya etdiyi baş cümlədəki informasiyaya (bunca
yıllardur) diqqəti cəlb etmək istəmişdir və məqsədyönlü inversiya ilə buna nail olmuşdur: budaq cümlə TliMC-nin teması, inversiya etmiş baş cümlə isə reması olmuşdur.
Şairin başqa qəzəllərində daha maraqlı inversiya ilə rastlaşırıq:
Qarğu boyum vacibmidür qaşun içün kəman ola
Yazuğ olurmu qəmzədən canuma gər aman ola. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.438)
Cananəyə bən canı çoxdur ki, rəvan etdüm,
Canum bənüm oldur ki, cananeyi-eşqəm bən. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.30)
Burada da düzgün sıralanma Vacibmidür, qarğu boyum qaşun içün kəman ola
və Çoxdur ki, bən canı cananəyə rəvan etdüm şəklində olmalıdır. Baş cümlələrin
ədəbi dil normasını pozaraq interpozisiyada yerləşməsi, düşünürük ki, nəzmin tələblərindən başqa, həm də aktuallaşma ilə bağlıdır. Azərbaycan dili cümləsində əsas
aktuallaşma – rema mövqeyi mütləq postpozisiya və ikinci dərəcəli, nisbətən zəif
aktuallaşma mövqeyi isə mütləq postpozisiyanın bilavasitə qarşısındakı mövqedir.(9, s.101) Verilən nümunələrdə mübtəda budaq cümlələrinin ən sonda yerləşən
hissəsi bütövlükdə TliMC-nin remasıdır, onun qarşısında – zəif aktuallaşma mövqeyində olan baş cümlələr (vacibmidür, çoxdur) də remanın tərkibinə daxildir. Budaq
cümlənin prepozisyada yerləşən hissəsi isə TliMC-nin temasıdır. Buradan alınır ki,
əslində dilimiz üçün xarakterik olmayan interpozitiv baş cümlə (eləcə də budaq
cümlə) mövqeyi dildən istifadə edənin kommunikativ məqsədinə xidmət edərək bu
mövqedə yerləşən tərkib hissələrin prepozisiya mövqeyinə qarşı qoyularaq daha aydın nəzərə çatdırmaq istəyi ilə bağlıdır. Bu cümlələr ədəbi dil normasına uyğun sıralanmış olsa (Vacibmidür qarğu boyum qaşun içün kəman ola və Çoxdur ki, bən canı
cananəyə rəvan etdüm), prepozitiv baş cümlələr TliMC-nin teması və postpozitiv
mübtəda budaq cümlələr isə reması olar. Bu hal isə şairin kommunikativ məqsədinə
uyğun olmamaqla yanaşı, həm də şeirdəki ekspressivliyi azalda bilər.
Axirət darından istə hər nə məqsudun ki, var,
Dünyanın miqdarı yoxdur, keç bu bimiqdardan! (İ.Nəsimi. I cild. s.168)
Dörd cümlədən ibarət olan səbəb budaq cümləli bu TliMC-nin prepozitiv baş
cümləsi tamamlıq budaq cümləli TliMC-dir: Axirət darından istə hər nə məqsudun
ki, var. Düzgün sıralanması Hər nə məqsudun ki, var, axirət darından istə şəklində
olmalıdır. Burada inversiya aktuallaşma ilə bağlıdır. Çünki beytin birinci misrasını
təşkil edən bu tamamlıq budaq cümləli TliMC ədəbi dil normasına uyğun şəkildə
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sıralanmış olsaydı, nəzmin tələbləri çox zərər çəkməzdi, lakin şeirin ekspressivliyi
yoxa enərdi. Budaq cümlənin güclü aktuallaşma mövqeyində - postpozisiyada işlənməsi ilə şair ekspressivliyi gücləndirməyə nail olmuşdur. Nəsimidən başqa bir nümunədə tamamlıq budaq cümləli TliMC-nin baş cümləsi interpozisiyaya inversiya
etmişdir:
Həyatı Xızr ilə İsa bilir, arif necə buldu,
Rümuzi-eşq ilə irdi dodağın eyni-abından. (İ.Nəsimi. I cild. s.183)
Birinci komponentdə düzgün sıralanma Xızr ilə İsa bilir, arif həyatı necə
buldu şəklində olmalıdır. Ikinci komponent (Rümuzi-eşq ilə irdi dodağın eyniabından) isə tabesiz aydınlaşdırma məna əlaqəsi ilə birinciyə izahat verir və
sıralanma baxımından normaya uyğundur. Tərəfləri arasında bağlama vasitəsi kimi
intonasiyanın işləndiyi belə TliMC-lərin daha “çevik, elastik struktura” malik
olduğunu görürük. “Çevik strukturlu TliMC-lərdə isə baş və budaq cümlənin
müxtəlif yerləşmə variantları mümkün olur ki, bunun nəticəsində də mürəkkəb
cümlənin tərkibində budaq cümlə baş cümləyə görə prepozitiv, interpozitiv və ya
postpozitiv mövqedə işlənir”. (7, s.59) Belə çevik strukturlu cümlələrdən istifadə
edilməsi müəllifin vəzn daxilində ifadə etmə imkanlarını genişləndirir.
Növbəti nümunədə zaman budaq cümləsinin baş cümlədən sonraya inversiya
etdiyini görürük:
Nə taqəti qaldı dəxi könül elünün, çün
Hindü həbəşə qatdı yüzün türkü firəngi. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.115)
Belə inversiya budaq cümlənin informativ cəhətdən fərqləndirilməsi ilə
bağlıdır: bu halda budaq cümlə mürəkkəb cümlənin reması olur. Qeyd edək ki,
budaq cümləsi baş cümlənin konkret bir üzvünə yox, bütövlükdə məzmununa aid
olduğu belə hallarda baş cümlələrin nisbi müstəqilliyinin daha çox olması onların
postpozisiyada yer tutmasına səbəb olmuşdur. Belə baş cümlələrin həm qrammatik,
həm məna natamamlılığı yoxdur, prepozitiv budaq cümlələr isə onlardakı
informasiyanın verilməsi üçün hazırlıq rolunu oynayır. Ona görə də bu tip mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlələr inversiya etdikdə güclü aktuallaşmış olur, bu
aktuallaşmanın özü də baş cümlədəki temanı izahedici, aydınlaşdırıcı, konkretləşdirici səviyyədə olmayıb, yalnız ona əlavə edilmiş aktual informasiya səviyyəsindədir.
Baş cümlə+budaq cümlə sıralanması olan məqsəd budaq cümləli TliMC-lərin bəzən inversiya ilə işlənməsi dövrün epik şeir dilində, ümumiyyətlə, nadir hallarda görünür. Məsələn, “Vərqa və Gülşah” poemasında belə bir inversiya var:
Ta ki Gülşahı diləyə şah içün,
Gəldilər söyləməgə ol mah içün. (Y. Məddah “Vərqa və Gülşah” s.148)
Epik poemaların dilində belə inversiyanın yayılmaması onların adi nəqletmə
dili olaraq normaları daha ardıcıl izləməsi ilə bağlıdır. Məqsəd budaq cümləli
TliMC-lərdə budaq cümlənin postpozitiv mövqeyi onlarda ifadə olunan hadisə və
hərəkətin prepozitiv baş cümlədəki hadisə və hərəkətin məqsədi olaraq ondan sonra
gəlməsinə uyğun olan məntiqi ardıcıllıqla izah olunur. Nümunədən də göründüyü
kimi, prepozisiyaya inversiya etmiş postpozitiv məqsəd budaq cümləsini öz normal
mövqeyində işlətmiş olsaq belə, şeirin strukturu pozulmur: hər iki misra tam qafiyə
təşkil edir. Ona görə də belə inversiya yalnız müəllifin kommunikativ məqsədinə
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xidmət etmiş olur. Normal sıralanmada cümlənin teması olan baş cümlə belə
inversiyada rema olur.
Lirik şeir dilində isə inversiya nisbətən çox təsadüf olunur.
Ta bilələr ki, məğribin günəşi doğdu, ey qəmər,
Türfə niqabını götür, xalqa görün qəmər kimi. (İ.Nəsimi. I cild. s.100)
Ta ki, bir gəz dəxi düşə ol nəzər,
Daima əflakı dəvvar isdərəm. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.27)
Yar bizüm ilə yenə gör ki, nə al eylədi,
Ta ki, yaşum qan ola, yanağın al eylədi. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.36)
Həm Nəsimidə, həm də Qazidə ta ki bağlayıcısı ilə əlaqələnən postpozitiv
məqsəd budaq cümləsi baş cümlədən əvvələ inversiya etmişdir. Belə inversiyanın
səbəbi müəllifin kommunikativ məqsədinə xidmət edən aktuallaşdırmadır. Şair baş
və budaq cümləni inversiya edərək postpozisiyada yerləşdirdiyi baş cümlənin məna
yükünü artırmış, onu informativ mərkəzə çevirmişdir.
-sa,-sə şəkilçili prepozitiv şərt budaq cümlələrinin baş cümlədən sonraya inversiyasına, əsasən Azərbaycan danışıq dilində və bədii əsərlərdə rast gəlinir.(8,
s.103) A.N.Baskakovun fikrincə, bədii üslub sintaksisində baş verən bir sıra hadisələr kimi, inversiya da danışıq dili və ədəbi dilin yaxınlaşmasının nəticəsidir. (10,
s.77) Bu hal XIII-XIV əsrlər ədəbi dilində işlənmiş şərt budaq cümləli TliMC-lərdə
də özünü göstərir.
Eşit gəl bir həraminin sözünü,
Əgər görür isən məni yüzünü. (“Dastani Əhməd Hərami” s.22)
Həq rasulin gətirəlüm biz dilə
Gər səlavət verür isən eşqilə. (Y. Məddah “Vərqa və Gülşah” s.135)
Epik poemalardan gətirilmiş bu nümunələrdə prepozitiv şərt budaq cümləsi
mövqeyini baş cümlədən sonraya dəyişmişdir. Cümlələrdə sıralanma uyğun olaraq,
Əgər görür isən məni yüzünü, eşit gəl bir həraminin sözünü və Gər səlavət verür
isən eşqilə, həq rəsulin gətirəlüm biz dilə şəklində, yəni, ədəbi dil normasına uyğun
verilsəydi belə, şeirin strukturuna xələl gəlməzdi. Deməli, bu halda inversiya müəlliflərin nəzərə çatdırma məqsədinə xidmət etmişdir və inversiya etmiş budaq cümlə
TliMC-də yenini bildirir.
Şərt budaq cümləli TliMC-lərdə inversiya halları dövrün lirik şeirlərində daha çoxdur.
Başını top eyləgil, gir vəhdətin meydanına,
Ey könül, müştaq isən gər zülfünün çövkanına. (İ.Nəsimi. I cild. s.19)
Doyımaya bu yürəgüm oduna ahın,
Gər irürsə həva vücudına ahın. (Q.Bürhanəddin. Divan. s.65)
Nəsimi və Qazidən gətirilmiş bu nümunələrdəki inversiyada yenə aktuallaşma
rol oynamışdır, çünki bu cümlələrin tərəfləri budaq cümlə+baş cümlə şəklində
normal sıralanmış olsaydı, şeirin strukturuna xələl gəlməzdi.
Lirik şeirlərdə şərt budaq cümləsinin baş cümlədən sonraya inversiyası ilə
yanaşı, baş cümlənin hissələri arasına inversiya etməsini, yəni interpozisiyada
yerləşməsini də görmək mümkündür:
Xoşdur, əgərçi cümləsi bir yerdə cəm ola,
Avazi-cəngü nəğməvü tənbur ilən rübab. İ.Nəsimi. I cild. (s.25)
Cahanü dinü dil zülfünə, canım,
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Əgər layiq düşər, şükranəsidir. (İ.Nəsimi. I cild. s.221)
Nəsiminin işlətdiyi bu cümlələrin normal sırası belə olar: Əgərçi cümləsi bir
yerdə cəm ola, avazi-cəngü nəğməvü tənbur ilən rübab xoşdur. Əgər layiq düşər,
cahanü dinü dil zülfünə, canım, şükranəsidir. Digər inversiyalardan fərqli olaraq,
fikrimizcə, interpozisiyada inversiya birbaşa şairin aktuallaşdırma istəyi ilə bağlıdır.
Normal sıralanmada mövqeyi prepozisiya olan və bununla da müərkkəb cümlənin
teması olan şərt budaq cümləsi bu şəkildə interpozisiyaya inversiya edildikdə baş
cümlənin mütləq postpozisiyada – rematik mövqedə qalan hissəsinin qarşısında,
ikinci dərəcəli (potensial) aktuallaşma mövqeyində yerləşərək remanın tərkibinə
daxil olmaq imkanı qazanır. Birinci cümlədə baş cümlənin mütləq postpozisiyada
yerləşən mübtədası ilə, ikinci cümlədə isə baş cümlənin xəbəri ilə onların qarşısında
yerləşən şərt budaq cümlələri ümumilikdə müərkkəb cümlələrin reması olmuşdur.
Deməli, şərt budaq cümləli bu TliMC-lərdəki inversiyalarda olduğu kimi, inversiyanın nəzmin sırf quruluş tələbləri ilə əlaqəli olduğu hallarda aktuallaşma amili
paralel şəkildə iştirak edir. Çünki “...sintaktik vahidlər (o cümlədən sintaktik fiqurlar) daha çox kommunikasiya ilə, nitq fəaliyyəti ilə bağlıdır, bir sözlə nitq faktıdır.
Bədii sözün gücündən, poetik sintaksisdən söhbət gedirsə, bu zaman nitq faktı olmaq daha qabarıq nəzərə çarpır”. (11, s.9) Hər hansı sözün və ya ifadənin rədif, sözlər qrupunun həmqafiyə seçilməsi və onların uyğun baş və ya budaq cümlə tərkibində yerləşdirilməsi, həmin baş və budaq cümlənin TliMC tərkibində məhz bu mövqeni tutması təsadüfi xarakter daşımayıb, şeirin ümumi ahənginə xidmət etməklə
yanaşı, həm də özünəməxsus ünsiyyət forması olan poeziyada ünsiyyət iştirakçıları
– müəllif və oxucu arasındakı kommunikasiyanın məqsədyönlü olması ilə şərtlənir.
Nümunələrə baxaq:
Bir bütü var idi altundan məgər,
Böylə ilədirdi qandə kim, gedər. (M. Zərir “Yusif və Züleyxa”s.42)
Dedi bunlar, ya Məlik xatir sənün,
Al rəvan ol qanda dilərsə canün. (Y. Məddah “Vərqa və Gülşah” s.151)
Bu yer budaq cümləli TliMC-lərdə inversiya budaq cümlə+baş cümlə
strukturunun pozulmasına səbəb olmuşdur. Tərəflərin düzgün sıralanması birinci
cümlədə Qandə kim gedər, böylə ilədirdi, ikincidə Canün qanda dilərsə, al rəvan ol
şəklində olmalıdır. Epik poemalarda işlədilmiş hər iki cümlədə inversiyanın səbəbi
ikimisralığın qafiyələnməsidir: birinci cümlədə inversiya etmiş yer budaq
cümləsindəki gedər sözü əvvəlki misradakı məgər sözü ilə, ikinci cümlədə də eyni
vəziyyətdə olan canün sözü əvvəlki misradakı sənün sözü ilə qafiyə təşkil edir. Epik
poemalarda təsadüf etdiyimiz bu inversiyalarda nəzmin tələbləri ilə yanaşı, yenə də
müəlliflərin kommunikativ məqsədləri az rol oynamır. Həm nəzm tələblərini, həm
ekspressivliyi saxlayan bu inversiyalar həm də informasiya mərkəzinin budaq
cümlələrə keçməsinə xidmət edir.
Baş cümlə+budaq cümlə strukturlu xəbər budaq cümləli TliMC-lərdə çox
nadir hallarda belə inversiya baş verir:
Vərqa aydur: yüzügüm Gülşahə ver,
Kim qatündə hacətüm ancaq budur. (Y. Məddah “Vərqa və Gülşah”,s.163)
Düzgün sıralanması Vərqa aydur: qatündə hacətüm ancaq budur kim,
yüzügüm Gülşahə ver şəklində olan tamamlıq budaq cümləli TliMC-nin budaq
cümləsi olan xəbər budaq cümləsində inversiya baş cümlənin budaq cümlədən sonra
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işlənməsi ilə reallaşmışdır. Belə inversiyaların səbəbi isə, əsasən, müəllifin diqqəti
baş cümlədəki məlumatın vacibliyinə yönəltməkdir. Məhz bu nümunədə inversiyalı
struktura malik olan xəbər budaq cümləli TliMC-nin özü postpozitiv tamamlıq
budaq cümləsi şəklində işlənir: onun mütləq postpozisiyada yerləşdirilmiş baş
cümləsi ilə yanaşı, baş cümlənin qarşısında - ikinci dərəcəli aktuallaşma
mövqeyində olan xəbər budaq cümləsi də bütövlükdə mürəkkəb quruluşlu tamamlıq
budaq cümləli TliMC-nin informasiya yükündə heç də az əhəmiyyət daşımır.
Tamamlıq budaq cümləsinin prepozitiv baş cümləsi mürəkkəb cümlənin teması,
xəbər budaq cümləli TliMC şəklində formalaşmış postpozitiv budaq cümləsi isə
remasını bildirir: bu remanın tərkibinə isə xəbər budaq cümləli TliMC bütövlükdə
daxildir.
Fikrin özünəməxsus ifadəsi olan şeir dilində TliMC-nin struktur tiplərində
tərkib hissələrin inversiya edilməsi bir çox hallarda əsasən cümlənin kommunikativ
məqsədinə xidmət edir.
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Kh. Abdullayeva
Role of communicative aspects in inversion of the components of compound
sentences of Azerbaijani literary language of XIII-XIV centuries
Summary
In literary language inversion of the components of compound sentences
depends on communicative aspects of component order and their poetic function.
Inversion of the components of compound sentences are explained on materials of
Azerbaijani literary language of XIII-XIV centuries from this view-point.
X. Абдуллаева
Роль актуализации в инверсии компонентов сложноподчиненного
предложения в Азербайджанском литературном языке XIII-XIV вв.
Резюме
В художественном стиле литературного языка в инверсии компонентов
сложноподчиненных предложений помимо структурно-стилистических свойств, играет роль и актуализация, которая определяется порядком компонентов.
В статье инверсия компонентов сложноподчиненных предложений объясняется с этой точки зрения по материалам Азербайджанского литературного языка
XIII-XIV веков.
Rəyçi:
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MODALLIĞIN FELİN VASİTƏLİ ŞƏKİLLƏRİ
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Açar sözlər: qrammatik kateqoriyalar, köməkçi sözlər, şəxsli fellər, felin vasitəli şəkilləri
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Ключевые слова: грамматические категории, вспомогательные слова,
личные формы глаголы, сослагательные наклонение
Dilçilik ədəbiyyatında modallığın izahı müxtəlifdir. Ən ümumi şəkildə
belə bir tərifi qəbul etmək olar ki, modallıq danışanın ifadə etdiyi nitqin (söyləmin) reallığa münasibəti deməkdir. Lakin bu tərifin özündə də bir ziddiyyət
vardır. Reallıq dedikdə obyektiv olaraq mövcud olan dünya, aləm başa düşülür.
Təbiidir ki, reallıqla obyektiv dünya, aləm heç vaxt üst-üstə düşmür. Başqa
sözlə, danışanın reallıq, obyektiv dünya haqqında fikirləri subyektiv, şəxsi mülahizə ola bilər.
Linqvistik baxımdan mübahisə doğuran cəhətlərdən biri də modallığın semantik və ya qrammatik kateqoriyaya aidliyi məsələsidir. “Dilçilik terminləri
lüğəti”ndə modallığı danışanın dediklərinə (söyləm) və söyləmin məzmunun
reallıqla münasibəti zəminində izah edir və göstərir ki, modallıq müxtəlif vasitələrlə – qrammatik, leksik yollarla ifadə oluna bilər. Belə qrammatik ifadə vasitələrinə O.İ.Musayev felin şəkillərini, modal felləri intonasiya və s. misal
gətirir. [1, s.210]
Ganşina M.A, Vasilevskaya N.M isə cümlənin modallığını ümumi semantik kateqoriya hesab edir. Modallıq söyləm vasitəsi ilə reallaşır və bütün
söyləmə aid olur. Söyləm semantik baxımdan iki hissəyə bölünə bilməz. Məna
cəhətinə görə cümlə tamdır. Semantika modallıqdan doğur və kommunikasiya
prosesində reallaşır. [3, s.94]
E.M.Gordonun, G.P.Krilovanın fikrinə görə modallıq semantik, daha dəqiq desək, semantik-kommunikativ funksiya kimi daha çox məntiqə aid edilə
bilər. Modallıq bütün cümlə boyu yayılır, lakin xüsusi ifadə vasitəsinə malik
deyil. [3, s.50]
Əlbəttə, bu fikirlə razılaşmaq qeyri-mümkündür. Modallığın istər leksikqrammatik, istərsə də prosodik və s. ifadə vasitələri məlumdur.
Semantik kateqoriya kimi modallıq ən yeni sintaksisin obyekti kimi də
tədqiq oluna bilər [4, s..62]. Törədici qrammatikalarda modallıq dərin strukturun (sintaksisin) anlayışlarından hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrinə görə səthi struktur modallığın mahiyyətini tam aça bilmir, çünki modallıq dərin strukturda, semantik qatda əks olunan semantik kateqoriyadır. Səthi strukturda modallığın ifadə üsulları və vasitələri müxtəlif ola bilər. Modallığın hər bir milli
dildə ifadəsi də rəngarəng formalara malikdir. Müasir ingilis dilində obyektiv
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modallıq tipində danışanın nöqteyi-nəzərindən deyilmiş cümlənin məzmunun
həqiqətə uyğunluğu ifadə olunur. Subyektiv modallıq tipində danışanın söyləmin məzmununa münasibəti əks olunur. Törəmə tipli modallıq daha mürəkkəb
struktura malikdir. Burada əlamətin daşıyıcısı subyektlə predikativlik əlaməti
arasında əlaqənin həqiqiliyinə münasibət bildirir. Bəzi tədqiqatçılar analoji
prosesi fərqli anlayışlarla ifadə edirlər. Burada modallıq xarici və daxili modallığa ayrılır. Xarici modallıq obyektiv və subyektiv modallığı ehtiva edir, daxili modallıq isə subyektin icra etdiyi işə münasibəti bildirir. [1, s.250]
Daxili modallıqda subyektin icra etdiyi hərəkətə mümkünlük, zərurilik,
arzu və vaciblik planında münasibəti əks olunur.
Bu çərçivədə xarici modallıq altında söyləmin həqiqətə və danışanın söyləmin məzmununa münasibəti başa düşülür.
Anlayışların müxtəlifliyinə baxmayaraq deyilənləri yuvarlaqlaşdıraraq
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, modallıq ən ümumi şəkildə iki hissəyə bölünür: obyektiv və subyektiv modallıq.
Obyektiv modallıq obyektiv reallığı (həqiqəti) əks etdirir. Subyektiv modallıqda danışanın münasibəti hiss olunur. Subyektiv modallıqda danışanın
söylədiyi fikrə inamı /inamsızlığı, deyilən fikirlə razılaşması/ razılaşmaması öz
əksini tapır.
Mоdаllıq kаtеqоriyаsının ifаdə vаsitələrindən ən əsаsı fеlin şəkilləridir.
Fеlin хəbər şəkli hərəkətin rеаl оlduğunu göstərir. Dаnışаnın və yахud yаzаnın
bu hərəkəti rеаl hərəkət kimi təqdim еtməsini qеyd еtmək mühüm əhəmiyyət
kəsb еdir. Çünki əgər bir fеlin хəbər şəklinin аncаq rеаl hərəkət ifаdə еtdiyini
söyləsək, dаnışаnın səhv еdə biləcəyini imtinа еtmiş оlаrıq. Məsələ burаsındаdır ki, qrаmmаtik yахud bütövlükdə götürülsə dilçilikdə vеrilən məlumаtın tаm
həqiqi оlmаsını nəinki хəbər şəkli həttа fеlin hеç bir şəkli hökm vеrə bilməz.
Qrаmmаtikаyа istinаd еtsək bu nöqtеyi nəzərdən vаcib оlаn хüsusiyyət, bu və
yа digər müəllifin cümlədə hаnsı mənаnı nəzərdə tutmаsındаn аsılıdır. Fеlin
хəbər şəklinin mənаsı bеlə bir şübhəni də аşkаr еdir ki, bəs şərt budаq cümlələrində işlənən хəbər şəkli hərəkətləri ifаdə еdir. Məsələn:
I will speak to him, if I meet him.
Bu cümlədə hər iki hərəkət fаktı dеyil mümkünlüyü ifаdə еdir. Yəni bu
cümlədə “bəlkə gördüm, bəlkə yох” mənаsını ifаdə еdir. Аncаq qrаmmаtik fоrmа dəyişmir, fеl хəbər şəklində durur. Fеlin şərt mənаsı bаğlаyıcı vаsitəsilə
göstərilir və о, cümlədə mоdаllıq mənаsını, yəni gümаn mənаsının ifаdə istifаdəçisi kimi çıхış еdir. Bu bеlə bir nəticəyə gətirib çıхаrır ki, ümumiyyətlə gələcək zаmаnın хəbər şəklində, indiki və kеçmiş zаmаndаn fərqli оlаrаq mоdаllıq
mənаsı vаr. Kеçmiş zаmаndа хəbər şəkli gələcək zаmаndаn fərqli оlаrаq hərəkətin rеаllığını dаhа qəti bildirir. Bundаn bаşqа gələcək zаmаndа mоdаllıq mənаsının оlmаsını sübut еdən bаşqа hаllаrа dа rаst gəlmək оlаr. Əvvəlа gələcək
zаmаn fоrmаsının indiki zаmаnа аid оlаn hərəkəti bildirməsi о hərəkətin qеyrimüəyyən оlduğunа, mümkün оlmаmаsınа dəlаlət еdir. Məsələn:
The House will know that….cümləsi əvvələr –“It will appear afterwards
that you know” kimi mənаnı ifаdə еdirdi. Məsələn:
You will not have spoken to her mother yet –cümləsi –Probably you have
not spoken to her mother yet –mənаsındа işlənmişdir. Bеləliklə, həm gələcək
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zаmаn, həm də gələcək bitmiş zаmаn müəyyən mənаdа mоdаllıq ifаdə еdən çаlаrlıqlаrа mаlikdirlər. Bеlə mоdаllıq dildə işlənən bir çох həm qrаmmаtik, həm
də lеksik birləşmələrdə özünü göstərir. İngilis dilinin zаmаn kаtеqоriyаsı
sistеminin şəkil ilə dахili аsılılığı fеlin хəbər şəklində dаhа аydın özünü göstərir. Bunun səbəbi оdur ki, fеlin хəbər şəkli yеgаnə şəkildir ki, hərəkəti rеаl оlаrаq, fаkt оlаn hərəkət kimi təqdim еdir. Qеyri–rеаl оlаn mümkün, аrzu оlunаn
hərəkətlərdə isə tаm zаmаn хаrаktеristikаsı оlmur. Fеlin хəbər şəkli müаsir ingilis dilində gеniş işlənir. Оnun üç əsаs zаmаnı, üç köməkçi zаmаnı, iki tərz
fоrmаsı və iki növ fоrmаsı vаr. Məsələn:
The forces of the peace compare growing in number and strength from
day to day. The sun had not quite set, and its last smoky radiance stagnated
into the burnished autumn Woods. (Dickens) I shall act and I shall act promptly. (Maugham) There is a girl in Goya picture at Madrid who’s like me Father says. (Twain Mark)
Fеlin əmr şəkli ingilis dilində hеç bir şəkilçi, yахud sоnluq qəbul еtmədən düzəlir. Bu şəkil bаşqа, şəkillərdən bir çох cəhətlərə görə fərqlənir. Əmr
şəklinin şəхs, kəmiyyət, zаmаn və tərz kаteqоriyаlаrı yохdur. Əmr şəkli аncаq
əmr cümlələrində işlənir. Bu tipli cümələlərin mübtədаsı оlmur. Аncаq bəzən
еmоsiоnаl nitqdə əvəzlik işlənə bilər. Məsələn:
“But Fessie”–he pleaded going towards her. You leave me alone” she
cried out loudly. (Jack London)
Bu хüsusiyyətlərinə görə fеlin əmr şəklinin şəkil kаtеqоriyаsınа аid еdib–
еtməmək məsələsi həmişə mübаhisə yаrаtmışdır. Fеlin şəklinin əvvəldə vеrilmiş tərifini nəzərdə tutsаq fеlin əmr şəklinin оlmаsınа şübhə оlа bilməz.
Fеlin Sаbcаnktiv şəkli.
Subjunctive Mood аdlаnаn fеlin şəkli bir çох çətin prоblеmlərlə rаstlаşır.
Əsаs çətinlik оndаn ibаrətdir ki, fеlin fоrmа və mənаsı аrаsındа qаrşılıqlı əlаqə
yохdur. Fоrmаdаn аsılı оlmаyаrаq iki və dаhа аrtıq mənаyа mаlik оlаn bir fеlin
işlənməsi bu şəkil üçün хаrаktеrikdir. Məsələn:
I think we should come here again tomorrow. If we knew that he wants us
we showed come to see him.
How interesting that we should come at the very moment when you were
talking about US.
Vеrilən misаllаrdа işlənən “should” fеli birinci cümlədə mоdаl fеli ought
to kimi işlənmişdir və Аzərbаycаn dilinə “gərək” sözü ilə tərcümə еdilə bilər.
Ikinci cümlədə should fеli şərt bildirir, hərəkətin icrаsı müəyyən şərtlə
əlаqədаrdır.
Üçüncü cümlədə isə should fеli аrtıq bаş vеrmiş hərəkəti bildirir.
Еyni hаdisəni biz would fеlini müхtəlif kоntеkslərdə işlənməsi zаmаnı dа
müşаhidə еdə bilərik. Аşаğıdаkı iki cümləni müqаyisə еdək. Məsələn:
I suggest that he go. I suggest that he should go.
Birinci vаriаntın American English üçün tipik оlduğu, ikinci vаriаntın isə
British English оlduğunu qеyd еtmək оlаr.
Bеləliklə Ingilis dilinin müхtəlif sistеmli fеl şəkillərinə mаlik оlmаsınа
gəlib çıхırıq və Ingilis dilinin qrаmmаtikаsının şəkil bəhsi hаqqındа fikirlərin
müхtəlifliyi dərhаl nəzərə çаrpır. Təbii ki, bu məsələlərin həllində bir yоl, həm
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mənа, həm də fоrmа аrаsındа müəyyən, hаmı tərəfindən qəbul еdilə biləcək bir
əlаqə оlmаsı dаhа məqsədəuyğun оlаrdı.
He lived here five years ago.
I knew it all along– cümlələrində fеlin хəbər şəkli –If he lived here he
would come at once. If I knew his address I should write to him –cümlələrində
fеlin Subjunctive Mood şəkli işlənmişdir.
Fоrmаcа еyni оlаn lived, knew fеlləri ikinci misаllаrdа həm də yеni mənа
kəsb еtmişlər. Еyni vəziyyəti аşаğıdаkı misаllаrdа dа görmək оlаr. Məsələn:
I said I should go at once.
I should go if I knew the place.
Whom should I must but him.
Sintаktik kоntеkstdən аsılı оlаrаq should fеli müхtəlif mənаlаrdа
işlənmişdir.
Fеlin şəkillərinə müхtəlif dilçilərin münаsibəti müхtəlif оlmuşdur.
M.Döyçbеyin 16 şəkil fоrmаsındаn А.Smirnitski 6 şəkil fоrmаsındаn və
nəhаyət fеlin 3 şəkil fоrmаsındаn ibаrət оlduğunu söyləyən аlimlər də
оlmuşdur. Bu аlimlərin hər birisi öz sistеmlərinin dоğrü оlduğunu sübut еdəcək
dəlillər gətirir. [90.420]
Prоfеssоr B.Ilyiş özünün iki sisitеmli fеl şəklini təklif еdir. О, əvvəlcə fеl
şəklini mənаyа görə müəyyənləşdirir və bu bаşlıqlаrı аltındа аşаğıdаkı şəkillərdən dаnışır. [38.210]
Mübtədаsız işlənən, hеç bir sоnluğu оlmаyаn, hеç bir köməkçi fеli оlmаyаn əmr şəkli.
Show me the map of England.
Watch the traffic lights.
Hеç bir sоnluğu оlmаyаn, köməkçi fеli оlmаyаn şərаitdən dоğаn mümkünlük və yахud məqsəd ifаdə еdən:
It is necessary he come
It is recommended all should take part in this work. May your dreams
come true.
Qеyri-rеаl şərt ifаdə еdən və yаlnız budаq cümlələrində işlənən fоrmа.
If he came home early he would find me at home tomorrow. If you had
told me beforehand I should have brought the book for you. I should be sorry if
you thought ill of me. Perhaps if you explained yourself a little more fully, I
should comprehend better (Foster E.M.).
Bundаn əvvəlki hissədə qеyd оlunduğu kimi mоdаllığın əsаs istifаdə vаsitəsi fеlin qеyri-rеаl şəkilləridir. Qеyri-rеаl şərt fоrmаlаrı hərəkəti rеаl hаldа
dеyil, аncаq dаnışаnın fikrində tutduğu yа аrzu, məqsəd, gümаn, şübhə, həqiqətə zidd оlаn, yа dа prоblеm şəklində оlаn hərəkətləri bildirmək üçün işlənir.
Əmr şəklində оlаn hərəkət dаnşаnın təkidi ilə dinləyən tərəfindən mütləq yеrinə yеtirilməlidir. Subjunctive Mood ilə vеrilən hərəkət isə dаnışаnın аrzusunu
dinləyənə çаtdırır, оnun icrаsı isə yа həqiqətə zidd оlur, yа dа prоblеm hаlındа
qаrşıyа qоyulur. Məsələn:
I wish it were spring all the year round.
Bu cümlədə mən dinləyənə аncаq icrаsı qеyri mümkün оlаn аrzumu bildirirəm.
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It is impossible that he should have said such a thing –cümləsində şübhə
mənаsı vеrilib.
If it were not so cold, I should go out –cümləsində mümkünlük ifаdə еdilmişdir.
Qеyri–rеаl hərəkətləri ifаdə еtmək üçün Аzərbаycаn dilində –sа, –sə
şəkilçiləri, rus dilind isə fеlin kеçmiş zаmаn fоrmаsı ilə ədаtı işlənir. Bu ədаtın
yеri qəti dеyil, həttа bəzən bаğlаyıcıyа birləşərək “чтобы” şəklində işlənir.
Rus dilində bu şəklə şərt şəkli dеyilir və оnun yаlnız iki mənаsı vаr: şərt və аrzu. İngilis dilində isə Subjunctive Mood həm sintеtik, həm də аnаlitik fоrmаlаra mаlikdir. Bеlə ki, qədim ingilis dilində Subjunctive Mood-un yаlnız sintеtik
fоrmаlаrı оlub, zаmаn kеçdikcə şəkilçilər аtılıb və хəbər şəkli ilə şərt şəkli аrаsındа fərq оlmаyıb. Məsələn:
I suggest that they go there at once.
If only I knew about it.
I wished that were with us again.
Muаsir ingilis dilində Subjunctive Mood fоrmаlаrındаn çох аz əlаmət qаlıb. Məsələn:
I wish it were summer again.
We demand that the atom be banned.
Bu tаriхi dəyişikliklər nəticəsində qеyri-rеаl hərəkətləri bildirmək üçün
müаsir ingilis dilində müхtəlif fоrmаlаr işlənir:
Fеlin dəyişməyən fоrmаsı gümаn və qеyri-müəyyənlik ifаdə еdir. Məsələn:
They proposed that he go there.
It is strange that he be late.
They insisted that the question be discussed at the meeting.
Bütün şəхslər üçün were fоrmаsı indiki zаmаnа аid оlub qеyri-rеаllıq bildirir.
I wish he were here.
If she were at home, he would see her.
Bu tаriхi dəyişikliklərə nəzər sаlsаq görərik ki, zаmаn əlаmətləri оlаn he
be –he were; we have –we had mоdаllıq bildirən əlаmətlərə çеvrilmişdir.
Белий В.В be, have fоrmаsını Subjunctive I; were, had fоrmаsını isə
Subjunctive II аdlаndırır. Bunlаr müхəlif mоdаllıq mənаlаrınа mаlikdirlər.
Subjunctive I dаhа çох yеrdə, yüksək nəsr əsərlərində, rəsmi sənədlərdə, sаzişlərdə, bəyаnnаmələrdə və müаsir ingilis dilinin dаnışıq dilində də təsаdüf
еdilir. [61.8]
Ədəbiyyat
1. Musayev O.İ. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı 1996, 576 səhifə
2. Hüseynzadə M.M. Müasir azərbaycan dili. Bakı 1963
3. E.M. Gordon, İ.P.Krılova Modality in Modern English, Moscow 1968
4. Ganşina M.A., Vasilevskaya N.M., English grammar Moscow 1964
5. Dickens Ch. The old curiosity shop, Foreign Language Publishing House. M
1982, 304 p.
20

Filologiya məsələləri – №3, 2013
6. Twain Mark “The adventures of Tom Sawyer” Washington 1988, 105 p
7. Jack London “Short stories”. M. Foreign Language Publishing House.1950, 210 p
Фидан Гадирова
Использование модальности при сослагательном наклонении
Резюме
Грамматические отношения могут быт двоякого рода: либо об объективно
– синтаксические отношения между словами и словосочетании, в предложении, либо отношения всего высказывания или предложения к реальности, называемые субъективно- объективными, или модальными.
Fidan Gadirova
Using modality with the Oblique Mood
Summary
Modal verbs unlike other verbs do not denote actions or states, but only show
the attitude of the speaker forward the action expressed by the infinitive in combination with which they form compound modal predicate. In this may show that the
action is viewed by the speaker as possible obligatory, doubtful certain ets.
Rəyçi:

Fəridə Allahverdiyeva
filologiya ürə fəlsəfə doktoru
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İNGİLİS DİLİNDƏ ÖN ŞƏKİLÇİLİ FELLƏRİN SEMANTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: məsdər, fel, sözönü, indiki zaman, keçmiş zaman, gələcək
zaman, felin təsriflənməsi.
Key words: infinitive, Verb, preposition, present tese, past tense, future tense,
conjugation verbs.
Ключевые слова: инфинитив, глагол, предлог, настоящее время,
будущее время, спряжение глагола.
Bir sıra Avropa dilləri ilə müqayisədə ingilis dilinin fel düzəldən prefiksləri
bir qədər çox leksik xarakterə malikdirlər və bildiyimiz kimi Avropa dillərində prefikslər müəyyən qrammatik funksiya daşıyırlar.
Prefikslər vasitəsilə düzələn törəmə fellər içərisində bir sıra sinonim prefikslərə də rast gəlinir.Məsələn,de-,dis-,mis-,un-. Bu prefikslər törətdikləri fellərə hərəkət və ya əks məna verirlər: to misunderstand, to mistrust, to misuse, to undertake, to underline, to overcome, to overlook,to unrise, to untie, to unpack, to uphold,
to repay və s. Bu prefikslər arasında over-, under- kimi antonim prefikslər qrupu
təşkil edənlərə də rast gəlmək olur. P.M.Karakuş fel düzəldən ön şəkilçilərdən danışarkən onun doqquz növünü göstərir.
Fel düzəldən ön şəkilçilərdən danışarkən biz ön şəkilçilərinin nitq hissəsini
dəyişə bilən və bilməyən xüsusiyyətlərini nəzərdən qaçırmamalıyıq. Çünki fel düzəldən ön şəkilçilərinin bəziləri hər hansı bir nitq hissəsinə artırılaraq onu dəyişdirir,
bəziləri isə dəyişdirmir.
Bu baxımdan aşağıdakı modellər yaranır:
1)Nitq hissələrini dəyişə bilən ön şəkilçiləri;
2)Nitq hissələrini dəyişə bilməyən ön şəkilçiləri.
1) Nitq hissələrini dəyişə bilən ön şəkilçiləri: Be+n=v
Bu modellərin aşağıdakı semantik xüsusiyyətləri var:
1)Əsasın ifadə etdiyi obyekti öyrənmək, əhatə etmək, təmin etmək.
Məsələn, cloud-becloud (buludla əhatə etmək)
2)Əsasın ifadə etdiyini bir şeydən məhrum etmək. Məsələn, head-behead
(boynunu vurmaq)
3) Əsasın ifadə etdiyi kimi olmaq.Məsələn,slave-beslave (kölə etmək, nökər
etmək)
4) Hərəkətin gücləndirilməsi, intensivliyi, tamlığı, artıqlığı, mənası. Məsələn:
to bebait-to bait or worry persistently, to bebreech-to breech soundly
5) Əsasın göstərdiyi kimi etmək vəya həmin əlaməti və ya keyfiyyəti vermək
mənasında.
Bu halda “be”prefiksiəsasənisimvəsifətləbirləşir.Fellərindüzəldilməsininbu
tipi, canlıvəməhsuldar tip hesabolunur.Məsələn:to bedim-to make dim,to befoul-to
make little ,to befool-to make a fool,to beblind-to make blind.
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Müasir dövrdə konversiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq “be” prefiksinin rolu
xeyli azalıb. “Be” prefiksilə olan sözlərin tarixi və etimologiyası bunu bir daha sübut edir ki, onların əksəriyyəti qədim və orta ingilis dövründə yaranıb. De + n = v –
Bu model aşağıdakı semantik xüsusiyyətə malikdir. Əsasın ifadə etdiyi əşyadan
məhrum etmək. Məsələn: pasture-to depasture(to deprise of pasture)
Son zamanlar bu mənanı ifadə edən bir sıra fellər yaranmışdır.Məsələn,de –
sting;de – beak
1) It didnt seem real and it depressed him.(The Path of Thunder,p.61)
2) She would be sure to make a scene and he detested scenes of every
kind. (The picture of Dorian Grey,p.94)
Dis + n=v- Semantik xüsusiyyəti:yox etmək,məhrum etmək,figure-to
disfigure
Nadir hallarda bu ön şəkilçisi “hissələrə bölmək” mənasını ifadə edir.
Məsələn,member-dismember
1) Martin Eden took a bath ,after which he found that the head of
laundryman had disappeared.(Martin Eden,p.142)
To say that Lester was greatly disheartened by this blow is to put it mildly.
(Gennie Gerhardt,p.271) En + n = v- semantik xüsusiyyətləri:
1) Əsasın ifadə etdiyi əşyaya yerləşdirmək.O.Espersen aşağıdakı sözləri
misal gətirir:camp-encamp,cage-encage,box-embox,cloud-encloud
2) Əsasın ifadə etdiyinə çevirmək.Məsələn,cash-encash
1) “I will certainly encourage them”.(The picture of Dorian Grey,p.99)
2) He was fully entitled by reason of his birht.(The picture of Dorian
Grey,p.52)
Out + n =v-semantik xüsusiyyət:Əsasın ifadə etdiyindən kənar
çıxmaq.Məsələn,outrage,outdistance və s.
She seemed outraged at the thought of him sleeping on the floor.(The path of
Thunder,p.83)
Un + n= v –bu model aşağıdakı semantik xüsusiyyətlərə malikdir:
1) Əsasınifadə etdiyi əşyadan azad etmək,məhrum etmək.Məslən: cageuncage (qəfəsdən azad etmək),chain-unchain (zənciri açmaq)
2) Əsasını fadə etdiyiəşyadan çıxartmaq, azad etmək. Məsələn:carth-unearth
(yerdən çıxartmaq)
Un ön səkilçisi tekcə isimlərdən yox,fellərdən də fel düzəldir.Bu zaman bu
model yaranır:Un+v=v
1. Miss miller helpednme to undress (Jane eyre,p.20)
2. she unlocked a cupboard and brought out a good-sized cake. (Jane Eyre,
p.33)
Be=A=V-semantik xüsusiyyət.
Əsasını ifadə etdiyi kimi etmək. Məsələn:dim-bedim(tutqunlaşdırmaq), littlebelittle (balacalaşdırmaq).
1.İn the meantime, Bill had bethought himself of the rifle.(White fang,p.115)
2.Then he sawthat no harm befell the dogs that were near tothem,and he came
in closer (White Fang, p.204)
En+A=V-Semantik xüsusiyyet:
Əsasını ifadə etdiyi vəziyyətə gətirmək. Məsələn:feble-enfeeb(zəiflətmək)
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En+V=V-Semantik xüsusiyyet:adətən felə gücləndirici məna verir. Məsələn:
close-enclose: lighten-enlighten.
1.They should be encould be encouraged to suffer hunger without complaint
(Jane Eyre,p.29)
2. I learnt for the first time to take pleasure in fine scenery?in the hills yhat
enclosed our wouded valley. (Jane Eyre,p.34)
2) Nitq hissələrinin dəyişə bilməyənön şəkilçiləri: Un+V=V
Un prefiksi fellere quşularaq əks hərəkət ifadə edir. Məsələn:to cover (örtmək)-to uncover(üstünü açmaq), to behind (əyilmək)-to unbehind (qalxmaq), to
shoe (ayaqqabı geymək)-to unshoe (ayaqqabını soyunmaq), to fasten (bərkitmək,
bağlamaq)-to unfasten (açmaq)
1.İ dressed unfastened the door with a trembling hand/and opened it.(Jane
Eyre,p.55)
2.He unstopped the mast and furled the sail and tied it.(The Pld Man and the
Sea,p.95)
Öz mənalarına görə “un”prefiksi ilə əmələ gələn fellər 2 böyük semantik qurupa bölünür: 1)Hərəkət bildirən insan əlinin köməyilə həyata keçirilə bilən fellər
və ya onları əvəz edən düzəltmə sözlər. Bu fellər aşağıdakı mənaları ifadə edir:
a)birləşdirmək, yapışdırmaq: to bind(bağlamaq), to buckle (kəmərləmək), to
brace (bağlamaq), to button(düymələmək),to clasp(qucaqlamaq), to fold (qatlamaq)
və s. But he untiedthe harpoon rope from the bitt and passed it through the fishs gills.(The Old Man and the Sea,p.79)
b)burmaq, bələmək, sarımaq: to coil (burulmaq),(spiralvari) to curl “burmaq” to furl “sarımaq: to coil “burulmaq” (spiralvari), to curl “burmaq”, to furl
“sarimaq, qatlamaq”,to roll “yumurlamaq”,to link “əlaqələndirmək, bağlamaq”.
c) örtmək, bağlamaq: to cap “örtmək, to close (bağlamaq), to lock (kilidləmək), to cork (mantarlabağlamaq), to cover (örtmək), to dress (geyinmək), to mask
(maskalamaq), to cage (qəfəsə salmaq), to cloak (plaş geyinmək) və s.
1.Miss Miller helped me to undress. (Jane Eyre, p.20)
2. She unlocked a cupboard and brought out a good-sizet cake (Jane Eyre,
p.33) 2) Əqli və ruhi anlayışları ifadə edən fellər.Bu semantik qurupa daxil olan fellər azlıq təşkil edirlər. Məsələn:
1. İ dislike you the worst of anyone in the world, except John Reed: (Jane
Eyre, p.15) Martin took a bath, after which he found that the head of laundryman
had disappeared. (Martin Eden, p.142)
2) Bölgü mənası, əsas tərkib hissələrinə bölünmə mənası: to connect birləşdirmək – to disconnect ayırmaq, to join qoşulmaq, birləşmək – to disjoin bölünmək və s.
3) Nədənsə məhrum etmə mənası: to disrank “rütbədən məhrum etmək”,to
disclaim “öz hüquqlarından imtina etmək,tanımamaq” və s.
Bu məna brinci mənadan demək olar ki, heç nə ilə fərqlənmir.Belə ki,burada
dis- prefiksi prefiksiz əsasla ifadə olunmuş mənaya əks olan məna yalnız hərəkət
mənası ifadə edir. Məsələn,1. There was I,standing in the middle of the room, none
publicly dishonoured. (Jane Eyre, p.31)
2. “Do you mean that we may dismiss you to the rainy night?” (Jane Eyre,
p.118) Müasir ingilis dilində roman dillərindən keçmiş dis- prefiksi ilə başlayan
çoxlu sayda fellərə rast gəlinir.
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Dis-prefiksi sözün əsasını ifadə etdiyi mənaya əks olan məna ifadə edir.
Onların bəziləri öz inkişafı dövründə yeni məna kəsb edərək mənalarını dəyişiblər.
Məsələn,
1.İt was discovered in the strangest way.(Jane Eyre,p.143)
2.The dark cloud of blood had settled and dispersed in the miledeep sea.(The
Old Man and the Sea,p.82)
Mis-prefiksinə bütün german dillərində rast gəlinir. Qədim ingilis dilində
çatışmamazlıq, itgi,yoxluq,yanlış,səhv hərəkətləri ifadə etmək üçün fellərə qoşularaq işlədilirdi. Müasir ingilis dilində yayılmış səhv,pis mənasını ifadə edən feli prefiks mis- prefiksidir. Məsələn, to misname – “düzgün adlandırmamaq”, to mistake –
“səhv etmək”,to miscall – “düzgün çağırmamaq”, to miscount – “düzgün saymamaq”, to misunderstand – “səhv başa düşmək” və s.
Mis- prefiksinin digər mənaları aşağıdakı kimidir: to mistrust “etibar etməmək”, to mislike “xoşlamamaq”, to misaffect “sevməmək”.
Bu fellərdə mis-prefiksi prefiksiz əsasın inkarlıq mənasını ifadə edir.Müasir
ingilis dilində belə fellər az işlənir və bir qayda olaraq dis-prefiksi ilə düzəldilmiş
sözlərlə əvəz olunur. Un,de, dis prefikslərinə oxşar olaraq mis- prefiksi də təsirli
fellərin kökünə qoşulur. Məsələn, to advise-to misadvise, to apply-to misapply, to
hear-to mishear, to behave-to misbehave Beləliklə,müasir dövrdə mis-prefiksi fellərin məhsuldar prefiksi hesab olunur.
1) What was great and strong in him, she missed, or worse yet misunderstood.
(M.Eden, p.184) 2. He didn’t truly feel good because the pain from cord across his
back had almost passed pain and gone into a dullness that he mistrusted. (The Old
Man and the Sea, p.65)
Re-prefiksi latın mənşəlidir.İlk vaxtlar re-prefiksi yalnız roman sözlərinə
qoşulurduç ancaq XVI əsrdən başlayaraq bu prefiks əsl ingilis sözlərindən yeni məna qollarını verən fellər yaratmağa başladı: to live- to relive (to live again, to recall,
to life): to greet- to regret (to greet again or in return).
Re- prefiksindən 2 halda yeni fellər düzəltmək üçün istifadə olunur.
I. Fellə ifadə olunmuş hərəkət keyfiyyətsizç pis yerinə yetirilibsə bu halda reprefiksindən bu hərəkətin dəyişdirilməsi və ya yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur. Məsələn, to re-read “yenidən oxumaq ŞŞ, to re-write “yenidən yazmaq”, to
rebuild “yenidən tikmək, qurmaq” və s.
1) “The curves of your lips rewritehistory”, he said. (The Picture of Dorian
Grey, p.258) 2) The Old man unhooked the fish,rebaited the linde with another
sardine and tossed it. (The Old Man and the Sea,p.64)
II. Əgər fellə ifadə olunmuş hərəkət hər hansı səbəbdənsə yerinə yetirilməmiş
və ya əvvəlki vəziyyətində qalirsa onda re- prefiksi vasitəsilə əvvəlki vəziyyəti bərpa edilir. Məsələn, to recurve “geri, əks tərəfə əymək, qatlamaq”, to regain “gerialmaq”. Bir qayda olaraq re- prefiksi əvvəlki və yaxud da ilkin mənaya əks olan mənanı ifadə edir. Məsələn,
He went away, but reappearedalmost at once. (Jane Eyre,p.40)
Re-prefiksivasitəsilə düzəlmiş yeni felləri əvvəllər düzəldilmiş və ya alınma
fellərdən ayırmaq üçün yeni fellərdə re-prefiksi əsasdan defis işarəsilə ayrı yazılır.
Məsələn, to re-collect “yenidən yığmaq”, to recollect “yada salmaq”.
Re-prefiksi aşağıdakı hallarda da defislə yazılır.
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I.Əgər əsas fel e saiti və ya başqa saitlə başlayırsa: to re-echo, to re-organize,
to re-iterate və s.
II.Neologizmlərdə və ya hazırki şərait üçün nəzərdə tutulmuş düzəltmə sözlərdə: to re-label, to re-group.
III. Əgər düzəltmə söz sadə şəkilçisiz sözlə qarşı-qarşıya qoyularsa onda defis
işlədilir. Məsələn, to do- to re-do, to discuss- to rediscuss.
1. ”I did not like re-entering Thornfield”. (Jane Eyre,p.48)
2. Frankre-examined them. (The Finacier,p.32)
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Summary
The subject of our article is “Verb forming prefixes in Modern Engilish Language” Affixes are considered to be one of the most productive ways of supplying
the word formation because they are closely connected with lexicology and its
branches/ Affixa d types of bases/ Affixation is connecteds with morphology.All
morphemes are subdivided into two large classes:roots and affixes.This article is of
theoretical significance from the point of revealing different affixes of the language.
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Префцксалъные глаголы соьременноманглцйскомязыке
Резюме
Данная работа посвящена теме “Преыиксалъные глаголы в современном
английском языке” Bсловообразовании современного английского языка
префиксация играет значительную роь. tion is defined as the formation of words
by adding derivational affixes to differen
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İngilis dilində zaman önlüklərindən fərqli olaraq, məkan önlükləri Azərbaycan dilindəki məkan bildirən hallara daha çox uyğun gəlir (6, s.55).
Buna görə də ingilis dilində məkan bildirən önlüklərin qarşılığını Azərbaycan
dilində məkan halları kimi vermək çox məqsədə uyğundur. Qoşma ilə ismin hal şəkilçisi haqqında danışarkən, demək olar ki, "qoşma ilə hal şəkilçisi arasında vəzifəcə çox yaxınlıq vardır. Şübhəsiz bu yaxınlığı onların eyniyyəti kimi başa düşmək
olmaz, çünki hal şəkilçiləri sözdən ayrı bir müstəqil məzmuna malik olmadığı halda, qoşma əksər hallarda, müstəqil sözlərdən əmələ gəlir və şəkilçiyə xas olan xüsusiyyətlərdən məhrum olur " (7, s.7).
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tədqiq etdiyimiz ingilis və Azərbaycan dilləri müxtəlif sistemli - analitik və aqqlünativ dillər hesab olunur. Belə ki, bir dildə qrammatik mənanın ifadə edilməsində anatilizm özünü daha çox büruzə verdiyi halda, digər
dildə aqqlütinasiyanın aparıcı rolu daha çox nəzərə çarpır. Məsələn, ingilis dilindəki
önlüyü Azərbaycan dilində qoşma və ya hal şəkilçiləri ilə ifadə etmək olar.
İsmin, adətən, hallara görə dəyişmədiyi ingilis dilində cümlədə sözlər arasında
əlaqə başqa vasitə ilə, önlüklərlə müəyyənləşdirilir. Lakin bu əlaqələr öz imkanlarına görə hal şəkilçiləri ilə tamamilə bərabər hüquqa malikdir (13, s.170),
Hallar və önlüklər öz aralarında qarşılıqlı təsirdə olmaqla, biri digərindən
fərqlənir. Əgər önlüklər cümlədə öz vəzifələrinə görə, öz qrammatik mənasına görə
halları xatırladırsa, öz formasına görə onlar hallardan fərqlənir (13, s.170). Azərbaycan dilində də ismin halları qoşmalara tabe olub, onların təsiri ilə dəyişə bilir. Belə
ki, ismin bəzi halları qoşmaların tələbinə cavab verir, bəziləri isə qoşmalara tabe olmur.
Bu nöqteyi - nəzərdən İ.X.Cabbarzadə ismin hallarını iki qrupa ayrılır.
a) Qoşmaların idarəsinə tabe olub, onların tələbi ilə işlənən hallar
Bu hallara o, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarını daxil edir.
b) Qoşmalara tabe olmayıb, qoşmalarla işlənə bilməyən hallar
Bu hallara isə ismin adlıq, təsirlik və yerlik hallarını daxil edir (3, s.78).
Müəllifə görə, bu hallar heç bir zaman qoşmaların tələbinə cavab vermir.
Yönlük hal hərəkət və məkanla bilavasitə bağlıdır. Məsələn, " Oradakı
danışıqlara qulaq asdıqda Bəsti ürəyində daha yaxşı işləməyi qərara alır, yeni yaradıcılıq yolları axtarırdı. Bu həvəslə də Azərbaycana qayıtmışdır " (138, s.163).
Bu misalda verilən Azərbaycana ismi yönlük halında olub, məkan, yer mənasını bildirdiyi üçün haraya sualına cavab verir. Bəzən yönlük halında olan isimlər iş
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və hərəkətin son, qurtaracaq və ya dayanacaq nöqtəsini göstərir. Buradakı dayanacaq nöqtə, yerlik halındakı məkandan fərqlənir. Yerlik halda əşya öz yerində olduğu
vəziyyətdə qalır, lakin yönlük halda olan sözlərdə isə əşyanın son dayanacaq məntəqəyə çatması göstərilir. Məsələn, "Gəldi, Ağca xanımı lap evlərinə qədər gətirdi "
(138, s.278).
Bu nümunələrdən göründüyü kimi, qoşmalardan da istifadə olunur. Qoşma
qoşulduğu sözlə birlikdə işin və hərəkətin son mərhələsini, qurtaracağını bildirir.
Çıxışlıq hal qrammatik məkan bildirən qrammatik hallar sırasına daxil olub, iş
və hərəkətlə bağlı olur. Çıxışlıq halında iş və hərəkət bir məkandan, əşyadan başlayıb uzaqlaşırsa, yönlük halında iş və hərəkət bir məkandan gəlir, bəlkə də iş və hərəkətin sonu göstərilir. Çıxışlıq hal iş və hərəkətin müəyyən yerdən uzaqlaşmasını,
başqa bir məkana doğru baş alıb getməsini bildirir. Yerlik halın məkanla, yerlə daha çox bağlı olması, onu başqa hallardan fərqləndirir. Bu halda olan sözlər iş və hərəkətin vaqe olduğu məkanı bildirməyə xidmət edir. Məsələn, " Kənddə məktəb
açıldı, yaşlılar üçün savad kursları yarandı" (138, s.162).
Müasir ingilis dilində məkan önlüklərinə monosemantik və polisemantik
önlüklər daxildir: Məkan önlükləri 1) hadisənin icra, yaxud əşyanın tutduğu yeri, 2)
hərəkətin istiqamətini bildirir, Hadisənin icra, yaxud əşyanın tutduğu yeri bildirən
önlüklər. Bu qrupa biz in, at, on, about, around, behind, below, by, after, before
önlüklərini daxil edirik. Bu qrup iki yarım qrupdan ibarətdir.
1) Hadisənin icra olunduğu yeri bildirən önlüklər - in, at, on.
2) Əşyanın yerini bildirən önlüklər - about, around, behind, below, by, after,
before. Hadisənin icra olunduğu yeri bildirən önlüklər. Bu önlüklər məkan bildirən
isimlərlə əlaqəyəgirdikdə hərəkətin baş verdiyi dəqiq yeri bildirir.
İt had been quite casy to see at the meeting in January that he was in love
with her (146, s.44) " Yanvar ayındakı iclasda onun Cemmaya məftun olduğu çox
aydın görünürdü ".
We were sitting in my room, smoking and talking about how bad we werebad
from a medical point of view I mean, of course(139, s.9) "Biz mənim otağımda oturub papiros çəkir və əhvalımızın pisliyi haqqında danışırıq,- əlbəttə mən bunu tibbi
nöqteyi nəzərdən deyirdim",
Göründüyü kimi, hərəkətin baş verdiyi dəqiq yerini bildirən in, at, on önlükləri Azərbaycan dilinə ismin yerlik halı ilə tərcümə olunur.
On önlüyü bəzən Azərbaycan dilinə üstündə, at önlüyü isə yanında kimi tərcümə olunur.
1. Montanelli's portrait was on the table where he had placed it, and the crucifix stood in the alcove as before (146, s.70) "Montanellinin şəkli onun qoyduğu kimi stolun üstündə, xaç isə əvvəldə olduğu kimi taxçada idi"
2. For half an hour he stood at the open window, alone with the summer evening (146, s.81) "O, yay axşamı yarım saat açıq pəncərənin yanında tək dayandı".
Bu önlüklər aşağıdakı yarımqruplara ayrılır:
a) ərazi və cəhət bildirən önlüklər:
1. You ought to go intothe country, Uncle James. I wish had a lot of money, I
would not live another day in London (130, s.58) " Ceyms dayıç, siz gərək kəndə
gedəsiniz, sizin üçün kənddə yaşamaq çox yaxşı olardı. Kaş mənim çoxlu pulum
olaydı, mən bir gündə Londonda yaşamazdım".
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2. "You have never lived in London?" (130, s. 139) "Siz heç Londonda yaşamısınızmı?" İn önlüyü əsasən böyük şəhər adları bildirən isimlərin qarşısında, at
önlüyü isə kiçik coğrafi adları bildirən isimlərdən əvvəl işlənir. Lakin "The Gadfly"
əsərinin 93-cü səhifəsində in önlüyü kiçik coğrafi adı bildirmək üçün də işlənmişdir.
There are one or two good men in Lombardy, but they write only in the Milanese
dialect (146, s.93) "Lombardiyada bir və ya iki münasib adam var, ancaq onlar təkcə Milan şivəsində yazırlar". Cerom K. Ceromun əsərində isə böyük şəhər adı at
önlüyü ilə işlənir. Məsələn, We spent two very pleasant days at Oxford (139, s.169)
"Biz Oksfordda iki xoş gün keçirdik".
Göründüyü kimi, coğrafi obyekt kimi fərz edilən şəhər adı at, real şəhər adı
(binaları, küçələri, bağları, parkları və s ilə birlikdə) təsəvvür olunduqda isə in önlüyündən istifadə olunur. Ərazi və cəhət bildirən in, on və at önlükləri Azərbaycan
dilinə ismin yerlik halı kimi tərcümə olunur.
b) İctimai müəssisələrlə əlaqədar sözlərin qarşısında işlənən önlüklər.
His marks in school were good? which made his mother glow and even reluctant praise from his father (140, s.13) "Məktəbdə onun qiymətləri yaxşı olurdu, anasının uçmağa qanadı olmaz, atası da arabir onu tərifləyirdi".
He was now explaining in Fabrizi's library his theory of the line which should
be taken by liberal writers at the moment (146, s.86) "İndi o Fabritsinin kitabxanasında o dövrdə liberal yazıçıların mövqeyi haqqında nəzəriyyəsini izah edirdi" And
the man at the shop said this was the best cognac in the world (141, s.42) "Dükanda
şərabçı da dedi ki, bu dünyada ən yaxşı konyakdır".
Göründüyü kimi, ictimai müəssisələri bildirən sözlərin qarşısında da in və at
önlükləri işlədilir və Azərbaycan dilinə yerlik halı ilə tərcümə olunur. Ticarət Nazirliyində, dərsdə, idarədə, universitetdə, kitabxanada, dükanda, məktəbdə sözlərin da və -də şəkilçiləri yerlik halı bildirir və yer məzmunu ifadə edir.
At önlüyü zaman bildirən isimlərlə əlaqəyə girdikdə, in önlüyü ilə sinonim
olduğu kimi məkan bildirən isimlərlə də əlaqəyə girdikdə, sinonimlik təşkil edir.
Lakin buna baxmayaraq onları fərqləndirən cəhətlər də vardır.
İn önlüyü, bir növ, bina bildirən isimlərin qarşısında işlənib, ictimai bina
daxilində baş verən hadisəni bildirdiyi halda, at önlüyü, bizcə, bina deyil, daha çox
tədris və müəssisə ilə əlaqədar isimlərin qarşısında işlənir. Lakin ifadələrdə isə at
önlüyü mövcud olan əşyanın yerini göstərmək üçün, in önlüyü isə əksinə. təhsil və
müəssisə bildirmək üçün işlədilir.
c) Bina və binanın hissələri ilə əlaqədar sözlərlə işlənən önlüklər.
Everyone turned to the only woman in the room who had been sitting on the
sofa, resting her chin on one hand and listening in silence to the discussion (146,
s.91) "Hamı, əli çənəsində otaqda divanın üstündə oturan, mübahisəyə sakitcə qulaq
asan yeganə qadına çevrildi".
On the first floor he met Gibbons down with an air (146, s.69) "İkinci mərtəbədə o, məzəmmətedici lovğa bir ifadə ilə pilləkəndən aşağı düşən Qibbonsa rast
gəldi". On the staircase the Italian servants were waiting anxious and sorrowful
(146, s.36) " Pilləkəndə italyan xidmətçiləri həyəcanlı və qüssəli halda gözləyirdilər". A coloured woman who was almost while and who dressed like the whitepeople met them at the door (121, s.16) "Qapıda onları ağ adamlar kimi geyinmiş
qarabuğdayı bir adam qarşıladı".
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Göründüyü kimi, bina və binanın hissələrini bildirən isimlərlə işlənən on, in
və at önlükləri Azərbaycan dilində ismin yerlik hali ilə ifadə olunur.
ç) Coğrafi mühitlə əlaqədar sözlərlə işlənən önlüklər.
Suppose we take a said on the lake today, and go up into the mountains yomorrow morning (146, s.19) "Bəlkə, bu gün göldə qayıqla gəzək, sabah da səhər
dağlara qalxarıq".
We took some bread and cheese with us and got some goat's milk up there on
the pasture (146, s.23) "Biz özümüzlə bir az pendir-çörək götürdük, otlaqda da bir
az keçi südü tapdıq".
Göründüyü kimi, coğrafi mühit bildirən in, on, at önlükləri Azərbaycan dilinə
yerlik halı kimi tərcümə olunur.
On önlüyü isə Azərbaycan dilinə üstündə kimi tərcümə oluna bilər.
All the winter the gadner sat alone on the ice (130, s.92) "Bütün qışı qaz tək
tənha buz üstündə oturdu".
d) Nəqliyyat və küçə hərəkəti ilə əlaqədar sözlərin qarşısında işlənən önlüklər.
In the first carriage old Joylan and Nicholas were talking of their wills (130,
s.110) "Birinci karetada qoca Colian və Nikolas öz arzu və istəklərindən danışırdılar".
Bəzən in önlüyü Azərbaycan dilinə içinə sözü vasitəsilə də tərcümə oluna
bilər. Sure enough? he was there? but he wasn't sitting in the carriage; he was outside, on the step of the carriage smoking his pipe (123, s.12) "Kifayət qədər əminliklə, o burada idi, lakin karetada oturmamışdı, bayırda idi, karetanın pilləsində durub
öz trubkasını çəkirdi". f) Ailə və işlə əlaqədar sözlərlə işlənən önlüklər.
Then one night I was working late at my office and when I came out there were no people in the streets, so I though I'd do and see the window (140, s.37) "Bir
gün mən idarədə gecə yarıya qədər işlədim, bayıra çıxanda küçələrdə heç kəs yox
idi. Beləliklə, fikirləşdim ki, gedim vitrinaya baxım". e) Elm ilə əlaqədar sözlərlə
işlənən önlüklər. In thermodynamics these magnitudes are usually the pressure p,
the volume v and absolute temperature t. "Termodinamikada təzyiq P, həcm V və
mütləq temperatur T ölçülərdir". ə) Ev əşyaları ilə əlaqədar sözlərlə işlənən önlüklər. Arthur slowly crossed the room and sat down on the bed (146, s.73) "Artur yavaş-yavaş otağın bu başından o birisinə keçdi və çarpayıda oturdu".
Göründüyü kimi, ev əşyaları ilə əlaqədar sözlərlə işlənən in və on önlükləri
Azərbaycan dilinə ismin yerlik halı ilə tərcümə olunursa, at önlüyü "qarşısında" kimi ifadə olunur. On önlüyü də bəzən Azərbaycan dilinə üstündə kimi tərcümə olunur. Bütün misallarda göründüyü kimi, hadisənin icra olunduğu yeri bildirən at, in,
on önlükləri Azərbaycan dilində əsasən ismin yerlik halı ilə ifadə olunur.
İn önlüyü əşyanın tutduğu yeri, mövcud olan məkanı göstərmək üçün işlədilir. Bu
nöqteyi-nəzərdən in önlüyü at önlüyündən fərqlənir. On önlüyü məkan bildirən
isimlərlə əlaqəyə girdikdə, əşyanın üstdə yerləşdiyini göstərir. Bu önlük yer, sahil,
döşəmə və s. isimlərin üst səthində baş verən hadisəni bildirir.
Lakin "The Gadfly" əsərinin rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsinin 54cü səhifəsində in önlüyü Azərbaycan dilində üstündə köməkçi adı ilə verilmişdir.
His mother work-basket stood in a little cupboard (146, s.71) "Bu, rus dilindən belə tərcümə edilmişdir: "Onun anasının tikiş səbəti balaca şkafın üstündə idi".
Lakin orijinaldan edilən tərcümədə in önlüyü Azərbaycan dilində ismin yerlik halı
ilə verilmişdir: "Anasının tikiş səbəti kiçik şkafda idi".
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Hadisənin icra olunduğu yeri bildirən on, in, at önlükləri polisemantik qrupa
daxil olan önlüklərdir. Nümunələrdən göründüyü kimi, bu önlüklər çox vaxt Azərbaycan dilinə ismin yerlik halı ilə tərcümə olunsa da, bəzən köməkçi adlarla da ifadə olunur. Hadisənin icra olunduğu yeri bildirən önlüklərdən in önlüyü Azərbaycan
dilində ismin yerlik halı (-da, -də), köməkçi ad(içində) ilə, at önlüyü ismin yerlik
halı (-da, -də), köməkçi ad (yanında, qarşısında) ilə, on önlüyü isə ismin yerlik halı
(-da,-də), köməkçi ad (üstündə) ilə ifadə olunur.
Ədəbiyyat
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A.Hüseynova
The suffixes suffixes meanino plase
Summary
The article deals with the suffixes meanino plase of the action and its eguivalents in Azerbaijani, also their role and funcvons in the simple and complex sentences. The article deals with the morphological transformation from English into
Azerbaijani, also the role and function of the article and other parts of speech in the
process of translation.
А.Гусейнова
Предлоги обозначающие направление, место действие
Резюме
В статье рассматриваются предлоги обозначающие направление, место
действие и его эквиваленты на Азербайджанском языке, а также их родь и
функция в простых и сложных предложениях. В статье рассматриваются
грамматическая трансформация с английского языка на азербайджанский
язык, а также рол и функция артикля и других чейь речи в процессе перевода.
Rəyçi:
N.Rzayeva
fil.üzrə fəlsəfə doktoru
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KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ SİSTEMİNDƏ MODAL TİPLİ
SÖZLƏRİN ƏSAS FUNKSYALARI
Açar sözlər: modal sözlər, qrammatika, nitq hissələri, felin şəkilləri, modal tipli
fellər, felin şəkil kateqoriyası.
Ключевые слова: модальные слова, грамматика, речевые части, виды
глагола.
Key words: modal words, grammar, parts, of spesh.
Hər bir dilin lüğət tərkibi onun qrammatik qayda-qanunlarına nisbətən daha
tez dəyişməyə, zənginləşməyə çox meyillidir. Təbiət və cəmiyyət hadisələrinin daima dəyişməsi, bir-birinə keçməsi, qarşıması faktı dil üçün də yad deyil. Bu və ya digər bir dilin cilalanması, səlisləşməsi, obrazlı olması üçün zaman keçdikcə yeni-yeni vasitələr yaranmağa başlayır. Belə ki, bunların nəticəsində başqa dillərdən ingilis,
yaxud Azərbaycan dillərinə hazır şəkildə keçən köməkçi vasitələrə ayrı-ayrı cümlələrin deformasiyası nəticəsində meydana çıxan modal vasitələrə də rast gəlirik. Digər nitq hissələrindən fərqli olaraq, modal sözlərdə məna nisbətən daha aydın hiss
olunur. Modal sözlər söz və cümlələr arasında heç bir sintaktik münasibət əks etdirmir, söz və ya cümlələrə əlavə məna çalarlığı, fikrə münasibət anlayışı yaratmağa
xidmət edir. Məhz buna görə də həm ingilis və həm də Azərbaycan dilçiləri modal
sözləri xüsusi bir kateqoriya kimi səciyyələndirir. Mənim fikrimcə modal sözlərin
yaratdıqları modal məna çalarların məhz elə özlərində mühafizə olunan məna
qalıqları ilə əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır ki, modal sözlər daha çox leksik məzmuna malikdir, yəni onlarda nominativ mənadan qalan əlamətlər, çalarlıqlar daha
qüvvətlidir.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, köməkçi nitq hissələrinin həm leksik
və həm də qrammatik məna əks etdirməsi məsələsində dilçilərin mövqeyi müxtəlifdir. Bir qrup dilçilər köməkçi sözlərdə ancaq leksik məna görür, qrammatik mənanı
qəbul etmirlər, digər bir qrup isə köməkçi sözlərin ümumi mənası qrammatik, digər
mənalarını isə leksik hesab edirlər.
Köməkçi nitq hissələrində məna məsələsinə akademik V.V.Vinoqradov tamamilə başqa şəkildə yanaşır. O, köməkçi nitq hissələrində həm leksik, həm də qrammatik məna görür.
V.L.Kaunşanskaya, R.L.Kovner və başqaları «İngilis dilinin qrammatikası»
əsərlərində başqa dilçilərdən irəli gedə bilməmiş və nitq hissələrini əsas və köməkçi
deyə iki yerə bölmüşlər. Bizi maraqlandıran modal sözləri də əsas nitq hissələri bölgüsünə daxil etmişlər. E.M.Qordon və İ.R.Krılova nitq hissələrinin bölgüsünə yeni
prinsiplə yanaşmış əsas və köməkçi nitq hissələri ilə birgə «müstəqil üzvlər» adlı
üçüncü bir təsnif irəli sürmüşlər ki, modal sözlər də həmin prinsipin tərkibində öz
izahını tapmışdır.
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Modal sözlər müasir türk dillərində, o cümlədən müasir Azərbaycan dilində də
çox maraq doğuran nitq hissələrindəndir. Bir çox dilçilər modal sözlər ingilis dilçiliyində olduğu kimi əsas nitq hissələrinin tərkibində verməyə məsləhət bilmişlər.
Müasir Azərbaycan dilində işlədilən modal sözlərin əksəriyyəti müstəqil mənalı sözlərdən ibarətdir. Onlar öz real leksik mənalarını bir qədər dəyişərək modallıq məzmununu kəsb edir, sintaktik vəzifələrini itirir və köməkçi vasitəyə çevrilir.
Modal sözlərdə leksik məna asanlıqla sezilir. Buna görə də cümlədə sözlər dəyişməz qaldıqda belə, modal söz dəyişdikdə cümlənin mənasında əsaslı surətdə dəyişiklik baş verir. Məsələn:
1. Deyəsən, onu bizə tezliklə göndərəcəklər (Ə.Abbasov, «Ünvansız
məhəbbət») .
2. Şübhəsiz ki, Rüxsarənin dərdini ondan başqa hissə edən olmazdı
(S..Rəhimov, «Saçlı»).
Modal sözlər köməkçi nitq hissələri içərisində xüsusi bir yer tutur. Onlar həm
əsas, həm də köməkçi nitq hissələrindən semantik cəhətdən nominativ leksik mənaya malik olmaları ilə fərqlənir. Bu sözlərin müstəqil mənası yoxdur. Onlar müstəqil
mənalı sözlərdən tədricən təcrid olunaraq öz mənalarını daraldır, yeni məna kəsb
edir. Onlar eyni zamanda öz sintaktik vəzifələrini də dəyişir, müstəqil cümlə üzvi
olmaq qabiliyyətini itirir, yeni vəzifə ifa etməyə başlayır. Modal sözlər morfoloji
baxımdan da əsas nitq hissələrindən fərqlənir. Bu sözlər morfoloji cəhətdən tamamilə dəyişməz olub, heç bir sözdüzəldici şəkilçi qəbul etmir. Onlar sintaktik cəhətdən birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyətinə də malik deyildir. Bu cəhətdən onlar bir
növ zərflərə yaxınlaşır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz araşdırmalardan belə qənaətə gələ bilərik ki, modal
sözlər, onların nitq hissələri sistemindəki yeri barədə dilçilər yekdil fikirdə deyil.
Dilçilərin bəziləri modal sözləri ayrıca təbqiq etməyi məsləhət bilməmişlər.
Digər bir qrup dilçilər istər ingilis dilində, istər də Azərbaycan dilində olsun,
modal sözləri bu və ya digər nitq hissələrinin tərkibində araşdırmışlar. Üçüncü qrup
tədqiqatçılar isə onlara yeni aspektdə yanaşmış əsas və köməkçi nitq hissələri ilə
birgə, əlavə üçüncü qrup nitq hissələrindən söhbət açmışlar. Onlardan bəziləri bu
qrup «sərbəst», bəziləri «müstəqil», bəziləri isə əsas və köməkçi nitq hissələri arasında «keçid» vəziyyətdə olan nitq hissələri adlandırmışlar.
Modalllığın qrammatik ifadə vasitələri
Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində modallığın öncə haqqında danışdığımız leksik-semantik ifadə yollarından başqa qrammatik ifadə üsulları da vardır ki,
bunlar da öz əksini hər iki dildə felin şəkillərində tapır.
Felin şəkilləri modallığı sistemli halda əks etdirməyə xidmət edir. Başqa sözlə
şəkil kateqoriyasının dildəki funksiyası danışanın nöqteyi-nəzərindən müəyyən hərəkətin, hadisənin gerçəkliyə münasibət bildirməkdir.
Şəkil kateoriyası modallığın qrammatik morfoloji yolla ifadə üsulu olmaqla,
onun digər ifadə üsullarına qarşı durur, funksional-semantik mərkəz rolunu oynayır
və onlardan dildəki mövqeyinə görə əsaslı surətdə fərqlənir.
E.M.Qordon, İ.K.Krılova «Modality in Mordern English» (Müasir ingilis
dilində modallıq) kitabında qeyd edirlər ki, modal fellərin və modal sözlərin cümlə33
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də işlənməsi cümləyə əlavə rəngarənlik gətirir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki,
modal fel və ya modal söz işlənməyən cümlədə modallıq yoxdur. Modallığı ifadə
edən leksik-semantik vasitələrdən heç birisi bunu fel şəkilləri qədər əks etdirə bilməz. Ona görə ki, danışanın ifadə etdiyi fikrin real və ya qeyri-real fakt, arzu, istək
olduğu bilavasitə fel şəkillərinin özləri ilə reallaşır.
Felin şəkil kateqoriyası vasitəsilə ifadə olunan modallığı cümlələnin modallığından fərqləndirmək lazımdır.
Məlumdur ki, hər hansı bir cümlə həmişə modal cəhətdən təchiz olunmuşdur,
çünki o bu və ya digər faktı müəyyən edir, həm də danışanın bu faktı müəyyən edir,
həm də danışanın bu fakta, hadisəyə və s. olan münasibətini ifadə edir. Lakin fel
formasının modallığı ikinci modallıqdır, bu sanki cümlə modallığının üzərinə qoyulur, cümlənin modallığı ifadənin bütün cəhətlərin, fel formasının modallığı isə xüsusi olaraq feli xəbərə aiddir.
Modal fellər hərəkət ifadə etmir, onların məsdər və analitik formaları yoxdur.
I can do this work – Mən bu işi etməyi bacarıram.
I must do this work – Mən bu işi etməliyəm.
Modal fellərdən sonra «to» məsdər hissəciyi işlənmir (ought modal felindən
başqa).
He must come to take a book – O gəlib bu kitabı götürməlidir.
III şəxs təkdə modal fellər Present Indefinite-də (indiki qeyri-müəyyən
zaman) -s sonluğu qəbul etmir. Sual və inkar formaları «to do» köməkçi felsiz
düzəldilir.
May I ask a question? – Sizdən sual soruşa bilərəmmi?
You must not be late – Siz gecikməməlisiniz.
Bütün modal fellərinin gələcək zaman forması yoxdur. «Must» modal felinin
keçmiş zaman forması yoxdur. Zaman formalarını düzəltmək üçün «hansı ki» modal felləri özləri düzəldə bilmirlər, onların ekvivalentləri vasitəsilə düzəldilir.
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С.Наиза
Модальность в современном английском и азербайджанском языках
Резюме
В статье рассматриваются модальность в современном английском и
азербайджанском языках их роль и значение в простых и сложных предложениях, а также исследуется их место назначение в часть речи в обоих языках.
S.Naize
Modal expressing modality in modern Azerbaijan an English languages
Summary
The explanation of the indicative modal expressing modality in modern
Azerbaijan an English languages was thoroughly given in this article. The category
of the indicative mood, the expression method of modality by grammatical and
morphological ways were also explained.
Rəyçi:
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DİL ƏLAQƏLƏQƏLƏRİNIN DİLİN LEKSİK SISTEMİNƏ TƏSİRİ
Açar sözlər: dil əlaqələri, dilin leksik sistemi, qohum dillər, alınma sözlər.
Ключевые слова: языковыe связи, лексическая система языка, родственные
языки, заимствованные слова.
Key words: lingual relation, lexical system of the language, relative languages, borrowed words.
Dil əlaqələri ictimai hadisədir. Onun meydana gəlməsi insan birliklərinin, tayfa və qəbilələrin yaranma dövrünə təsadüf edir. Tayfa və qəbilələr,millətlər və xalqlar tarixi boyu bir-birilə təmasda olmuşlar. Təbiidir ki, iqtisadi, mədəni, dini, siyasi
əlaqələr ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olan dilin köməei ilə gtrçəkləşmişdir. “Dilin ictimai mahiyyətindən danışarkən insan cəmiyyətinin inkişafında baş verən dəyişmələri də nəzərə almaq lazımdır, çünki dil cəmiyyətin inkişafının bütün sahələrini daha
geniş və daha ətraflı əks etdirmək qabiliyyətinə malikdir”.
Hər bir dilin formalaşması onun daşıyıcısı olduğu xalqın inkişaf tarixindən,
məskunlaşma yerindən, əlaqədə olduğu başqa dillərin təsirindən asılıdır. Ictimaisiyasi prosəsdə qohum və qohum olmayan millətlər arasında müxtəlif səciyyəli əlaqələri ayırmaq mümkün olduğundan dil əlaqəiərinin üç növü fərqləndirilir:
1)qohum dillər arasında; 2)qohum olmayan dillər arasında; 3)qarışıq əlaqələr. Göstərilən əlaqə növlərindən birinci ikisində əlaqə iki dil arasında gedə bilirsə, üçüncü
növ, yəni qarışıq əlaqə ən azı üç dilin qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutur. Qarışıq əlaqə
həm birinci, həm də ikinci növ əlaqəni özündə birləşdirir. Bununla yanaşı, üçüncü
növ əlaqə özünün mürəkkəbliyi ilə seçilir. Əlaqədə olan müxtəlif dillərin sayı artdıqca,
əlaqə nəticəsində dildə baş verən dəyişmələr, dilə olan təsirin formaları da artır.
Dil əlaqələrinin gerçəkləşmə yolundan asılı olaraq təmaslı və təmassız əlaqələr də bir-birindən fərqləndirilməlidir. Dillərin təması dedikdə, onların paralel işlənməsi nəzərdə tutulur. Bu zaman ünsüyyət prosesində ana dili ilə yanaşı başqa bir
dildən də istifadə olunur. Təmaslı əlaqə ikidilliyin (bilinqvizmin) və çoxdilliyin
yayıldığı ərazidə baş verir. Qeyd etmək lazımdır ki, təmaslı əlaqə üçün əlverişli mühitin olması əsas şərtdir. Bele mühüt isə müxtəlif dil daşıyıcılarının eyni ərazidə yaşaması doğrudur. Məsələn, Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda müxtəlif dil daşıyıcıları eyni bir ictimai birlikdə yaşayırlar. Azərbaycanda rus, ləzgi, avar, talış, tat
və s. dillərin Azərbaycan dili ilə təmaslı əlaqəsi mövcuddur. Təmaslı əlaqə zamanı
dil daşıyıcılarının bir qismi üçün iki və daha çox dildən istifadə vacibdirsə, diger
qismi üçün bu, zəruri deyildir. Məsələn, Respublikamızda ləzgi, talış, tat və s. azsaylı millətlər üçün Azərbaycan dilindən istifadə vacibdir. Lakin bu məkan daxilində Azərbaycan dilinin daşıyıcıları üçün qeyd olunan dilləri bilmək heç də zəruri
deyil. Təmasda olan dillər arasında belə münasibət dilin ictimai funksiyası ilə bağlıdır. Bu məsələni tədqiq edən F.P.Filinin çoxdilliliyin dilin ictimai funksiyasindan
irəli gəldiyini qeyd edərək, bu prosesi cəmiyyətin tarixi ilə bağlı olaraq araşdirmağı
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düzgün sayır. F.P.Filinin tədqiqatında cəmiyyətin müxtəlif dövrlərində dil əlaqələrinin fərqli şəkildə özünü göstərməsi qeyd olunur.
Dil əlaqələri prosesində dil sisteminin muxtəlif səviyyələrinə təsir (substrakt
və abstrat) olur və belə təsirin nəticəsi dildə özünü mütləq göstərir. Dil əlaqələrinin
əsas göstəricisi dildn başqa dildən müxtəlif linqvistik vahidləri alıb öz arsenalına
daxil etməsidir. Qohum və onlarla bir ərazidə yayılmış qohum olmayan dillərin
qarşılıqlı təsiri əlaqədə olan dillərin hər birinin müxtəlif struktur səviyyələrində özünü göstərir.
Məlumdur ki,dilin təsirə ən təz və ən çox məruz qalan sahəsi onun leksik sistemi, yəni lüğət fondudur. Dillərin təsiri özünü, ilk növbədə, sözalma prosesində
göstərir: “Sozlərin alınması dillər və mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin,
ümumi dəyərlərin yaradılmasının ən bariz nümunələrindən biridir”. Ona görə müxtəlif dillər arasında əlaqənin tədqiqinə alınva sözlərin,sözalma prosesinin araşdırılması ilə başlanmalı,sözlərin bir dildən başqa dilə keçməsinin bir sıra dildaxili və
dilxarici səbəbləri də nəzərə alınmalıdır.
M.Bragina əcnəbi sözlərin dildaxili alınma səbəblərini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: yəni əşya və anlayışı bildirmək üçün doğma dildə ekvivalent sözünün
olmaması; mənanın dəqiqləşdirilməsi, konkrətləşdirilməsinə,üslubi sinonimlərə
ehtiyacın olması; ekspressivliyə meyl; çoxmənalığın aradan qaldırılması və s..
Dildaxili amillərin özü sözalmanı labüd edir. Çünki hər bir yəni anlayışı ifadə
etmək üçün dilin daxili imkan və vasitələri kifayət qədər olmur. Lüğət tərkibi dilin
digər yaruslarına nisbətən mütəhərrik olduğuna görə yeni sözyaratma meyli və
sözalma prosesi müntəzəm sürətdə baş verir. Lakin sözyaratma prosesi, bir qayda
olaraq, yeni anlayışları adlandırmadan geri qaldığına görə başqa dilin leksik
materialı üçün zəmin yaradır. Buna görə də müasir dünya ilə hər zaman ünsiyyətdə
olan xalqın dilinə başqa dillərdən söz keçmiş olur.
Dilxarici amillərin də sözalma prosesinə güclü təsiri hiss olunmaqdadır. Xalqların, eləcə də dillərin qarşılıqlı əlaqaləri həm dili zənginləşdirən yollardan biri kimi
maraq kəsb edir, həm də ümumiyyətiə, xalqların əlaqə və təsir dairəsinin genişliyini
göstərir. Bele ki, alınmalar vasitəsilə bir xalqın başqa xalqdan nəyi öyrəndiyi aydın
olur.
Bir cəhəti də qeyd edək ki, dünya dillərindəki hər hansı yeni informasiya müvafiq komonikasiya vasitələri ilə bir-birinə ötürülür. Informasiyanın ötürülmə prosesində, əsasən iki qütb iştirak edir: informasiya verən və onu qəbul edən. Yeni
anlayışlar, təbii ki, informasiya verən tərəfə aid olduğu üçün bir sıra hallarda informfsiya alan dilin yeni anlayışları qəbul ətməsi prosesində bəzi xüsusiyyətlər
meydana çıxır. Bunlardan ən başlıcısı odur ki, informasiya alan dildə yeni anlayışların ifadəsi üçün söz və heç də terminlər kifayət etmir. Bu çatışmazlığın aradan qaldırılması üçün informasiya verən dilin imkanlarına – yeni söz və terminlərə müraciət olunur. Bununla da informasiya verən dildən söz və terminlər ya hazır şəkildə
alınır, ya da onlarda müəyyən dəyişikliklər edilməklə işlədilir. Elm və təxnikanın
inkişafı, həmçinin Azərbaycanda ictimai-siyasi deyişiklik – müstəqilliyin qazanılması ilə bağlı olaraq Avropa dillərindən küllü miqdarda sözlər dilimizə keçməkdədir. Azərbaycan dili kifayət qədər uzun bir dövrə - postsovət dövründə informasiyaverici mənbə kimi yalnız rus dilindən istifadə etmişdir. Buna görə də dilimizə rus və
rus dili vasitəsilə Avropa dillərindən, o cümlədən ingilis dilindən həm müvafiq söz37
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lər daxil olmuş, həm də bu dillərin təsiri ilə Azərbaycan dilinin özündə yeni anlayış
ifadə edən leksik vahidlər yaranmışdır.
Bir dildə başqa bir dilin sözlərinin qeydə alınıb göstərilməsi dilin tədqiqininilk dövrlərinə şamil edilməlidir. Şünki ibtidai-icma quruluşu və belkə bundan da
əvvəl hökm sürən dil əlaqələri sözalmanı gerçəkləşdirmişdir.
L.Blumfildin əsas ənənələri zəminində mövcud olan fərqli hadisələri dil alınmaları adlandırır və onların iki növünü fərqləndirir: 1)dialekt alınmaları; 2) mədəniyyət sahəsindəki alınmalar. Qeyd etmək lazımdır ki, hadisə məhfumu burada geniş mənada işlənir və onun xüsusi halı leksik alınma ilə eyniləşdirilə bilər. Hər şeydən əvvəl, L.Blumfildin dildaxili alınmaları da ayırmasını göstərmək vacibdir.
Onun fikrinə görə, alınmaların aşağıdakı növləri vardır: 1)mədəniyyət anlayışı olan
alınmalar; 2)ərazi və siyasi yaxınlıq nəticəsində yaranan təmaslı əlaqə hesabına
meydana gələn “daxili” alınmalar; 3)dialektlərdən ədəbi dilə keçən dialekt alınmaları. Dialekt və şivələrdən ədəbi dilə keçən sözlər də əslində, alınmalardır. Lakin
bu alınmalar nə qohum, nə də qohum olmayan dillərdən gəlmə olmayıb, dilin özünə
məxsusdur. ədəbi dilin dialekt və şivələrdən sözalması labüd və vacib prosəsdir.
Sözyaratma zamanı da dialektlərə istinad etmək lazımdır. Ancaq müxtəlif dillərin
əlaqəsinin nəticəsi olan sözalmadan danışarkən dialektlərdən alınmalar nəzərə alınmamalıdır. Uzun müddət Sovətlər İttifaqının tərkibində olan Azərbaycan İngiltərə
ilə mədəni siyasi əlaqələrə malik deyildi. Lakin bu dövrdə rus dili vasitəsilə, yaxud
ingilis dilindən tərcümələr nəticəsində Azərbaycan dilinə ingilis sözləri daxil olmuşdur. Bu sözlərin müəyyən qismini mədəniyyətə aid sözlər və elmi-təxniki anlayışlar təşkil etmişdir.
Dil əlaqələri probləminin fundamental səviyyəyə qaldırılması U.Vaynrayxın
adı ilə bağlıdır. Dil əlaqələrinə sistəm kimi yanaşan tədqiqatçı əlaqələrin səbəblərini,
mexanizmini və dillərə təsir formalarını aydınlaşdırmağa çalışmışlar. Təbii ki, belə
bir tədqiqatda alınma məsələsi də öz yerini tutmalı idi. U.Vaynrayx alınmaları
blinqvizm şəraətində dillərin interferensiyasının aşlanğıc forması hesab etmişdir.
K.N.Yeryomina yazır: “alıma prosesi bir dilə başqa bir dilin elementlərinin
keçməsidir”. Alınma elementlər yaxud alınmalar fonem, morfem, söz, söz strukturu,
söz birləşməsi ola bilər.
Dilçilik ədəbiyyatında alınma sözlərin fərqləndirilməsi, seçilməsi və təyini
üçün müəyyən meyarlar təklif olunur. Y.S.Sorokinə görə, alınan sözün alan dilin fonetik və morfoloji normalarına formal şəkildə uyğunlaşması, dilin müxtəlif funksional uslublarında işlənməsi, derivatlıöa, sözyaratma imkanlarına malik olması,
alan dilin öz sözləri ilə birləşmələr yaratması və frozoloji vahidlərlə işlənə bilməsi,
dubletlikdən uzaqlaşması, yəni yaxın sinonimlərdən fərqlənməsi alınma sözü təyinetmənin əsas meyarlarıdır. Lakin göründüyü kimi, məllifin irəli sürdüyü meyarlar
çoxluq təşkil edir və onların hamısının eyni zamanda mümkünlüyü xeyli çətindir.
Müxtəlif dillərə aid materiallar əsasında göstərilən meyarların hamısına eyni zamanda cavab verən sözlər hesablanıb müqayisə aparılarsa, onların azlığını aşkara
çıxarmaq mümkündür. Halbuki, dillərdə alınma sözlər müəyyən çəkiyə malik olur.
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Şifahi nitqin öyrədilməsi termini xarici dildə danışmağın öyrədilməsi deməkdir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, danışıq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
əslində şifahi nitqin tədrisinin yalnız bir aspektini əks etdirir, çünki şifahi nitq dedikdə yalnız danışıq deyil, həm də eşidib-anlama nəzərdə tutulur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, adı çəkilən bu iki proses ünsiyyət zamanı bir vəhdət təşkil edir və
dillərin tədrisi zamanı onlar bir-birindən ayrılmazdır. Danışığın öyrədilməsini,
eşidib-anlamanın tədrisi baş vermədən təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Lakin şifahi nitqin öyrədilməsi eyni zamanda yazının tədrisi ilə də bilavasitə əlaqədardır.
Lakin buna baxmayaraq bu müxtəlif nitq fəaliyyəti növlərinin xüsusi şəkildə tədrisi
zəruridir.
Məlum olduğu kimi tədris zamanı xarici dildə şifahi nitqin öyrədilməsi əsas
şərtlərdən biridir. Şifahi nitq dedikdə metodistlərin bəziləri hazırlanmış, bəziləri
spontan, bəziləri produktiv, digərləri isə yaradıcı nitqi nəzərdə tuturlar.
Məhşur metodist alim R.B.Gurviç belə hesab edir ki, hazırlanmış nitqin tədrisi
zamanı müəllimin qarşısında üç əsas vəzifə durur: Bunlardan birincisi kombinatorika, yəni sözlərin nitq prosesində əlaqələndirilməsi baxımından hazırlanmış nitqin
öyrədilməsi, ikincisi vaxt baxımından hazırlanmamış, ekspromt nitqin öyrədilməsi
və şagird və yaxud təələbənin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə yaranan spontan nitqin
öyrədilməsi nəzərdə tutulur.
Metodistlər hazırlanmamış nitqin yaradıcı xarakterini vurğulayırlar. Şifahi nitqin
yaradıcı xarakteri nitq və dil materiallarının hır hansı bir yeni situasiyada işlətmək
bacarığını nəzərdə tutur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu bacarığı məqsədəuyğun
şəkildə istifadə etmək lazımdır. Şifahi nitqin həyata keçirilməsi üçün müəyyən şərtlərin
olması zəruridir. Alimlər burada ən azı beş şərtin olduğunu qeyd edirlər.
Belə ki, ən önəmli şərtlərdən biri danışıq nitqini stimullaşdıran nitq situasiyasının olmasıdır. Müəyyən situasiyanın komponentləri haqqında biliklərin olması danışan şəxsin nitqinin məzmununu müəyyənləşdirir. Üçüncü amil nitqin obyekti olan
şəxsə münasibətin olmasıdır. Bu münasibət danışan şəxsin həyat təcrübəsindən
onun dünyagörüşündən, yəni insanın şüuru ilə bağlıdır. Məhz bu amillər hər hansı
şəxsin nitq prosesinə qoşulması üçün səbəbləri müəyyənləşdirir.
Tanınmış metodis alim Y.İ.Passovun fikrincə, göstərilən amillərdən başqa hər
hansı şəxsin müəyyən situasiyada danışmağı üçün vacib səbəb və yaxud səbəblərin
olması zəruridir. Əks təqdirdə nitqin kommunativ baxımdan yönəldilməsindən söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda hər hansı nir şagird öz fikirlərini, həyatda baş verən
müxtəlif hadisələrə münasibətini nitq vasitəsi ilə çatdırmaq üçün ifadə vasitələrinin
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olması da zəruridir. Bu da nitq bacarıqlarının və onların əsasını təşkil edən müvafiq
nitq vərdişlərinin aşınılması ilə təmin edilməlidir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dilin tədrisi zamanı dil çalışmalarının rolu
əvəz olunmalıdır. Şagirdlərdə şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün hər bir çalışmanın
müəyyən bir keyfiyyətə malik olması gərəkdir. Çalışmalar psixoloji, pedoqoji və s.
baxımdan təhlil edilə bilər. Lakin hər bir çalışmadan yerində istifadə edilməsi metodiki baxımdan olduqca vacibdir. Belə ki, hər hənsı bir çalışma bu və ya digər vərdiş
və bacarığın formalaşdırılmasına və yaxud təkmilləşdirilməsinə yönəldilməlidir.
Beləliklə, müvafiq məqsədə nail olmaq üçün mütləq bir vasitə olmalıdır.
Məhşur metodist alim Y.İ.Passov çalışmaların adekvatlığından danışır. Bəs
“çalışmaların adekvatlığı” nə deməkdir? Çalışmanın adekvatlığı hər şeydən əvvəl
nitq fəaliyyətinin hər hansı növünə əsasən çalışmanın həmin nitq fəaliyyəti növündə
icra edilməsi prosesində mənimsənilməsini göstərir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, çalışmaların həmin istiqamətdə yerinə
yetirilməsi, öz-özlüyündə məqsədə nail olmaq heç də kifayət deyil. Metodist alimlərin fikrincə, adekvatlığın təyin edilməsi üçün dörd yol mövcuddur. Bunlaradn
birincisi inkişaf etdirilən nitq bacarığının mexanizmləri və keyfiyyətləri, ikincisi həmin nitq bacarığının tərkib hissəsi olan vərdişlərin keyfiyyətlərinin təşkilidir. Bundan əlavə burada müvafiq vərdiş və bacarıqların formalaşdırılmasını səmərəli şəkildə təmin edən amilləri və nəhayət, çalışmaların təşkil edlməsi amillərini qeyd etmək
lazımdır.
Beləliklə, eyni çalışmalar müxtəlif situasiyalarda, ingilis dilinin tədrisinin
müxtəlif mərhələlərində və müxtəlif şəkildə təşkil edildikdə müvafiq dil və yaxud
nitq vərdiş və bacarıqlarının bu və ya digər xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
müxtəlif dərəcədə advekat ola bilər. Bu da öz növbəsində “advekatlıq” anlayışını
çevik və mobil edərək, onun əsl metodik məna kəsb etməsinə gətirib çıxarır.
H.Palmer xarici dil materiallrının mənimsənilməsinin psixoloji qanunauyğunluqlarına əsaslanaraq reseptiv və reproduktiv çalışmaların mövcud olduğunu qeyd edir.
Eyni zamanda bəzi tədqiqatçılar nitq prosesinin məzun və forma elementlərinə bölünməsi məqsədini güdən analitik çalışmalar və mürəkkəb nitq birliyinin bərpasına xidmət edən sintaktik çalışmaların mövcudluğu barədə danışırlar. (M.S.İlyiş).
Bəzi tədqiqatçıların təsnifatına əsasən, çalışmaların hamısı şərti-nitq və nitq
çalışmalarına ayrılır. Həmin təsnifatda dil çalışmalarının olmamasını qeyd etmək lazımdır.
Görkəmli alim P.B.Qurviç isə nitqin formal və yaxud məzmun cəhətlərində
cəmləşməsi dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı çalışma növlərini qeyd edir:
1) formal 2) formal-məzmunlu 3) məzmunlu-formal (şərti kommunativ) 4)
məzmunlu (real kommunativ).
Ən çox istifadə edilən çalışma sistemlərini nəzərdən keçirək, ilk növbədə dil
və nitq çalışmalarını qeyd etmək zəruridir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı vərdiş və bacarıqların inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş çalışmalar sisitemini işləyərkən, müvafiq nitq və vərdişlərin əsas xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq olduqca vacibdir.
Belə ki, çalışmalardan danışarkən, bəzi metodist amillərin bu növ çalışmaların
“şifahi nitqin bünövrəsini” təşkil etməsini qeyd edirlər (N.B.Sokolova, Y.İ.Passov).
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bu növ çalışmaların üstünlüyünü onlar ayrı-ayrı dil hadisələrinin məna, forma və
istifadə edilməsi haqqında biliklərin əldə olunma və möhkəmləndirilməsi məqsədilə
həmin sturukturların süni şəkildə təcid edilməsində görürlər. Dil çalışmaları öz növbəsində qrammatik, leksik və fonetik çalışmalara bölünürlər. Hər hansı dil çalışması
müvafiq biliklərin tədqiq edilməsi prinsipi əsasında qurulur, yəni burada şagirdlərin
mənimsədikləri qaydalara təkrar müraciət nəzərdə tutulur. Lakin bu zaman diqqət
ayrı-ayrı dil sturukturları deyil, nitqin məzmunu üzərində cəmləşməlidir.
Prinsip etibarilə, dil çalışmalarının yerinə yetirilməsi prosesində müəyyən qədər səhvlərin edilməsi ehtimalı inkar edilmir. Bundan başqa dil çalışmaları şagirdlərin əksəriyyəti üçün olduqca maraqsızdır. Dil çalışmaları həm də hər hansı situativ
kontekstdən kənar işlənilir. Beləliklə belə qənaətə gəlmək olar ki, dil çalışmaları
nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tamamilə yararsızdır. Lakin onu da qeyd
etmək lazımdır ki, dil çalışmaları hər hansı birformanın dərk edilməsi üçün məqsədyönlüdür. Bu növ çalışmalarıqeyri-kommunativ çalışmalar adlandıran məşhur metodist alim S.T.Şatilov onların çalışmalar sistemində cüzi miqdarada təmsil olnduğunu qeyd edərək, həmin çalışmaların əsasən leksika və qrammatikanın mənimsənilməsinə yönəldilməsindən danışır.
Beləliklə, nitq bacarıq və vərdişlərin inkişafına yönəldilmiş çalışmaların
eşidib-anlama, dioloji və yaxud monoloji nitqin öyrədilməsi prosesində səmərəli
şəkildə istifadə olunması və lazımi nəticəni əldə etmək üçün müvafiq nitq vərdiş və
bacarıqlarının xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
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H. Dayanova
The role, types and features of language exercises in teaching
the English
Summary
The article deals with the role, types and features of language exercises in
teaching the English language (oral speech) at the secondary schools. It is stressed
that the role of lexical, grammatical and phonetic exercises are irreplaceable for
teaching oral speech at the secondary schools. Every used language exercises
should be fruitful for the pupils.
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Г.Даянова
О роли, видах и особенностях языковых упражнений по изучению
в средних школах английского языка
Резюме
В Стате повествуется о роли, видах и особенностях языковых упражнений по изучению в средних школах английского языка (устной речи).
Отмечается, что в изучении устной речи в школах незамеима ролъ лексических, грамматических, и фонетических типов языковых упражнений. Своевременно и еффективно применяемме языковые упражеий могут статъ полезными для школъников.

Rəyçi:

Yusif Süleymanov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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MÜASİR İNGİLİS ƏDƏBİ DİLİNDƏ MODAL FELLƏR
(MODAL VERBS)
Açar sözlər: ingilis dili, modal fellər, felin zamanları, məsdər, sual və inkar forma.
Ключевые слова: английский язык, модальные глаголы, времена глаголов,
инфинитив, вопросительная и отрицательная форма.
Key words: English, modal verbs, tenses of verb, infinitive, interrogative and negative forms.
Bildiyimiz kimi modallıq cümlənin ən əsas əlamətlərindən biri kimi fikrin real
gerçəkliyə münasibətini bildirən kateqoriyadır. Bütün dillərdə olduğu kimi müasir
ingilis dilində də bir sıra fellər vardır ki, leksik məna baxımından hərəkət bildirmirlər, yalnız hərəkətə doğru münasibət bildirirlər. Yəni imkan, mümkünlük, ehtiyac
zərurət bildirən hərəkətləri tamamlayırlar. Belə fellərə modal fellər deyilir. Bu
qrupdan olan fellər aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə birləşirlər:
1. Onların məsdər və felinin sifət forması yoxdur;
2. Onlar şəxsə və hala görə dəyişmirlər;
3. Onlarla felin məsdərlik tərkibində to hissəciyi işlənmir (ekvivalentləri
müstəsnalıq təşkil edir);
4. Modal fellərin sual və inkar forması to do köməkçi feli olmadan düzəlir.
Müasir ingilis dilində olan modal fellər bunlardır:
Can – bacarıq qabiliyyəti bildirir;
Must – vaciblik, məcubriyyət, qətilik, zərurət, güman və ehtimal bildirir;
May – icazə, mümkünlük, məsləhət, göstəriş bildirir;
Shall – məcubriyyət və ya əmr, hədə və xəbərdarlıq mənasını ifadə edir;
Will (would) – arzu, istək, adət, təkid, qətidik, xahiş və nəzakətli olmaq ifadə
edir; Should – məcburiyyət, məsləhət, arzu və güman bildirir;
Ouqlit – borc, məcburiyyət və məsləhət bildirir;
Dare – həm modal, həm də əsas fel kimi işlənir;
Neede – həm modal, həm də əsas fel kimi işlənir. Modal kimi lazımlıq, gərəklik mənasını ifadə edir.Modal fellər hərəkət ifadə etmir, onların məsdər və analitik
formaları yoxdur.
I can do this work – Mən bu işi etməyi bacarıram.
I most do this work – Mən bu işi etməliyəm.
Modal fellərlərdən sonra «to» məsdər hissəciyi işlənmir (ought modal felindən başqa).He must come to take a book – O gəlib bu kitabı götürməlidir.
III şəxs təkdə modal fellər Present indefinite-ge (indiki qeyri-müəyyən zaman) –
s sonluğu qəbul etmir. Sual və inkar formaları «to do» köməkçi felsiz düzəldilir.
May I ask you a question? – Sizdən sual soruşa bilərəmmi?
You must not be late – Gecikməməlisiniz.
Bütün modal fellərinin gələcək zaman forması yoxdur.
«Must» modal felinin keçmiş zaman forması yoxdur.
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Zaman formalarını düzəltmək üçün hansı ki, modal felləri özləri düzəldə
bilmirlər, onların ekvivalentləri vasitəsilə düzəldilir.
Must, to hand to, to be obliged, to be.
Must modal feli vaciblik be lazımdır ifadə etdikdə.
Yus must do it – Siz bunu etməlisiniz.
To zom to be obliged lazımlıq və vaciblik mənasında.
I had to do this work – Mən bu işi mütləq etməliyəm.
I shall zom to do this work – Biz bu işi mütləq edəcəyik.
I was obliged to do this work – Mən bu işi etməli oldum (lazım idi).
To ba ekvivalent lazımlır ifadə edir.
He woas to come at 7 o′clock – O saat 7-də gəlməli idi.
To hom? To be fellərindən sonra fel «to» məsdər hissəciyi işlədilir.
He had to finish his work yesterday – O işi dünən qurtarmalı idi.
Can (could) (ekvivalent to be able) feli fiziki imkan, bacarıq və qabiliyyət
ifadə edir.
He can speak English – O ingiliscə danışa bilir.
You can lift this box – Mən bu qutunu götürə bilərəm.
Will he be able to do this work? – O bu işi edə biləcəkmi?
May modal feli icazə, mümkünlük, məsləhət mənasında işlənir:
Yous might come a bit earlu – Sən bir az tez gələ bilərdin.
Shall szold məcubriyyət mənasını ifadə edir.
I shall do this work at once – Mən bu işi dərhal etməliyəm.
You should enter the İnstitute – Sən institut girməlisən.
Ought modal felindən sonra məsdər to ədatı işlənir. Gərək, lazım mənası ifadə
edir.You ought to help you – Mən böyük məmuniyyətlə sənə kömək edərəm.
He would′t do it – O bunu etmək istəmir.
Would sual cümlələrində nəzarət mənasını ifadə edir.
Would you giw me your book? – Zəhmət olmasa kitabınızı mənə verin.
Modal felli cümlələrdə söz sırası
1
1
1

Can
Cannot
Can

Do
Do
Do

Who
Can

Can
1

Do
Do

This work
This work
This
work
Con′t l
This work?
This
Work?

Why

Can

l

Do?

Can

l

Do?

at
What
work
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Modal felli cümlələrdə söz sırası
(Passive Volce)
This vork
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Be
By
donne
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Be
By
Cannut Can′t
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This vork
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Be
By
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Be
By
donne
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Be
By
donne
him
Need feli lazımlıq, ehtiyac bildirir.
You needn′t have come so early, l think.
Ned feli əsas fel kimi də işlənə bilir.
Ne need money – Onun pula ehtiyacı var.
Hər iki halda istə əsas fel, istərsə də modal fel kimi need – ehtiyacı olmaq,
lazım olmaq kəsb edir. Bütün bunlarla yanaşı olaraq modal fellərin ekvivalentləri
adlanan bir qrup fellər də vardır. Modal fellərin ekvivalenti kimi işlənən to be to; to
have to; to be able to haqqında
Bildiyimiz kimi modal fellər və onların ekvivalentləri morfoloji cəhətdən
fərqli olsalar da, leksik mənasına və funksiyasına görə oxşar cəhətlərə malikdirlər.
İndi biz burada modal fellərin ekvivalentləri kimi işlənən to be to; to have to; to be
able to ifadələrinin işlənmə xüsusiyyətlərini nümunələrlə izah etməyə çalışaq.
Most – modal feli ancaq indiki zamanda işlənir. Qalan zamanlarda onun əvəzinə təxminən onunla eyni mənaya malik olan to have to və to le to ekvivalentləri
işlənir.
To have to – modal felləri indiki, keçmiş zaman formalarını da işlənə bilir.
Məsələn:
1. We haveto ge to the univeresity everyday – Biz hər gün universitetə
getməli oluruq.
2. Jle had to attend the sahod everyday – O hər gün məktəbə getməli oldu.
3. They vill have to lean the next week – Onlar gələn həftə çıxıb getməli olacaqlar.
4. To have to modal feli Azərbaycan dilinə etməli oluram, etməli oldum, etməli olacağam kimi tərcümə edilir. To have əsasən şəraitlə bağlı olaraq hərəkətin
qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsini bildirir. Məsələn:
İl have to do my homuverb – Mən indi səninlə şahmat oynaya bilmərəm. Mənə
dərslərimi hazırlamaq lazımdır.
To have to modal ifadəsi keçmiş zamanda icrası vacib olan hərəkəti bildirmək
üçün had to formasında işlənir. Məsələn:
İl had very little time and il had to tafe a taxi – Mənim vaxtım çox az idi və
mən taksi tutmalı oldum.
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To have to ifadəsi işlənən cümlələri köməkçi felindən sual və inkar formalarını düzəltmək üçün to do felindən və not inkar ədatından istifadə edilir. Məsələn:
When do l have to do it? (When have l get to do it?) – Mən bunu nə vaxt etməliyəm?
You do not have to stay? – Sizə qalmaq lazım deyildir?
To have to modal ifadəsinin keçmiş zaman forması olan had to ilə işlənən
cümlələrin də sual və inkar forması to do köməkçi felinin keçmiş zaman forması ilə
düzəlir. Məsələn: Did you have to write to him again? – Siz ona bir də yazmalı oldunuzmu? I am glad you didn′t have to do it again – Mən şadam ki, siz bunu bir də
etməli olmadınız.
To be to modal ifadəsi əsasən formaca gələcək zamana, mənaca gələcəyə aid
edilir. We are to go to the cinema tonight .
We are to wait for them ar the entrance (we have arranged to meet there so
we must wait for them at the appointed place).
To be to ifadəsi iki zaman formasında işlənir:
1. İndiki zaman – We are to meet at six;
2. Keçmiş zaman – We were to meeğ at six.
Bu modal ifadə bir çox mənalar bildirir. Məsələn:
- lazımlıq, vaciblik və əvvəlcədən düşünülmüş plana uyğun zərurət mənasında: We were to discuss it the next week. Is he to arrive tomorrow? We are to meet at
six.
- əmr və göstəriş bildirəndə:
All junior officers are to report to the colonel [kg:nl] at once.
- hərəkətin mümkündüyünü bildirəndə:What am I do? – Mən nə etməliyəm?
What is to become of me? – Mənə nə olacaq?Where am I to go? – Mən hara
getməliyəm?
- baş verəcək təsadüfi hadisələrlə bağlı zərurət olanda:
He did not know at the time he was never to see his native place again.
To have to və to be to modal ifadələri must modal felinin ekvivalentləri kimi
çıxış edir və onunla eyni bir ümumi və ya oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər. Belə ki,
must modal felinin ifadə etdiyi vaciblik və zərurət mənası danışılan şəxs tərəfindən
təyin edilir.
I must go to work at 8 o'clock – Mən saat 8-də işə getməliyəm.
To have to ifadəsi isə şəraitdə asılı olaraq vaciblik və zərurət ifadə edir.
What a pity you have to go now (it is time for you to catch your train) – Təəssüf ki, siz indi getməlisiniz.
To be to ifadəsi isə vaciblik və zərurət mənasını əvvəlcədən düşünülmüş və ya
təyin edilmiş razılığa və plana əsasən ifadə edir.
We are to wait for them at the entrance (we have arrenged to meet there, so
we must wait for them at the appointed place).
We are to go to the cinema tonight. We were to meet at the station.
İndi isə can modal felini ekvivalenti olan to be able to ifadəsinin xüsusiyyətləri haqqında məlumat verək.Bildiyimiz kimi, Can modal feli əsasən ümumi bilik,
imkan və bacarıqdan danışdığı halda to be able to ifadəsi isə hərəkətin hər hansı tipi
təyin olunmuş, konkret verilmiş bir şəraitdə icra olunma bacarığını bildirir. Müqayisə edək. İl can play footboll, but il unable (ilam not able) to play nouv il dout feel
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wetll – Mən futbol oynamağı bacarıram, ancaq indi oynamaq imkanım yoxdur. Mən
özümü pis hiss edirəm.Bəzən Can modal feli indiki zamanda mənanı ifadə edə bilir:
Caut go nov il dout feel.Ancaq keçmiş zamanda can modal feli ilə to be able to ifadəsi arasında olan fərqli xüsusiyyətlər daha çox seçilir: He was in Londln to years
ago, so he could see English films everday – İki il əvvəl o, Londonda idi və hər gün
ingilis filmlərinə baxmaq imkanı var idi.I am very glad you were able to come –
Sizin gəlməyinizə mən çox şadam.Can modal feli həmçinin gələcəkdə baş verəcək
imkan, bilik və bacarıq bildirən hərəkətlərin icrasını ifadə edə bilmir. Məhz to be
able to ifadəsi belə hərəkətləri gələcək zamanda ifadə edə bilir.I wout be able (shait
be able) to go the cinema today – Mən bu gün kinoya gedə bilməyəcəm.Beləliklə,
biz modal fellərin və onların ekvivalentlərinin ifadə etdiyi mənalar arasında oxşar
və fərqli cəhətləri göstərdik.
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С.Кулиева
Модальные глаголы в современном английском языке
Резюме
В статье рассматриваются модальные глаголы в современном английском языке, ин месторасположение в простых и сложных предложениях,
функции и роль модальных глаголов в значении английского предложения.
В статье также анализируется инфинитивная форма глфгола,его связи с модальным формам глагола английского языка.
S.Qulıyeva
The modal verbs in contemporary English
Summary
The article is devoted to the modal verbs in contemporary English, their places
in simple and compound sentences, their functions and roles in modal verbs in English sentences. Besides this, some thounghts and discovers of “Korani-Kerim” are
explained which expressed in the words of Eastern poets.
Rəyçi: B/m R.Musayeva
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Beynəlmiləl sözlər xalqın ictimai həyatı, məişəti, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı
və mənəviyyatı ilə əlaqədar olaraq müxtəlif dövrlərdə bir dildən digər dilə keçərək
müxtəlif məna çalarları ifadə etmişdir. Beynəlmiləl sözlərin məna xüsusiyyətlərinin
inkişafı müqayisə edilən dillərin hər birinə məxsus olan spesifik daxili inkişaf qanunlarından asılıdır. Bu və ya digər beynəlmiləl sözə aid spesifiklik odur ki, onların
semantik fərqlənmələri müqayisə olunan dillər çərçivəsindən uzaqlaşaraq ilk mənbə
ilə tutmuşdur. Sözün mənbəyinə görə eyni dildən alınmasına baxmayaraq, o hər bir
dildə semantikasına görə ilk mənşəyindən fərqlənə bilər. İngilis dilində əgər sözün
hansı dildən alınmasını o sözün mənşəyində görürüksə, həmin bütün mənalarını isə
ilk mənşəyində axtarmaq olmaz. Söz bir dildən digərinə bütün mənaları ilə keçmir.
Hər hansı bir dil digərindən ona lazım olan sözü götürür. İngilis dilində olan alınma
söz öz etimologiyasından fərqli olaraq həmin dilin daxili inkişaf qanunları əsasında
mənasını genişləndirə bilər. Bu da hər bir dil üçün lazımı şərait və imkandan asılıdır. İngilis dilində bir sözün müxtəlif dillərə keçməsi xalqların tarixi inkişafı nöqteyi-nəzərdən bir-biri ilə əlaqələrindən asılıdır. Mədəniyyət, elm, texnika cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər daha çox mədəni, ticarət, texniki, iqtisadi və siyasi əlaqədə
olurlar. Hər bir dil öz inkişaf prosesində müxtəlif amillər əsasında lüğət tərkibini
zənginləşdirir. İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində o dilin inkişaf qanunları mühüm rol oynayır. Hər bir dil öz daxili yaradıcılığı hesabına zənginləşib
inkişaf edir. Beynəlmiləl sözlər də dilin zənginləşməsində rol oynayır və onun leksikasının müəyyən bir sahəsini əhatə edir. Bütün dillərin öz ehtiyatının zənginləşməsində sözlərin müxtəlif məna çalarlıqları kəsb etmələrini, onların dar məna çərçivəsində çıxaraq öz mənalarını genişləndirmələrinin də mühüm əhəmiyyəti vardır.
İngilis dilində uzun və mürəkkəb tarixi proses nəticəsində söz öz mənasını genişləndirərək yeni mənalar kəsb edir. Əgər söz əvəllər bir predmetin adını bildirirdisə, sonradan onun mənası genişlənir, məna strukturası mürəkkəbləşir və bununda da
nəticəsində həmin söz bir neçə məfhumu əks etdirməyə qadir olur. Məsələn: briqada, avanqard, kəmər və s. Bütün dünya dillərinə, o cümlədən ingilis və Azərbaycan
dillərinə ən erkən daxil olan beynəlmiləl sözlərdən latın, yunan sözlərini göstərmək
olar. Məhz bu səbədən də latın-yunan mənşəli sözlərin formalaşmasında daha böyük dəyişiklik baş vermişdir. Bu mənşəli sözlərin əksəriyyəti öz ilk mənalarında demək olar ki, dildə az işlədilir. Bu sözlər öz mənşəyindən ayrıldıqdan sonra onların
böyük bir qismi əvvəlki mənanı heç də indiki dövrdə digər dillərdə saxlamamışdır.
Bunlar dünyanın müxtəlif dillərində müxtəlif mənalar kəsb etmişdir. Bu nöqteyi
49

Filologiya məsələləri – №3, 2013
nəzərdən belə sözlərin bir neçəsinin məna xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq məqsədəuyğundur.
Latın dili mənşəli auditoriya (auditorium-dinləmək üçün yer) sözü öz mənşəyindən uzaqlaşaraq müxtəlif dillərdə çoxmənalılıq kəsb etməklə ilk mənasını da
müəyyən qədər saxlamışdır. “Auditoriya” sözə istər müasir Azərbaycan, istərsə də
ingilis dillərində auditoriya –məruzə oxunan zal, otaq, dinləyici, məruzəyə, mühazirəyə qulaq asanlar mənasında işlədilir. Bu sözün Azərbaycan dilində “dinləyici”, “tamaşaçı” mənalarına da rast gəlmək olar. Bu sözün müxtəlif mənalarına həm
tərcümə, həm də bədii ədəbiyyatda rast gəlmək olar.
“Atmosfera” (yunanca atmes-hava, sfera-mühit), ingiliscə “atmosphere”,
fransızca “atmesphire”, rusca “atmosfera” sözü də öz inkişafında müxtəlif məna iləyeri bürüyən hava təbəqəsi; təzyiq vahidi, mühit, şərait mənalarında işlədilir. Göstərilən mənalar demək olar ki, rus, ingilis, fransız dillərində də öz əksini tapır. Bu sözün məcazi mənada işlədilməsinə danışıq dilində olduğu kimi, yazılı ədəbiyyatda da
rast gəlmək mümkündür.
Not (nota) lat. nota- nişan, qeyd; ing. note; fr. note, rus nota sözü müasir
Azərbaycan dilinə musiqi notların göstərən qrafiki işarə mahnıda hər hansı bir səs;
səsdə “ahəng”; nota (diplomatik) bir hökümətin başqa hökümətə diplomatik müraciət mənalarında geniş işlədilir.
Bu sözün Azərbaycan dilində bir neçə mənası varsa, ingilis dilində onun daha
çox mənası var. Note sözünün ingilis dilindəki mənalarına misal göstərmək olar:
1) diqqət yetirmək və xatırlamaq;
2) ton;
3) kefiyyət (səsin);
4) qeyd;
5) qısa məktub;
6) ödənilməli hesab, çek və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, note sözünün ingilis dilindəki birinci mənası olan
qeyd sözü Azərbaycan dilində də əvəllər işlədilmişdir. Bu məna Azərbaycan dilinə
rus dilinin təsiri ilə deyil, ingilis və fransız dilinin təsiri ilə birbaşa daxil olmuşdur.
Hal-hazırda bu sözün qeyd mənasında işlənməsinə Azərbaycan dilində təsadüf olunmur. Həmin sözün müxtəlif mənalarda işlədilməsinə təsadüf etmək olar.
Qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dilində ümumi danışıq leksikası xüsusi terminalogiya hesabına müəyyən dərəcədə zənginləşir. Hər bir dildə yeni kəşfin adını ifadə
edən söz digər dillərdə ona ekvivalent olmadıqda ö söz olduğu kimi həmin dillərə
keçir və məhdud çərçivəyə-bir məfhumu etməyə xidmət edir.
Ümumi danışıq dili leksikasıxüsusi terminalogiya hesabına müəyyən dərəcədə
zənginləşir. İngilis dili mənşəli beynəlmiləl sözlərdən danışarkən buraya ancaq sırf
ingilis dilinə məxsus olan sözlər deyil, başqa dillərdən ona keçib və bu dilin daxili
inkişaf qanunları əsasında inkişaf edib, yeni mena kəsb edən və digər dillərə keçən
sözlər də nəzərdə tutulur. Bir dildən digərinə keçib, o dilin tərkibində formalaşaraq
yeni məna kəsb edən əvvəlki məna və quruluşunu itirən yeni məna ilə əvvəlki dildə
və digər dillərə keçən sözün sonradan kəsb etdiyi məna hansı dilə aiddirsə, məhz
həmin dil mənşəyindən hesab edilməlidir. Məsələn: fransız dilində işlədilən “budget” sözü ingilis dilə məxsus olan sözlər sırasına daxildir. Bu söz əvvəlcə fransız
dilində brgete (kisəcik, balaca torba) mənasında oluş və ingilis dilinə keçmişdir. İn50
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gilis dilində yeni məna və forma kəsb etdiyi və fransızca bu mənanı verən söz olmadığından fransız dili bu sözü ingilis dilindən almışdır. Belə sözlər fransız deyil,
ingilis dili mənşəli sözlərə aiddir. “Touriet”-turmet, interview-intervyu və s. kimi
fransız dilindəki sözlər də ingilis mənşəli sözlər hesab edilir.
Dilimizdə alınma sözlər iki qrupa bölünür:
1) Dəyişiklik edilmədən mənimsənilən sözlər. Beynəlmiləl sözlər.
2) Dəyişiklik edilərək mənimsənilən sözlər (terminlər). Hər bir dil başqa dilə
məxsus terminlər ya bilavasitə, ya digər bir dil vasitəsilə alır. Terminlər bilavasitə
mənbə dildən alınırsa, bunlar vasitəsiz alınma terminlər hesab olunur.
Məsələn: İdman sahəsinə aid ingilis sözləri vasitəsiz alınma terminlərdir.
Terminlər başqa dilin vasitəsilə alınarsa, bunlar vasitəli terminlərdir.
Dilimizdəki beynəlmiləl terminlərin əksəriyyəti bu bölmədəndir.
1) Dilimizdə dəyişiklik edilmədən mənimsənilən terminlərə bilavasitə alınan
beynəlmiləl terminlər də daxildir. Halbuki bu terminlərin əksəriyyəti ahəng qanuna
tabe deyildir. Məsələn:partiya, respublika.
2) Müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün sözün əvvəlində və axırında iki samitin
yanaşı işlədilməsi xarakterik deyil. Lakin alınma terminlərdə belə bir prinsip
mühafizə edilir. Məsələn: start, park, metr, tank, telegraf, elektron, asfalt.
3) Beynəlmiləl terminlər bəzilərində müxtəlif hecalardan olan iki sait birgə
tələffüz edilir, sözün əvvəlində, ortasında, yaxud axırında iki müxtəlif və ya eyni
sait qovuşur. Həmin terminlərə məxsus belə bir xüsusiyyət Azərbaycan dilində də
eynilə qalır. Məsələn: pioner, okean, zoolaq.
4) Azərbaycan dilində vurğu bir qayda olaraq sözlərin son hecasına düşür.
Bilavasitə alınan terminlərin əksəriyyətində vurğu rus dilində işlənərkən düşdüyü
hecada qalır. Məsələn: antena, analiz, avtoqraf, temometr.
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С.Мехтизаде
Интернациональные слова английского происхождение
Резюме
В статье рассматриваются интернациональные слова английского происхождение, их этимологии и употребление в азербайджанском языке, а также их
роль и значение в простых предложениях. В статье анализируется некоторые
слова,как «атмосфера»,»нота»,»бюджет»,и др.интернацональные термины.
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The international words of English
Summary
The article deals with the international words of English origin, their etimology and use in Azerbaijani, also their roles and meanings in simple sentences. Some
word suehe as atmosphere note budjet and other international terme are.
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Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AzTU
TARİXİ İNKIŞAF PROSESİNDƏ İNGİLİS DİLİNİN QƏDIM DİL
ƏLAQƏLƏRİ VƏ ONUN ETİMOLOJİ DURUMU
Açar sözlər: inglis dili, dil əlaqələri, etimologiya
Ключевые слова: английский язык, языковые связи,этимология
Key words: English, language relations, etimology.
Tarixi inkişaf prosesində hər bir dil müxtəlif dəyişmələrə məruz qalır.
Dəyişmələr dilin ayrı-ayrı səviyyələrində özünü göstərir. Lakin ilkin dəyişmələr
özünü bilavasitə dilin lüğət tərkibində biruzə verir. Dil tarixinin öyrənilməsi dilin
mövcud olduğu müxtəlif dövrlərdə onda baş verən dəyişmələrin ümumi
mənzərəsini açmağa imkan verir.
Dilin lüğət tərkibindəki alınmalar həm alınma mənbəinə, həm də alınma
dövrünə görə fərqləndirilir.Müasir ingilis dilində müxtəlif dillərdən alınmalar
vardır.İngilis dilindəki alınmaları beş əsas qrupa birləşdirmək olar:
1) kelt dilindən alınmalar;
2) latın dilindən alınmalar (ümumiyyətlə latın alınmalarının üç qatı
göstərilir.I qat bizim eradan əvvələ təsadüf edib bizim eranın VI əsrinə qədər bir
dövrü əhatə edir, II qat V-VI əsrlərə,xristianlığın İngiltərədə yayıldığı dövrə aid
edilir, III qat intibah dövrü ilə əlaqədar XV-XVI əsrlərdə ingilis dilinə keçmiş latın
sözləridir);
3) skandinav dillərindən alınmalar;
4) qədim fransız (XII-XVəsrlər) və yeni fransız (XVI əsrdən sonra) dilindən
alınmalar;
5) başqa dillərdən (yunan, italyan, holland, ispan, rus, alman, fars və s.)
alınmalar.
Müasir ingilis dilində alınmalar sayca həm çoxluğu, həm də mənbə müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu dildə dünyanın təqribən 50 dildən alınma sözlər vardır. Bu sözlər
müasir ingilis dilinin lüğət tərkibinin, demək olarki, 70 %-ni təşkil edir. Qeyd
olunan alınma sözlər ingilis dilinə müxtəlif dövrlərdə müxtəlif tarixi mərhələlərdə
keçmişdir. Hər bir dövr özünə görə tarixi, sosial, iqtisadi, mədəni əlaqələri əhatə
edir. Dil elementlərinin qeyri-müntəzəm inkişafı haqqında ümumi qanuna görə
dilin daha vacib elementləri təsirə tez məruz qalır. Dildə belə elementlər dilin lüğət
tərkibinə daxil olan sözlərdir. Dilin qrammatikası isə kənar təsirə qarşı davamlıdır.
Bu və ya digər dilin təsiri tarixi səbəblərlə - müharibələr, ərazinin işğalı, səyahət,
ticarət və s. ilə əlaqədardır. Bütün bu hadisələr dillərarası əlaqələri sürətləndirir.
Yeni alınma sözlərin intensivliyinin artması müxtəlif dövrlərdə fərqlidir. Konkret
tarixi şəraitdən asılı olaraq alınma sözlərin sayı artır, ya da azalır. Bir dilin digərinə
təsiri dil amili ilə bağlıdır. Qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin yaxınlığı,yaxud uzaqlığı
bu məsələdə əhəmiyyətli rol oynayır. Yaxın və qohum dillərin bir-birinə təsiri
həmişə daha güclü və intensiv olur. Lakin dilin tarixi inkişaf prosesində dillərarası
əlaqədə qohum dillər arasındakı əlaqə çox vaxt dominant səviyyədə olmur.
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Nəticədə müxtəlif sistemli,yaxud qohum olmayan dillər arasındakı əlaqə ön plana
keçir. İngilis dili də müxtəlif dillərdə qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Bu əlaqələr ingilis
dilinə təsir etmiş və bu dildə izini saxlamışdır.
İngilis dilini tarixinə görə üç dövrə bölürlər:
- qədim ingilis dövrü(VII- XI);
- orta ingilis dövrü (XII-XV əsrlər);
- yeni ingilis-XVI əsrlərdən başlanan dövr.
Qədim ingilis dilinin leksik tərkibi əsasən bircinsli olub german mənşəli
sözləri əhatə etmişdir. Bu sözlərin hind-Avropa dillərində oxşarları özünü göstərmişdir.
İngilis dilinin lüğət tərkibindəki alınmalar leksikanın elə sahələrini əhatə edir
ki, onlar İngiltərənin tarixinin müxtəlif səhifələrindən xəbər verir, müxtəlif zaman
kəsiklərində ingilis dilinə təsiri aydınlaşdırmağa imkan yaradır.
Dilin lüğət tərkibindəki alınmaları alınma mənbəyinə, sözün alınmanın dildə
mənimsənilməsi baxımından təsnif etmək olar.
Ona görə də ingilis dilinin müasir vəziyyəti bu dildəki alınmaları tarixi
aspektdən nəzərdən keçirməyi tələb edir. İngilis dilində alınma dövrünə və
mənbəyinə görə alınmaların aşağıdakı ardıcıllıqla araşdırmaq məqsədəuyğundur:
1) kelt alınmaları;
2) latın alınmaları;
3) skandinav alınmaları;
4) fransız dilindən alınmalar;
5) yunan dilindən alınmalar;
6) ərəb və fars dilindən alınmalar;
7) italyan,holland,ispan,rus,alman dillərindən alınmalar;
8) sovetizmlər;
9) müasir dövrdə baş vermiş hadisələrlə bağlı alınmalar;
Eramızın V əsrindən anqlo, saks və yutlar Britaniyaya köçmüşlər.Britaniyanın
dağ rayonları – Şotlandiya, Uels və Kornuoll istisna olmaqla german tayfaları burada belə yerləşmişdir:anqlar Şotlandıyanın sərhəddindən Temza vadisinədək, sakslar
Temza vadisindən və ondan cənubda, yutlar adanın cənub şərq hissəsində məskunlaşmışlar. Linqvistik məlumatlar qədim ingilis dilində Friz elementlərinin olduğunu da təsdiq edir. Göründüyü kimi,qədim ingilis dili müxtəlif tayfaların yayıldıqları ərazilərdəki dialektlər şəklində inkişaf keçmişdir.
Qeyd olunan tayfaların Britaniyaya köçməsi nəticəsində kelt əhalisi (brit və
qall) qərbə və şimala sıxılmışdır. Hec şübhəsiz ki, sıxışdırma dərhal baş verməsə də
dillər arasında əlaqələr yaranmışdır. Bu dil əlaqələri prosesində gəlmələrin dilləri
dominant mövqeyi tutmamışdır. Kelt sözlərinin ingilis dilinə keçməsi də bununla
əlaqədardır. Buna baxmayaraq ingilis dilindəki kelt alınmaları çoxluq təşkil etməmiş, daha çox toponimlərdə qorunub qalmışdır. Müasir dövrədək gəlib çıxmış kelt
alınmalarının vapposk (fətir), down, dune (təpə), dun (qəhvəyi) sözlərini nümunə
göstərmək olar.
Sonrakı dövrlərdə tərkibində keltizmlər olan sözlər Şotland dilindən (məs.,
slogan, Whisky, clan), irland dilindən (məs.,bard,fun,Tory) və fransız dili vasitəsilə
alınmalar (məs., beak, budget, career, gravel, harness, tunnel) ingilis dilinə daha çox
daxil olmuşdur.
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Latından alınmış castrum (qala,fort) sözünün cəm forması olan castra sözündən qədim ingilis (ceaster) və müasir ingilis (caster) variantları qeydə alınır. Jhaster
sözü bir sıra coğrafi adların tərkibində işlənir. Məs, Lanhcaster, Dorchester,
Manchester, Winchester. Bu qrupdan olan bütün sözlər şifahi yolla alınmış və tam
assimilasiyaya uğramışdır. Həmin sözlər ingilis dilinin qrammatik quruluşuna tam
tabe olmuş, latın dilinə xas qrammatik formalarını isə itirmişdir. Latın alınmalarının
birinci layına mənsub sözlər ingilis dilinin inkişaf tarixi boyu tələb olunan bütün
fonetik dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Latın alınmalarının ikinci qatını əhatə edən sözlər ingilis dilinə 596-cı ildən
xristianlığın qəbul edilməsindən sonra daxil olmuşdur. Birinci layda olduğu kimi bu
laydakı sözlərdə əsasən təkhecalı olub şifahi yolla dilə keçmişdir. Onların əksəriyyəti konkret anlayışlar ifadə edir. Qədim ingilis dilinin leksik tərkibi daha bircinslidir və buradakı alınmalar əsasən isimlərdir. Bununla yanaşı, həmin dövrə məxsus
alınmalar içərisində üç fel qeydə alınır: to offer, to spend, to shrive. İlkin dövrdə
alınmış latın sözləri həm formalarına,həm də mənalarına görə sonralar əhəmiyyətli
dərəcədə təkamülə uğramışdır.
Qədim ingilis dilində latın alınmalarının üç layından birincisi bizim eranın
800-cü ilinə qədər olan alınmalardır.Bunlar kelt dili vasitəsilə ilə keçmiş,elecə də
romalıların Britaniyadakı hökmranlığı ilə bağlı olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır
ki,bu sözlərin anql və saksların dilinə onlar bu yerlərə köçməmişdən də gələ bilərdi.
Məlumdur ki,eramızın birinci dörd yüzilliyində romalılar Britaniyada hakimiyyətdə olmuşlar. Təbii ki, romalılar həmin dövrdə german tayfalarına nəzərən
daha böyük maddi mədəniyyətə malik idilər. Ona görə də ingilis saksonlara məlum
olmayan əşya və anlayışlara aid adlar bu mədəniyyətdən keçmişdir. Məsələn, şərabwine (müasir ing.), win (qədim ing.), winum (lat.); mil (uzunluq vahidi), mile
(müasir ing), mil (qədim ing), milla (lat); liman-port-portus (lat)
Anql, saks və yutlar Britaniya adlarına köçməmişdən əvvəl romalılarla ticarət
əlaqələrində olmuşlar.
Latın dilindəki alınma sözlərin müəyyən hissəsi bu və ya başqa fonetik cilddə,
qrammatik quruluşda və mənada bir çox dillərdə rast gəldiyindən internasional sözlər cərgəsində yer tutur.İnternasional sözlərin əsas hissəsi latın mənşəlidir.Müasir
elmlərin çoxunda latın mənşəli terminlər müəyyən çəkiyə malikdir.İngilis dilində
latın mənşəli olan alınmalara obliqation, constitution, alibi, microscope, modern,
laboratory, proqramm, system, socialism, communism, climatk, raqius, tradition və s.misal ola bilər.
VII əsrdə skandinavların Britaniya adalarına hücumları artmış və 1017-ci ildə
İngiltərə Danimarka krallığına tabe edilir. Bu dövrdə həm Danimarka, həm də
ingilis xalqları ictimai və iqtisadi cəhətdən eyni səviyyədə idilər. Onların dilləri də
qohum dillər ailəsinə mənsub idi.
Skandinav dillərindən qədim ingilis dilinə keçən sözlər mənşəcə dilin özünə
aid sözləri sıxışdıraraq sıradan çıxarmış,bəzi sözlər isə semantik dəyişmələrə
uğramışdır. Danimarka və ingilis dillərinin yaxınlığı semantik alınmaların sayının
daha çox artmasına, eləcə də onların semantik dəyişməyə məruz qalmasına səbəb
olmuşdur.Saitlərdən əvvəl (sk) samit birləşməsi də bu dövrə aiddir. Qeyd olunan
birləşmə skandinav alınmalarının müəyyənləşdirilməsində xüsusi rol oynayır.
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Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, (sk) birləşməsi yalnız skandinav sözlərinə
şamil edilməmişdir. Birləşmə başqa dillərdən alınmalarda da özünü göstərir.
1066-cı ildə İngiltərədə normanların hakimiyyəti qərarlaşır. Bu isə ingilis
dilinə fransız dilinin təsir göstərməsinə yol açır. Sonralar ingilis dili ölkədə hegemon mövqeyə keçəndə fransız dilindən alınma siyası terminlərin böyük əksəriyyəti
dildə qalır. Beləliklə, fransız-ingilis dil əlaqələrinin bu dövründə ictimai-siyasi sahədə fransız alınmalarının daha çox olması müşahidə edilir. Məsələn, feodal münasibətlərlə bağlı sözlər: feudal, baron, vassal, lieqe, chvalry. Belə sözlərdən bir
qismi sonralar daha ümumi məna kəsb etmişlər. Məsələn, obey, serve, noble, qlory, command, danqer. İngilis dilində işlənən titulların böyük əksəriyyəti kinq,
queen, earl, lord, lady istisna olmaqla norman-fransız mənşəlidir. Dövlət idarəçiliyi ilə bağlı (people, nation, government, curt) pul münasibətlərini ifadə edən money, property sözləri də fransız mənşəlidir. Ailə münasibətləri bildirən parnet,
spouse, cousin, uncle, niece sözləri də həmin qəbildəndir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, o dövrün fransız dili özü alınmalardan xali deyildi.Bu dildə alman alınmaları müəyyən çəkiyə malik olmuşdur.İngilis dilində yer almış blank, blanket,
blue, coat, danse, garden, gay, pocket, ticket kimi sözlər alman mənşəli olub fransız dili vasitəsilə ingilis dilinə keçmişdir.
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В статье рассматриваются исторические языковые связи английского
языка и его этимологические состояния с прошедшего до ностояще время. А
также анализируется заимствованных слов в словарном составе английского
языка которые составит келтские латинские,скандинавские,и французские
заимствованных слов.
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Son dövrlərdə dilçiliklə məntiqi və qrammatik kateqoriyaların bir-birindən
fərqləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.Bu sahədə cümlə ilə mülahizəni fərqləndirmə də müstəqil tədqiqat obyekti kimi diqqət mərkəzinə çəkilmişdir (1).Qeyd edilən
problemi öyrənmək təşəbbüsünü ilk dəfə məntiqçilər ortaya atmışlar. Qrammatiklər
isə əvvəlcə bu məsələyə passiv münasibət bəsləyirdilər.Cümlə ilə mülahizəni fərqləndirən qrammatiklər olduğu kimi,onu mülahizə ilə eyniləşdirənlər də vardır.
Cümlə və mülahizənin Ən aşkar forması özünü hər bir cümlənin mülahizəni,
təsdiqi ifadəsində göstərir.Hər bir məlumat,xəbər,hər bir düşüncə aktı mütləq iki
komponentin fəal,dinamik birləşməsini nəzərdə tutur.Bunlardan biri məlumatda nəyin xəbər verilməsini və ona uyğun olaraq hansı fikrin yaranmasını nəzərdə tutursa,
ikincisi məlumatın birinci komponentində nəyin xəbər verilməsi,fikrin birinci üzvünün necə tərk olunması təşkil edir.Xəbər və fikir,düşüncə aktının əhəmiyyətli xassəsi öz ifadəsini cümlədə,onun fəal dinamik xarakterində tapır.Cümlədə iki komponent arasındakı əlaqə təsdiq edilir.Cümlənin iki komponentində düşüncənin subyekti və obyektini təyin etmək o qədər də çətin deyildir.
Cümlə ilə mülahizəni eyniləşdirmənin gizli forması hər bir cümləyə <<predikativliyin>> xas olmasıdır.Cümləni cümlə edən predikativlikdir. V.Q.Admoni yazır: <<Cümlənin qurulması və ya canlandırılması zamanı <<predikativ münasibət>>
və ya sadəcə predikativlik adlandırılan vacib sintaktik konstruksiyanın əhəmiyyəti,
eləcə də vacibliyi danılmazdır.Beləliklə,predikativliyin mülahizənin subyekti və obyekti kimi iki komponentə bölünməsindən doğması aşkara çıxır. Mülahizənin subyekti və predikatı hər bir cümlənin vacib komponentləridir>> (2,37).
Predikativ münasibətin qeyd edilən şəkildə başa düşülməsi bu münasibətin
A.Şaxmatova görə predikativ münasibət bir tərəfdən, kommunikasiya üzvlərinin
münasibətidirsə, digər tərəfdən mübtəda və xəbərin bir-birinə münasibətidir. Predikativ münasibət hər bir cümlənin əsasında duran və yalnız cüttərkibli cümlədə
mümkün olandır.Bunlardan birincisi hər bir cümlənin kommunikasiya vahidi olmasını, digəri isə cüttərkibli cümlənin mübtəda və xəbərə malikliyini nəzərdə tutur.
A.M.Peşkovski yazır: <<Sözün təkcə anlayışa deyil,bütöv bir fikrə uyğun gəldiyini
göstərən cəhət sintaksisdə xəbərlik adlanır.(3,25). Müəllifin fikrincə fellik xəbərliyin əsasını təşkil edir.
A.A.Şaxmatovun fikrincə,predikativ münasibət izahedici səciyyə daşıyıb nəyi
isə təsdiq və inkar (4,28). V.Q.Admoni də bu fikri qəbul edir (2,13).
Ümumi kateqoriyalardan olan və cümləni təşkil edən predikativliyin mənası
və vəzifəsi cümlə məzmununu gerçəkliyə münasibətini bildirərək öz-özlüyündə nis57
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bətən bitmiş bir fikri təcəssüm edən,qrammatik cəhətdən nitq ünsiyyətinin mütəşəkkil vahidi olan cümləni təyin edib müəyyənləşdirən qrammatik kateqoriyaların məcmusu predikativlik deməkdir.Cümlənin əsas məzmununun gerçəkliklə ümumi əlaqələndirilməsi modallıq,həmçinin zaman və şəxs kateqoriyalarında ifadə olunur.
Rus dilçilərindən M.L.Steblin –Kamenski predikativliyə tamamilə başqa nöqteyi-nəzərdən yanaşır.Müəllifə görə, <<Fredikativlik,yaxud predikativ münasibət
məzmunca məntiqdə hökmün subyekti ilə predikli arasındakı münasibətdir (5).
Bizə görə isə predikativlik subyekt və predikat arasındakı münasibətdən daha
genişdir. Belə ki,təktərkibli cümlənin bu iki kateqoriyadan biri əsasında formalaşmasına baxmayaraq onlarda predikativlik vardır.
Predikativlik və yaxud predikativ əlaqə haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Son vaxtlar Azərbaycan dilçiliyində də predikativlikdən cümlənin əsas əlaməti kimi
bəzi əsərlərdə danışılır.Y.Seyidov cümlə nəzərriyyəsi ilə əlaqədar bəzi məsələlərdən,o cümlədən predikativlikdən də bəhs edərək göstərir ki,cümlənin əsas iki əlaməti vardır. Bunlardan biri predikativlikdir.Predikativlik termini altında <<bir şeyin
təsdiq və ya inkar edilməsini,ona olan münasibəti,müəyyən iş haqqında məlumat
vermək>> və sairə nəzərdə tutulur.Müəllif predikativliyin sözlərin müəyyən qaydada düzülüşündən və müəyyən qrammatik üsullarla əlaqələnməsində meydana gəldiyi göstərir (6, 97, 107). O,ayrı-ayrı cümlə növlərində predikativliyin ifadə üsulları
haqqında məlumat verməmişdir.Aydındır ki,sadə cümlələr tərkiblərinə görə cüttərkibli və təktərkibli iştirak edir.Məs.
The door was knoked (qapı döyüldü).The train started (qatar yola düşdü).Bu
cür cümlələrdə predikativlik iki kateqoriyanın,mübtəda və xəbərin münasibətindən
doğur. Predikativlik linqvistikada məntiqi-qrammatik hadisə hesab olunur və cümlənin müəyyənləşdirilməsində əsas meyarlardan biri kimi çıxış edir.Hər bir cümləyə
predikativlik, yəni gerçəkliyə aidlik xüsusiyyəti xasdır.Predikativlik fikir bildirmə
və formalaşdırma vasitəsi rolunda çıxış edir.Predikativlik zaman və şəxs vasitəsilə
reallaşan feli və ya ismi formanın mübtəda ilə şəxs əlamətlərində birləşməsindən
yaranır. Predikativlik kateqoriyası əsasında sadə cümlənin normativ sintaktik
quruluşu üslubu-sintaktik variantlarının təsnifi prosesində ingilis dilinin bir sıra özünəməxsus sintaktik qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə imkan yaranır. Hər şeydən əvvəl,dilin daxili qanunauyğunluqlarına görə müəyyənləşən
normativ -sintaktik konstruksiyaların invariantları üzə çıxarılır.Bu isə dildə
normativ -qrammatik sistemdən kənara çıxan <<üslubu-sintaktik məqamların, sintaktik səviyyədə dil vahidlərinin inventariantlarını və variantları göstərilməsini gerçəkləşdirir.
Cümlə ücün predikativ münasibəti(mübtəda ile xəbərin münasibətini) xarakter
əlamət hesab etmək olar.Bu münasibətin ifadəsində şəxs və kəmiyyətə görə uzlaşma da xüsusi rol oynayır. Hər bir cümlə bitmiş məlumat intonasiyasına, predikativliyə və modallığa malik olmalıdır.Dil quruluşunun cümlədəki hər bir elementi özündə az-çox predikativliyi qoruyub saxlayır.Belə hesab edilir ki,dilin inkişafının qədim mərhələlərində istənilən söz predikativ ola bilərdi.Söz yalnız dilin inkişafının
müəyyən mərhələsində tədricən predikativlikdən və emosianallıqdan xilas olmuşdur. Belə çıxır ki,dilin quruluşu qədim olduqca onda predikativliyin dərəcəsi və səpələnməsi də güclənir,çoxalır və əksinə.Bütün bunlardan çıxış edərək cümlənin predikativ quruluşunun inkişafında üç əsas mərhələ müəyyənləşdirmək mümkün olur:58
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1) güclü, daha dəqiq desək eynigüclü predikativ nöqtələrlə səciyyələnən ilkin mərhələ;
2) birindən başqa digər predikativ nöqtələrin zəifləməsilə eliminasiya(yox olma, ərimə)
prosesinin başladığı orta mərhələ; 3) vahid, güclü predikativ nöqtənin formalaşdığı son
mərhələ. İlkin mərhələ mətni müasir cümlənin-sadə cümlənin rüşeymidir. Artıq bu
rüşeymdə cümlə quruluşunun inkişafının orta və ən müasir mərhələri keçəcəyi yollar və
bütün perspektivler bir növ proqramlaşdırılmış şəkildədir.
Orta mərhələdə cümlə elementlərinin nisbi müstəqilliyi onlara əvvəlcədən xas
olan predikativliyin hesabına olmuşdur.Bu cür müstəqilliyin nisbiliyi isə konkret
elementin (üzvün) cümlə daxilindəki predikativlik dərəcəsi və bu dərəcənin funksiyası zamanı dəyişkənliyi ilə müəyyənləşir.
Cümləni təşkil edən sözlər, əsasən dörd əlaqədə,yaxud münasibətdə olur: Obyekt, adverbial, atributiv və predikativ. Bu əlaqə və münasibətləri birləşdirən və ayıran ümumi cəhətlər vardır.Həmin cəhətləri söz birləşmələri və cümlə üzvləri arasında aşkara çıxarmaq olur.Məsələn,I was working on the article from five oclock yesterdey-Dünən saat 5-dən 7-yə qədər məqaləm üzərində işləyirdim.
Hər iki formada seçim onu göstərir ki,danışan hərəkətin ya da prosesin uzanmağını vaxt ilə göstərir.Burada obyek(article)I was working sözləri arasındakı əlaqəni bildirir.
Adverbial münasibət söz birləşməsinin tərəfləri,yaxud cümlə üzvləri arasında
xəbərlə zərflik arasında olur və işin icra şəraitini,yaxud cümlə üzvləri arasında olan
münasibət şəraitini göstərir. Məsələn, I came home late yesterdey-Mən dünən evə
gec gəldim cümləsində xəbərlə zərflik arasında olan münasibət(came late)hərəkətin
icra şəraitini göstərir.
Atributiv münasibət söz birləşmələrinin(məsələn a qood student,a bad worker)
tərəfləri arasında olur.Bu münasibət əvvəldən hazır şəkildə cümlədən kənarda yaranır. Atributiv münasibət cümlədə bütöv bir kompleks şəklində çıxış edən birləşmələr formalaşdırır və bu birləşmələr cümləyə hazır şəkildə gətirilir.
Obyekt, adverbial və atributiv birləşmələr cümlədə müxtəlif vəzifədə çıxış
edə bilər. Deməli,obyekt,adverbial və atributiv münasibətlərin cümlənin quruluşu
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Predikativ münasibət. Bu əlaqə cüttərkibli cümlədə cümlənin baş üzvləri xəbərlə mübtəda arasında olur; Məsələn, I worked, she comes, she is a teacher,
the paper is white və s.
Təktərkibli cümlədə isə informasiya və mətnlə ifadə olunur.
Predikativ əlaqə əvvəlcədən hazır şəkildə cümləyə gətirilmir.O,nitq prosesində yaradılır. Bu əlaqənin yaradılması ilə cümlə təşkil edilir. Başqa əlaqələr isə cümləyə ikinci dərəcəli üzvlərin gətirilməsi ilə əlaqədar yaradılır.
Dildə müəyyən qrammatik kateqoriyalar obyekt, adverbial və predikativ münasibətlərin ifadə vasitəsi kimi çıxış edir. Mübtəda ilə xəbər arasındakı uzlaşma predikativ münasibətin ifadə vasitələrindən biri hesab edilir.Yanaşma və idarə əlaqəsi
isə obyekt, adverbial və atributiv münasibətlərin ifadəsinə xidmət edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, predikativliyə mübtəda ilə xəbər arasındakı münasibət kimi yanaşanlar ancaq cüttərkibli cümlələri nəzərə almışlar. Çünki cüttərkibli
cümlədə mübtəda və xəbər ayrıca üzv şəklində öz əksini tapır. Halbuki dildə
cüttərkibli də mövcuddur ki,bunlarda baş üzv bir sözdə ifadə edilir.
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M.Hüseynzadə “İsimlərdə xəbərlik kateqoriyası başlığı altında nitq hissələrinin xəbər vəzifəsində çıxış etdiyini göstərir.Müəllif “xəbərlik” və “xəbər” terminlərini sinonim sözlər kimi işlətmişdir. Halbuki xəbərlik-predikativlik xəbər
anlayışından çox genişdir.Belə ki,xəbər cümlə üzvüdür,xəbərlik isə cümlənin
məzmununun gerçəkliyə münasibətidir.Düzdür müəyyən cümlələrdə xəbər bu münasibətin əmələ gəlməsində mühüm bir amil kimi çıxış edir,ancaq bir qrup cümlələrdə (məsələn, adlıq cümlədə, söz-cümlədə) onlarda xəbər olmadığı halda xəbərlik
vardır. Belə cümlələrdə müəyyən sözlər mətn və intonasiya vasitəsi ilə xəbərlik
predikativlik) münasibətini ifadə edə bilir.
Xəbərlik anlayışının ifadə olunmasını iki növə bölmək olar: 1)morfoloji
(sintetik); 2) sintaktik (analitik)
Xəbərlə mübtəda arasında qrammatik əlaqənin yaranmasına feli cümlələrdə
şəxs, zaman, şəkil, ismi cümlələrdə isə ancaq şəxs əlaməti xidmət edir.Nitq hissələri
(xüsusilə adları) xəbər vəzifəsində çıxış edərkən əsasən şəxs şəkilçiləri ilə işlədilir.
Ancaq şəxs şəkilçiləri xəbərə aid əlamət olmayıb,şəxs kateqoriyasının ifadə vasitəsidir. Şəxs kateqoriyasının bu əlaməti eyni zamanda predikativliyin ifadəsinə xidmət edir. Lakin onlar bu zaman sintaktik kateqoriyanın yəni xəbərin əlamətinə
çevrilmir. Şəxs şəkilçisi mübtəda,ilə xəbər arasındakı predikativ münasibəti göstərərək şəxs kateqoriyaları kimi ümumbəşəri xarakter daşıyır.Lakin onun ifadə yolları
hər bir dilin öz milli xüsusiyyəti ilə əlaqədardır.
İngilis dilində elə bir forma da vardır ki, (demək olar ki,özünün bütün mənalarında) hətta yeganə denotatın təsviri zamanı belə hərəkət və prosesin realizəsi momentini ifadə edə bilmir.Bu forma Present Perfekt zaman formasıdır.Bu forma zamanı dəqiq göstərən ifadə ilə birləşə bilmir. Belə ki, “The car has arrived - Maşın
gəldi” cümləsinə “a minute ago” birləşməsini əlavə edə bilmərik.
Present Perfect zaman formasına müxtəlif hadisələrin nəzərə alaraq demək
olar ki, bu forma onu göstərir ki,təsvir olunan hadisə indiki zamana qədər baş vermişdir.
İngilis dilində elə bir qrammatik forma yoxdur ki, o,predikativ denotatların
mənaları üçün işlənsin. Lakin elə forma da vardır ki,onlar əsasən özlərinin denotatlarını xarakterizə edirlər.Bu forma İndifinite və Present Perfect zaman formalarıdır.
Predikativlik və onun cümlə ilə əlaqəsi bir sıra mübahisəli məsələlər doğurur.Məsələn, predikativliyin cümləni cümlə etməsi haqqında fikirdən belə nəticə
çıxarmaq olar ki,predikativlik söz birləşməsini cümləyə çevirə bilər. Predikativlik
mürəkkəb tamamlığın komponentlərindən biri üçün səciyyəvi olduğu halda belə
mürəkkəb tamamlığı cümləyə çevirə bilmir.Hətta xəbərə xas olan predikativlik belə,
həmişə cümləni cümlə edə bilmir.Bu xüsusiyyətin təsdiqini budaq cümlənin bir hissəsini təşkil edən xəbərin yerinə yetirdiyi funksiya ilə izah etmək olar. Beləliklə,
predikativliklə cümlə arasında tam uyğunluq axtarmaq düzgün deyildir. Xəbərin predikativliyin olması cümlənin əhəmiyyətli əlaməti deyildir. Cümlədə predikativlik
olmaya bilər.Eyni zamanda da predikativlik olan yerdə cümlə olmaya bilər.
Predikativlik və predikativlik münasibətinin mahiyyətini birinin xəbər olan
(predikativliyi), digərinin xəbəri olmayan iki eyni leksik tərkibli cümlənin qarşılaşdırarkən aydınlaşdırmaq olar.Steblik-Kamenski bu formalı cümlə kimi <<Meşə
yaşıldır>> və <<Yaşıl meşə>> nümunələrini gətirmişdir.Bunlardan birincisində
xəbər vardır.Bu ismi xəbərdir.İkincisində isə xəbər yoxdur.Bu quruluş adlıq cüm60
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ləyə uyğun gəlir. Predikativlik və predikativ münasibətin dərindən araşdırılması
prosesində aydın olur ki, cümlənin məntiqi məzmunun onun qrammatik quruluşundan asılılığı bu günədək kifayət qədər ətraflı tədqiq edilməmişdir. Bu da predikativlik kateqoriyası ilə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlərin hələ də həllini tapmadığını təsdiq edir.Bizim fikrimizcə,predikativlik müxtəlif cümlə tipləri üçün ayrıayrılıqda tədqiq olunmalıdır. Eyni zamanda polipredikativlik məsələlərinin diqqət
mərkəzinə çəkilməsi öz aktuallığı ilə seçilir.
Ədəbiyyat
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К.Мехтиханлы
О предикативности
Резюме
В статье рассматриваются общие вопросы категории предикативности.На основе сравнительного анализа определяются различия между суждением и предложением.Доказывается,что между предикативностья и предложением нет соотносительности.В то время как,между предикативностью и
суждением есть прямая соотносительность.
K.Mehdikhanlı
About predication
Summary
Common questions of predication are studied in the article.On the basis of
comparative analysis differentiation between consideration and sentence are defined. In the article is proved that there is no correlation between predication and
sentence.At the same time,there is direct correlation between predication and consideration.
Rəyçi:

N.Rzayeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİR VƏ MÜTƏFƏKKİRLƏRİNİN
ƏSƏRLƏRİNDƏ İSLAM MOTİVLƏRİ
Açar sözlər: inglis dili, şair, mütətəkkür, islam motivləri
Ключевые слова: английский язык,философ,исламские мотивы.
Key words:English,poet,thinker,islamie motives.
XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitində lirik şeriləri ilə fərqlənən Mirzə Həsən Qarabağı Yüzbaşovun adına tədqiqatçı alimlərin əsərlərində az təsadüf edilir.
M.Tərbiyət «Hədiqətüş-şüəra» adlı təzkirəyə əsaslanaraq «DanişməndaniAzərbaycan» əsərində Kaşif Qarabağı adlı bir şairin adını çəkmiş, onu XIX əsrin
«Söz ustalarından biri» kimi göstərmişdir. Bu şair Mirzə Həsən Qarabağıdır.
Mirzə Həsən müasirləri arasında gözəl məsnəvi yazan bir şair kimi tanınmışdır. «Rəsmi vilayəti Qarabağ və şəhri-Şişə» (Qarabağ vilayəti və Şuşa şəhərinin
adətləri), «Oğluma nəsihət» əsərləri, Xurşudbanu Natəvan, Mir Mövsün Nəvvaba,
Hacı Abbas Agəhə yazılmış məktubları və təmsilləri şairin rəvan dilinə, sənətkarlıq
məharətinə sübutdur.
Şairin «Oğluma nəsihət» əsəri başdan-başa peyğəmbər kəlamları ilə səsləşən,
XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinə bir nur kimi yayılan sənət nümunəsidir.
Bu əsər şairin islam dinindən, islam qanunlarından xəbərdar olmasını, peygəmbər kəlamlarını 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 kamilləşdirməkdir. 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 olanların gözəl əxlaq
sahibi olduğunu bildirmişdir. O, «Allah yanında ən sevimli qullar kimlərdir?» sualını da «əxlaqı ən gözəl olanlardır» cavabını verimşdir.
Peyğəmbərin hədislərindən ruhlanan şair öz mənəvi aləmini «Oğluma nəsihət» əsərində əks etdirmişdir.
Əsər beş hissədən ibarətdir:
I hissə «Kibr və lovğalıq haqqında»;
II hissə «Elm haqqında»;
III hissə «Yoldaşlıq haqqında»;
IV hissə «İçkinin zərəri» adlanır.
Əsərin I hissəsində şairin kibr və lovğalıq haqqında fikirləri, düşüncələri öz
əksini tapır. Şair oğluna yersiz məğrurluqdan, lovğalıqdan uzaq olmağı tövsiyə edir:
Olsun bu nəihətə səzavar,
Dövlət sənə daima olar yar.
Kibr ilə vücudunu bəzətmə,
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Heç bir kəs ilə qürur etmə.
Şairin fikrincə ağıllı insan heç vaxt lovğalanmamalı, xalq içində özünü gözdən salmamalıdır:
Kibr eyləmə xəlqə, olma məğrur,
Kibr ilə cahanda olma məşhur.
Hər kimsə ki, oldu kibrə rağib,
Divanəliyə olbudu talib.
«Kibrə hörmət bəsləyənlərin axırı divanəlikdir» deyən şairin fikri Peyğəmbərimizin «Ədəbi olmayanın ağlı da olmaz» kəlamından irəli gəlir.
Əsərin II hisəssində şair elm haqqında oğluna dəyərli məsləhətlər verir, elmin
bir kəlməsini, kəlamını bər-bəzək adlandırır.
Oğlum. Səbəbi-kamaldır elm,
Arayışi-hər məqaldar elm.
Elmə böyük hörmət bəsləyən şair «elmə, dilə hörmət bəsləməklə haqqa getmiş olarsan» deyə oğluna belə söyləyir:
Elm ilə olarsan əfzəli-xəlq,
İxlas dil ilə mayili-həqq.
Elm ilə xudaşünas olarsa,
Aləmdə əzizi nas olarsan.
Elm ilə, gözüm, səfa taparsan.
Burada şair «xudaşünas olarsan» deməklə İslamın əsas qayəsinin «Elmi»
nəzərdə tutmuşdur.
Elm Allah Taalanın sifəti və onun bəşəriyyəti ilk fərmanıdır. Qurani Kərim
«Oxu!» Buyruğu ilə başlanmış, Allahın birliyinin tanıdılması ilə davam etmiş tənbəllikdən əl çəkib işləməyi müsəlmanların qarşısına bir məqsəd qoymuşdur. Peyğəmbərimiz də bu üç məsələyə böyük əhəmiyyət vermişdir:
1. elm;
2. iman;
3. əməl.
Mirzə Həsən Yüzbuşov da bu qanunlara böyük hörmət bəsləmiş «Oğluma
nəsihət» əsərində elmə üstünlük vermiş, elmi var-dövlətdən üstün tutmuşdur.
Peyğəmbərimizin «Elm istifadə olunduqca artar, mal isə azalar» kəlamına
əsaslanaraq şair oğluna belə deyir:
Dövlət gedər əldən, elm getməz,
Elm əhli özün zəlil etməz.
Hifz eylə, gözüm, nə var məndə,
Mən tək olsan sən də.
Şair özünün var-dövlətinin əldən getməsinə təəssüflənmir, əksinə elminin onu
havadar olmasına, yar olmasına sevinərək belə yazır:
Yar oldu mənimlə öz savadım,
Xəlq icrə dəxi ucaldı adım.
Oğluma nəsihət əsərinin III hissəsi «Yoldaşlıq barəsində» şairin oğluna nəsihəti budur ki, əsli olmayan biri ilə dostluq etmə, yoxsa bəlaya düşər olarsan. Şair
oğlunu qəmdən, nisgildən uzaq olmağa səsləyir.
O dost seçərkən oğluna ehtiyatlı olmağı, hər bir yetəni dost tutmamağı arzulayır:
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Hər bir yetənə rəfiq olma,
O nakəs ilə şəfiq olma.
Edər səni bər rəfiq bədnam,
Bu da verər əziyyəti-tam.
Onun fikrincə əsl dost rəftarı gözəl, ədəbdə, kamillikdə bir insan olmalıdır.
Şairin bu fikirləri Peyğəmbərin «Dostun ən fənası birinə bir üz, başqasına başqa üz
göstərən adamdır» kəlamından irəli gəlir.
Əsərin IV hissəsində qumarın ziyanından bəhs olunur. Şair qumarın ziyanını
birdirir, insan üçün çoxtəhlükəli olduğunu vurğulayır.
Şair oğluna insanın ləyaqətini, şərəf və namusunu alçaldan hislərdən uzaq olmağı tövsiyə edir:
Daim bu kəlamı eylə əzbər,
Hər şamü səba oxu mükərrər.
Hər kəs ki, olub qumar ilə yar,
Hər iki cahandadır ziyankar.
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. Əsərin V hissəsi «İçkinin zərəri» adlanır.
Şair oğluna əlinə şərab almamağı, dinini itirməməyi məsləhət görür:
Alma əlinə şərabi-nabi,
İyzəd sənə etməsin itabi.
Hərgiz ləbinə yetirmə badə,
Ta vermiyəsən dinini badə.
Buradan aydın görürük ki, şair islam dininə olan məhəbbətini bildirmiş, oğlunu dinimizə zidd adətlərdən qorumağa çalışmışdır.
Aqil olan kəsb edərmi əsla,
Ondan ucalıb cahanda qovğa.
Çox evləri tarü mar edibdir.
Çox kəsrləri dil-fikir edibdir.
Deyərək şair oğlunu şərabdan uzaq olmağa səsləyir.
«Övladınızla xoş rəftar edin və onlara gözəl tərbiyə verin». Peyğəmbərimizin
bu hədisini şair öz mənəvi aləminə bir işıq kimi 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 pak etiqad, yüksək əxlaq bəxş etdiyini bildirmək istəmişdir.
Şairin təmiz əxlaqlı insan olduğunu göstərən bu əsər gələcək nəsillərə bir tərbiyə vasitəsidir.
Ümumiyyətlə, Mirzə Həsən Yüzbuşov yaradıcılığı geniş və hərtərəfli tədqiq
olunmadığından öz tədqiqatçıların yolunu gözləyir.
Ədəbiyyat
1. Mirzə Həsən Qarabaği. Seçilmiş əsərləri. Bakı-1978, 173 s.
2. Mirzə Həsən Qarabaği Yüzbaşov. Seçilmiş əsərləri. Bakı-1990. Şuşa nəşriyyatı,
184 s.
3. 101 hədis. «Gənclik», «Dan Yeri» RNK. Bakı-1990. 318 s.
64

Filologiya məsələləri – №3, 2013
4. Kəlimeyi Şəhadət. Bakı-1990. 65 s.
5. Seyfəddin Yazıçı. İslam xoşbəxtlik yoludur. Türk dcilindən tərcümə edən
Mehman Muca oğlu. Ankara-1998. 25 s.
С.Багирова
Исламские мотивы в произведениях восточных поэтов
Резюме
В статье было выяснено что, произведение Мирза Гасан Юзбашова «Наставление Сыну» является профессиональным образцом отражающим изречения Пророка Мухаммеда (С). В статье ,кроме того,выясняется в «Корани-Керим» некоторые мысли и откровение которые выражаются в произведениях
восточныч поетов.
S.Bagırova
The article that, the work named Admontion
Summary
It was parsed in the article that, the work named «Admontion to my son» by
Mirza Hasan Yuzbashov is the specimen of art reflecting Prophet Mohammad′s (S)
dictums. The work as approved as a specimen of art beautifying morality, valuing
science, increasing sprirt. Besides this, some thounghts and discovers of “KoraniKerim” are explained which expressed in the words of Eastern poets.
Rəyçi: b.m R.Babayeva
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MƏTN STRUKTURUNDA REGİSTR VARİANTLARIN
YARANMASI
Açar sözlər: registr variantları, koheziya, mətn strukturu, informativ registrlər;
Ключевые слова: варианты регистров, когезия, структура текста, информативные регистры;
Key words: variants of registers, cohesion, text structure, informative registers.
Mətnin kommunikativ strukturunda reproduktiv, informativ, generativ, volyuntiv, reaktiv registrlərdən başqa, müntəzəm göstəricilərə malik sintaktik kompozisiya fraqmentləri də vardır. Bu fraqmentlər məlum registrlərin diferensial əlamətlərinin qarşılıqlı təsirini özündə birləşdirə bilir. Ənənəvi dilçilikdə onlardan söz və
cümlə çərçivəsində bəhs olunmuş, həmin fraqmentlər mətn strukturundan doğan hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Kommunikativ registr anlayışını irəli sürmüş tədqiqatçılar belə fraqmentləri registr variantları adlandırmış, həmin vartantların üç tipini
ayırmışlar:
1) əyani nümunəvi variant;
2) potensial ümumiləşdirmə variantı;
3) generativ-volyuntiv variant.
Hər üç registr variantı mətn daxilində müxtəlif registr bloklarında qeydə alınır. Bu registrlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların məlum registrlərin sıralanması və bir-birinə keçidində mühüm rol oynaması ilə bağlıdır. Bu cəhət registr variantlarını ayrı-ayrılıqda təhlilə cəlb etməyi aktuallaşdırır. Onu da qeyd edək ki,
üçüncü registr variantı öz mahiyyətinə görə ikinciyə yaxınlaşır. Onun fərqli xüsusiyyəti məhz hansı kommunikativ registrlər arasında aralıq mövqe tutması ilə əlaqədardır. Əyani-nümunəvi registr variantı. Bu termin aspektologiyadan alınmışdır.
Nitqin əyani-nümunəvi registr variantı növü zaman planının subyektiv dəyişməsini
göstərən əsas vasitədir. Kommunikativ prosesdə personajın və ya danışanın xəyalında zamanın dəyişməsi baş verir və hadisələr bu yeni zaman daxilində cərəyan etməyə başlayır. Beləliklə, əsərin süjet perspektivi dəyişir. Gerçəklikdə indiki zamanda
olan subyektlər və ya bu subyektlərdən bir neçəsi, biri başqa zaman kəsiyinə keçir
və oradakı hadisənin iştirakçısına çevrilir. Zaman planının çox zaman gələcək istiqamətində dəyişməsi baş verir. Hadisələrin başvermə xronotopunda personajlar xəyalən gələcək zamana köçürülür. İnformativ registrdə bu xəyali zamanda hadisələr
dinamik şəkildə bir-birini əvəz edir. informativ registrdə cümlələrin həm indiki,
həm gələcək zamanlı formaları işlənə bilir. Hadisələr xronotopu gələcək zamana
köçürülə bildiyi kimi, keçmişə də qayıtma imkanına malikdir. bu halda da zaman
köçürülməsi, zaman planının dəyişməsi xəyali şəkildə baş verir və zaman dəyişməsi
haqqında məlumat danışan tərəfindən verilir. Gələcəyə köçürmə ilə müqayisədə
keçmişə qayıtmada fərqli cəhətlər üzə çıxır. Keçmiq və onun hadisələri danışana,
personaja məlumdur. Gələcək hadisələrin isə necə cərəyan edəcəyi məlum deyildir.
Bu hadisələr olsa-olsa müəyyən səviyyədə proqnozlaşdırıla bilir. Əgər xəyali gələcək üçün hadisələrin həmin xəyali zamanın müəyyən anından başlayaraq davam et66
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məsi məqbuldursa və bu hadisələr hələ baş verməmiş və yalnız danışanın təxəyyülündə yer alan hadisələrdirsə, keçmişə qayıtmada həm baş vermiş, həm də baş
verməmiş hadisələr canlandırılır. Danışan, adresat sanki keçmiş hadisələrə müdaxilə
etmiş olur. Onu da qeyd edək ki, bəzən bu müdaxzilə olmur. Yalnız keçmişdə olmuş hadisələrin canlandırılması prosesi gedir.
Arzı həm keçmişə, həm də gələcəyə istiqamətlənəndir. Gələcək arzu edilənin
təsəvvürə və dilə gətirilməsidir. Keçmişə qayıtma isə baş vermişlərin xatırlanması,
bir sıra hallarda baş vermişlərin dəyişdirilib başqa şəkildə təqdim edilməsidir. Keçmişə qayıdış ya xatirəni canlandırmaq, ya da keçmişdə baş vermişi başqa şəklə salmaq, bugünkü arzuya, istəyə uyğunlaşdırmağı nəzərdə tutur. Keçmişdə baş vermiş
hadisənin xatırlanması informativ registr üçün səciyyəvidirsə, keçmişdə olanın
dəyişdirilməsi və ya tam reallıqla indiki zaman çərçivəsinə salınıb canlandırılması
kommunikativ registrin əyani nümunəvi variantıdır. Daha bir məsələni də aydınlaşdırmaq lazım gəlir. Danışan keçmişdə baş vermiş hadisəni xatırlayır, arzulayır. Zaman planı bu məqsədlə keçmişə köçürülür. Personajın həmin hadisəni xəyalən yenidən təkrar olunması arzusu sanki keçmiş zaman planından yenidən indiki zamandan
keçilərək gələcəyə köçürməyə zəmin yaradır. Arzu olmuş hadisənin olduğu kimi və
ya fərqli şəkildə yenidən baş verməsinə kökləndiyindən zaman planının keçmişdən
gələcəyə köçürülməsi baş verir.
Əyani-nümunəvi registr variantının yaranması informativ mətnə xatirələr
mənzərəsini, fantaziyanı, güman edilən şəraitin rəzmini sanki çəkərək canlandıran
reproduktiv registrin daxil edilməsi ilə baş verir.
Əyani-nümunəvi registr variantı üçün ən səciyyəvi cəhəti feli və ismi xəbərli
cümlələrin başqa zaman planına keçməsidir. Zaman planının dəyişməsini bildirən
və ya göstərən siqnallar müxtəlif dillər üçün fərqli dil hadisələridir. İnformativ registr və əyani-nümunəvi registr variantından əvvəlki informativ mətn əvvəlcə zaman
planını dəyişməyə xidmət göstərən mənzərəni və faktual informasiyanı canlandırır.
«65300 eksponanta diqqətlə baxmaq üçün beş həftə lazımdır» informasiyası bundan
sonrakı informativ registrdə «tourist» sözünün «Louvre Lite» ifadəsinin işlədilməsi
hadisənin zaman planının dəyişməsinin siqnalına çevrilir. Abzasın son cümləsi zaman planının yeni informativ registrlə əvvəlki yerə qaytarılmasını həll edir. «Art
Buchwald».İngilis dilində zaman planının dəyişməsində felin müxtəlif zaman formalarından istifadə edilir. İngilis dilində zaman formalarının rəngarəngliyi buna geniş imkanlar açır. Keçmiş və gələcək davamedici zamanların istifadə olunduğu əyani-nümunəvi registr variantlarının informativ mətnə daxil edilməsi qeyd edilən effekti yaratmağa kömək edir.
Əyani-nümunəvi registr variantında danışanın xronotopunda obyektiv müşahidə edilən olmur. Registr variantı danışanın şüurunda yaranan, ikinci olan obrazları
canlandırır. Bu canlandırma qulaq asanın və ya oxucunun şüurunda da inikasınıtapır. Mətnin perseptiv xətti bu abzasları hadisələr xəttindən kənarda yaradır. Əgər
danışan özünü canlandırılan mənzərəsinin subyekti kimi təsəvvür edirsə, onda o da
başqa zaman planında mövcud olan subyektə çevrilir. Deməli, əyani-nümunəvi registr variantının daxil edilməsi subyekt sferasında eynilyi təsdiqləmir. Reproduktiv
fraqmentlərin bu tipli imitasiyası əyani nümunəvi kompozisiya funksiyası kimi çıxış
edir, fikrin informativ gedişinin təzahürünə çevrilir. Bədii mətnlərdə, xüsusən də
67

Filologiya məsələləri – №3, 2013
poeziya nümunələrində aktual müşahidə olunanla təsəvvürdə canlandırılan arasındakı sərhəddi ayırmaq çətindir.
Əyani-nümunəvi registr variantı indiki tarixi zaman anlayışı ilə assosiasiya
yaradır. Onların hər ikisinin indiki zaman illüziyası yaradan taktiki üsul olmaları
birləşdirir. Bununla belə, indiki tarixi zaman baş vermiş olanın aktuallaşdırılması
üçün müşahidəçinin mövqeyinin və ya qavrayan subyektin dəyişdirilməsini nəzərdə
tutur və bu zaman hadisələrin cərəyan etmə xətti, süjet ardıcıllığı dəyişmir.
Əyani-nümunəvi registr variantında isə hadisələr xəttindən başqa zaman planına subyektiv sıçrayış baş verir. Yeni zaman planı modal qeyri-real plan olur.
Potensial ümumiləşdirmə registr variantı. Bu registr variantının əsas əlaməti ümumi şəxsli cümlədir. Ənənəvi qrammatikada bu, təktərkibli cümlə tipidir.
Ümmui şəxsli cümlələr mətn strukturuna uyğun gələn elementlərdən biri hesab olunur.
Məlumdur ki, ümumi şəxsli cümlələrdə ifadə edilən hökm ümumi şəxsə aid
olur. Ümumi şəxsli cümlənin xəbəri ikinci şəxsin təki, üçüncü şəxsin cəmi, bəzən
də birinci şəxsin tək və ya cəmi ilə ifadə olunur. Bu zaman həmin şəxslər öz mənalarından tamamilə uzaqlaşmır. İş bütün şəxslərə aid edilə bilir. Ümmui şəxsli cümlələr daha çox atalar sözləri, nəsihət, məsləhət səciyyəsi daşıyan hökmlər olur.
Ümmui şəzsli cümlələr adresatı və onun yerində ola biləcək istənilən başqa
şəxsi danışanın təcrübəsinə dəvət edir. ümumi şəxsli cümlədə subyektin şəxs forması ilə onun kommunikativ rolu arasında birbaşa uyğunluq, münasibət yoxdur. Ümumi şəxsli cümlənin üç əsas forması fərqləndirilir:
1) atalar sözü tipli;
2) nəqli-uzual tipli;
3) qiymətləndirmə-səciyyələndirmə tipli.
Nəqli-uzual tipli ümumi şəxsli cümlələrdə danışanın fərdi təcrübəsi ikinci şəxs,
adresat və ya adresatı əvəz edə biləcək istənilən şəxs üçün ümumi formada verilir.
Ümumiləşdirilmiş şəxs anlayışı, hadisənin müəyyən xətt üzrə inkişaf etdirilməsi hər kəsi, istənilən ardresatı hadisəyə cəlb edir. Ümumiləşdirilmiş nöqteyi-nəzərin və ya ümumiləşdmə potensialı olan fikrin mətn strukturuna daxil edilməsi registrlər arasında sərhəddi təyin etməyə imkan yaradır. Bu cəhət mürəkkəb cümlə daxilində bir registrdən digərinə keçid halında da müşahidə olunur.
Generativ-volyuntiv variant. Bu registr variantı qeyd olunduğu kimi ikinci
registr variantına yaxındır. Bu variantda həcmə görə minimal olan registrlərin qarşılıqlı əlaqəsi yer alır. Generativ-volyuntiv registr variantı kontekstdən çox ayrılmayan kiçik fraqmentlərlə səciyyələnir. Bu zaman danışan nitqində atalar sözlərindən
istifadə edir. Bununla o müəyyən fikrini təsdiq etmək məqsədi daşıyır. Atalar
sözləri, zərb məsələlərdə kollektiv subyektin illərlə ümumiləşdirilmiş təcrübəsinin
nəticəsində meydana gəlmiş kommunikativ akt gerçəkləşir. Bu akt onu deyənə məxsus deyildir. Lakin danışanın bu registr variantını öz nitqinə daxil etməsi adresata
təsir üçün nəzərdə tutulmuş və ümumi registr blokunun daşıdığı informasiyadan seçilir, sanki kənardan həmin informasiyanın daxilinə nüfuz edir. Qeyd edək ki, bəzi
frazeoloji ifadələr də bəzən belə funksiyanı yerinə yetirir. Generativ-volyuntik registrə aid nümunələrin müəyyən mətndən axtarılıb tapılması o qədər də asan deyildir. Çünki bu registr variantı işləklik baxımından məhsuldar deyildir.
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Əlbəttə, generativ-volyuntiv registrə meylliliklə səciyyələnən varaint heç də
həmişə atalar sözləri əsasında formalaşmır. Bəzi hallarda bu registr danışanın intensiyasında xüsusi vurğulanan bir kəlmə, bir söz, bir hökm şəklində üzə çıxır. Şeksprin «Hamlet» əsərində Hamletlə Ofelya arasındakı dialoqda Hamletin istifadə etdiyi
«Get monastıra» fiadəsi generativ-volyuntiv registr variantı funksiyasını yerinə yetirir. Burada atalar sözlərinə xas olan ümumiləşdirmə deyilən kəlmədə yoxdur. Lakin
personajın eyni kəlmə ilə müsahibini təhrik etdiyi işin öz mahiyyətində bu konkretlik, informasiyanın yığcamlığı özünə yer alır.
If thou dost marry. I′ll give thee this plague for thy dowry: be thou as chaste
as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny. Get thee to a nunnery, go:
farewell. Or, if thou wilt needs marry, marry a fool; for wise men wise men know
well enough what monsters you make of them. To a nunnery, go, and quickly too.
Farewell.Mətndəki informasiya dəyərli və dəyərsiz ola bilər. yəni müəllif bəzən
kommunikativ akt üçün dəyərli olmayan informasiyanı mətnə daxil ndir. Belə halda
izafi informasiya müəyyən müddətdən sonra dəyərliliyini itirir.
Mətndə fikrin eksplist və ya implisit şəkildə ifadə olunması, gərginlik və qeyri-gərginlik yaradır. İnformasiyanın gizli ifadəsi gərginliyi artırır. İzafi gərginlik isə
mətnin qavranmasını çətinləşdirir. Mətn janrından asılı olmayaraq oxucu üçün nəzərdə tutulur. Mətnin orta səviyyəli oxucuya ünvanlanması daha geniş yayılmışdır.
Mətnin xətti şəkiodə açılışı və məlumatların dərinlik strukturları oxşar deyildir.
Müəyyən ölçüdə praqmatik yeni ifnormasiyaya kökləmə mətnin informativliyini artırır. Mətnin informativliyinin artırılmasının iki yolu vardır: intensiv və ekstensiv
üsul. İntensiv üsul informativliyin artırılması mətn həcminin azaldılması ilə əldə
edilir. Bu zaman informasiya sıxılır və mətndə struktur gərginlik əmələ gəlir.
Ekstensiv üsul mətnə daxil edilən informasiya həcminin artırılmasına əsaslanır. Onun tətbiqi baş verən hadisələrin təfərrüfatına varmaqla əldə olunur.
«Out the right-hand window, south across the Seine and Quai Voltaire, Langdon could see the dramatically lit facade of the old train station – now the esteemed
Musée d′Orsay. Glancing left, he could make out the top of the ultramodern Pompidou Center, which housed the Museum of Modern Art. Behind him to the west,
Langdon knew the ancient obelisk of Ramses rose above the trees, marking the
Musée de Jeu de Paume.
But it was straight ahead, to the east, through the archway, that Langdon
could now see the monolithic Renaissance palace that had become the most famous
art museum in the world.
Musée de Louvre.»
«Dildə ümumi səviyyədə işlənən nə varsa, onlar qrammatik doğru formalardır» fikrini irəli sürən Q.Suit ingilis dilində cüttərkibli cümlələrdən fərqlənən tərtərkibli cümlələrin və cümlə funksiyasında çıxış edən sintaktik quruluşların olduğunu
təsdiq etmişdir. Müəllif «Come!» tipli feli əmr cümlələrini, «Half a cup, please!»
tipli felsiz xahiş cümlələrini, «Yes», «No», «Please!» tipli söz-cümlələrini, «John!»,
«Ann!» tipli vokativ cümlələri, «Alas!» tipli nida cümlələrini «Condensed sentences» adlandırdığı bir qrupda birləşdirmişdir.
Felsiz cümlələrin «Forward!», «Silence!», «Off with you!», «No talking!» tipli cümlələrin böyük əksəriyyətin Q.Suitin «Condensed sentences» qrupundan
kənarda qalır. Kommunikativ registrlərin formalaşması, onların mətn strukturunda
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sıralanması, registr bloklar yaratması və bu blokların birləşərək ümumi mətni əmələ
gətirməsi, bir tərəfdən ənənəvi mətn vahidlərinin sıralanması kimi özünü göstərir.
Lakin kommunikativ registrlər və onların variantları məsələyə başqa aspektdən
yanaşmaq üçün xüsusi zəmin yaradır. Cümlə tirləri çox və mürəkkəbdir. Mətnin abzas kimi vahidlərinin sayı da həmin mətnin ümumi həcmindən asılı olaraq kifayət
qədər çox ola bilər. Aparılmış tədqiqat göstərir ki, kommunikativ registr bloklarının
ayrı-ayrı modellərinin öyrənilməsi daha effektiv nəticə vermək imkanına malikdir.
bəzi registr bloklarında, registr variantları qeydə alınır ki, onların da ümumi sayı cəmi üçdür.
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Д.Векилова
О особенности вариантов регистра в структуре текста
Резюме
В данной статье рассматривается построение регистров и их варианты в
структуре текста. Известно, что языковые единицы взаимосвязаны, между
ними существует когезия. Здесь необходимо отметить формирование последовательности вариантов в тексте. Поэтому варианты информативных регистров рассматривается как один из важных вопросов.
D.Vəkilova
About pecularities of variants of registers in the structure of the text
Summary
This article deals with the variants of registers in the text structure. It is
known that, the text units are related with each other and there is cohesion among
them. From that point of view, it is important to mention the relation order in the
text forming, therefore, the variants of informative registers are considered one of
the main problems.
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LIEDER IM DEUTSCHUNTERRICHT
Ключевые слова: Песни, преподаватель, мотивировать, урок, упражнение.
Açar sözlər: mahnılar, müəllim, həvəsləndirmək, dərs, tapşırıq.
Key words: songs, teacher, motivate, lesson, exercise.
Lieder sind eine wichtige Textsorte und eine gute Unterstützung beim
Fremdsprachenlernen. Sie dienen als Hörtexte und zudem handelt es sich
meistens um das authentische Material, das beim Unterricht soviel gefordert wird.
Die Schüler können also deutsch von den Muttersprachlern hören, was von großer
Bedeutung ist.
Die Fachliteratur unterscheidet zwei verschiedene Hörstile, die auch im
Fremdsprachenunterricht, und in der Arbeit mit den Liedern entwickelt und
trainiert werden müssen. Extensives Hören:
Dies umfasst einerseits das globale Hören, bei dem der Hörer nur die zentralen
Informationen erfassen will oder muss, und andererseits das selektive Hören,
bei dem Text spezifische Informationen entnommen werden.
Intensives Hören:
Beim intensiven Hören ist es zum Verständnis der Gesamtaussage erforderlich, dem Text auch Details zu entnehmen.
Kriterien der Liederauswahl.
Wenn man mit den Liedern im Deutschunterricht zielstrebig arbeiten will,
muss man auch gute Entscheidung treffen, welche Lieder am besten sind. Wonach
sollte man sich richten? Von Dolores Rodriguez Cemillan (2000) bietet solche Kriterien der Liederauswahl an:
_ Lieder, die Spaß machen und motivieren
_ Lieder, deren Themen den Schüler anspricht
_ Lieder, die dem Schüleralter entsprechen
_ Lieder, die dem Sprachstand der Lernergruppe entsprechen
_ mit einem geeigneten Rhythmus
_ nicht zu lang
_ mit deutlicher Aussprache des Sängers
_ mit Refrain
_ mit landeskundlichen Aspekten
_ wenn möglich, ideal für konkrete/gezielte Übungen
Esa (2007) ergänzt oben genannte Kriterien durch eigene Gedanken:
_ Fast alle Texte (Musiktexte) eignen sich für den Fremdsprachenunterricht
_ Die Liedtexte müssen Schüler/Studenten freundlich gemacht werden, d.h.
mit guten Übungen begleitet werden
_ Die Lehrerinnen sollen nicht immer darauf bestehen, dass die Schüler jedes
Wort verstehen
_ Die Übungen sollen den Schülern das Verstehen der Texte erleichtern
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_ Die Lehrer sollen Musik/Lieder im Unterrichtsstoff angemessen einbauen.
Wir sind in erster Linie Deutschlehrer und keine Musiklehrer.
Autor denkt noch darüber nach, was man mit den Liedern sonst noch machen
kann:
_ die Unterrichtsroutine/Monotonie durchbrechen
_ Singen ist gut für Ausspracheschulung/Intonation/Rhythmus
_ als Werbung/Promotion der Fremdsprache
_ Wortschatzfestigung und -erweiterung
_ Landeskunde vermitteln
_ Einführung von Dialekten/Umgangssprache
_ grammatische Strukturen üben/wiederholen
_ Leseanlass zum Thema(Lektüre).
Lieder und Musik helfen - auch schon im Anfangsunterricht - beim Erlernen
einer fremden Sprache. Der Text wird auswendig gelernt und schon ist Mensch in
der Lage, ein ganzes Lied in der Fremdsprache zu singen. Außerdem lockern Lieder
den Unterricht auf, weil es den meisten Menschen Spaß macht zu singen. (Huth)
Musik im Unterricht ist immer eine willkommene Abwechslung. Dabei wird
nicht nur das Hörverstehen trainiert, spielend kann man auch die Aussprache lernen
oder neuen Wortschatz wiederholen. Es gibt Lieder, die zum Denken anregen, wo
der thematische Bezug im Vordergrund steht. Andere Lieder eignen sich im Unterricht besonders gut, um grammatische Phänomene ganz plastisch darzustellen. Oft
können Lieder auch Anlass zum kreativen Schreiben sein.
Die Lieder greifen positive Resonanz auf, die der Einsatz von Liedern im Unterricht findet. Sie stellen sich von der grammatischen Progression und der Lexik
her den Anforderungen des Grundstufenunterrichts, ohne jedoch auf Inhalte zu verzichten, die der moderne Sprachenunterricht mit Jugendlichen fordert.
Nach Wagner (1982) bieten daher die meisten Lieder Ansatzpunkte, die Lerner mit literarischen und poetischen Formen der deutschen Sprache vertraut zu machen, sie zu eigener literarischer Textproduktion anzuregen, und sie geben Anlässe,
die Schüler mit dem Vokabular der Gefühlswelt vertraut zu machen. Letzteres erscheint umso wichtiger, als viele Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache den Bereich menschlicher Gefühle und Regungen ausklammern.
Bei den Liedern spielt auch der Inhalt eine große Rolle.
Bei der Behandlung des Textes geht es wie bei anderen Textquellen um den
Entstehungszusammenhang, den/die Autor/in, das Thema, die AdressatInnen, die
Funktion, sowie die Wirkungsabsicht. Im Mittelpunkt steht die Diskussion über das
Thema des Liedes. Man stellt verschiedene Fragen:
Wer singt (erzählt) das Lied?
In welcher Situation befindet sich die Person?
Was sagt das Lied dem Zuhörer, reagiert es auf ein Problem? Hat das Lied irgendeine Absichten? Hat das Lied ironische Züge?
Es gibt viele Lieder, die inhaltlich „schwierig“ sind. Als Beispiel kann man an
dieser Stelle einige Liedtitel nennen, mit denen man im Deutschunterricht arbeiten
kann. Es handelt sich z.B. um folgende Lieder: Alles wird teuer (C.Detlef), Virus
(LaFee), Bayern (Die Toten Hosen), u. a.
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Andere Lieder fordern stärker ein dialogisches Arbeiten. Die Texte sind so
gehalten, dass sie Gelerntes zusammenfassen und durch Wiederholungen im Anwendungskontext das Lernen erleichtern. Redewendungen und grammatische Elemente können so „singenderweise“ gefestigt werden.
Wenn auch die Kommunikationsmöglichkeiten besonders in den ersten Stunden und Wochen beschränkt sind, so beinhalten doch selbst die ersten Lieder Aussagen, die für den praktischen Gebrauch gedacht sind und Redewendungen und
Ausdrücke umfassen, die den Erwachsenen zur ersten Kommunikation befähigen:
Kontaktaufnahme, Herkunft benennen und erfragen, Personen und Lebensverhältnisse beschreiben, jemanden einladen, eine Einladung ablehnen, etwas zu
tun usw. Die Komplexität und Schwierigkeit der in den Texten enthaltenen grammatischen Strukturen folgt einem schrittweisen Aufbau: Der Umfang reicht von
syntaktisch einfachen Aussage- und Fragesätzen mit einigen häufig vorkommenden
Verben (Konjugation Präsens) über Lieder, in denen Sätze mit komplexen Prädikaten (Modalverben etc..) sowie Äußerungen mit Akkusativ-, Dativ-, Lokalergänzungen, Präteritum, Perfekt regelmäßiger und unregelmäßiger Verben vorherrschen, bis
hin zu Satzgefügen mit Nebensätzen. In den Liedern können die Schüler selbst die
grammatischen Regeln erkennen oder die ältere Grammatik wiederholen. Mit Liedern kann man fast unbemerkt die Grammatik in den Unterricht einbinden. Fast jedes Lied beinhaltet Elemente, die leicht zu wiederholen sind – ein Wort oder ganzer
Satz. Viele neue Methoden des Fremdsprachenunterrichtes befreien sich von der
Grammatik und bevorzugen die Kommunikation. Die Grammatik sollte nur ein Mittel von komunikativen Kompetenzen sein.
Die Schüler können neue Wörter und Wortverbindungen auf unterschiedliche
Weise erwerben. Dies kann z. B. durch den bewussten täglichen Umgang mit Wörterbüchern und digitalen Lernprogrammen geschehen oder durch das Nutzen verschiedenster Medien, um selbstständig Informationen einzuholen. Aber zusätzlich
können auch Lieder der Wortschatzvermittlung oder Erweiterung dienen. Die Arbeit mit Liedern bietet verschiedene Übungsmöglichkeiten. Die häufigsten sind,
meiner Meinung nach die folgenden: Ergänzung des fehlenden Wortes (Lückentext,
Einsetzübungen), Übersetzung des Wortes in eine andere Fremdsprache, Identifizierung des Wortes im Text (Erkennungsübungen), Zuordnung eines Wortes zu einer
Definition (Zuordnungsübungen), Ersetzen des Wortes durch ein anderes (Substitutionsübungen) sowie Übertragung einer lexikalischen Form in andere (Transformationsübungen). Es ist immer empfehlenswert, die Übungen zum Wortschatzerwerbs
zu variiren und abzuwechseln. Es erscheint nicht so gewöhnlich, und den Schülern
bereiten neue Methoden mehr Freude als klassische, die sehr häufig benutzt werden.
Die Lieder bieten viele Arbeitsmöglichkeiten, sowohl was satzphonetische
Elemente betrifft als auch hinsichtlich Wortakzent und Satzintonation. Hier kommt
die Besonderheit der traditionellen deutschen Versrhytmik zum Tragen, die durch
den Takt und die Melodie unterstrichen wird, sodass der Lernende oftmals automatisch richtig betont, da er durch den Liederrhytmus und die Liedmelodie dazu gezwungen wird. Schließlich empfinden die Lernenden das gemeinsame Sprechen von
Liedtexten weit weniger langweilig als sture Phonetikübungen, bereitet doch das
Chorsprechen auf das gemeinsame Singen vor.
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Als Beispiel kann man das Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass erwähnen, das viel Spaß, besonders bei den kleineren Kindern, macht.
Unter dem englischen Einfluss tauchen in einigen deutschen Liedern auch
Anglizismen auf. Mit ihnen können die Schüler arbeiten (in diesem Lied sind sie
fettgedruckt). Die Schüler können ihre deutschen Äquivalente suchen, sie können
die Begriffe auf Deutsch umschreiben oder durch andere Wörter ersetzen. Dabei ist
die Verbindlichkeit unter den Fächern, nach den neuen Lehrplänen sichtbar.
Warum ist deutsche Populärmusik (Hiphop/Rap/Pop) im Unterricht so beliebt?
Populärmusik, insbesondere zeitgenössische, stellt einen wichtigen Sozialisationsfaktor für die Jugendlichen dar. Sie weckt Emotionen und ist den Medien allgegenwärtig, weshalb sie in der Schülergeneration einen hohen Stellenwert hat. Die
Schüler besitzen bereits weitreichende Vorkenntnisse u.a.über deutschsprachige
Popmusik, dadurch sind sie hoch motiviert, über ihre eigene Musik zu sprechen,
Stellung zu beziehen und ihren Musikstil zu rechtfertigen.
Popsongs enthalten eine zumeist einfache, leicht zugängliche Sprache, berühren uns emotional und wirken dadurch motivierend – sie können aber andererseits
auch so anspruchsvoll sein wie Literatur! Musik entspannt und stimuliert zugleich,
auch und besonders im Unterricht. Songs bestehen meistens aus kurzen, abgeschlossenen Texten, die leicht zu verständlich sind. Die Aufgabenstellung im
Fremdsprachenunterricht sollte allerdings dahingehend ausgerichtet sein, von passivem Konsumieren zu bewusstem und kritischem Hören zu gelangen. Dabei muss
die Kluft zwischen der angenehmen Erfahrung des Musikhörens und dem kommunikativem Sprachgebrauch geschlossen werden, d. h. weg von einem ausschließlichen 'traditional listening' (Lückentext, Multiple-choice, Verständnisfragen ohne
echte Funktion), hin zum 'authentic listening' (Höraufträge zur gezielten Informationsbeschaffung). Grundsätzlich bietet Musik - unabhängig von der Stilrichtung die Chance, das Erlernen einer Fremdsprache mit positiven Assoziationen zu verbinden und nicht nur mit negativen Assoziationen wie Mühe und Frustrationen.
Verwendete literatur:
1) Forsbach, Beate (2006). Schüler machen Lieder. Stimmen im fächerübergreifenden Unterricht mit Musik.
2) Wagner, Detlev. Mit Liedern lernen. Lieder für den Unterricht mit Erwachsenen und Jugendlichen in der Grundstufe Deutsch als Fremdsprache. München:
Verlag für Deutsch. 1996.
3) Balzer, Jörg (1999). Musik and Song. Einsatz von Popmusic im Englischunterricht.
4) In: Oebel, Guido (2002): „ Deutsche Populärmusik im DaF-Unterricht“.
Huth, Manfred. Lieder und Musik im DaF-Unterricht.
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M.İbrahimova
Alman dili dərsində mahnılar
Xülasə
Məqalədə mahnıların xarici dilin tədrisindəki rolundan, onların seçim kriteriyalarından danışılır. Mahnılar artıq ilk dərslərdə kömək edir.Mahnılar müxtəlif növ
tapşırıqlarla işləməyə, söz ehtiyatının həmçinin, fonetik və qrammatik vərdişlərin
inkişafına şərait yaradır.Mahnıların öyrənilməsi təkcə dinləməyi deyil, həmdə tələffüzü
inkişaf etdirir. Mahnılar həmdə yaradıcı yazının inkişafına kömək edir.
М.Ибрагимова
Песни на уроках немецкого языка
Резюме
В статье говорится о роли песен в изучении иностранного языка, о критериях выбора песен. Песни и музыка помогают уже на начальных этапах
обучения. Работа с песнями даёт возможность работать с различными видами
упражнений. Песни дают возможность развитию словарного запаса, а также
фонетических и грамматических навыков. При изучении песен тренируются
не только прослушивание, но и произношение. Песни способствуют также и
творческому письму.
M.Ibrahimova
Songs in German lessons
(Summary)
This article deals with a role of songs in learning of foreign language and
about criteria of songs choice Working with songs gives the chance to work with
different types of exercises. Songs and music help at the early stages of learning.
Songs give the chance to develop lexicon, and also phonetic and grammatical skills.
In studying the songs are trained not only to listen, but the pronunciation. The songs
also contribute to creative writing.
Rəyçi: Dosent Qönçə Əbdülrəhimova
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ДЖАМИЛЯ ГАДИМОВА
Бакинский Славянский Университет
gadimova84@ rambler.ru
ОБ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ ИЗ ПОЛЬСКОЙ
ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Açar sözlər: ekzotizm, polonizm, polyak, leksika.
Ключевые слова: экзотизм, полонизм, польский, лексика.
Key words: exotism, polonism, polish, vocabulary.
В лексической системе любого языка помимо исконных слов находят
место заимствования и экзотизмы. «Заимствованные слова, вошедшие в
лексическую систему русского языка, на первых порах употребляются как
наименования новых чуждых русскому человеку предметов и явлений. Лишь
в результате длительного сожительства с русскими словами иноязычные заимствования полностью осваиваются русским языком, становятся элементами
его лексической системы» [8, 250].
Экзотизмы, переданные и русской графикой, зачастую представляются
чуждыми для носителей языка. Экзотизм с течением времени и при известных условиях может стать освоенным и заимствованным словом, входящим
в определенную лексико-семантическую группу.
Экзотизмы чаще попадают в язык через переводную литературу: переводчик, не находя в родном языке эквивалента того или иного иноязычного
слова, включает в текст экзотизмы без перевода. Слова-экзотизмы, как правило, фиксируются в словарях иностранных слов. В отличие от толковых в словарях иностранных слов, а также в этимологических словарях фиксируются не
только слова, вошедшие и закрепившиеся в русском из других языков, но и
лексика экзотическая.
Однако имеются и такие слова-экзотизмы, которые встречаются только
в переводной литературе.
Художественная литература широко отражает заимствованные слова и
экзотизмы. Создавая национально-исторический колорит, писатель может использовать ряд слов-наименований, не имеющих русских лексических эквивалентов.
Полонизмы получили широкое отражение в переводах произведений
польских писателей на русский язык. В языке переводов произведений Г.
Сенкевича, В. Реймонта, С. Жеромского, Е. Анджеевского, В. Жукровского и
др. Встречаются экзотизмы, не зафиксированные словарями. Они служат для
обозначения специфических понятий, сохраняя в самом наименовании оттенок иноязычности.
К экзотизмам, встречаемым только в переводной литературе, относятся
слова влука, газда, гарбатка, гороньцо, гураль, двояки, капылюха, карбовый,
кеннкарта, коморница, коррехидор, леруа, маршандевены, приор, фолькслисты.
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Эти слова зафиксированы в произведениях, переведенных из польского
на русский язык: переводчик, не находя в русском литературном языке
эквивалента того или иного полонизма, использовал в тексте произведений
экзотическую лексику.
Влука – польская мера земельной площади 16, 8 гектара.
Простая баба, кухарка, когда забегу к ним – угостят и обращаются как
с ровней, а ведь у них, поди, одной землицы с тысячу влук будет – вот какие
господа! (В. Реймонт. Брожение).
Газда – хозяин, крестьянин; так называют в Польше коренных жителей
предгорий Татр.
- У газдов еще много свободных мест, ведь сезон еще не начался, - сказал ей сын этих знакомых, - так что мы живо найдем что-нибудь подходящее, я помогу вам (В. Жукровский. Ночи Ариадны).
Гарбатка от польского слова garbaty «горбатый».
Только без истерики. – Он грубо оборвал ее. – Сначала надо разобраться, что ждет нас в этой Гарбатке, название, прямо сказать, малообещающее (Е. Анджеевский. Поездка).
Гороньцо – жарко.
Притом, пока горит огонь, так тут такое гороньцо, как говорят твои
литвики, что не знаешь куда деться, в то же время ноги и спина мерзнут (С.
Жеромский. Бездомные).
Гураль – коренной житель горного района польских Татр.
На дне ямы бил в землю киркой старый гураль (В. Жукровский. Ночи
Ариадны).
Двояки – два горшка, соединенные ушком.
Пойдем это в бор за коровой или с двояками по ягоды соберется, ничего
не наберет, с пустыми руками вернется (Г. Сенкевич. Янко-музыкант).
Капылюха – шляпа с широкими полями.
Летом ходил в рубашонке, опоясанной кромкой, и в соломенном обдерганном капылюхе, из-под которого поглядывал точно птица, задирая головенку кверху (Г. Сенкевич. Янко-музыкант).
Карбовый – надсмотрщик.
Увидел этак однажды карбовый, как он стоял недвижно, с уставшими
по ветру волосами, жадно слушая музыку ветра и вил, - увидел, сеял это с себя крепкий ремень да и вывел уж тут! (Г. Сенкевич. Янко-музыкант).
Кеннкарта – удостоверение личности, выдававшаяся польскому населению немецкими оккупационными властями.
Документы для тебя у меня уже есть. У тебя очень красивое имя.
Держи! – Он бросил на стол новенькую каннкарту. – Чешковский Станислав
(Е. Анджеевский. Пепел и алмаз).
Коморница – нанимательница квартиры в чужом доме.
Мать, бедная коморница, жившая изо дня в день точно ласточка под
чужой крышей, может, и любила там малыша как-нибудь по-своему, да и била же часто и звала обыкновенно «подмененышем» (Г. Сенкевич. Янкомузыкант).
Коррехидор – представитель светского правосудия.
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- Досточтимый отец, - сказал фра Монтихо, - посланец коррехидора
желает засвидетельствовать тебе почтение (Е. Анджеевский. Мрак покрывает землю).
Леруа – ликер.
Аптекарь он был такой же безвредный, как врач, так как в его аптеке
можно было получить только два лекарства: сахарный сироп и леруа. (Г.
Сенкевич. Комедия ошибок).
Маршандевены – продавцы вина.
-Я предпочла бы лучше мокнуть на дожде, чем глотать дух этих маршендевенов.
-Бабушка, откуда ты знаешь, что это маршандевены? (С. Жеромский.
Бездомные).
Приор – настоятель католического монастыря.
А на середине лестницы в окружении служителей инквизиции и светского духовенства высокого гостя встречали оба инквизитора толедского
архиепископства: каноник собора, доктор правоведения падре Альфонсо де
Торрес и доминиканец фра Гаспар Монтихо. Рядом, засунув руки в рукава сутаны, стоял приор монастыря Сан Доминго падре Бласко Д ла Куеста (Е.
Анджеевский. Мрак покрывает землю).
Фолькслисты – документы, выдаваемые гитлеровцами полякам немецкого происхождения.
Милиция направляла женщин, имеющих фолькслисты, на уборку казарм
(В. Жукровский. Крещенные огнем).
Отметим, что все эти экзотизмы обозначают понятия, специфичные для
польской среды. Однако с течением времени в связи с динамичностью языка
возможно расширение употребления подобных экзотизмов, вследствие чего
эти слова могут потерять окраску экзотичности, войти в лексический состав
как заимствованные слова.
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C. Qədimova
Polyak dilindən tərcümə olunmuş ədəbiyyatda əksini tapmiş
ekzotik leksika haqqında
Xülasə
Məqalə tərcümələrdə əks olunmuş polyak ekzotizmlərinə həsr olunmuşdur.
Ekzotizmlər bir dilə məxsus olan spesifik məfhumları digər dildə bildirmək üçün
istifadə olunur.
Alınma sözlər və ekzotizmlər bədii ədəbiyyatda çox geniş şəkildə əks olunur:
yazıçı milli-mədəni koloriti qoruyub saxlamaqdan ötru ekzotizmlər istifadə edir.
Bir sira ekzotizmlər də mövcuddur ki, onlar yalnız tərcümə olunmuş ədəbiyyatın
dilində əksini tapır.
J. Qadimova
The polish exotics words in translation literature’s language
Summary
The article is devoted to exotisms of the polish origins in translation’s language. The loan-words and exotisms are represented in belles-lettres broad. Several of exotisms are represented only in translation’s language: they default in vocabulary.
Rəyçi: dosent Н.Р.Мугимова
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İ.HÜSEYNOVUN (MUĞANNA) «MƏHŞƏR» ROMANINDA ŞAİR
OBRAZLARININ SƏCİYYƏSİ
Açar sözlər: tarixi roman, şair, obrazı, hürufizm
Ключевые слова: исторические романы, поэта, образ, хюруфизм
Key words: historical novels, a poet, an image Khurufism
Təpədən dırnağadək Azərbaycan yazıçısı olan İsa Hüseynov (İsa Muğanna)
ədəbiyyatımızın uzaq yollar karvanına sarbanlıq edən, onu sonsuzluğa, möhtəşəmliyə, ilahi bir vəhdətə doğru aparan sənətkarlarımızdandır. İnsanın mənəvi-əxlaqi cəhətdən dəyişməsinin dünəni və bu günü, bu dəyişmənin tarixi hadisələrə təsiri
və ya tərsinə — tarixin qanlı-qadalı, enişli–yuxuşlu gedişlərinin bu mənəviyyata təsiri Muğannanın başlıca sənət amalıdır. Sabir Azərinin dili ilə desək, məhz buna
görə də Nəsimi, Nizami kimi tarixi obrazlar yazıçının bugünkü qəhrəmanlarına tam
oxşardır: «Nəsimi, İ.Hüseynovun müasir müsbət qəhrəmanlarını xatırladır. Budur,
yazıçı indi bir az da uzaq keçmişə – Nizami dövrünə yollanır və o illərdən roman
yazır. Sonra yenidən bu günə qayıdacaq və yazılara ümumi, fəlsəfi bir ad qoyacaq:
«Karvan» (1).
Ayrı-ayrı məşhur tarixi şəxsiyyətlərin tarixi prosesdə oynadığı rolu dərin
məzmun və konfliktlərlə meydana çıxartmaq, konkret dövrün hadisələrini ümumiləşdirmək və bunların yazıçı fantaziyası ilə çox təbii sintezini qurmaq böyük istedad tələb edir.V.Yusifli İsa Hüseynovun müasir dövrdən birbaş «geriyə»– uzaq tarixə qayıtmaq məharətini belə səciyyələndirir: «Bu dönüşdə İ.Hüseynov öz yaradıcılıq manerasını səciyyələndirən cəhətlərə sadiq qaldı. Xarakterlərin mürəkkəbliyini və bütövlüyünü vermək, obrazın daxili aləmini ziddiyyətli həyat hadisələri əhatəsində təqdim etmək, təsvirdə polifonik ifadə vasitələri seçmək – sərt həqiqətlərdə
zərifliyi, adilikdə mürəkkəbliyi görmək… bir İ.Hüseynovun sənətkarlıq xüsusiyyətlərini bu cür səciyyələndiririk» (2, 60).
Bu deyilənlər İsa Muğanna yaradıcılığına, «Karvan» silsiləsinin ilk əsəri
kimi «Məhşər»in (jurnal variantında «Nəsimi»– bax:3) işlənmə manerasına, sənətkarın yaradıcılıq axtarışlarının tarixi roman mərhələsinə də müəyyən dərəcədə aiddir. Hər bir əsər sənətkar ömrünün bir mərhələsi, narahatçılıq və həyəcanlar içərisində gedən həyatının bir parçasıdır. Bu, yazıçının təkcə sənətkarlığı ilə yox, idraki genişliyi, əhatə etdiyi dövrün sosial – siyasi mənzərəsini yaxşı bilməsi ilə də
bağlıdır. «Məhşər» romanı da bu cəhətdən müstəsnalıq təşkil etmir. «İnsanın bir
qibləsi var, o da İnsandır. İnsana etiqad etmək lazımdır» fikrini təlqin edən «Məhşər» roman – təsdiqdir. Bəşəriyyətin bütün inkişaf dövrlərində insan bir sirr, müəmma olub, hər bir yazıçı onu yenidən açmağa, kəşf etməyə çalışıb. İ.Hüseynov da
məhz bu yolla gedib. Onun romanda canlandırdığı Nəsimi, Nəimi, İbrahim şah,
Şeyx Əzəm, Teymurləng, Miranşah kimi obrazlar həm əsərin ideya məzmununun
açılmasına, həm də insanın atdığı səhv və düz addımları gözlərimiz qarşısında canlandırmağa xidmət edir. Əsərdəki şair obrazları – Nəsimi və Nəimi bu missiyanın
yerinə yetirilməsində ayrıca rola malikdir.
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Zaman-zaman tədqiqatçıları belə bir sual düşündürüb: Əmin mərkəzi obrazı
kimdir? Bu suala prof. T.Hüseynoğlu daha dəqiq cavab verir: «Nəsimi romanın əsas
obrazlarından biridir. Hətta roman ilk variantında «Azərbaycan» jurnalında «Nəsimi» adı ilə çap olunub. Lakin bu əsər ancaq Nəsimi haqqında deyil, mürəkkəb və
bütöv bir dövr haqqındadır. O, bioqrafik romandan çox uzaqdır. Ona görə də romanın bir yox, bir neçə mərkəzi surəti var, – fikri daha düzdür (4, 139).
Nəsimi, süjetin inkişafında, hadisələrin inandırıcı canlandırılmasında, konfliktin açılmasında mühüm yer tutan obrazdır. O, romanda həm tarixi şəxsiyyət, həm də
müəllif fantaziyasının məhsulu kimi çıxış edir. Bu əfsanəvi – tarixi qəhrəman yüksək amal, əqidə və məslək şəhididir, eləcə də insan ləyaqətinin alovlu müdafiəçisi,
böyük mübarizdir.
Prof. X.Əlimirzəyev bu barədə belə yazır: «Tutduğu mübarizə yolu, izlədiyi
qayələr Nəsiminin tezliklə Şərqdə hürufizmin banisi olan Nəimi ilə, onun ailəsi və
məsləkdaşları ilə bağlayır. Şirvanşahlar sarayında baş verən hadisələrin, görülən
mühüm tədbirlərin əsas iştirakçısına çevirir» (5, 7).
«Məşhər roman – təhqiqat» adlandıran A.Hüseynov iki Nəsimi haqqında danışır: «Hürufi mübəlliği, məslək döyüşçüsü Nəsimi sevən, məhəbbəti yolunda iztirab keçirən Nəsimidən daha yaxşıdır: « Əzəmi işlər əzabkeşinin» surəti «əzəmi
məhəbbət qulunun surətindən daha vüsətlidir. Elə amal fədaisinin xarakterindəki həmin xüsusiyyəti, onun bətnindəki ictimai hislərin qabarlığını, varlığına hakim
kəsilən dünya qayğılarının əzəmətini nəzərə aldıqda, əsərin ümumi faciəsi fonunda
həmin məhəbbət xəttinin (Nəsimi – Fatma) də uğursuz aqibətinin labüdlüyü aydın
olur» (6, 159).
Romandakı Nəsimi obrazı Fəzlin ona münasibəti fonunda mənalanır. Biz
Nəsimiyə ilk dəfə «İnkar» fəslində rast gəlirik. Gövhərşah onu «Şeyx Fəzlullahın
xəlifəsi» adı ilə təqdim edir: Seyid Əli İbn Məhəmməd. Romandakı bu hissə
Nəsimini oxucunun gözləri qarşısında belə canlandırır: «İbrahim… qəzəlləri və
rübailəri Şirvan xanəndələrinin dilindən düşməyən bu şairi… Çoxdan tanıyırdı…
Səfərlərinin birində Bakıda İbrahim təəccüblü bir hadisəyə təsadüf etdi. Sifəti
kəhrəba rəngində, arıq, uzun bir gənc, bazar barısının üstündə dayanıb şah pişvazına
çıxan camaata müraciətlə şeir oxuyur və «əhəlhəq» qışqırırdı.
İbrahim dönüb Hacı Firiduna baxdı: «O gənc göydən düşüb nədir, bilmirmi
ki, onun dediyi sözü ucadan demək olmaz? Çağır onu, tənbeh elə, bir də belə iş
tutmasın»- dedi.
Lakin Hacı Firidun şahın buyruğundan boyun qaçırdı: «O, Nəsimidir, şahım!
Öz ustadı, mühiti-əzəm Şeyxi ona qışqırmağa qadağan etmir, mən nəkarayam qadağan edim?» (7, 29).
Oxucu Nəsimini Fəzl müridi kimi görür. Nəsiminin şəxsində Fəzl ətrafdakılar içərisində ən parlaq zəkanı, ən istedadlı və sədaqətli davamçısını görür. Nəsimi
idrakı da Fəzlinki kimi geniş üfüqlü, hüdudsuzdur, norma və maneə tanımır, çərçivə
və şərtilik ona yaddır.
Nəsimi özü haqqında belə məlumat verir: «Yarandığım gündən Seyid Əliyəm, Şahım, – dedi.– Mənim əcdadım Seyid olub. Əli isə öz övladına Əli qüdrəti
diləyən bu sufinin mən dünyaya gələndə qulağıma pıçıldadığı aiddir… İmadəddin
mənim ikinci adımdır. Nəsimi isə, ustad dımağının nəsimidir, – dedi…(7, 30).
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Bu sözləri hökmdarın hüzurunda 20 yaşlı bir gənc söyləyir. O, dünyanın hər
üzünü görmüş, nər kişidir. Sarsılmaz əqidə və inam sahibidir. 16-17 yaşından
M.Füzulinin yazdığı kimi, «tikandan bərgi – gül hasil etməyi» bilir.
Ədəbiyyatşünaslıqda belə bir fikir var: «Şairin tərcümeyi-halı onun
şeirlərindədir. Niyə şeiri nəsrin arasına qoymayasan» (Lev Dumin) (bu barədə bax:
4, 140). Bu mövqeyi əsas tutan İ.Hüseynov da romanda Nəsimi şeirlərinin
seçmələrindən istifadə edir ki, bu da obrazların hərtərəfli işıqlanmasına kömək edir.
Beytülmüqəddəsdəki Məhşər dərəsində, şah sarayında, müəllimi ilə qarşılaşdığı
səhnələrdə, «Div» hüzurunda, hətta «hüsnü-kamil yadigarı» Fatma ilə görüşlərində
poeziyanın qüdrətindən yerli-yerində istifadə edir:
«Dünya daralıb qəfəsə çevrilmişdi, minlərlə məsləkdaş, dost-aşna içərisində
Nəsiminin öz acı həqiqətlər yükü ilə dolu könlündən qeyri bir həmdəm qalmamışdı.
Hətta Yari-pünhan-Dilbər də uzaqlaşıb bu dar dünyada onu tək-tənha qoymuşdu:
….Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?
Bivəfa aləmdə sən yeri-vəfadır istəmə…
Nəsimi beyti onun özünə baxa-baxa oxudu. Gövhərşah bu gözlərdəki
kədərin ağırlığına dözməyib üzünü döndərdi» (7, 136-137).
Romanda bu şeirlər müxtəlif münasibətlərlə oxunur, gah dövrün ictimaisiyasi hadisələrini şərh edir, gah incə lirik duyğuları ifadə edir, gah da açılmayan
sirləri açır. Məsələn, Şirvanşah İbrahimin sədaqətsizliyini, əhdinə vəfa etmədiyini
ifadə edən qəzəl şah dərgahında geniş müzakirə olunur, son beytdən baş aça bilməyən şah deyəndə ki, : « Özü doğru deyib ki, bu quş dilidir. Baş açmıram! Hacı
Firidun kədər içində: – Sən bu quş dilini çoxdan bilməli idin, hökmdar! – dedi» (7,
263).
Nəsimi obrazı daha çox Fəzlin ona münasibəti fonunda, Fəzillə müqayisədə
verilir. O da Fəzl kimi mənəvi gözəlliyə, «Karvanın istiqbalı» naminə idraka «Vətdət yolunun çətinliklərini» aradan qaldırmağa çalışır. Nəsimi özünü ona görə qürurla «ustad dimağının nəsimi» adlandırır ki, Fəzl təlimini dərindən mənimsəmişdir.
Fəzlin deyə biləcəklərini də deyə bilməyəcəklərini də deyir. Bu baxımdan əsərin
«Vəhdət fəsli, sözün həqiqi mənasında, bədii kəşfdir: Sağlığında heç kəsə nəsib olmayan xoşbəxtliyə nəsib olan Fəzl (özü cismən sağ ikən ruhu şagirdinə köçmüşdü)
öz fikirlərini, moizələrini Nəsiminin dilindən eşidir:
«Fəzl belə bir izahat üçün dikəldikdə işığa yaxın müridlərin üzlərində və
kütlənin ruhunda döyüş hiss etdi, hələ bir kəlməsini də demədiyi izahatını müridlərin beynində duyub heyrətləndi və birdən elə bil röyadan ayılıb anladı ki, izahatını
möcüzəli bir eyniyyətlə Nəsiminin dilindən eşidir. Fərq bircə bunda idi ki, Nəsimi,
Yusifin adını çəkir, qılıncı, zora istinad edən iradəni «paytaxtı Təbriz olan Ədalət
səltənəti»nin istibdad səltənətinə çevriləcəyini və məhşəri onun adıyla bağlayır,
«silahın qələbəsi silsiləmizi qırar, karvanı yolundan azdırıb, vəhdəti min ildə ləngidir» deyirdi. Qalan fikirləri isə kəlməsinə qədər elə bil Fəzlin beynindən alıb təkrar
edirdi» (7, 197).
Fəzl vəliəhdi kimi onun öhdəsinə ağır işlər düşür: «Adıyüktək»lə (Şirvanşah
İbrahim) «bir adam»ın (Şeyx Əzəm) təzyiqi altında çətin danışıqlar aparır, hürufiliyi, eləcə də Fəzl həqiqətlərini həm şaha, həm də «Div»ə (Teymurləngə) çatdırır.
Hər iki görüş iki dünyagörüşün toqquşması, iki ideya-mövqe qarşıdurması, zəka və
idrakın qarşı-qarşıya qoyulmasını, tiranlıq üzərində qələbəni əks etdirir.
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Məsələ ondadır ki, Nəsimi inandığı həqiqətləri yüksək məntiqlə çatdırmağı
bacarır, həqiqəti dərk edir və dərk etdirir. Bu isə obrazın ləyaqətini, əzəmətini,
böyüklüyünü sübut edir: «Mən elə bir mövqedəyəm ki, o mövqedən nə rəhm diləyirlər, nə də hədələyirlər, Əmir! Həq elçisiyəm mən. Dilimdən nə çıxarsa, hamısı
həq məramına aiddir» (7, 236).
Nəsimi obrazı romanda həm də bir aşiq kimi təsvir olunur. O, Fəzlin qızı Fatmanı dərin məhəbbətlə sevir, ondan ilham alaraq şeirlər yazır. Fəzl bu sevgiyə görə
sevinir, amma başa düşəndə ki, bu məhəbbət «Fəzlhəqqə» bağlıdır, məyus olur. Nəsimi isə başqa məqamlarda olduğu kimi, eşq-məhəbbət səhrasında da hüdudsuzdur,
təcrid hökmündən sarsılır, varından yox olur. Fatma, Nəsimi nəzərində zahiri və
mənəvi gözəlliyi özündə birləşdirən bir ucalıq, tükənməz bir eşq xəzinəsidir.
Romanda oxuyuruq: «Məclisdə gah Fatma ud çalır, Nəsimi, Fəzlin və özünün
qəzəllərindən oxuyardı, gah da Nəsimi ud çalar, Fatma atasının və Nəsiminin
qəzəllərindən oxuyardı. Qayıdanbaş yenə atları yan-yana sürərdilər, yəhərdən yəhərə əyilib, qol-boyun olub, yenə səs-səsə verərdilər» (7, 73).
Təcrid hökmü Nəsimini öz sevgilisindən iki il ayrı salır, o, İran, İraq, Suriyanı
gəzir, Bağdadda, Hələbdə, Təbrizdə, Naxçıvanda olur. «Kəhrəba üzlüm, gecə gözlüm» deyə qəzəllərindən oxşadığı aşiqinə biganə olmayan Fatma da əsl aşiqdir, təcridlər Nəsiminin sevgi və həsrət dolu bu beytlərini eşidirlər!
Həmdülillah, yarımın gördüm üzün!
Dilrüba dildarımın gördüm üzün!...
...Mərhaba, xoş gəldin, ey ruhi-rəvanım,
...Ey şəkərləl, yeni-şirin, baməkanım, mərhəba (7, 78-79).
«Div hüsuru» fəsli ilə əlaqədar demək olar ki, bu toqquşma, bu qarşılaşma
həm Nəsiminin, həm də Teymurləngin xarakterinin açılmasında əsas rola malikdir.
Bu, romanın ideya istiqamətini dəqiq müəyyənləşdirir. İstər romanda istərsə də
yazıçının ssenarisi əsasında çəkilmiş «Nəsimi» filmində bizə elə gəlir ki, minlərlə
insanı bir göz qırpımında həlak edən, diri-diri basdıran divarlara hördürən Teymur
sanki Nəsimiyə əl qaldırmaqdan qorxur: ona elə gəlir ki, haqqın yer üzündə təsəllisidir, bəlkə də Allahın özüdür. Allaha qılınc qaldırmaq olarmı? (Əstəğfürullah).
Teymur buxov içində geri çəkilir və bədii filmdə: «Nə vaxta kimi baş kəsməklə qalib gələcəyəm mən?» – deyə qışqırır. Romanda dramatizmin gücləndirilməsində bu
görüşün rolu böyükdür. Söz bahadırı ilə qılınc bahadırının üz-üzə gəlməsi əsərin
fəlsəfi ahəngindən doğur. Prof. R.Xəlilov bu münasibətlə yazır: «Müəllif bir hökmdarla bir şairi qarşılaşdırsa da, əslində bu qarşılaşdırma böyük, ictimai-siyasi konfliktin fərdi təzahürlərindən biridir» (8, 211).
Nəsimi həq məzmunu hər yerdə təbliğ etməyə alışmışdır, ona görə də al-qan
içərisində olmasına baxmayaraq, «div hürunda» ləyaqətlə dayanır. O yalnız bir dəfə
– Nəimi edam edilərkən kövrəlir, çarəsizləşir, «Ağlamayım, neyləyim, çün
gövdədən can ayrılır» – deyə fəryad qoparır.
Romanda Nəsiminin edamından danışılmır, onun Hələbdə diri-diri soyulması
da əsərdə yoxdur. Nə üçün? Bu suala «Məhşər» ən yaxşı tədqiqatçılarından biri olan
A.Hüseynov belə cavab verir: «Bütünlükdə hürufilərin dəhşətli faciəsindən, hərəkatın məhvindən sonra, yəqin ki, ayrıca Nəsiminin aqibətindən danışmağın mənası
yox idi. Şairin edam səhnəsi nə qədər sarsıdıcı olsa da, kütlənin müsibəti müqabilində, bəlkə də, təsirliliyini itirərdi» (6, 164).
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«Həq mövqeyinə sadiq», «laməkan batinlər»in, «ötəri qayğıların fövqündə
olan çökük sinəli, gecə gözlü məkansırın» vəsfi isə insanın xoşbəxt gələcəyinə,
kamillik ideyalarının təntənəsinə dərin inam yaradır:
«Müşk ilə ənbər saçın tərxanıdır,
Ay ilə Günəş yerin heyranıdır.
Nəsimi yer üzünün sultanıdır,
Dövr onun, dövran onun dövranıdır» (7, 299)
Ş.Əsgərova görə, «Əsərdə Nəsiminin sağ qalması da haqqın ölməzliyi kimi
rəmzi mənada düzgün verilmişdir» (9, 380).
«Məhşər» təkcə Nəsimi haqqında yox, onun ustadı, «Cavidannamə» müəllifi
və hürufizmin banisi Fəzlullah Nəimi haqqında romandır.
Fəzlullahla biz «Təcrid» fəslində tanış oluruq: «Səfərlərdən birindən
qayıdanda Nəsimini iqamətgaha çağırdılar. Fəzl, qapısı «əlif» ilə açılan zirzəmidə,
kitabxanasının ona əliksir bəsiri bağışlayan tünd dəri qoxusundan oturmuşdu.
«Xoş gəldin, gözüm nuru» – deyib öz həmişəki həlim rəftarı ilə Nəsimini
qarşısındakı döşəkcənin üstünə dəvət etdi. Sonra onu nə üçün çağırdığını unutmuş
kimi, bir müddət susdu. Nəhayət, başını qaldıranda isə danışmağa gəlmirmiş kimi
qısaca: «Xəlifələr Fatmaya təcrid vururdular», – dedi» (7, 74).
«İxtilaf» fəsli Fəzlin taleyi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti, hürufilər arasında
fikir ayrılığını əks etdirir. Müridlər bir yerə yığılıb Fəzlin başına nə gəldiyini bilmək
istərkən Dərviş Həsən ağır xəbərlə gəlir: «Kül başımıza, ey müridlər! Ustad təslim
olur, ey müridlər!» (7, 148). Fəzl, müridlərin «Fədakarlıq buyur, ustad!» çağırışına
son tapşırıqlarını verməklə və təslim qərarına riayət etməklə cavab verir.
Bu obraz dünənə bağlılığı, sabaha sarsılmaz inamı ilə tipik tarixi xarakter
səciyyəsində canlandırılır. Hürufilik təlimində allah insan səviyyəsinə endirilir, eyni
zamanda, insan da allah səviyyəsində dərk olunur. Nəimi də hürufilərin nəzərində
belə bir möcüzəli xilqətdir. O həm də tragik bir obrazdır. Prof. X.Əlimirzəyevin
yazdığı kimi, «Nəimi, sözün əsl mənasında faciə qəhrəmanıdır. Onun humanist,
yüksək bəşəri arzuları ilə zamanı, mühiti arasında böyük təzad vardır. Bunu Nəimi
özü də «Vəsiyyətnamə»sində etiraf etmişdir: «Ruzigarım başdan-başa aşuradır,
Şirvan da Kərbəla» (8, 208).
Ədəbiyyat yolçusunun – Nəiminin faciəsi onun cismani ölümündə deyil.
Əslində bu ölüm, bu yerdəyişmə (maddidən mənəviyə) onun rəhbəri olduğu hürufilik təliminin ikili mahiyyətindən irəli gəlir. Bir zamanlar bütün müridlər «paytaxtı
Təbriz olacaq ədavət səltənəti»nin qurulacağını, bunun üçün «Fəzl günü» elan olunacağına sidq ürəklə inanır, bu amalla yaşayırdılar. Lakin Nəsiminin «İnsan zidd
qütblər kimidir» deməsi, Fəzlin Mövlana (Tacəddinlə söhbəti bunların bir xəyal, daha doğrusu, şeirin bir yalan olduğunu göstərir.
Romanın sonuna doğru bir Fəzlin təslimini, mənəvi və cismani ölümlərini
görürük. Qətlinə bir addım qalmış o, qələbə sevinci yaşayır: məlum olur ki, teymurilər də hürufi elminə tapınır, insanın xilasının rəmzi, taxta qılıncda olduğunu başa düşürlər.
Bu, Fəzlullahın həm qətl, həm də qələbə günüdür. A.Hüseynov yazır:
«Romanda Teymurlənglə yanaşı, Nəimi və Nəsimi də böyük fateh kimi canlanır.
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Ancaq fərq burasındadır ki, biri qılınc hədəsinə güvənir, amansız və hədsiz qorxu
sayəsində dünyaya ağalıq etməyə can atır, dünyanın qorxu üstündə bərqərar olduğunu car çəkir; o biri isə sözün qüdrətinə arxalanır, elm və hikmət ziyası ilə qəlblərə,
şüurlara işıq saçmağa çalışır, elan edir ki, «qiyamımız» təxti-tacımız, səltənətimiz
və malü-mülkümüz də insan bətnindədir, qorxudan rəzillik, miskinlik, zülmət törəyir» (6, 162).
Roman Fəzlin qətli ilə sona çatır. Onun Miranşah tərəfindən öldürüldüyü
göstərilir. Yazıçı bu epizodda da növbəti bir kəşf edir: «Qəmə köksünə sancılanda o
yalnız həq qabiliyyətini qorumağa çalışıb, qatilinin – Miranşahın üzünə belə baxmadı» (7, 287).
Onu « Şeyx Xorasanı» adı ilə dəfn edirlər, son mənzilə də gizli adla gedir.
Vaxtilə papaqçılıq sənəti ilə məşğul olub, dünyanı hürufi papağı ilə qorumaq istəyən şeyx «cümlə aləmdən biri kimi yaranıb cəmi bəşərə mənsub olan cəfakeş kimi
dünyadan köçür. Xalq yazıçısı İsa Muğannaya açıq məktub yazan Barat Vüsal
yazır: «İsa müəllim! Nəsiminin ustadı Fəzlillah Nəimi papaqçı olub. Onun tikdiyi
papağı dünya başına qoymaq istəmədi. Ona görə də təkcə başı yox, əyni-başı,
çiyinləri də çılpaq qaldı (10, 304).
Fəzlullah Nəiminin tikdiyi papaqlar – hürufiliyin ideologiyasını əks etdirən
əsərlər 750 cildlik kitablar kimi pərən-pərən olub, yandırılıb, məhv edilib.
İsa Muğanna, müsahibələrinin birində Şeyx Xorasaninin məqbərəsində
gizlədilmiş 750 cildlik kitabdan danışır və göstərir ki, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin rəyi ilə o məqbərədə axtarış aparılıb, lakin bir «Caviddannamə» tapılıb. O
da sonra yoxa çıxıb. Çünki Moskva o kitabın üzə çıxmağını istəməyib» (11, 38)
Tarixi faktların və müəllif kəşflərinin nəticəsini göstərən bu obrazlar «Məhşər» kimi monumental sənət abidəsinin möhtəşəm sütunlarıdır. Onların çiyinləri
üzərində dayanan dünyamızın çıxdığı məhvərinə-ağlığa, saflıq nöqtəsinə qayıdacağına inam hissi bizi heç vaxt tərk etmir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1) S.Azəri. Uzaq səfərlər səyyahı. «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti, 13 aprel,
1979-cu il.
2) V.Yusuflu. Tarixi həqiqətlərin bədii inikası. «Ulduz» jurnalı, 1979-cu il, №11
3) «Nəsimi». Jurnal variantı, №7, 1975, №8, 1975
4) T.Hüseynoğlu. Söz- tarixin yuvası. Bakı, 2000
5) X.Əlimirzəyev. Nəsimi və tarixi roman məsələsi. «Ədəbiyyat və incəsənət»
qəzeti, 18 iyun, 1977
6) A.Hüseynov. «Məhşər» haqqında qeydlər. «Azərbaycan» jurnalı, №2, 1987
7) «Məhşər» (roman). İ.Muğanna. «Seçilmiş əsərləri», III cild, «Azərbaycan
Pres», Bakı, 2009
8) Y.Axundlu. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər (1930-2000),
«Adiloğlu», Bakı, 2005
9) Ş.Əsgərov. «Məhşər» (oxucu rəyi). S.Hüseynov, «Seçilmiş əsərlər», VII
cild. «Avrasiya Pres», Bakı, 2009
10) B.Vüsal. Çılpaq çiyinlərin istisi... yaxud «Şinelsiz şinellilər». İ.Hüseynov
«Seçilmiş əsərləri». VIII cild. «Avrasiya Pres», Bakı, 2009
11) B.Əlibəyli. Dilmancsız dialoq. «Azərbaycan» jurnalı, 30 iyun, 2008
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И.Шемсизаде
Характеристика образа –поета в романе И.Гусейнова (Муганна)
«Судный день»
Резюме
В статье исследуется роман И.Гусейнова (Муганна) «Судный день» как
произведение, показывающие с идейно-художественной стороны боли и тяготы жизни нашего мира, пути выхода человечества из этого положения. Вера в
человека и современность идеи верности в романе выдвигаются на первый
план. Борьба за свободу человека ведомая великом философом Ф.Наими и
его учеником И.Насими, является основной темой, отраженной в романе. Хюруфизм появился как резонанс народного гнева в ответ на дикость и грубость
армии Теймура.
I.Shemsizadeh
“The Trial Day” by I.Huseynov (Mughannah)
Summary
In the article the novel “The Trial Day” by I.Huseynov (Mughannah) is investigated as the work describing the aches and hardships of our modern world, the
way outs of this state of the mankind. The bdief in a man and the modernity of the
idea of trust is given in the novel in the First place. The struggle for human rights
provided by the great philosopher F.Naimi and his student I.Nasimi is the main idea
reflected in the novel. Hurufism appeared as the resonans of people’s anger against
the wildness and cruelty of Tamalane’s army.
Rəyçi: dosent Əhəd Cavadov
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
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В современной лингвистике предмет лингвокультурологии занимает
особое место. Лингвокультурология показывает, что язык не только средство
коммуникации, но и культурный код нации. Знание этого кода необходимо
как самим носителям языка, так и изучающим этот язык. Изучению концептуальной картины мира посвящены работы З.Х.Бижевой, Т.В.Булигиной,
Д.С.Лихачева, Ю.С.Степанова, А.Д.Шмелева, Р.Р.Замалетдинова. По определению Р.Редфильда, картина мира-это видение мироздания, характерное для
того или иного народа. А.Вежбицкая в статье «Грусть» и «гнев» в русском
языке отмечает, что «…способ интерпретации людьми своих собственных
эмоций зависит, по крайней мере до некоторой степени, от лексической системы координат, которую дает им их родной язык» (2, 18). Таким образом, по
мнению А.Вежбицкой, у каждого языка своя определенная картина мира и носители языка следуют этой системе. Итак, сохранение знаний о мире осуществляется, во-первых, в самом языке в семантических системах словаря и грамматики, во-вторых, при помощи языка в речи, в письменных и устных сообщениях, создаваемых на языке. По мнению Р.Р.Замалетдинова, представителя
татарской лингвокультурологии, необходимым элементом приобщения к
культурным ценностям народа-носителя изучаемого языка являются словари
этнокультурологической лексики. Кстати, можно назвать книгу Р.Р. Замалетдинова «Этнокультурная лексика татарского языка» (2003). В таком словаре
базовой единицей выбирается концепт. А непосредственными единицами этнокультурологического описания становятся фразеологические единицы, паремии, отражающие характер языкового мышления этноса. По Р.Р.Замалетдинову, «важнейшую часть словаря этнокультурной лексики составляют ключевые слова, которые выражают ценностные доминанты и особенности менталитета» (5, 26). Для русского сознания значимыми являются такие слова:
правда, справедливость, добро, воля, удаль (8). Основой любого языка служит лексика, которая обладает способностью входить в определенные отношения с целью передачи и получения информации. Общеизвестно, что каждый человек в течение своей жизни накапливает свой запас лексики, отличающий его от других. Носители одного языка пользуются общими словами, выражающий ментальный лексикон, который отличает носителей определенного
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языка. Во все времена занятия иностранными языками имели практическую
цель. В наше время можно сформулировать так:
во-первых, знания языка нужны для получения работы;
во-вторых, язык нужен для приобретения специальности;
в-третьих, знание языка поможет в туристической поездке и служебной
командировке.
Обучая русскому языку современным преподавателям нужно помнить о
тех основных процессах, происходящих в русской лексике в конце XX века и
начале XXI века. В речь носителей русского языка прочно вошла стилистически сниженная лексика и новые заимствования. Ряд исследователей лексики современного русского языка считают, что наибольшие изменения
произошли в следующих сферах: в политике, в социальном устройстве, идеологии, экономике и финансах, в госбезопасности, обороне, деятельности правоохранительных органов, технике, автоматизации, медицине, религии, верованиях, спорте, играх, развлечениях, досуге, музыкальной и массовой культуре (3, 26). При обучении студентов русскому языку в национальных группах преподаватель должен учитывать последние достижения методики преподавания русского языка как иностранного, которые печатаются в журналах
«Русский язык за рубежом», «Русист XXI века». Р.Б.Самедов в статье
«Методика проведения лексической работы на занятиях русского языка в
вузах Азербайджана» выделяет вопросы, которые представляют наибольшую
трудность для студентов и важны в процессе овладения русской речью. По его
мнению, «усвоить слово неродного языка значит: 1) понять его значение и
правила употребления этого слова, 2) запомнить слово и правила его употребления, 3)научиться правильно (быстро и безошибочно) использовать слово в
собственной речи и понимать его в речи других людей»(7, 37). Усвоение
лексических единиц – длительный процесс, проводимый ежедневно на каждом занятии с учетом специфики лексики как одного из важных аспектов речевой деятельности. Трудность в изучении русского языка возникает при изучении многозначных слов, которые составляют основу словаря русского языка. Р.Б.Самедов показывает, как по тематическим группам группировать слова. По теме «Здоровье» им взяты слова для активного обучения: врач, поликлиника, больница, больной, болеть, заболеть, ложиться в больницу (7, 38). К
этим словам можно добавить слова и сочетания слов: пациент, сдать анализы,
пройти рентген, флюрографию, сдать анализ крови, выслушать больного, назначить лекарство, выписать рецепт, купить лекарство, сделать полоскание
горла, измерить температуру, высокая температура, выздороветь, поправиться, современная медицинская аппаратура. Лексическая работа состоит из двух
этапов: введение лексики, знакомство с новыми словами и закрепление
пройденного лексического материала, усвоение семантических связей и значений слов. На уроках русского языка на первом году обучения можно также использовать сказки и не только русские народные, но также сказки разных
народов на русском языке. Во-первых, они быстро запоминаются, в активный
словарь входят новые слова, с которыми студенты в дальнейшем составляют
предложения, мини-тексты, которые пересказывать их легче. Затем можно
сказки усложнять, добавляя новые слова, предлагая новые варианты, состав88

Filologiya məsələləri – №3, 2013
ленные студентами. В работе преподавателя РКИ информационно-коммуникативная компетенция занимает не последнее место. Преподаватель РКИ должен быть знаком с электронными пособиями в обучении русскому языку.
Уже в течение нескольких десятилетий используются компьютерные технологии. Преподаватель Запорожского института последипломного педагогического образования Т.М.Путий также отмечает в числе возможностей для изучения и преподавания русскому языку и такую, как доступ к огромному количеству электронных аутентичных ресурсов и национальным корпусам текстов, которая формирует социокультурную и лингвострановедческую компетенцию учащихся, что в наше время имеет немаловажную роль (6, 46).
Для повседневного общения студентам важно также изучение фразеологии русского языка. Как известно, во фразеологии содержатся ценнейшие
сведения о культуре и менталитете любого народа. В них, как в зеркале, отражена душа народа, представления народа об обычаях, ритуалах, мораль народа. Находить соответствующие эквиваленты для фразеологизмов русского
языка в родном языке составляет для студентов большой интерес, например,
дрожать как осиновый лист имеет в азербайджанском языке соответствие:
yarpaq (nanə yarpağı) kimi (tək) əsmək (titrəmək) – tir-tir əsmək (qorxudan, soyuqdan (1, 545). На занятиях студенты обращаются к фразеологическим словарям,
используют различные словари, например, к пословицам и поговоркам из
азербайджанского языка находят соответствия в русском языке, все это позволяет более глубокому изучению лексики русского языка:
1. Vətənə gəldin –imana gəldim. «Научит горюна чужая сторона» (4, 530).
2. Qızıl açar dəmir qapıları açar. «Золотой ключик все двери отпирает»
(4, 385).
3. Qız kəsikdir. «Дочь - отрезанный ломоть»(4, 384).
Таким образом, проводимая на каждом занятии лексическая работа
активизирует познавательную деятельность студентов, приучает их к усвоению новых и новых слов русского языка, что способствует пополнению активного лексического запаса.
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N.A. Qafarova
Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində
leksik işin müasir dövrümüzdə rolu
Xülasə
Məqalədə lingvokulturologiya fənnindən, müasir dövrümüzdə leksik işin rus
dilinin öyrənilməsindəki rolundan və frazeoloji vahidlərin mənimsənilməsindən
bəhs olunur.
Həmçinin frazeoloqizmlərin ekvivalentlərinin tapılması zamanı hər iki dildə
frazeoloji lüğətlərin dərslərdə tələbələr tərəfindən işlədilməsinin vacibliyindən bəhs
olunur.
Bir çox alimlərin fikrincə leksik iş hər dərsdə aparılmalıdır. Hər bir yeni
sözün öyrənilməsində tematik qruplaşmaların rolu da böyükdür. Tələbələr hər yeni
sözün işlənməsinə dair rus dilində kicik mətnlər hazırlamalıdır və bu sözün bütün
semantik əlaqələrini göstərməlidir.
N.A. Qafarova
Value of lexical work in the present stage of teaching
Russian as a foreign language
Summary
The article is about linguistic culturology, the role of lexical work in the study
of Russian language and the assimilation of phraseological units at present.
And also discusses the importance of using phraseological dictionaries in
search of phraseological equivalents in both languages for students. Many scientists
believe that lexical work have to make at each lesson.
Thematic groups play an important role in learning new words. Students
should make small texts in Russian on the using of each new word and have to
show all semantic relations between words.
Rəyçi: f.e.n A.Hacıyeva
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О ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
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Со школьной скамьи нам твердили, что литература, не что иное, как
образное отражение действительности. За той же скамьей нам пришлось читать множество произведений не только в оригинале, но и в переводе, при
этом мы и не подозревали о том, всё ли в них образно. А сегодня, маломальски знакомый с оригиналом и переводом, читатель не может без сожаления смотреть на переводы, где без разбору отождествляются «весеннее пробуждение природы» с обычным «пробуждением от ночного сна» («В крови»
Ю.В.Чеменземинли в переводе Т.Калягиной). Часто по переводам мы, читатели, судим о достоинствах и недостатках произведений иноязычного автора.
Под эстетической стороной перевода, как и оригинала, мы имеем в виду не
только целостность художественного произведения, но и все его элементы,
детали (события, предметы, персонажи, язык). Слова Гейдара Алиева о переводе очень точно отмечают роль перевода и его воздействие на читателей, а
значит и на мировую культуру: «Родным языком создается каждый народ. Но
только в результате переводов, деятельности людей, деятелей науки и просвещения, язык народа живет, развивается и поднимается на уровень мировой
культуры» (1, 5).
Еще в XIX веке Л.Н.Толстой писал: «Самое важное в произведении искусства – чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему
сходятся все лучи или от чего они исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами. Тем и важно хорошее произведение
искусства, что основное его содержание во всей полноте может быть выражено только им» (6, 68). Этим подчеркивается переводческое отношение к
языку художественного произведения, который в состоянии обозреть все богатство и неповторимость жизни. Как известно, художественное произведение - это творение искусства слова, построенного из языкового материала.
Переводчик, опираясь на все богатство и возможности переводящего языка,
заново преобразует действительность, и от его умения владеть словом зависят
степень полноты вновь воспроизводимой действительности и эстетического
воздействия на иноязычного читателя. Конечно, в художественном переводе
не принято говорить о «точности» соответствия перевода оригиналу, но в
творческом мире свои законы точности и конкретности. Благодаря образности
они становятся предельно реальными и осязаемыми. Известный английский
переводчик эпохи Возрождения Джордж Драйден в предисловии переводов
91

Filologiya məsələləri – №3, 2013
«Понтийских посланий» Цицерона писал, что настоящий переводчик должен
иметь творческий уровень автора оригинала. Только в этом случае он может
перевоплощаться в него (автора) и дать точную обрисовку всего, что ему дано
о жизни.
А.С. Пушкин негодовал, когда оппоненты обвинили его в неправомерности употребления таких метафор и метонимий, как «неверный лёд, камень
дышит, ревнивое подозрение, младой свежий поцелуй, стакан шипит» и пр. А
на самом деле, благодаря ясности и точности языка предметы и явления преображают конкретно-чувственный облик. Вместе с тем, это не означает, что
переводчик, под видом эквивалентности, с фотографической точностью должен передавать образы предметов и явлений (5). Вспомним определение
внутренней формы слова, данное В.В.Виноградовым еще во второй половине
XX века: «Внутренняя форма слова, образ, лежащий в основе значения или
употребления слова, могут уясняться лишь на фоне той материальной и духовной культуры, той системы языка, в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово или сочетание слов»(3, 20). Итак, переводчик должен не только знать язык оригинала, но и достаточно иметь знания о духовной и материальной культуре народа, на языке которого было создано произведение, надлежащее переводу.
Общеизвестно, что каждый язык обладает своеобразными способностями обобщения, специфическими красками обозрения (сравним: русский язык«ночь погрузилась в нескончаемые кошмары» – и азербайджанский язык:
«gecə sanki çəkirdi», «dağda bir yağış tökülürdü ki, tut ətəyindən göyə çıx» - «в
горах шёл проливной дождь» И.Меликзаде).
Конечно, понятия конкретности или точности в художественных и научных текстах кардинально отличаются. Во-первых, художественное произведение индивидуально и конкретно. К тому же искусство выражения в полном объёме проявляется именно в литературно-художественном материале.
По этому поводу справедливо заметил американский ученый Эдуард Сепир:
«Научная истина не индивидуальна, она по сути дела, не окрашена тем особым языковым средством, в котором она воплощена... Таким образом, подлинное средство научного выражения есть своего рода обобщенный язык,
своего рода символическая алгебра, по отношению к которой все известные
языки - только переводы. Можно адекватно переводить научную литературу,
потому что оригинальное научное выражение само есть перевод» (8).
Итак, литературный текст характеризуется свойством и строением своей матрицы. Причём каждый национальный язык таит в себе «совокупность
специальных эстетических фактов» - фонетических, ритмических, морфологических, словообразовательных и прочих. Автор, вслед за ним и читатель
оригинала, может до конца осознавать степень связанности произведения с
этой матрицей. Но как только ставится вопрос о переводе этого произведения
на другой язык, природа оригинальной матрицы сразу дает о себе почувствовать (9, 175).
Как считают представители татарской лингвокультурологии, интересным материалом для изучения культурологических аспектов номинации являются слова именно с образной семантикой, это касается эмоционально-оце92
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ночных наименований, в основу которых кладется некоторый образ-эталон,
относящийся либо к сфере положительного, либо к сфере отрицательного (7,
59). Ими написан «Этнокультурологический словарь татарского языка», данный в приложении к книге «Теоретические и прикладные аспекты татарской
лингвокультурологии», где дается этнокультурологическое описание слов, так
необходимое для переводчика (7, 244-348). Так к любому слову из этого словаря приводится этимология, даются прямые и переносные значения слов, некоторые дериваты, в качестве иллюстративного материала служат фразеологизмы, пословицы, поговорки, песни, произведения художественной литературы.
Специфика каждого национального языка, проявляющаяся в метафорах, метонимиях, сравнениях и прочих тропах, требует к себе особой чуткости
и умения. Хотя во всех языках образность таких выражений сопряжена с чувственным и в первую очередь, зрительным восприятием предметов и явлений,
но все же, они выражаются своими специфическими средствами и красками.
Они мотивируют значения этих фраз и придают им эмоциональную экспрессивность и оценочность – богатством красок, типичной национальнокультурной палитры (например, в азербайджанском языке külüng çalmaq – в
русском языке тянуть лямку; в русском языке родиться в сорочке – в азербайджанском языке bəxti ayaq üstə olmaq). Переводчик художественного текста не просто имеет дело с национально-специфическими особенностями языка оригинала. Ему необходимо внутренне почувствовать стиль автора, уловить тонкости его неповторимой манеры письма. Ведь каждый художник слова,
являясь представителем конкретной национально-культурной эпохи, обладает
резко очерченной индивидуальностью языка и слога. Например, ни в коем
случае нельзя спутать слог Вагифа, скажем, с Сабиром, хотя обоих отличают
зримость, живость отображаемых ими фактов действительности. Приведем
отрывок стиха газели Вагифа:
“ Gərdənində zülfün tər sünbül kimi,
Sonadan üzülmüş qaratel kimi,
Sən gərək güləsən qızıl gül kimi,
Ey lalə ruxsarım, nöşün ağladın?”(10, 88)
Сравним с текстом сатиры Сабира:
“Alma çənən, çənəxdan dırin quyu,
Kipriklərin qamış, dodağın bal, tənin kətan!
Boynun sürahi, boy-buxunun bir uca çinar,
Əndamın ağ gümüş yanağın qırmızı ənar!
Ceyran gözün, qarışqa xətin, kəkilin ilan! “
Обратим внимание на перевод этой пародии на русский язык:
« И, как колодцы в знойный день, две ямки на щеках,
И губы – мёд, и тело – лён, и брови – тетива,
И шея блещет, как графин, и стан с чинарой схож,
И с плеч спадает ливень кос, как змеёй змея» (2).
Переводчик С.Васильев хотя и сохранил иронический тон оригинала,
но не смог передать всю гамму красок сабировской сатиры.
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Приведенные примеры показали, что в процессе переводов изобразительных средств художественного текста переводчик больше всего испытывает трудности сохранения метафор и различных переносов. Именно метафоризация обеспечивает расширение смыслового объема слов, появление новых,
дополнительных оттенков. Как правило, в них заключено национально-специфическое и неповторимое индивидуально-авторское. Этим определяется уровень сохранения художественно-эстетического своеобразия переводимого
произведения. Исследование эмоциональных концептов даст возможность
выявить универсальное и специфическое в способах познания окружающего
мира, что позволит глубже изучить систему мышления носителей языка для
переводчика, что представляется очень важным и нужным. Еще А. Вежбицкая
в своих работах рассматривает проблему существования «базовых человеческих эмоций» и говорит, что концептуализация мира эмоций каждой культурно-языковой общностью осуществляется по-своему. Так чувства, называемые
русскими грусть, тоска, значимы в системе лексических единиц русского
языка, в русской языковой картине мира, в английском языке нет точных эквивалентов для их выРажения. Это относится ко всем языкам. Поэтому отсутствие единых базовых когнитивных сценариев, описываемых единицами какого-либо конкретного языка, создает трудности и сложности при переводах
с одного языка на другой язык (3, 30).
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Ü.Abdullayeva
Bədii təsvir vasitələrinin tərcüməsi haqqında
Xülasə
Məqalədə bədii təsvir vasitələrinin tərcümə xüsusiyyətlərindən, həmin vasitələrin yaratdığı obrazlılığın spesifik-milli və müəllifin fərdi özünəməxsuslugundan
və onun tərcümə həllindən söhbət gedir. Tərcüməçi metaforlara və frazeoloji birləşmələrə tərcümə zamanı xüsusi diqqət etməlidir, onların semantikasının tərcümə
olundugu dilə oldugu kimi verilməsi çox zəhmət və diqqət tələb edir. Məqələdə Vaqifin və Sabirin şeirlərinin rus dilində tərcümələrinin nümunələri təhlil olunur
(S.Vasilyevin tərcüməsində). Müəllif görgəmli alimlərin fikirləri ilə razılaşaraq onların əsərlərindən də sitatlar gətirir.
U.Abdullayeva
About the translation of art-graphic means
Summary
The article is about the translation properties of art-graphic means,
specifically national originality of the imagery founded by this means and author,
solution of translation. Translator must to pay attention to phraseologisms and
metaphors in translation, it takes more attention and labore to translate semantics of
them as original. In article analyzed examples of translations into russian Vaqifs
and Sabirs poems (translations by S.Vasilyev). The author agrees with the
statements of well-known scientists and gives examples quotations from their
works.
Rəyçi: f.e.n. A.Hüseynova
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТИВНЫХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Açar sözlər: Söz birləşmələri, mübtəda, qayda, qrammatik, tətbiq olunma
Ключевые слова: Словосочетаний, существительное, правило, грамматический, примение
Key words: word combination, subject, rule, qrmmatical, application.
К числу актуальных и малоразработанных проблем языкознания относится проблема изучения типов и структуры словосочетания и связи слов в них
в сопоставительно-типологическом плане. Проблему сочетаемости слов можно рассматривать как в синтаксическом, так и в лексико-семантическом плане.
Нас интересует в данной работе тип синтаксической сочетаемости слов, т. е.
грамматическая природа словосочетания. «Словосочетаниями обычно называют грамматические единства, образуемые посредством соединения двух
или большего количества слов, принадлежащих к знаменательным частям речи, и служащие обозначением какого-нибудь единого, но расчлененного
понятия или представления»1.
Словосочетания состоят из двух и более полнозначных слов и образуются по правилам и законам соединения слов, присущим данному языку. «В
правилах сочетания слов, в закономерностях образования разных видов и типов словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка»2.
Словосочетания группируются по стержневому грамматически господствующему слову, от которого зависят другие слова в составе словосочетания. В зависимости от этого различаются словосочетания именные и глагольные.
Глагольные словосочетания выражают соотношения действия с его
объектом и обстоятельствами и составные компоненты этих словосочетаний
выражается глаголами и именами существительными, наречиями и числительными. Например: to read a book, to look for something, to invite somebody.
В именных словосочетаниях статистически выражены качественные или
количественные соотношения предметов. Составные компоненты этих
словосочетаний могут быть выражены именами существительными boy school
ağac qaşıq, прилагательными nice girl, yaşıl rəng, местоимениями my fried, onun
dəftəri, и др. Нас интересует именное атрибутивное словосочетание, и в этой
небольшой работе мы задаемся целью показать сопоставительно-типологическим методам способы оформления общелингвистической атрибутивной
1
2

Грамматика русского языка, т. II, Синтаксис, ч. 1, М., 1954 г., стр. 6
Там же, стр. 11.
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категории в таких разноструктурных языках, как английский и азербайджанский постольку, поскольку данное грамматическое явление играет немаловажную роль неоформлении предложения в обоих языках и обладает очень широкой сферой применения. Такой сопоставительно-типологический анализ атрибутивных словосочетаний, которые составляют микросистему каждого из
этих языков, выявит не только черты сходства, но и многообразные расхождения, обусловленные различиями строя сравниваемых языков. С этой
особенностью связаны многие трудности и ошибки при обучении английскому языку азербайджанцев и трудности при переводе научно-технических
текстов с английского на азербайджанский. На базе такого типологического
сопоставления возникает возможность наметить наиболее удачные и точные
способы перевода атрибутивных словосочетаний английского языка на азербайджанский язык, что имеет большое практическое значение для преподавания английского языка азербайджанцам и для перевода с английского языка
на азербайджанский и наоборот.
Как уже говорилось, атрибутивное словосочетание – это общелингвистическая категория, присущая как английскому, так и азербайджанскому языкам, в обоих языках оно выражает квалификативные отношения.
Из всего многообразия признаков, качеств и свойств, которыми обладают предметы, определением обозначаются те, которые кажутся наиболее
важными, основными для характеристики того или иного предмета в процессе
общения. Эти признаки, качества и свойства, отражающие связи объективного
мира, мыслятся в неразрывной связи с их носителем – предметом, как постоянные свойства, присущие им, или как свойства, обусловленные процессом
высказывания. Характерной особенностью категории атрибутивности является то, что она обозначает признак и свойство предмета независимо от того, каким членом предложения является существительное, обозначающее этот
предмет. Поэтому каждый член предложения может иметь свое определение,
и в зависимости от того, какую роль выполняет определяемое слово в предложении, сочетания с определяемым могут быть самыми различными. “Способность мышления к абстрагированию достигла такого развития, что не только
свойства предметов, но даже их отношения к другим предметам и даже действия могут мыслиться как их качества, признаки. Отсюда возможность использования в функции определения различных частей речи (например: рабочий класс, дело рабочих, работающий человек), среди которых чаще всего в
этой функции выступает имя прилагательное”3.
И в английском и в азербайджанском языках в функции определения могут выступать почти все части речи, и в этом отношении принципиальных
различии в обоих языках не обнаруживается. Далее, в обоих языках атрибутивное словосочетание состоит из определения и определяемого, т. е. из
стержневого и зависимого слова, и представляет собой целостную единицу
внутри предложения. Если в предложении есть А, то обязательно должно быть
и А независимо от местоположения А, и между ними обязательно возникают
3

М. Близниченко. Предикативное определение, его выражении и функции в
современном английском языке. М., 1962, Автореферат канд. дисс.
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отношения позиционной зависимости. А не может быть без N. В случае
отсутствия N в современном английском языке для обеспечения структурной
законченности синтаксического сочетания А вместо N употребляется слово
one, в азербайджанском – bir, şey, zad4.
Наряду с общими чертами имеются явления, присущие только английскому или азербайджанскому языку. Например, в английском в функции определения широко используют герундий и герундиальные обороты. Подобная
грамматическая форма полностью отсутствует в азербайджанском языке. Для
азербайджанского языка и вообще для всех языков тюркской системы присущи так называемые изафетные конструкции. Изафетом в тюркологии принято называть сочетание определения с определяемым слоном, выраженным
существительным. Изафет принадлежит к числу специфических особенностей
строя азербайджанского языка.
Имеются три основных типа изафетов:
I тип – qızıl saat A – N –
II тип – sinif rəhbəri A – N +
III тип – bacımın kitabı A + N +
Изучение способов выражения атрибутивных отношений современного
английского и азербайджанского языков показывает, что не существует единой грамматической системы оформления атрибутивной связи. Каждому из
этих языков присущи свои способы выражения атрибутивных отношений.
В атрибутивных словосочетаниях связь между словами выражается в
основном примыканием, согласованием, управлением, предложной связью и
замыканием.
1. Примыкание – это такой вид связи между определением и определяемым, в котором компоненты словосочетания не имеют синтаксически обусловленного морфологического оформления. Синтаксическая связь между компонентами при данном типе связи определяется порядком слов и объединяющей интонацией, например: gold ring, large table, translated book. Модель данного словосочетания A–N–. Слова, составляющие данную модель, аморфны, т.
е. с нулевым морфологическим показателем. Аналогичное явление мы наблюдаем и в азербайджанском языке: изафетные конструкции I типа образуются
способом примыкания qızıl saat, daş ev и имеют модель А – N –. Слова, входящие в эту модель, аморфны. Таким образом, структурная модель атрибутивного словосочетания английского языка, образованного способом примыкания, накладывается на модель изафета I типа азербайджанского языка.
Английский silver spoon A–N–
Азербайджанский gümüş qaşıq A–N–
Аморфный характер I типа изафета очень сближает его с соответствующими беспредложными сочетаниями в аналитических языках Западной Европы, в частности с английским языком, но не отождествляется с ними, т. к.

4

Условные обозначения: F-определение, N— определяемое. В дальнейшем наличие аффикса в
модели будет изображено знаком (-f) плюс, отсутствие знаком (—) минус, наличие
предлога—рг.
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нулевая форма I типа изафета, как отмечает Майзель, лишь коррелят к формам изафетов II и III типов"5.
Словосочетаниями модели A–N– в обоих языках выражены различные
отношения.
Отношение к материалу в английском языке передается препозитивным
примыканием, например:
1) The bamboo table in the hall upstairs was small.
2) His feet were incased in a pair of carpet slippers that had once been rich.
3) The blank morning light came seeping into the room through the lace
curtains.
Как видно из примеров, члены словосочетания bamboo table, lace curtains, morning light грамматически не оформлены. Аналогичное мы наблюдаем
и в азербайджанском языке, например: Xanım eyvandan baxırdı, dörd yaşlı oğlu
da əlində çubuq həyətdə ağac at çapırdı. (Мir Cəlal).
В английском отношение к материалу можно передать и предложным
оборотом:
bamboo table – table of bamboo morning
light – light of morning
lace curtain – curtain of lace
В азербайджанском языке отношение к материалу также можно
выразить двояко, например:
аğаc at – ağacdan at
dəmir qapı – dəmirdən qapı
mis qab – misdən qab.
Но тут следует отметить, что такая синонимия, как dəmir qapı – dəmirdən
qapı, не может быть приравнена к синонимии английского препозитивного
примыкания bamboo table и к предложной конструкции a table of bamboo, т. к.
предложной конструкцией с of английского языка могут быть переданы
разнообразные отношения: отношение качества a man of property, части целого – a cup of tea, совокупности – а pile of paper и другие, так же, как и отношение принадлежности a captain of the ship, – тогда как отношение принадлежности в азербайджанском языке может быть передано изафетом II и III типов:
1. Əkbər bahar günortasının ilıq və duru havasının bulaq suyu kimi içdi... (II
tip)
2. Məşədi Möhsunun başı qarışdı (III tip).
Несмотря на структурную общность модели, каждая структура таит в себе присущие только ей особенности. В этом и проявляется специфика каждого
языка. Следовательно, типологическое сопоставление содействует установлению особенностей, присущих каждому языку, их схождения и расхождения.
2. Управление – такой синтаксический прием, когда один из компонентов словосочетания получает синтаксически обусловленное морфологическое
оформление, т. е. мы наблюдаем одностороннюю синтаксическую связь.

5

С. С. Майзель. Изафет в турецком языке. М.—Л., 1957, стр. 43.
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В английском языке управление как синтаксический прием не характерно для атрибутивного словосочетания. В азербайджанском языке этот прием в
основном используется в изафете II типа, например:
məktəb direktoru
sinif jurnalı

модель А – N +

В данном сочетании мы наблюдаем комбинацию двух приемов –
примыкания и управления, т. е. синтаксически обусловленное одностороннее
морфологическое оформление или же аналитико-синтаксическое сочетание.
Следовательно, модель А – N+ не типична для английского языка, но широко
представлена в азербайджанском языке.
3. Согласование – это такой прием, при котором синтаксические отношения между компонентами словосочетания имеют двусторонне выраженную
связь.
В английском языке согласование в атрибутивном словосочетании имеет
очень ограниченную сферу употребления. Это обусловлено бедностью родового и падежного окончания английского языка. В атрибутивном словосочетании согласование возможно только в том случае, если определение выражено
указательным местоимением, например:
this book – these books
that book – those books.
В азербайджанском языке согласование как синтаксический прием употребляется в основном в изафете III типа, и согласование происходит во всех
лицах и числах, например:
bacımın kitabı
модель А + N onun dəftəri
Следовательно, и эта модель в азербайджанском языке представлена шире и ярче, чем в английском.
4. Предложная связь. «Предлоги – это служебная часть речи,
передающая отношение одного члена предложения к зависящему от него другому члену...»6. В современном английском языке, где по сравнению с азербайджанским языком имеется небольшое количество грамматических окончаний, предлоги играют значительную и разнообразную роль. В английском
языке грамматические отношения между определением и определяемым могут быть выражены предлогами и ввиду разнообразия их семантики они могут
выражать различные отношения, например:
A man with the scan
A man of property,
A book on sale.
A garden in full plumage.
A book under consideration.
A city by the sea.
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Моделью данного словосочетания будет NргA, а эта модель в азербайджанском языке невозможна, так как предлоги как служебная часть речи в
азербайджанском языке отсутствуют. Отношения, передаваемые предлогами
английского языка, в азербайджанского языке могут быть выражены послелогами, различными падежными окончаниями и другими средствами языка.
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This article deals with some properties of attributive word combinations in
Azerbaijan and in English languages.
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Единицей лингвокультурного моделирования мира выступает лингвокультурный концепт - сложное многомерное ментальное образование, включающее образно-перцептивный, понятийный и ценностный компоненты [3, с.
100]. Каждый отдельный концепт демонстрирует существование в конкретной
этнической культуре определенной ценности. Культурные концепты проявляют специфику языковой картины мира. Концепты, раскрывающие ценностные приоритеты культуры, объединяются в системы или в лингвокультурные
доминанты. Например, без преувеличения можно сказать, что громадное
влияние на национальный характер англичан оказали сохраняющаяся до сих
пор монархия и традиции аристократии. Представляют несомненный интерес
те концепты, которые представляют собой своеобразные коды - ключи к пониманию ценностей этой культуры, условий жизни людей, стереотипов их поведения. Детальная характеристика концепта-кода (ключевого концепта) советской культуры «очередь» дана в работе Е. М. Верещагина [1]. Автор перечисляет коллективные и индивидуальные речеповеденческие тактики, характеризующие очередь как культурный концепт, в виде клише: «Никого не пропускайте!», «Отпускайте по норме!», «Подходите скорее!», «Не толкайтесь!»,
«Мне об этом в очереди сказали» и др. Этот концепт имел четкие ценностные
основания -умения выжить в условиях дефицита товаров. Отсюда множественные наименования успешного приобретения дефицитного товара (отхватить, вырвать, поймать на лету, достать [3, с. 121-140].
Концепты объединяют представителей определенной лингвокультуры,
обеспечивают основу взаимопонимания между ними. Концептуальное пространство отдельной языковой личности и лингвокультуры в целом организуется в концептосферу. «Концептосферу можно рассматривать в двух направлениях: как взгляд «извне», т. е. анализ концептосферы в целом как выражения национально-культурной специфики определенного народа, и как взгляд
«изнутри», попытку проникнуть во внутренний мир представителей разных
социальных групп посредством концептов как многомерных образований» [4,
с. 111].
Как считает О. А. Леонтович, наиболее эффективным путем «вычитывания» национально-специфических концептов из языков является их межъязыковое сопоставление [4, с. 111]. Этнокультурную специфику концептов можно
представить посредством «картирования соответствующих лексических и
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фразеологических групп, сопоставления ценностных суждений, вытекающих
из стереотипов поведения, зафиксированных в значениях слов, устойчивых
выражений, прецедентных текстов» [2, с. 14].
Анализируя концепты национальной культуры, В. П. Нерознак подчеркивает, что «безэквивалентная лексика, или то, что обычно называют „непереводимое в переводе", и есть тот лексикон, на материале которого и следует
составлять списки фундаментальных национально-культурных концептов»
[13, с. 85]. Это интересный и своеобразный подход к изучению концепта и в
максимальной степени объективный.
При сравнении этноспецифических концептов можно заметить асимметричность представленности единиц в сопоставляемых культурах. Крайней
степенью такой асимметричности является лакунарность - значимое отсутствие определенных признаков и единиц в одной системе по сравнению с другой. «Лакунарные концепты как „незаполненные клеточки" условно могут быть разбиты на следующие разновидности:
1) отсутствующие в сравниваемых культурах осмысления объектов, иллогизмы, которые не вызваны потребностями людей, но могут быть придуманы или созданы [7]: „камнеед", „крысовод", „слонопотам";
2) отсутствующие в одной из культур осмысления реалий, свойственных
другой культуре (предметных, антропонимических, топонимических, историко-культурных): „кокошник", „шиллинг", „Кремль", „комсомольское собрание";
3) нерелевантные для одной из культур качества или сочетания качеств,
имеющие имя в той культуре, где они актуальны: „fair play" (в англ. лингвокультуре - игра по правилам), „savoir vivre" (во французском языковом сознании - умение жить с удовольствием)» [3, с. 8].
Согласно И. Е. Аничкову [9], в языке все идиоматично и любое ментальное образование другой культуры можно считать этноспецифическим. В
этом плане заслуживает внимания идея лингвистического континуума В. М.
Савицкого, согласно которой можно говорить о той или иной степени идиоматичности языковой единицы и о той или иной степени лингвокультурной специфики концепта [10].
Существуют различные признаки, свидетельствующие об этнокультурном своеобразии народа. Например, среди слов-реалий, отражающих особенности природно-географической среды Великобритании, выражающих ее национальное своеобразие, можно отметить:
heath (пустошь, поросшая вереском),
dale (долина, дол),
fen country (фены, болотистая местность на востоке Англии) ,
loch (шотл. lake),
white cliffs ( меловые утесы) и др.
Иногда названия широко распространенных на данной территории животных и растений воспринимаются с целым рядом стереотипных ассоциаций,
закрепленных в фоновых знаниях народа-носителя лингвокультуры и становятся названиями-символами: Rose, Lion, Unicorn - роза, лев и единорог, эмблемы Англии.
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Расхождение концептов, которое отражает дух народа, специфику мышления и характер восприятия действительности представителями разных лингвокультур, может приводить к попытке осмыслить чужую культуру через
собственную концептосферу и тем самым провоцировать ситуации непонимания. Как пишет Ю.С. Степанов, «у каждого из культурных концептов свой
синтаксис: каждый из них как бы окружает себя своими особенными
синтаксическими правилами» [5, с. 325]. В результате специфического для
английского языка членения и синтеза смыслового содержания высказывания
следующие краткие, но емкие английские фразы с трудом поддаются переводу на русский язык без существенной деформации синтаксиса:
to project into the future
to center on life experiences
to encourage smb.
to do smth.
to date back to
mainstream culture
a helpful person
Из-за разной концептуализации действительности и степени активности
в освоении мира различается и форма вербализации народного опыта. При переводе происходит перераспределение смыслов между словами (концентрация, трансформация, синтез и т. д.), например:
I am thirsty - я хочу пить;
I am sorry - мне жаль;
I am hungry - я проголодался;
to witness - быть свидетелем
Английскому языку свойственны точность и краткость выражения мысли: What s the message? What message do you want to get through?
Различие между представлением тех или иных концептов в разных языках
выражается большей частью не в наличии или отсутствии определенных признаков, а в частотности этих признаков и их специфической комбинаторике.
Интересные данные, отражающие стереотипы культурных представлений, присущие жителям современной России приводит С. Г. Тер-Минасова
[6, с. 43-45]. Великобритания вызывает такие культурные ассоциации, как:
fog (туман), Shakespeare (Шекспир),
tea time (чаепитие, полдник),
monarchy (монархия),
dry sense of humor (суховатый юмор),
Robin Hood (Робин Гуд),
Oxbridge (Оксфорд-Кембридж, Оксбридж),
rain (дождь),
gentlemen (джентльмены),
good manners (хорошие манеры),
Бейкер-стрит,
футбол.
С Россией связаны следующие ассоциации:
large and unpredictable (большая и непредсказуемая),
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снег,
«утомленные солнцем»,
зима,
береза,
матрешка,
мишка,
водка,
икра,
калина,
Андрей Рублев.
При упоминании Азербайджана в памяти всплывают следующие слова:
нефть,
Карабах,
Каспийское море,
Ходжалинская трагедия
Узеир Гаджибеков,
Вагиф Мустафа-заде,
ковры
Девичья башня
Кебаб
В русском языке слова душа, дух, духовный одного корня, английском это совершенно разные слова: soul, spirit, spiritual. Огромное количество фразеологизмов со словом душа крайне редко имеет в английском переводе soul в
качестве эквивалента:
душа моя! - mу dear;
жить душа в душу - to live in (perfect) harmony;
быть душой чего-либо - to be the life and soul of smth;
в глубине души - in one's heart of hearts;
в душе (про себя) - at heart;
в душе (по природе) - by nature, innately;
до глубины души - to the bottom of one's heart;
вкладывать душу - to put one s heart into;
всей душой - with all one's heart;
всеми силами души - with all one s heart;
залезть в душу кому-либо - to worm oneself into smb s confidence
Таким образом, наиболее эффективным путем определения национально-специфических концептов в лингвокультурах является их межъязыковое сопоставление. Этнокультурная специфика концептов может быть представлена посредством соответствующих лексических и фразеологических
групп, сопоставления ценностных суждений.
Существуют различные признаки, свидетельствующие об этнокультурном своеобразии народа. Несомненно, интерес для исследователя представляют концепты, не имеющие эквивалентов в другой лингвокультуре. Этноспецифические концепты в наибольшей степени отражают когнитивный и ценностный подходы к материальному миру, способы освоения действительности и
ее моральной оценки, особенности менталитета. Осмысление этнокультурных
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различий позволяет увидеть взаимосвязанные смысловые линии в чужой
культуре и соответственно лучше понять такие линии в культуре собственной.
Изучение ценностной стороны этноспецифических лингвокультурных концептов приводит нас к пониманию высших ориентиров поведения, присущих
определенной культуре.
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Nigar Aliyeva
Ethnospecific Concepts as Reflection of a National Character
Summary
The present article deals with the national-specific, or ethnocultural, concepts
revealing some priorities of culture reflecting a national character. It is devoted to
English linguistic picture. It analyses the English concept sphere, its main
components, significance and specific features which are supported by the examples. Linguocultural dominants in this culture are investigated. The article confirms
that ethno-spesific concepts best reflect cognitive and evaluative approaches to the
material world, the ways of understanding of reality, its moral evaluation and the
mentality.
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Nigar Əliyeva
Etnospesifik konsept milli xarakterin əksi
Xülasə
Məqalə milli xarakteri özündə əks etdirən mədəniyyət prioritetləri milli,
xüsusi və ya etnik anlayışlarına həsr edilmişdi. Bu məqalə linqvokulturoloji İngilisin dil xəritəsinə həsr edilmişdi. Məqalədə dilin konsept sferasının əsas komponentləri, onlarin dəyəri və spesifik xüsusiyyətləri tədqiq edilir. Məqalədəki göstəricilər
misallarla təstiq edilir. Bu məqalə təstiq edir ki, etnospesifik konseptlər yüksək
dərəcədə maddi dünya ilə koqnitiv və dəyərli yanaşmaları və reallığın dərk etməyin
üsulları və mentalitetin xüsusiyətlərini əks edir.
Rəyçi: dosent Leyla Cəfərova
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞAHBUZ ŞİVƏLƏRİNDƏ
ƏKİNÇİLİK TERMİNLƏRİ
Məqalədə Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrində işlənən əkinçilik terminləri
başqa dialekt və şivələrimizlə, o cümlədən ədəbi dilimizlə müqayisəli şəkildə
işlənmişdir. Göstərilir ki, bölgədə əkinçilik terminləri olduqca zəngindir. Bu
terminlər torpağın əlamətini, rəngini, məhsuldarlığını, şumun növünü, cütə qoşulan
öküzlərin sırasını, əkində iştirak edən şəxslərin icra etdikləri işə görə adlarını ifadə
edir.
Açar sözlər: dialekt, şivə, əkinçilik, suvarma
Ключевые слова: диалектология, говор, лексика, земледелия
Key words: dialectology, accent, lexicology, farming
Şahbuz rayonu ərazisinin dağlıq, dağətəyi və aran yerlərdən ibarət olması bu
şivənin bütünlükdə terminologiyasına təsir etdiyi kimi, əkinçilik terminlərində də
müəyyən iz buraxmışdır. Təbiidir ki, əkinçilik daha çox inkişaf edir. Bunun da
nəticəsində belə yerlərdə yaşayan əhalinin danışığında əkinçılıklə bağlı sözlər daha
işləkdir. Bununla belə, insanların məşğuliyyət sahəsi, sənəti ilə bağlı olaraq sözlərin
işlənmə tezliyində də müxtəliflik vardır, belə ki, gündəlik iş danışıqda da iz buraxır.
Şahbuzun dağətəyi kəndlərində-Kolanı, Külüs, Qızıl Qışlaq, Badamlı və aran
kəndlərində-Qarababa, Sələsüz, Daylaxlı, Türkeş, Şahbuzkənd kəndlərində
əkinçiliklə bağlı terminlər üstünlük təşkil edir.
Məlumdur ki, əkinçilik termini həm taxılçılıq, həm tərəvəzçilik, həm də bostançılıq sahələrini əhatə edir. Şahbuz rayonu ərazisində taxılçılıq digər sahələrdən
üstünlük təşkil etdiyindən bu sahəyə aid terminlərə də üstünlük verəcəyik.
Şahbuz şivələrində əkinlə bağlı rəngarəng terminlər işlənir. Bu terminlər
torpağın əlamətini, rəngini, məhsuldarlığını, şumun növünü, cütə qoşulan öküzlərin
sırasını, əkində iştirak edən şəxslərin icra etdikləri işə görə adlarını ifadə edir. Ümumiyyətlə dialekt və şivələrdə növ anlayışı bildirən sözlər daha çox yayılmışdır. Ədəbi dildə alətlərin, heyvanların ümumi adları varsa, dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibində bunların növlərinin, hissələrinin adları bütün təfərrüatı ilə verilmişdir (11,
s.337).
Şahbuz şivələrində əkin əkiləcək sahənin torpağının rənginə, məhsuldarlığına
və sahənin formasına görə müxtəlif terminlərdən istifadə edilir. Bunları nəzərdən
keçirək: Bərkix' yer <bərk yer, çətin şumlanan, kotanın dəmiri batmayan əkin sahəsi>. Bərkix' yer eyni fonetik tərkibdə və eyni leksik mənada Gəncə dialektində də
(9, s.108.) işlənir. Cənubi Azərbaycan və Şəmkir şivələrində isə bu söz quraqlıq və
ya tapdalamaq nəticəsində bərkimiş torpaq (2, s.48.) mənasını ifadə edir. Göründüyü kimi birləşmənin birinci tərəfi (bərk) -ix' şəkilçisi qəbul etmişdir ki, bu da ədəbi dildəki –miş şəkilçisinin ekvivalenti kimi işlənmişdir.
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Əkənəcəx' “əkin üçün yararlı yerlərin məcmusu”. Bu söz eyni fonetik tərkibdə
və eyni mənada Culfa şivələrində də işlənir. Azərbaycan dilinin digər dialekt və
şivələrində də bu sözə müxtəlif variantlarda rast gəlirik. Qazax dialektində bu söz
əkənəx', Kürdəmir şivələrində əkərah, Göyçay, İmişli, Oğuz, Tovuz şivələrində
əkərə, Qarakilsə şivələrində əkərri formasında işlənir (2, s.167). Qeyd edək ki, bu
sözün dialekt və şivələrimizdə işlənməsi qədim türk dili ilə bağlıdır.
Xozan (yer)//xozannıx “əkilməmiş, dincə qoyulmuş əkin yeri”. Xozan sözü
Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı dialekt və şivələrində müxtəlif mənalarda qeydə alınmışdır. Ordubad dialektində müvəqqəti dincə qoyulmuş torpaq, yer, Basarkeçər,
Gədəbəy, Hamamlı, Qarakilsə şivələrində küləş, Mingəçevirdə buğdanın nazik qabığı, Gəncə dialektində dən tutmayan taxıl mənasında işlənir (2, s.252). Lerik rayonu şivələrində dincə qoyulmuş torpaq mənasında löhran sözü işlənir (5, s.118).
Mərĭz//zahman “iki əkin sahəsinin arasındakı əkiilməmiş sahə, yer”. Mərz
sözü Bakı dialektində, Astara, Karvansaray, Lənkəran, Zəngilan şivələrində sərhəd
(zəmilər arasında) (2, s.390), Lerik şivəlıərində iki əkin sahəsi arasında əkilməyən
sahə mənası verir (5, s.118). Eyni mənanı Laçın, Qarakilsə, Oğuz, Kəlbəcər və Füzuli şivələrində zahman sözü ifadə edir. Şuşada bu söz zəhman variantında işlənir
(2, s.640, 642). Zahman sözü Cəbrayıl şivələrində yaxın mənasında işlənir.
Doŋqaz yer// daŋqaz yer “suvarmaq mümkün olmayan dik yer, sahə”. Bu söz
danqaz formasında eyni mənada Cəbrayıl və Füzuli şivələrində (4, s.55) və Gəncə
dialektində də işlənir (9, s.108). Eyni mənada Ağdam, Füzuli, Zəngilan şivələrində
və Qazax dialektində danqazdıx sözü işlənir (2, s.122). Gədəbəy şivələrində otsuz
yer mənasında daŋqaz sözü işlənir (2, s.305).
Pərşum “səpindən əvvəl şumlanmış, səpin üçün yenidən şumlanan sahə, yer”.
Muğan şivələrində parşum qabaqcadan şumlanmış yer deməkdir (1, s.247). Pərşum
sözü eyni mənada Cəbrayıl, Qarakilsə şivələrində və Ordubad dialektində işlənir (2,
s.450). Bu sözün Şahbuz şivələrindəki mənasını Füzuli, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz,
Zaqatala şivələrində ikiləmə, Qazax dialektində ikiləməx' sözləri ifadə edir (2,
s.256).
Z. Xasıyev pərşum//ikiləmə malalama mənasında Gəncəbasar dialekt və şivələrində işlənməsini də qeyd edir. Şahbuz şivələrində isə malalamaq mənasını tapannamax sözü ifadə edir. Ədəbi dilimizdə işlənən malalamaq feli mala deyilən əkinçilik aləti ilə ifa olunur. Pərşum isə kotan və ya xışla icra edilir. Digər tərəfdən pərşum toxum səpinindən əvvəl, malalamaq isə toxum səpinindən sonra icra olunur.
Lağarəx' <əkin yerinin ortasından başlayıb kənarlara doğru şumlamaq>. Babək şivələrində bu soz aralıq, kotan tutmayan, xam qalan əkin yeri mənasında
işlənir (1, s.239). Çəmbərək, Gədəbəy, Karvansaray şivələrində kotanın açdığı şırım
mənasında lağar sözü işlənir (4, s.126).
Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrində şumlanmanın forması ilə bağlı təx
qanat şum “xışın yerin bir başından o biri başına şum edərək getməsi, qayıdanda isə
boş qayıtması üsulu ilə şumlanan şum”, herix' şum “payızdan şumlanıb yaza qalan
toxum səpiıməmiş şum”; əkiləcək sahənin nə ilə şumlanması ilə bağlı: belləməx'
“yeri bel ilə şumlamaq”, cütdəməx' “yeri xış ilə şumlamaq”, kotannamax “yeri kotan ilə şumlamaq”, tapannamax//malalamax “şuma səpilmiş toxumun üzərini torpaq
örtsün deyə mala ilə hamarlamaq”, moralamax “əkini suvarmaq üçün şumun içərisində su üçün şırım açmaq”, sərxov “səpindən sonra sahədə görülən iş”; şum edən
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şəxslərin adlanması ilə bağlı: majqal “xışın və ya kotanın əsas hissəsini idarə edən
şəxs”, hodax//hodağ//xödəx'//xödəy “öküzləri sürən şəxs”, toxumçu “toxum səpən
şəxs”; şumlama zamanı xışa və ya kotana qoşulan öküzlərin cərgəsi ilə bağlı: boyun
“iki öküz”, iki boyun kotan “dörd öküz qoşulan kotan”
Bütün bu proseslərdən sonra, yəni torpağa toxum səpiləndən yetişib dən olana
qədər müəyyən zaman ərzində zəmi də müxtəlif formalara düşür. Hər bir forma
müəyyən xidmət də tələb edir. Şahbuz şivələrində zəmi ilə, zəmiyə xidmət-qulluq
ilə bağlı da maraqlı terminlər işlənir. Bu terminlərdən bəzilərinə nəzər salaq.
Köməş//köməc//köməç “kökün torpağın üstündəki hissəsi”. Köməş sözü Gəncə və Gəncəbasar dialekt və şivələrində də eyni mənalarda qeydə alınmışdır (9,
s.118). Müasir ədəbi dilimizdə köməc sözü ayrılıqda işlənməsə də ilkin mənbəyi
olan kök sözü ilə birlikdə köklü-köməcli sözündə qalmaqdadır.
Boğurtdağ//boğurddax “sünbülləmə”. Eyni mənanı Salyan şivələrində boğaz
olmax, Füzuli şıvəsində boğazdaşmax (2, s.56-57), Gəncə dialektində boğaz olma//boğaz tutma (9, s.115) sözləri ifadə edir.
Xora “keçən ildən torpağa düşmüş toxumdan göyərən bitki”. Şahbuz
şivələrindəki bu məna Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində müxtəlif sözlərlə
ifadə olunur. Qazax dialektində, Ağcabədi, Ağdam, Cəbrayıl, Kürdəmir, Göyçay,
Mingəçevir, Oğuz, Sabirabad, Şamaxı şivələrində xora (2, s.250), Quba dialektində
xarali, Şəki dialektində xorala, Qax şivəsində xoralı (2, s.251), Sabirabad şivəsində
xeyirrig, Salyan şivəsində və Şamaxı dialektində xeyri (2, s.239), Qazax dialektində
xuduru//kəndiyələn (2, s.253) sözləri eyni leksik mənanı ifadə edir.
Şahbuz şivələrində suvarma ilə bağlı da bir çox terminlər işlənir ki, bunlar
Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də eyni və ya yaxın mənalarda
qeydə alınmışdır. Məsələn: ala “suvarma zamanı su tutmayan, suvarılmamış sahə”,
aldırmax “ala qalmış sahəni suvarmaq>, mora//moru “suvarmaq üçün zəmini bir
neçə hissəyə bölən şırım” (Ordubad dialektində, Ağdam, Culfa şivələrində də bu
söz eyni mənada işlənir (2, s.399)), savmax “bağlamaq>, savacax “zəmiyə arxdan,
kanaldan su açılan yer”, başqov “zəminin bütün moralarına su açmaq üçün açılan
kotanla çəkilmiş arx”, payına “suvarma zamanı zəmidən kənara tökülən su”, şilləkən “bənd”, xəkov//xakav suyu//torpaq suyu “əkinə verilən birinci su”. Qeyd edək
ki, bəzi dialekt və şivələrində bu söz əkinə verilən ikinci su mənasında da işlənir.
Bu söz Culfa, Şərur şivələrində xəkov, Füzuli şivəsində xəkav variantında susuz
qalmış əkin yeri mənasında qeydə alınmışdır (2, s.240).
Qaysax “suvardıqdan sonra torpağın üst qatında qalın, bərkimiş təbəqə”. Bu
söz dialekt və şivələrimizin bir qismində eyni fonetik tərkibdə və eyni mənada, bir
qismində isə müxtəlif fonetik şəkildə, eyni mənada qeydə alınmışdır. Füzuli şivəsində qavasax, Sabirabad və Salyan şivələrində isə qasnax formasında bu sözə rast gəlirik (4, s.114).
Çiçəx' suyu//boğurtdax suyu “əkinə verilən ikinci su”. Gəncə və Xanlarda da
çiçəx'suyu taxıla verilən ikinci və ya üçüncü su mənasında işlənir (2, s.102). Ordubad dialektində gülab, Şəki dialektində, Ağdam, Xocavənd, Yevlax şivələrində
güləmbir, Gəncə dialektində, Mingəçevir şivəsində gülənbir sözləri eyni mənanı ifadə edir (2, s.207).
Dənab//dənov “zəmiyə verilən axırıncı su”. Eyni mənanı Ordubad dialektində
dənab//dənəb, Naxçıvan dialektində və Yerevan şivəsində dəno, Tovuzda dən suyu
110

Filologiya məsələləri – №3, 2013
(2, s.133-134), Gəncəbasar dialekt və şivələrində dənoy suyu (9, s.35) sözləri ifadə
edir.
Buradan göründüyü kimi, suvarma ilə bağlı olan bu söz və ya söz birləşməsinin kökündə dən - ümumiləşmiş halda taxıl sözü durur. Fars dilində işlənən ab, yəni
su sözü ya tam halda dənab, ya da fonetik dəyişikliyə uğrayaraq dəno//dənov//dənoy
formasında sözün tərkibində işlənmişdir.
Məlumdur ki, əkinçilik cəmiyyətdə ən qədim peşələrdən biri olmaqla cəmiyyətin inkişafı da bu sahə ilə bağlı olaraq bir çox cəhətdən özünü göstərir. Belə ki,
ibtidai insanlar əkinlə məşğul olurdusa, məhz dövrün alətlərindən istifadə etmişlər.
Şübhə yox ki, bu gün muzeylərdə gördüyümüz daş dövrünün alətləri illər əsrlər keçdikcə ağacla, dəmirlə əvəz olunmuş, getdikcə insan ağlı bu alətləri yeniləşdirmiş,
ondan istifadəni asanlaşdırmaq üçün təkmilləşdirmişdir. Bu bir-birini əvəz edən
alətlərin köhnəsi aradan çıxsa belə onun ifadəçisi olan leksik vahidlər- adlar nağıllarda, bayatılarda- bir sözlə şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarında, o dövrün yazılı
mənbələrində yaşadığı kimi, dialekt və şivələrimizdə də yaşamaqdadır. Bu
baxımdan Şahbuz rayonu şivələrinin leksikonunda da əkinçilik alətləri və onların
ayrı-ayrı hissələrinin adları ilə bağlı leksik vahidlər işlənməkdədir. Bu leksemlərin
bir qismi ədəbi dilimizdə də işlənir. Məsələn: xış, cüt, kotan, bel, mala, boyunduruq
(x), samı və s. Bununla yanaşı bu sahə ilə bağlı bir sıra dialekt sözlər də işlənir.
Məsələn: sambağı “qoşqu heyvanını boyunduruğa bağlamaq üçün bağ, ip, samı
bağı”, sər “zənciri boyunduruqda hərəkət etməyə, sürüşməyə qoymayan dəmir
hissə”, kötüx' “xışın ağac hissəsi”, dəsdəx' “xışın əl tutmaq üçün kötükdə olan
hissəsi” və s.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Şahbuz şivələrində əkinçiliklə bağlı çoxlu
müxtəlif terminlər mövcuddur. Bu terminlərin müəyyən hissəsi eynilə və ya fonetik
dəyişikliklərlə Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində və ədəbi dilimizdə
özünü göstərir. bir qrup terminlər isə Şahbuz şivələri üçün xarakterikdir və məhz bu
şivələrdə müşahidə olunur.
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Н.Я.Алиева
Термины земледелия в шахбузском говоре
Азербайджанского языка
Резюме
В статъе разработаны употребляемые диалекты Шахбузского района
Азербайджана, термины земледелия в сравнении с другими диалектами, в том
числе в сравнении с нашим литературным языком. Констатируется, что в
этом районе имеется богатый диалектный запас земледельческих терминов.
Они показывают особенности земли, его цвет, урожайность, вид обработки,
род буйволов, указывают соответствующие названия людей, участвующих в
землепашестве.
N.Y.Aliyeva
The terms of farming in shahbuz dialect
in Azerbaijan language
Summary
The accents of Shahbuz language used with the terms of farming other dialect
and accents, at the same time it is used by the comparing way with literary language.
It is shown that the farming terms in the region are very rich. These terms express the colors of the land, productivity, kind of land, the order of oxen joined to
cultivate the land, the name of the people according to the work they do in farming.
Rəyçi:

Əbülfəz Quliyev
AMEA-nın müxbir üzvü
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cicek71@mail.ru
«ПОД ТРУБАМИ СПЕЛЕНУТЫ…»
Açar sözlər: qədim rus abidəsi, «gizli yerlər», «İqor polku dastanı», «şeypur
altında doğulmuşlar», «Az-ya».
Ключевые слова: древнерусский памятник, «темные места», «Слово о
полку Игореве», «под трубами повити», «Аз и Я».
Key words: ancient Russian monument, «secret place», «About the regiment
of Igor», «born under the horn», «Az and Ya».
Речь Всеволода Святославича!
А мои ти куряни сведоми къмети:
подъ трубами повити,
подъ шеломы възлелеяны,
конецъ копия въскръмлени («Слово о полку Игореве», 1986, 56).
В данном отрывке из «Слова о полку Игореве» нас интересует судьба
глагола повити. Этот призыв выступить в поход, в котором имеется художественная характеристика сведомых къмети, обозначающее «известные
воины», в «Задонщине» как бы рассыпался, частью войдя в авторскую речь,
частью в диалоги князей - участников похода («Слово о полку Игореве», 1950,
392). Этот способ подчеркивания особой храбрости воинов, уже с рождения
воспитанных в боевой обстановке, в «Слове» дал образ, три элемента которого построены по одной синтаксической схеме. Такие же элементы, наверное,
входили и в авторский текст «Задонщины». Однако, надо отметить, что под
пером писцов первоначальная стройность и четкость всего образа была утеряна. Лучше всего картина сохранилась в списке К-Б, несмотря на то, что тут
вместо повити употреблено поють. В «Задонщине» эта речь Андрея Ольгердовича характеризует литовских союзников. О. Сулейменов этот отрывок приводит из разных списков «Задонщины» с употреблением данной эпической
формулы (Сулейменов, 1989, 416-417). В списках И-1, У слово повиты опущено, в списке С добавлено слово родишась: «Тые ж боесть сынове храбрии,
родишась в ратное време, под трубами нечистых кочаны, коней вскормлены,
с коленых стрел вспоены в Литовской земли»; в списке К-Б «... полкы на
щите рожены, под трубами поютъ, под шеломы възлелеяны, конец копия
вскормлены, с ... меча поены в Литовьской земли» («Слово о полку Игореве»,
1962, 141-142). По мнению О. Сулейменова, по закону былинной поэтики
эпическая формула «Слова» в «Задонщине» была дополнена словом
рождены. В переводе Н. М. Карамзина, в Екатерининском списке, Рукописи и
Первом издании написано слово повити: «Подъ звукомъ трубъ они повиты...»
(Ильинский, 1920, 12, 13, 63). Большой интерес представляют собой и другие
переводы, например, «...под трубами повиты...» (Д. С. Лихачева, В. А. Жуковского, Н. Рыленков, И. Шкляревский, А. Скрипов, В. Стеллецкий);
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Витязи исправные:
Родились под трубами,
росли под шеломами,
выросли как воины,
с конца копья вскормлены... (Н. Заболоцкий);
...под звукомъ трубъ они повиты,
под шлемами возлелеяны,
концомъ копья вскормлены... (А. Мусин-Пушкин);
А куряне мои надежный народ;
Каждый работник
повит под трубами, вскормлен
копьем, взлелеян под шлемом... (М. Деларю);
И мои куряне ль не смышлены!
повиты под бранною трубою.
Повзросли под шлемом и кольчугой,
со конца копья они вскормлены! (А. Майкова);
...под трубами повиты, всяк взлелеян под шлемом
И концом копья воскормлен,
свистом ветра баюкан (К. Бальмонт, А. Югов);
...и пеленуты были под трубы они
под шеломом баюканы были они,
И с копья они вскормлены были (С. Шервинский) («Слово о полку
Игореве», 1983, 57, 117, 136; О. Сулейменов, 1989, 415; «Слово о полку
Игореве», 1970, 16, 68; «Слово о полку Игореве», 1986, 351, 367; «Слово о полку Игореве», 1987, 142, 170, 184, 234; «Слово о полку Игореве», 1952, 118 ).
На азербайджанский язык данный отрывок из «Слова» был переведен
следующим образом:
Mənimkilər çöldə almış dərsini,
Çox-çox eşitmişlər şeypur səsini
Dəbilqə altında ömr eyləmişlər.
İgidlərim mənim çox döyüş görüb
Şeypur altında bələniblər,
Dəbilqə altında bəsləniblər,... (Джафаров, 1964, 15; 1989, 8).
В первом переводе К. Джафаров написал, что «мои воины много раз
слышали звук труб», а во втором переводе bələniblər «мои воины под трубами
пеленуты». (Azərbaycanca-Rusca lüğət, 2006, 276). Мы думаем, что в обоих
переводах К. Джафаров смог передать в образном значении воинов, которые с
рождения на свет, с детства, знают боевое искусство. Однако, учитывая вышеизложенное значение глагола повити, мы считаем, что выражение под
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трубами повити следовало бы перевести «şeypur səsi altında doğulmuşlar (или
«dünyaya gəlmişlər»)».
О. Сулейменов же считает, что причиной появления слова повити
явилось не общеславянское вить, а латинское слово vita «жизнь», отсюда и
«повити», «повитуха», т. е. помогающая роженице акушерка. В результате
чего, О. Сулейменов приходит к выводу, что не «спеленуты», а «рождены» является значением слова повиты (Сулейменов, 1989, 416). В связи с этим, следует отметить, что перевод Л. Наровчатской, сделанный по римско-славянскому классическому канону, подтверждает предположение О. Сулейменова:
Куряне-сведомы, метки-сметливы;
под трубами повитухами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены («Слово о полку Игореве», 1991, 275).
Слово повити указано во многих известных словарях. В словаре В. Даля
в подтверждении значения слова повиты «рождены» приводится известный
нами отрывок из «Слова о полку Игореве»: «Повивать, повить, обвить или обмотать, укутать повязкой. – Родился огнемъ крестился; состарился, пеленами
повился?//Свивать, пеленать младенца. – Подъ трубами повиты,...(Слово о
полку Игореве)//повитуха, бабчить, принимать младенца. –Она повиваетъ, занимается делом этимъ, бабка, акушерка. Повивальня, комната в заведении для
родильниць, где повивают новорожденных»; «повивальный (устар.), относящийся к помощи при родах. Повивальная бабка, искусство» (Даль, 1980,
3. 143; Ожегов, 1990, 527). В словаре «Русского языка» слово повиты указано
в двух значениях: 1. повивать-оказать помощь при родах, повитуха, женщина,
занимавшаяся оказанием помощи . 2. повить, повил, обвить. В храме старикам
случалось видеть какие-то столбы или изваяния, повитые повиликой и другими вьющимися растениями (повитель)//в переносном смысле окутать. Повитые сумерками деревья темнели (М. Алексеев Вишневый сад) (Словарь Русского Языка, 1984, 3, 159- 160). В. Л. Виноградова также приводит несколько
значений данного слова: повить – повити 1. Образно: родить, вскормить,
воспитать. «Слово и поучение против язычества» (ХV в.): «...зане человеци
есми повиты въ гресехъ» (перевод «человек рожден в грехах»). 2. Обмотать,
окутать что- либо (красным золотом была повита; спеленать (о младенце)) –
«...Якоши роди дитя жена, и повивши е въ пелены и покрывши,...» (XV- XII
вв.) 3. Облить, обмазать чем- либо. «...Егда же воеводы,... и обрящутъ его
безглавна, повита в крови его» (1674 г.) (Виноградова, 1973, 4, 96). По
мнению М. Фасмера, указывающего в словаре варианты слова повиты в
разных языках, слово повитуха происходит от слова «повить, вить» (Фасмер,
1986, 1, 322; 1987, 3, 294). Н. А. Мещерский отмечает, что «изображение
воинов, с детства постигающих воинское искусство, перекликается с текстом
«Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия:.. римляне яко родившеся с
оружием,...» (Мещерский, 1958, 14, 46).
Итак, в современном русском языке глагол повивать имеет несколько
значений и все они происходят от корня повить, повивать. Л. Дмитриев, О.
Творогов также считают, что переводчики, которые написали спеленуты
имеют в виду не мелкое бытовое наблюдение, а обобщающий образ, стоящий
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за этим «бытовым наблюдением – рождены». Они также считают, что «этимологические построения О. Сулейменова, предполагающего ввести в древнерусский язык новое слово глагол «повиты» с основным значением «рождать»,
выглядит неправдоподобно. Ссылаясь на вышеуказанное, мы тоже думаем,
что гипотеза О. Сулейменова не убедительна, хотя и не малоинтересна.
Таким образом, в результате анализа было выявлено, что большинство
исследователей (кроме С. Шервинского, который перевел и использовал
глагол «повити» во втором значении «обвивать, пеленать, обматывать») в своих переводах оставили глагол в первоначальном виде «повити», используя его
в образном значении «родить, вскормить, воспитать», что вполне целесообразно.
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Çiçək Əfəndiyeva
Şeypur altında doğulmuşlar ...
Xülasə
Bu məqalədə “İqor polku dastanı” (XII əsr) əsərindən başqa “gizli yer” olan
«под трубами повити…» “şeypur altında doğulmuşlar” ifadəsi tədqiq edilir. O.
Süleymenovun “Az-ya” kitabının nəşrindən sonra “gizli yerlərə” maraq yenidən
artdı. Müəllif kitabında qədim rus abidəsi olan “İqor polku dastanı”ndan bir neçə
“gizli yerləri” öz nöqteyi nəzərindən təhlil etmişdir. Hərtərəfli araşdırma nəticəsində
belə qənaətə gəlmək olar ki, O. Süleymenovun poviti “doğulmuşlar” sözünün
etimoloji təhlili şübhə doğurur. Bu “gizli yer” həm də çoxlu tanınmış tədqiqatçılar
tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatçıların əksəriyyəti və biz də hesab edirik ki,
“poviti” sözünü “bələnmişlər” kimi yox “doğulmuşlar” kimi tərcümə etmək
məqsədə uyğundur.
Chichek Efendiyeva
Born under the horn...
Summary
In this article the other “secret place” from the epos “About the regiment of
Igor” (the 12th century) the combination “born under the horn” is investigated.
After the publication of the book “Az and Ya” by O. Suleymanov the interest to the
“secter places” were grown. In his book the author analyses some “secret places”
from the ancient Russian monument called “About the regiment of Igor”. As a
result of the detailed investigation one can come a conclusion that the ethimological
analysis of the word “born” has doubts. This “secret place” was also investigated by
many well-known investigators. Many of the investigators and we also consider that
it is advisable to translate the word “poviti’ in Russian as “born” not as “swaddled”.
Rəyçi:

Füzuli Bayat
filologiya elmləri doktoru
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HOMONYMS IN ENGLISH AND THEIR
SPECIFIC FEATURES
Açar sözlər: Amonimlər, polisemantik sözlər, Amonimik affikslər
Key words: Homonyms, polysemantic words, homonymous affixes.
Ключевые слова: Омонимы, полисемантические слова, омонимичные
аффиксы
Words identical in sound-form but different in meaning are traditionally
termed homonymous.
Modern English is exceptionally rich in homonymous words and word-forms.
It is held that languages where short words abound have more homonyms than those where longer words are prevalent. Therefore it is sometimes suggested that abundance of homonyms in Modern English is to be accounted for by the monosyllabic
structure of the commonly used English words.
Not only words but other linguistic units may be homonymous. Here, however, we are concerned with the homonymy of words and word-forms only, so we
shall not touch upon the problem of homonymous affixes or homonymous phrases
When analyzing different cases of homonymy we find that some words are homonymous in all their forms, i.e. we observe full homonymy of the paradigms of
two or more different words as, e.g., in seal a sea animal and seal—a design printed
on paper by means of a stamp'. The paradigm "seal, seal's, seals, seals'" is identical
for both of them and gives no indication of whether it is seal (1) or seal (2) that we
are analyzing. In other cases, e.g. seal—a sea animal' and (to) seal (3)—'to close
tightly, we see that although some individual word-forms are homonymous, the
whole of the paradigm is not identical. Compare, for instance, the-paradigms:
1. (to)seal-seal-seal's-seals-seals'
2. seal-seals-sealed-sealing, etc.
Professor O. Jespersen calculated that there are roughly four times as many
monosyllabic as polysyllabic homonyms. It is easily observed that only some of the
word-forms (e.g. seal, seals, etc.) are homonymous, whereas others (e.g. sealed,
sealing) are not. In such cases we cannot speak of homonymous words but only of
homonymy of individual word-forms or of partial homonymy. This is true of a
number of other cases, e.g. compare find [faind], found [faund], found [faund] and
found [faund], founded ['faundidj, founded [faundid]; know [nou], knows [nouz],
knew [nju:], and no [nou]; nose [nouz], noses [nouziz]; new [nju:] in which partial
homonymy is observed.
From the examples of homonymy discussed above it follows that the bulk of
full homonyms are to be found within the same parts of speech (e.g. seal(1) nseal(2) n), partial homonymy as a rule is observed in word-forms belonging to different parts of speech (e.g. seal n-seal v). This is not to say that partial homonymy is
impossible within one part of speech. For instance in the case of the two verbs- lie
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[lai] - 'to be in a horizontal or resting position'-lies [laiz]-lay [lei]-lain [lein] and lie
[lai]-'to make an untrue statement'-lies [laiz]-lied [laid]-lied [laid] we also find partial homonymy as only two word-forms [lai], [laiz] are homonymous, all other
forms of the two verbs are different. Cases of full homonymy may be found in different parts of speech as, e.g., for [for]-preposition, for [fo:]-conjunction and four
[fo:] -numeral, as these parts of speech have no other word-forms.
Modern English has a very extensive vocabulary; the number of words according to the dictionary data is no less than 400, 000.A question naturally arises
whether this enormous word-stock is composed of separate independent lexical
units, or may it perhaps be regarded as a certain structured system made up of numerous interdependent and interrelated sub-systems or groups of words. This problem may be viewed in terms of the possible ways of classifying vocabulary items.
Words can be classified in various ways. Here, however, we are concerned only
with the semantic classification of words which gives us a better insight into some
aspects of the Modern English word-stock. Attempts to study the inner structure of
the vocabulary revealed that in spite of its heterogeneity the English word-stock
may be analyzed into numerous sub-systems the members of which have some features in common, thus distinguishing them from the members of other lexical subsystems. Classification into monosemantic and polysemantic words is based on the
number of meanings the word possesses. More detailed semantic classifications are
generally based on the semantic similarity (or polarity) of words or their component
morphemes.
Now let us analyze the semantic similarity of morphemes. Lexical groups
composed of words with semantically and phonemically identical root-morphemes
are usually described as word-families or word-clusters. The term itself implies
close links between the members of the group. Such are word-families of the type:
lead, leader, leadership; dark, darken, darkness; form, formal, formality, and others.
It should be noted that members of a word-family as a rule belong to different parts
of speech and are joined together only by the identity of root-morphemes. In the
word-families discussed above the root-morphemes are identical not only in meaning but also in sound-form7. There are cases, however, when the sound-form of
root-morphemes may be different, as for example in sun, sunny, solar; mouth, oral,
orally; brother, brotherly, fraternal, etc.; their semantic similarity however, makes it
possible to include them in a word-family. In such cases it is usual to speak of lexical supplementation, i.e. formation of related words of a word-family from phonemically different roots. As a rule in the word-families of this type we are likely to
encounter etymologically different words, e.g. the words brother and mouth are of
Germanic origin, whereas fraternal and oral can be easily traced back to Latin. We
frequently find synonymic pairs of the type fatherly - paternal, brotherly-fraternal.
Semantic and phonemic identity of affixation morphemes can be observed in the
lexical groups of the type darkness, cleverness, calmness, etc.; teacher, reader,
writer, etc. In such word-groups as, e.g. teacher, doctor, musician, etc., only semantic similarity of derivational affixes is observed. As derivational affixes impart to
the words a certain generalized meaning, we may single out lexical groups denoting
7

Ginzburg R.S. et al. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979 pp.72-82
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the agent, the doer of the action (Nomina Agenti)-teacher, reader, doctor, etc. or
lexical groups denoting actions [Nomina
Acti] – movement, transformation, and others.
Now we shall study the semantic similarities and polarities of words. Semantic similarity or polarity of words may be observed in the similarity of their denotational or connotation meaning. Similarity or polarity of the denotational component
of lexical meaning is to be found in lexical groups of synonyms and antonyms.
Similarity or polarity of the connotation components serves as the basis for stylistic
stratification of vocabulary units. Stylistic features of words and problems of stylistic stratification in general were discussed in connection with different types of
meaning. So here let us confine ourselves mainly to the discussion of the problems
of the main word phenomena containing the English word stock: i.e. we mean
synonyms and antonyms.
Synonymy, polysemy and homonymy in the language hierarchy are usually
felt to be correlative notions: firstly because the criterion of synonymy is semantic
similarity which is in exact opposition to the criterion of antonym-semantic polarity.
Secondly, because synonyms and polysemantic words seem to overlap in a number
of cases. For instance, when we speak of the words “daddy” and “parent” as synonyms, we do so because of the similarity of their denotational meaning and polarity
of their stylistic reference (cf. daddy – colloquial, parent - bookish).
The problem of synonymy is treated similarity differently by different linguists. The most debatable problem is the definition of synonyms. Synonyms are
traditionally described as words different in sound-form but identical or similar in
meaning. This definition has been severely criticized on many points. Firstly it
seems impossible to speak of identical or similar meaning of words as such, as this
part of the definition cannot be applied to polysemantic words. It is inconceivable
that polysemantic words could be synonymous in all their meanings. The verb
“look”, for instance, is usually treated as a synonym of the following words:”see”,
“watch”, “observe”, etc., but in another of its meanings it is not synonymous with
this group of words but rather with the verbs seems, appear (cf. to look at smb. and
to look pale). The number of synonymic sets of a polysemantism word tends as a
rule to be equal to the number of individual meanings the word possesses.
As it was mentioned before, two or more words identical in sound and spelling but different in meaning, distribution and (in many cases) origin are called
homonyms. The term is derived from Greek (homos 'similar' and onoma 'name') and
thus expresses very well the sameness of name combined with the difference in
meaning.
There is an obvious difference between the meanings of the symbol fast in
such combinations as run fast 'quickly' and stand fast 'firmly'. The difference is even
more pronounced if we observe cases where fast is a noun or a verb as in the following proverbs: A clean fast is better than a dirty breakfast. Who feasts till he is
sick, must fast till he is well.
‘Fast’ as an isolated word, therefore, may be regarded as a variable that can
assume several different values depending on the conditions of usage, or, in other
words, distribution. All the possible values of each linguistic sign are listed in dictionaries. It is the duty of lexicographers to define the boundaries of each word, i.e.
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to differentiate homonyms and to unite variants deciding in each case whether the
different meanings belong to the same polysemantic word or whether there are
grounds to treat them as two or more separate words identical in form. In speech,
however, only one of all the possible values is determined by the context, so that no
ambiguity may normally arise. There is no danger, for instance that the listener
would wish to substitute the meaning 'quick' into the sentence: It is absurd to have
hard and fast rules about anything or think that fast rules here are 'rules of diet'.
Combinations when two or more meanings are possible are either deliberate puns,
or result from carelessness. Both meanings of liver, i.e. 'a living person' and 'the organ that secretes bile' are, for instance, intentionally present in the following play
upon words: "Is life worth living?" "It depends upon the liver.''
Homonymy exists in many languages, but in English it is particularly frequent, especially among monosyllabic words. In the list of 2540 homonyms given
in the Oxford English Dictionary 89% are monosyllabic words and only 9,1% are
words of two syllables. From the viewpoint of their morphological structure, they
are mostly one-morpheme words. Many words, especially those characterized by a
high frequency rating, are not connected with meaning by a one-to-one relationship.
On the contrary, one symbol as a rule serves to render several different meanings.
The phenomenon may be said to be the reverse of synonymy where several symbols
correspond to one meaning.
Homonyms are words different in meaning but identical in sound or spelling,
or both in sound and spelling. Homonyms can appear in the language not only as
the result of the split of polysemy, but also as the result of leveling of grammar inflexions, when different parts of speech become identical in their outer aspect, e.g.
«care» from «care» and «care» from «careen». They can be also formed by means
of conversion, e.g. «to slim» from «slim», «to water» from «water». They can be
formed with the help of the same suffix from the same stem, e.g. «reader» - a person who reads and a book for reading. Homonyms can also appear in the language
accidentally, when two words coincide in their development, e.g. two native words
can coincide in their outer aspects: «to bear» from «beran» /to carry/ and «bear»
from «bera» /an animal/. A native word and a borrowing can coincide in their outer
aspects, e.g. «fair» from Latin «feria» and «fair « from native “fagen” /blond/. Two
borrowings can coincide e.g. «base» from the French «base» /Latin basis/ and
«base» /low/ from the Latin «bas» /Italian «basso»/.
Homonyms can develop through shortening of different words, e.g. «cab»
from «cabriolet», «cabbage», «cabin».
There exist different classifications of homonyms:Let us give us the classification of homonyms according to the point of view of famous British lexicologist
Walter Skeat.
So Walter Skeet classified homonyms according to their spelling and sound
forms and he pointed out three groups: perfect homonyms that is words identical in
sound and spelling, such as : «school» - «косяк рыбы» and «школа» ; homographs,
that is words with the same spelling but pronounced differently, e.g. «bow» -/bau/ «noклон» and /bou/ - «лук»; homophones that is words pronounced identically but
spelled differently, e.g. «night» - «ночь» and «knight» -«pыцарь».
Another classification was suggested by A.I Smirnitsky. He added to Skeat's
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classification one more criterion: grammatical meaning. He subdivided the group of
perfect homonyms in Skeat's classification into two types of homonyms: perfect
which are identical in their spelling, pronunciation and their grammar form, such as
«spring» in the meanings: the season of the year, a leap, a source, and homo-forms
which coincide in their spelling and pronunciation but have different grammatical
meaning, e.g. «reading» - Present Participle, Gerund, Verbal noun., to lobby lobby.
A more detailed classification was given by I.V. Arnold. He classified only
perfect homonyms and suggested four criteria of their classification: lexical meaning, grammatical meaning, basic forms and paradigms.
According to these criteria I.V. Arnold pointed out the following groups:
a) homonyms identical in their grammatical meanings, basic forms and paradigms and different in their lexical meanings, e.g. «board» in the meanings «a
council» and «a piece of wood sawn thin»;
b) homonyms identical in their grammatical meanings and basic forms, different in their lexical meanings and paradigms, e.g. to lie - lied - lied, and to lie - lay lain;
c) homonyms different in their lexical meanings, grammatical meanings,
paradigms, but coinciding in their basic forms, e.g. «light» / «lights»/, «light» /
«lighter», «lightest»/;
d) homonyms different in their lexical meanings, grammatical meanings, in
their basic forms and paradigms, but coinciding in one of the forms of their paradigms, e.g. «a bit» and «bit» (from «to bite»).
In I. V. Arnold's classification there are also patterned homonyms, which, differing from other homonyms, have a common component in their lexical meanings.
These are homonyms formed either by means of conversion, or by leveling of
grammar inflexions. These homonyms are different in their grammar meanings, in
their paradigms, identical in their basic forms, e.g. «warm» - «to warm». Here we
can also have unchangeable patterned homonyms which have identical basic forms,
different grammatical meanings, a common component in their lexical meanings,
e.g. «before» an adverb, a conjunction, a preposition. There are also homonyms
among unchangeable words which are different in their lexical and grammatical
meanings, identical in their basic forms, e.g. «for» - «для» and «for» - «и6o».
Homonyms may be also classified by the type of meaning into lexical,
lexico-grammatical and grammatical homonyms
In seal n and seal n, e.g., the part-of-speech meaning of the word and the
grammatical meanings of all its forms are identical. (cf. seal [si:l] Common Case
Singular, seal's [si:lz] Possessive Case Singular for both seal 1 and seal 2). The difference is confined to lexical meaning only or, to be more exact, to the denotational
component: seal denotes 'a sea animal', 'the fur of this animal', etc., seal 2-'a design
printed on paper, the stamp by which the design is made', etc. So we can say that
seal 2 and seal are lexical homonyms as they differ in lexical meaning.
If we compare seal -'a sea animal' and (to) seal 3-'to close tightly', we shall
observe not only a difference in the lexical meaning of their homonymous wordforms, but a difference in their grammatical meanings as well. Identical soundforms, i.e. seals [si:lz] (Common Case Plural of the noun) and (he) seals [si:lz]
122

Filologiya məsələləri – №3, 2013
(third person Singular of the (verb) possess each of them different grammatical
meanings. As both grammatical and lexical meanings differ we describe these homonymous word-forms as lexico-grammatical homonymy.
Lexico-grammatical homonymy generally implies that the homonyms in
question belong to different parts of speech as the part-of-speech meaning is a blend
of the lexical and grammatical semantic components. There may be cases however
when lexico-grammatical homonymy is observed within the same part of speech as,
e.g., in the verbs (to) find [faind] and (to) found [faund], where homonymic wordforms: found [faund] – Past Tense of (to) find and found [faund] – Present Tense of
(to) found differ both grammatically and lexically. Modern English abounds in
homonymic word-forms differing in grammatical meaning only. In the paradigms
of the majority of verbs the form of the Past Tense is homonymous with the form of
Participle II, e.g. asked [a:sktl-asked [a:skt]; in the paradigm of nouns we usually
find homonymous forms of the Possessive Case Singular and the Common Case
Plural, e.g. : brother’s. It may be easily observed that grammatical homonymy is the
homonymy of different word-forms of one and the same word. The two classifications: full and partial homonymy and lexical, lexico-grammatical and grammatical
homonymy are not mutually exclusive. All homonyms may be described on the basis of the two criteria – homonymy of all forms of the word or only some of the
word-forms and the type of meaning in which homonymous words or word-forms
differ. So we speak of full lexical homonymy of seen and seal 2 n, of partial lexical
homonymy of live and leave, and of partial lexico-grammatical homonymy of seen
and seal 3. It should be pointed out that lexico-grammatical homonymy is not homogeneous. This can be seen by analyzing the relationship between two pairs of
lexico-grammatical homonyms, e.g.
1. seal a sea animal' – seal 3 v – 'to close tightly as with a seal;
2. seal 2 n-'a piece of wax, lead' – seal 3 f – 'to close tightly as with a seal'.
We can see that seal n and seal 3 v actually differ in both grammatical and
lexical meanings. We cannot establish any semantic connection between the meaning «a sea animal" and "to close tightly". The lexical meanings of seal 2 n and
seal3u are apprehended by speakers as closely related for both the noun and the
verb denote something connected with "a piece of wax, lead, etc., a stamp by means
of which a design is printed on paper and paper envelopes are tightly closed". Consequently the pair seal 3 n – seal 3 v does not answer the description of homonyms
as words or word-forms that sound alike but differ in lexical meaning. This is true
of a number of other cases of lexico-grammatical homonymy, e.g. work n – (to)
work o; paper /I – (to) paper v; love n – (to) love v and so on. As a matter of fact all
homonyms arising from conversion have related meanings.
It is sometimes argued that as a rule the whole of the semantic structure of
such words is not identical. The noun paper, e.g., has at least five meanings (1. material in the form of sheets, 2. a newspaper, 3. a document, 4. an essay, 5. a set of
printed examination questions) whereas the verb paper possesses but one meaning
"to cover with wall-paper". It follows that the whole of the semantic structure of the
two words is essentially different, though individual meanings are related.
Considering this peculiarity of lexico-grammatical homonyms we may subdivide them into two groups: A. identical in sound-form but different in their gram123
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matical and lexical meanings (sea n-seal3 v), and B. identical in sound-form but different in their grammatical meanings and partly different in their lexical meaning,
i.e. partly different in their semantic structure (seal2 v; paper n-(to) paper v). Thus
the definition of homonyms as words possessing identical sound-form but different
semantic structure seems to be more exact as it allows of a better understanding of
complex cases of homonymy, e.g. seah n – seah n – sealx v – seal 3 v which can be
analyzed into homonymic pairs, e.g. seal n – seal n – lexical homonyms; seal n –
seal 3 v – lexico-grammatical homonyms, subgroup A; seals n – seal3y – lexicogrammatical homonyms, subgroup B.
The intense development of homonymy in the English language is obviously
due not to one single factor but to several interrelated causes, such as the monosyllabic character of English and its analytic structure. Inflections have almost disappeared in present-day English and have been superseded by separate words of abstract character (prepositions, auxiliaries, etc.) stating the relations that once expressed by terminations.8
The abundance of homonyms is also closely connected with a characteristic
feature of the English language as the phonetic unity of word and stem or, in other
words, the predominance of forms among the most frequent roots. It is very obvious
that the frequency of words stands in some inverse relationship to length, the monosyllabic words will be the most frequent moreover, as the most frequent words are
also highly polysemantic, It is only natural that they develop meanings which in the
course of time may deviate very far from the central one. When the inter-mediate
links fall out, some of these new meanings lose all with the rest of the structure and
start a separate existence. Phenomenon is known as disintegration or split of
polysemy, Different causes by which homonymy may be brought about subdivided
into two main groups:
1) Homonymy through convergent sound development, when or three words
of different origin accidentally coincide in sound;
2) Homonymy developed from polysemy through divergent development.
Both may be combined with loss of endings and other morphological processes.
In Old English the words “gesund”- 'healthy' and “sund”- 'swimming' were
separate words both in form and in meaning. In the course of time they have
changed their meaning and phonetic form, and for latter accidentally coincided: OE
“sund” in ME “sound” 'strait’. The group was joined also accidentally by the noun
sound 'what is or may be heard' with the corresponding verb that developed from
French and ultimately the Latin word “sonus”, and the verb sound 'to measure the
depth' of dubious etymology. The coincidence is purely accidental.
Two different Latin verbs: “cadere”-'to fair and “capere”- 'to hold' are the respective sources of the homonyms In case1 'instance of thing's occurring' and case a
box. Homonymy of this type is universally recognized. The other type is open to
discussion.
Unlike the homonyms case and sound all the homonyms of the box group due
to disintegration or split of polysemy are etymologically connected. The sameness
of form is not accidental but based on genetic relationship. They are all derived
8
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from one another and are all ultimately traced to the Latin “buxus”. The Concise
Oxford Dictionary1) has five separate entries for box: 1.box n. - 'a kind of small evergreen shrub';
2. box n. 'receptacle made of wood, cardboard, metal, etc. and usually provided with a lid';
3. box v. 'to put into a box';
4. box n. 'slap with the hand on the ear';
5. box v. ‘a sport term meaning 'to fight with fists in padded gloves'.9
Such homonyms may be partly derived from one another but their common
point of origin lies beyond the limits of the English language. In these with the appearance of a new meaning, very different from the previous one, the semantic
structure of the parent word splits. The new meaning receives a separate existence
and starts a new semantic structure of its own. Hence the term disintegration or split
of polysemy. It must be noted, however, that though the number of examples in
which a process of this sort could be observed is considerable, it is difficult to establish exact criteria by which disintegration of polysemy could be detected. The
whole concept is based on stating whether there is any connection between the
meanings or not, and is very subjective. Whereas in the examples dealing with phonetic convergence, i.e. when we said that “case1” and “case2” are different words
because they differ in origin, we had definite linguistic criteria to go by, in the case
of disintegration of polysemy there are none to guide us; we can only rely on intuition and individual linguistic experience. For a trained linguist the number of unrelated homonyms will be much smaller than for an uneducated person. The knowledge of etymology and cognate languages will always help to supply the missing
links. It is easier, for instance, to see the connection between beam 'a ray of light'
and beam 'the metallic structural part of a building' if one knows the original meaning of the word, i.e. 'tree' (OE beam, Germ Baum), and is used to observe similar
metaphoric transfers in other words. The connection is also more obvious if one is
able to notice the same element in such compound names of trees as hornbeam,
white beam, etc.
The conclusion, therefore, is that in diachronistic treatment the only rigorous
criterion is that of etymology observed in explanatory dictionaries of the English
language where words are separated according to their origin.
One of the most debatable problems in semasiology is the demarcation line between homonymy and polysemy, i.e. between different meanings of one word and the
meanings of two homonymous words. If homonymy is viewed diachronically then all
cases of sound convergence of two or, more words may be safely regarded as cases of
homonymy as, e.g., sound 1, sound 2, sound 3, and sound 4 which can be traced back
to four etymologically different words. The transition from polysemy to homonymy
is a gradual process, so it is hardly possible to point out the precise stage at which divergent semantic development tears asunder all ties of etymological kinship and results in the appearance of two separate words/ In the case of flower, flour,1 e.g., it is
mainly the resultant divergence of graphic forms that gives us grounds to assert that
the two meanings which originally made up the semantic structure of one word are
9
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now apprehended as belonging to two different words.
Synchronically the differentiation between homonymy and polysemy is
wholly based on the semantic criterion. It is usually held that if a connection between the various meanings is apprehended by the speaker, these are to be considered as making up the semantic structure of a polysemantic word, otherwise it is a
case of homonymy, not polysemy.
Thus the semantic criterion implies that the difference between polysemy and
homonymy is actually reduced to the differentiation between related and unrelated
meanings. This traditional semantic criterion does not seem to be reliable, firstly,
because various meanings of the same word and the meanings of two or more different words may be equally apprehended by the speaker as synchronically unrelated/ For instance, the meaning 'a change in the form of a noun or pronoun' which
is usually listed in dictionaries as one of the meanings of case!—'something that has
happened', 'a question decided in a court of law' seems to be just as unrelated to the
meanings of this word as to the meaning of case2 —'a box, a container', etc
Secondly in the discussion of lexico-grammatical homonymy it was pointed
out that some of the mean of homonyms arising from conversion (e.g. seal in—seal
3 v; paper n – paper v) are related, so this criterion cannot be applied to a large
group of homonymous word-forms in Modern English. This criterion proves insufficient in the synchronic analysis of a number of other borderline cases, e.g. brother
– brothers – 'sons of the same parent' and brethren – 'fellow members of a religious
society'. The meanings may be apprehended as related and then we can speak of
polysemy pointing out that the difference in the morphological structure of the plural form reflects the difference of meaning. Otherwise we may regard this as a case
of partial lexical homonymy. The same is true of such cases as hang-hung-hung –
'to support or be supported from above' and hang – hanged – hanged – 'to put a person to death by hanging' all of which are traditionally regarded as different meanings of one polysemantic word.
It is sometimes argued that the difference between related and unrelated
meanings may be observed in the manner in which the meanings of polysemantic
words are as a rule relatable. It is observed that different meanings of one word
have certain stable relationships which are not to be found between the meanings of
two homonymous words. A clearly perceptible connection, e.g., can be seen in all
metaphoric or metonymic meanings of one word (cf., e.g., foot of the man – foot of
the mountain, loud voice – loud colors, etc.,1 cf. also deep well and deep knowledge, etc.).
Such semantic relationships are commonly found in the meanings of one word
and are considered to be indicative’ of polysemy. It is also suggested that the semantic connection may be described in terms of such features as, e.g., form and
function (cf. horn of an animal and horn as an instrument), process and result (to
run – 'move with quick steps' and a run – act of running).
Similar relationships, however, are observed between the meanings of two
homonymic words, e.g. to run and a run in the stocking.
Moreover in the synchronic analysis of polysemantic words we often find
meanings that cannot be related in any way, as, e.g., the meanings of the word case
discussed above. Thus the semantic criterion proves not only untenable in theory
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but also rather vague and because of this impossible in practice as it cannot be used
in discriminating between several meanings of one word and the meanings of two
different words.
A more objective criterion of distribution suggested by some linguists is criteria: undoubtedly helpful, but mainly increase-distribution of lexico - grammatical
and grammatical homonymy. When homonymic words of context, belong to different parts of speech they differ not only in their semantic structure, but also in their
syntactic function and consequently in their distribution. In the homonymic pair paper n – (to) paper v the noun may be preceded by the article and followed by a verb;
(to) paper can never be found in identical distribution. This formal criterion can be
used to discriminate not only lexico-grammatical but also grammatical homonyms,
but it often fails the linguists in cases of lexical homonymy, not differentiated by
means of spelling.
Homonyms differing in graphic form, e.g. such lexical homonyms as knight –
night or flower – flour, are easily perceived to be two different lexical units as any
formal difference of words is felt as indicative of the existence of two separate lexical units. Conversely lexical homonyms identical both in pronunciation and spelling
are often apprehended as different meanings of one word. It is often argued that the
context in which the words are used suffices to perceive the borderline between
homonymous words, e.g. the meaning of case in several cases of robbery can be
easily differentiated from the meaning of case2 in a jewel case, a glass case. This
however is true of different meanings of the same word as recorded in dictionaries,
e.g. of case as can be seen by comparing the case will be tried in the law-court and
the possessive case of the noun. Thus, the context serves to differentiate meanings
but is of little help in distinguishing between homonymy and polysemy. Consequently we have to admit that no formal means have as yet been found to differentiate between several meanings of one word and the meanings of its homonyms. We
must take into consideration the note that in the discussion of the problems of
polysemy and homonymy we proceeded from the assumption that the word is the
basic unit of language.
1 It should be pointed out that there is another approach to the concept of the
basic language unit which makes the problem of differentiation between polysemy
and homonymy irrelevant.
Some linguists hold that the basic and elementary units at the semantic level
of language are the lexico-semantic variants of the word, i.e. individual wordmeanings. In that case, naturally, we can speak only of homonymy of individual
lexico-semantic variants, as polysemy is by definition, at least on the synchronic
plane, the co-existence of several meanings in the semantic structure of the word.
The criticism of this viewpoint cannot be discussed within the framework different
semantic structure. The problem of homonymy is mainly the problem of differentiation between two different semantic structures of identically sounding words.
2. Homonymy of words and homonymy of individual word-forms may be regarded as full and partial homonymy. Cases of full homonymy are generally observed in words belonging to the same part of speech. Partial homonymy is usually
to be found in word-forms of different parts of speech.
3. Homonymous words and word-forms may be classified by the type of
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meaning that serves to differentiate between identical sound-forms. Lexical homonyms differ in lexical meaning, lexico-grammatical in both lexical and grammatical
meaning, whereas grammatical homonyms are those that differ in grammatical
meaning only.
4. Lexico-grammatical homonyms are not homogeneous. Homonyms arising
from conversion have some related lexical meanings in their semantic structure.
Though some individual meanings may be related the whole of the semantic structure of homonyms is essentially different.
5. If the graphic form of homonyms is taken into account, they are classified
on the basis of the three aspects – sound-form, graphic form and meaning – into
three big groups: homographs (identical graphic form), homophones (identical
sound-form) and perfect homonyms (identical sound- and graphic form).
6. The two main sources of homonymy are:
1) diverging meaning development of one polysemantic word, and
2) convergent sound development of two or more different words. The latter
is the most potent factor in the creation of homonyms.
7. The most debatable problem of homonymy is the demarcation line between
homonymy and polysemy, i.e. between different meanings of one word and the
meanings of two or more phonemically different words.
8. The criteria used in the synchronic analysis of homonymy are:
1) the semantic criterion of related or unrelated meanings;
2) the criterion of spelling;
3) the criterion of distribution, and
4) the criterion of context.
In grammatical and lexico-grammatical homonymy the reliable criterion is the
criterion of distribution. In lexical homonymy there are cases when none of the criteria enumerated above is of any avail. In such cases the demarcation line between
polysemy and homonymy is rather fluid.'
9. The problem of discriminating between polysemy and homonymy in theoretical linguistics is closely connected with the problem of the basic unit at the semantic level of analysis.
In applied linguistics this problem is of the greatest importance in lexicography and also in machine translation.
During several scores of years the problem of distinction of polysemy and
homonymy in a language was constantly arising the interest of lexicologists in
many countries.
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A. Məmmədova
İngilis dilində omonimlər və onların xüsusiyyətləri
Xülasə
Müasir ingilis dilində omonim problemini araşdırdıqda belə nəticəyə gəlmək
olar ki, hal-hazırda bu problem çox aktualdır. Omonimiya sahəsində bir çox
problemlər mövcuddur.Onlar arasında ən vacibi çoxmənalı sözlər və omonimlərin
fərqlənməsi problemidir. İngilis dilində omonimlərin intensiv inkişafının əsas
səbəbi omonimlərin birhecalı xarakteridir. Oksford ingilis lüğətində verilən 2540
omonimlər siyahısında 89% söz birhecalidir və yalnız 9,1% söz iki hecadan
ibarətdir. Bu məqalənin öyrənilməsi nəticəsində belə qərara gəlmək olar ki,
omonimiya dünyanın bir çox dillərində mövcuddur, ancaq ingilis dilində
omonimlərə daha tez rast gəlmək olar, xüsusilə birhecalı sözlər arasında.
А.Мамедова
Омонимы в английском языке и их специфические особенности
Резюме
Проанализировав проблему омонимов в современном английском языке
мы можем прийти к выводу, что в настоящее время проблема омонимов очень
актуальная. В области омонимии существует много проблемных вопросов,
главным из которых является проблема различия полисемантических слов и
омонимов. Причиной интенсивного развития омонимов в английском языке
является односложный характер английских слов. В списке 2540 омонимов в
Оксфордском английском словаре 89% слов являются односложными и
только 9,1% слов состоят из двух слогов. Омонимия существует во многих
языках, но в английском языке омонимия встречается чаще, особенно среди
односложных слов.
Rəyçi: Məsmə Qazıyeva
filologiya elmləri doktoru, professor
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TƏRKİBINDƏ EV HEYVAN ADLARI OLAN BƏZI İNGILİS
İDİOMLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ VƏ TƏHLİLİ
Açar sözlər: idiom, məxəz dil, ekvivalent, analoq, tərcümə
Key words: idiom, source language, equivalent, analogue, translation
Ключевые слова: идиома, исходный язык, эквивалент, аналог, перевод
Sadəcə beynəlxalq və regional təşkilatlarda rəsmi yazışma dili olmaqla deyil,
eyni zamanda söz ehtiyatının zənginliyi və keçdiyi inkişaf yolu ilə də digər
dillərdən bu və ya digər dərəcədə fərqlənən ingilisdili bədii ədəbiyyatda və məişət
üslubunda istifadə olunan idiomların (sabit söz birləşmələri) bolluğu ilə nəzərdiqqəti cəlb edir. Bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, həmin dildə geniş
istifadə olunan idiomatik ifadələr tərkibində rəng, heyvan, qida, ev əşyaları və sair
fərqli məfhumları ifadə edən sözlərin olması ilə səciyyələndirilə bilər.
Oksford dilçilik və fonetika lüğətinə görə idiomun tərifi belə verilir: “idom
(latın dilində “idioma” olub xüsusi mülkiyyət mənası verir) məcazi məna verən söz
birləşmələrinin ifadə edilməsidir. Burada məcazi məna dedikdə sözün normal
izahatından və hərfi mənasından fərqlənən ifadələrin təqdim edilməsi nəzərdə
tutulur. İdiomlara müxtəlif dillərdə tez-tez rast gəlinir və təxmini hesablamalara
görə ingilis dilində 25 000 idiomatik ifadə vardır” (1; 12).
Bəzi dilçi alimlərə görə sabit söz birləşmələrinin mənası ifadənin tərkib
hissələrini təşkil edən sözlərin bütünü kimi başa düşülməlidir. Başqa sözlə, hər bir
sözü başa düşən şəxs ümumilikdə ifadənin tam mənasını başa düşməlidir (2).
Bununla belə vurğulamaq lazımdır ki, bu, heç də bütün idiomların tərcüməsi üçün
qüvvədə deyil. Məsələn; “Fred kicked the bucket” cümləsində sözlərin hərfi
mənasına baxsaq “Fred vedrəni təpiklədi” kimi başa düşülür. Lakin, bu cümlənin
ikinci mənası olaraq “Fred öldü” mənası da var. Yəni burada “kick the bucket”
sərbəst yox, sabit söz birləşməsi olaraq istifadə olunub.
Eyni zamanda, yuxarıdakı fikirləri dəstəkləyən idiomatik ifadələrə də tez-tez
rast gəlmək olar. Məsələn; “He lays the cards on the table”cümləsinə fikir verək.
Burada “kartları stolun üstinə qoymaq” ilə yanaşı “gizli olanları aşkara çıxarmaq”
mənası da anlaşılır. Çünki kartlar əgər stolun üzərinə qoyulursa demək ki, artıq gizli
bir şey qalmır.
Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, müasir ingilis dilində istifadə olunan sabit söz
birləşmələrinin bəzilərinin tərkibində at, pişik, it, inək, qoyun, keçi, ördək, toyuq və
sair kimi ey heyvanlarını ifadə edən sözlər istifadə olunur (fat cat, sitting duck, mad
as wet hen, to be in the dog house və sair). Bu idiomların bəzilərinin etimologiyasına və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmə yollarına və eyni zamanda hər iki dildə
ifadələrin yaranma vəziyyətinin müqayisə edilməsinə fikir vermək olar.
130

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Ümumiyyətlə ingilis dilində olan atalar sözləri, zərb məsələlər və idiomların
Azərbaycan dilinə tərcümə olunması üçün bir neçə metoddan istifadə edilir ki, onlar
arasında ən çox istifadə olunanları aşağıdakı kimi sinifləndirmək olar:
1.
Ekvivalent tərcümə: həm məna, həm obraz, həm də leksik tərkib etibarilə hər
iki dildə demək olar ki, eyniyyət təşkil edən ifadələr. Belə ifadələrin sintaktik quruluşu isə çox vaxt bir-birinə uyğun gəlmir ki, bu da ingilis və Azərbaycan dillərinin
qrammatik quruluşları arasında fərqli xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Məsələn; All that
glitters is not gold=hər parıldayan qızıl deyildir.
2.
Anoloji (anoloq) tərcümə: mənaca uyğun, lakin obraz və leksik tərkib etibarilə
bir-birindın qismən, yaxud tamamilə fərqli olan idiomlar.
Məsələn; every man thinks his own geese swans≈heç kim öz ayranına turş deməz.
3.
Kalka və bir başa tərcümə üsulu: Azərbaycan dilində analoq və ekvivalent
qarşlığı olmayan ifadələr bu üsulla tərcümə olunur.
Məsələn; never refuse a good offer-yaxşı məsləhətdən heç vaxt imtina etmə
(3;6)
Yuxarıda sadaladığımız və ən çox istifadə olunan metodlardan əlavə izah
edici və antonim tərcümə metodlarından da yararlanlır ki, birincidə məxəz dildə
verilən ifadənin izah edilməsi, ikincidə isə antoniminin verilməsi ilə hədəf dildə
qarşlığı verilir.
Sadaladığımız və qısa da olsa izahını verdiyimiz metodları da nəzərə
almaqla aşağıda göstərdiyim və tərkibində ev heyvan adlarının ifadə edildiyi
sözlərin olduğu idiomların tərcüməsinə fikir verərək hər iki dildə işlənmə
mexanizmlərinə nəzər salaq:
1. Fat cat- ingilis məişət və publisitik üslublarında geniş istifadə olunan bu
ifadə ilk dəfə 1920-ci illərdə ABŞ-da siyasi partiyalara yardım edən varlı insanlar
üçün istifadə edilib. Həmin insanların siyasi təbliğat kampaniyalarını
maliyyələşdirmək imkanı geniş idi (4). Bu söz dilimizdə “varlı insan” kimi tərcümə
olunur və göründüyü kimi bu da izah edici metod ilə həyata keçirilir. Başqa sözlə
bu ifadənin dilimizdə analoq və ya ekvivalent qarşlığı olan ifadə yoxdur və bir
ölkəyə məxsus olduğu üçün onun izahatına baxıb söz formasında qarşlığını veririk.
Əlavə məlumat üçün onu da vurğulamaq olar ki, ABŞ-da bu ifadə eyni zamanda
başqalarının əməyini istismar edərək varlanan insanlar üçün də istifadə olunur.
Azərbaycan dilində varlı insanlar üçün “kök pişik” ifadəsinin işlənməsi
təcrübəsi yoxdur. Lakin varlı və kök insanlara “harınlamış”, “piylənmiş” kimi
ifadələrin işlənməsi tez-tez rast gəlinən haldır. Bununla belə bəzi mətbu orqanlarda
artıq bu ifadədən istifadə olunma hallarına rast gəlinir. Məslən, www.faktxeber.com
saytında 14.05.2011 tarixli bir xəbərin başlığına diqqətimizi yönəldək: “Medvedev
Duma üzvlərinə “kök pişik” dedi” (5). Mətni oxuyarkən belə bir cümlə ilə qarşıqarşıya gəlirik: “Artıq ölkədə sağlam siyasi rəqabət zəifləyib. Hazırda Duma siyasi
partiya nümayəndələri tərəfindən idarə olunmalıdır, nəinki kök pişiklər tərəfindən"
(5). Zənnimcə bu cümlənin dilimizdə belə verilməsi oxucu auditoriyası üçün
qaranlıq qalır və burada “kök pişik” ifadəsi ilə nəzərdə tutulan fikrin tam
anlaşılmasına zəmin yaradılmır (çünki qəzet oxuyan hər kəs siyasi terminlərlə tanış
olmaya bilər). Çünki, “kök pişik” “fat cat” idiomunun ekvivalenti kimi nəzərdə
tutulursa, onda məna və obraz etibarı ilə də eyni olmalıdır. Burada isə sadəcə leksik
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tərkib eynilik təşkil edir. Bu isə dil normasının pozulması kimi qiymətləndirilə
bilər.
Başqa misal olaraq 01.05.2010-cu il tarixində www.milli.az saytında təqdim
edilən xəbərə fikir verək: “"The New York Times" bildirir ki, ölkənin iri
banklarının rəhbərlərini maliyyə terrorizmində suçlayan aksiya iştirakçılarının
əllərində "Uoll-stritdəki "piyli pişik"lər daha da şişir!", "Uoll-Strit iqtisadiyyatımızı
şişirdib!" və "Böyük bankların məsuliyyəti artırılmalıdır!" plakatları tutublar (6).
Burada kök əvəzinə piyli sözü istifadə edilir, amma yenə düşünmək olar ki, bu
sözün original mətndə işlənmə yerini bilməyən oxucu məsələdən tam agah olmaya
bilər. Ona görə də mətbu orqanlarda xarici qəzetlərə istinadən verilən xəbərlərdə
“fat cat” idiomu bir başa “kök pişik” kimi deyil, “varlı siyasətçilər”, “xalqın pulunu
mənimsəyən şəxslər kimi” verilsə daha məqsədəuyğun olar. Eyni zamanda
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına dilçilik İnstitunun
hazırladığı 4 cildlik “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə də “kök” sözünün
izahında belə bir ifadəyə rast gəlmədik.
2. Let the cat out of bag-http://idioms.thefreedictionary.com saytı bunun
izahını belə verir: hər hansı bir həyacanlı xəbərin agah edilməsi aşkar edilməsi
(bəzən istənmədən də baş verə bilər). İfadənin hərfi tərcüməsini şərh etsək “torpada
olan pişiyin çıxarılması” kimi ifadə alınar. Azərbaycanda bizim gündəlik
danışıqlarımızda və ədəbi əsərlərdə hər hansı bir şəxsin sevincli, həyacanlı olması
vəziyyətlərində “deyəsən, torpada pişik var” ifadəsinə tez-tez rast gəlinir.
Göründüyü kimi hər iki dildə olan və “pişik” sözünün köməyi ilə yaranan ifadələr
demək olar ki, eyni mahiyyət daşıyır sadəcə antonim tərcümə vasitəsi ilə məsələyə
işıq tutulur.
3. Dog-tired, like a fish out of water, wouldn’t hurt a fly, could eat a cow
və sair idiomlar dilimizə ekvivalentləri ilə tərcümə olunur-müvafiq olaraq “it kimi
yorulmaq”, “sudan çıxmış balıq kimi”, “milçəyi belə öldürməz”, “acından lap inək
də yeyərdi”. Göründüyü kimi bu idiomlar hər iki ölkədə eyni vəziyyətlərdə və eyni
obraz və məna yükü daşıyaraq eyni leksik tərkiblərdən istifadə olunmaqla istifadə
olunur.
4. Hold your horses, separate the sheep from the goats və buna bənzər
idiomlar dilimizə anoloq yolla tərcümə edilir. Məsələn, ingilislərdə hərfi mənası
“atını saxla” olan birinci yazdığımız sabit söz birləşməsi Azərbaycan dilində “ayaq
saxla”, “dayan” kimi çevrilir. Bu ifadə XIX əsrdə ABŞ-da istifadə olunmağa
başlayıb və idiomun əmələ gəlməsi kimi müxtəlif səbələr göstərilir (Çində barıtın
partlaması ilə döyüşçülərin atlarını saxlaması, Romada döyüşdə süvarilərin atlarının
yüyənini çəkərək dayanmaları və sair) (7). Ikinci yazdığımız ifadə isə yenə eyni
üsulla-analoq-tərcümə olunur və “pisi yaxşıdan ayırmaq”, “ağı qaradan seçmək”
kimi ədəbiyyatımızda istifadə olunur.
Yuxarıda az da olsa ev heyvan adları ilə yaranan idiomların qısa şərhi bizə
bunu deməyə imkan verir ki, bu ifadələrin hamısını eyni üsulla tərcümə etmək
mümkün deyil və bu üsulların səhv tətbiqi müəyyən anlaşılmazlıqlara gətirib çıxara
bilər. Ona görə də məxəz dildəki mətnlərdə belə hallara rast gəldikdə, ifadələrin
original mətndə işlənmə yerini baxaraq Azərbaycan dilində onun uyğunlaşdırılmış
qarşılığını tapmaq lazımdır. Əgər belə bir ifadə və ya söz yoxdursa, bu məqamda
izah edici üsuldan yararlanaraq tərcümə edilməlidir.
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Translation of some English idioms that have words relating to domestic animals
into Azerbaijani and their analyses
Summary
In both English and Azerbaijani languages the use of idioms are frequently
observed. Because they are widely used in the English language, in press materials
and literary works readers encounter with them. In these cases, it is important to
comprehend them and some methods must be employed to translate these idioms.
Otherwise some misunderstandings will occur and language norms will be violated.
In the article analyses of some idioms have been presented.
Натик Адилов
Перевод и анализ некоторых английских идиомов, включающих названия
домашних животных
Резюме
Как на английском, так и в азербайджанском языке часто встречаются
случаи использования постоянных словосочетаний. Широкое распространение таких словочетаний, в частности на английском языке, приводит к
их частому появлению перед читателями в прессах (редакциях) и в литературных произведениях. В этом случае, в их понимании для перевода на азербайджанский язык должны быть использованы различные методы. В
противном случае произойдут определенные недоразумения и это приведет к
нарушению норм языка. В статье уделено место анализу некоторых идиомов.
Rəyçi:
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MACHINE TRANSLATIONS IN HI-TECH ENVIRONMENTS
Açar sözlər: Maşın tərcümələri, İnsan tərcümələri, Misal üzərinə əsaslanan
tərcümələr, Ötəri formatda olan tərcümə.
Key words: Machine translations, Human translations, Example-based translations,
fast format translations
Machine translation, mostly mentioned as by acronym MT (for it not to be
confused with computer-aided translation, machine-aided human translationMAHT or interactive translation) is a sub-field of computational linguistics that
investigates the use of computer programme to conduct simultaneous, consecutive
or written translations. On a basic, level MT provides good substitution of words in
one natural language for words in another, therefore can not be consideded to be a
good translation technique, as recognition of the target language and its whole parts
or structures is highly needed. Machine translation is not so effective translating
text or speech, so any web page offering this service in paralel provides humantranslation services, this time costing some more money partly because there is
human being behind that and partly because this is more reliable translation method.
But in some countries MT is very effectively used within the limits of formulaic
language where MT software is fully enhanced to conduct the translations, such as
official documents, statements, prezidential decrees. All these mentioned papers can
be more easily and effectively translated by MT within shortest time frames
possible, be it text or speech translations, since the language is formulaic or
systematic. Improved output quality can also be achieved with the help of human
translator, so MT proves useful in a way assiting human translators.
But what exactly is a machine translator?
Since the advent of the 21st century, there have been a lot of developments
and new technologies have been introduced which have made life more convenient
and simple. A machine translator is such a small yet useful device. Machine translation, which is also known as Computer Aided Translation, is basically the use of
software programs which have been specifically designed to translate both verbal
and written texts from one language to another. In the face of rapid globalization,
such services have become invaluable for people and you just cannot think of any
disadvantages of machine translation.
Nevertheless, like everything has its pros and cons, so does machine translation. Let's go over the advantages of machine translation:
• When time is a crucial factor, machine translation can save the day. You
don't have to spend hours poring over dictionaries to translate the words. Instead,
the software can translate the content quickly and provide a quality output to the
user in no time at all.
• The next benefit of machine translation is that it is comparatively cheap. Initially, it might look like a unnecessary investment but in the long run it is a very
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small cost considering the return it provides. This is because if you use the expertise
of a professional translator, he will charge you on a per page basis which is going to
be extremely costly while this will be cheap.
• Confidentiality is another matter which makes machine translation favorable. Giving sensitive data to a translator might be risky while with machine translation your information is protected.
• A machine translator usually translates text which is in any language so
there is no such major concern while a professional translator specializes in one particular field.
Disadvantages of Machine Translation:
• Accuracy is not offered by the machine translation on a consistent basis.
You can get the gist of the draft or documents but machine translation only does
word to word translation without comprehending the information which might have
to be corrected manually later on.
• Systematic and formal rules are followed by machine translation so it cannot
concentrate on a context and solve ambiguity and neither makes use of experience
or mental outlook like a human translator can.
These are the primary advantages and disadvantages of using machine translation for a document regardless of language. They can be weighed and the right decision can be made depending on the information and the quality that is required.
Any translation agency attempting to market its services will tend to highlight
its services be in terms of quality or speed. While it may be tempting and simple to
compare the speed of translation services since it involves only numbers to evaluate, interpretation and evaluation of quality is rather subjective. Translation software is used to assist the translator and improve the speed of matter he or she can
translate within the shortest possible time.
Translation software can offer advantages as well as disadvantages for a translation agency. One needs to have a fair idea of both the pros and the cons to be able
to derive the maximum value from translation software.
Some of the important advantages are that translation software helps to reduce
repetitive and mundane translation tasks, thus enhancing the translational speed. A
database of the translated terminology can be used as an online dictionary. In fact
this principle is extensively made use of in the translation memory software. Fuzzy
logic based principles help the translation software to come up with appropriate
suggestions, which the translator can choose to accept or decline. However, using
translational software where the meaning and interpretation is subject to various
views is not advisable.
Translation software can help in creating good tools such as those for checking spelling, grammar or those that suggest suitable words based on earlier translation but they cannot totally substitute manual translation. An experienced translation agency is aware of this fact. Another point to be noted is that
every good translated piece has to go through a review and correction process. This
is better done manually.
Some translation agencies use a combination of human skills and machine
based translation.
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Alternately, some agencies use a first round of automated machine based
translation followed by a cleaning and refining by manual means. While translation
software is also much cheaper than having a translator do the work manually, the
disadvantages of machine translations are mainly related to the quality of translation. Ambiguous words having more than one meaning, improper sentence construction and wrong grammar can result in poor translation when translation software is used. Unlike human interpretation of the context and likely meaning, the
software cannot use the information that is not built into the software logic. Thus
tacit knowledge related to culture and usage of a language is not captured. In case
there is a mistake in the original document, the translator can raise queries and get
them resolved. This is not possible in the case of a software based approach. Machine translations can only be recommended to get the overall picture or meaning of
a short note or few words.
The good news is that with advances in technology and increasing need to
cross linguistic barriers, more research is being conducted in the field of translation
services. As newer software based tools are being created, they can be used to add
value to the efforts of human translators. Ultimately, translation software and translators, both go hand in hand. Neither of the pair is indispensable, nor redundant.
Approaches. Machine translation can use a method based on linguistic
formats, which means that the words will be translated in linquistic way- the most
suitable and at the same time most important words in the target language will
replace the ones in the source language. Most of the time it is argued that the
success of MT requires the shortcoming of natural language understanding to be
overcome first.
Rule-based machine translation involves transfer-based machine translation
which in turn is split into interlingual and dictionary-based translations. Interlingual
translation is far more based upon source-target-language-independent representation paradigm, while in dictionary-based translations MT will use dictionary entries,
which means the phrases or words will be translated as they are by a dictionary.
Statistical MT mainly relies on ready texts, such as statistical data where
only numbers and some figures just need changing, some documentations, laws and
so forth.
Example-based MT was proposed by Makoto Nagao in 1984. It is often
characterised by its use of a bilingual corpus as its main knowledge base, at runtime.
To summarize the topics we have discussed so far, we can come to the facts
that, MT is inevitable style in the world of translations, in a way that it enhances
work, limits time frame the work is completed, despite the facts that there are a lot
of shorcoming regarding random texts, texts new for MT. But MAHT, CL are
impetus and of great assistance for human translators in their active duty.
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P.Poladov
Yüksək texnoloji mühütdə maşın tərcümələri
Xülasə
Bu məqalə electron maşınlar, onların İngilis dilindən Azərbaycan, Rus
dillərinə və ya geriyə tərcümə qaabiliyyətindən danışır. Bugünün dünyasında bizim
hamımız yüksək texnologiya əhatəsindəyik, əgər hər hansı bir şəxs bundan uzaq
durarsa onun peşəkarlığında və gördüyü işlərdə çatızmazlıqlar yaranacaq. Qeyd
olunan tezisdə eyni zamanda lüğət, yenilənmiş qrammatika və sözlər məsələlərinə
toxunulub.
Əgər İngilis dilinin dərinliyinə gedərək hər bir detalı mənimsəməkdən söhbət
gedirsə o zaman bildirmək lazımdır ki, həyatımızın hər anını əhatə edən müasir
texnologiyasız biz heç nə əldə etməyəcəyik. Hər keçən gün İngilis dilində istər
keçmə, istərsə də belə demək olarsa yoxdan yaranan sözlər öz diktəsini edir.
Tərcüməçi olmaq tam olmasa da yaxşı ingilis dili müəllimi olmaq deməkdir. Və
yaxşı öyrənici olmağın yolu isə m\lumat bolluğu yaşanan internet bazalarından
keçir. Bu tərcümə maşınlarına görə biz hər bir sözün tərcüməsini saniyələr içində
aşkara çıxarırıq, düzdür bu məsələdə dezavantajlar da var, missal üçün tərcümənin
tapılmasına nə qədər az vaxt gedirsə beyinin bu sözü və ya struktur formasını
unutmaq ehtimalı bir o qədər çoxalır.
- MT (Maşın Tərcüməsi)
- MAHT (maşın-köməkli insan tərcüməsi)
- CL (Kompüterləşdirilmiş lüğət bazası)
- Dillərarası uyğunlaşdırmalar
- Lüğət əsaslı tərcümələr
П.Поладов
Машинный перевод
Резюме
Эта статья главным образом сосредотачивается на проблемах в отношениях с машинами, их способность в переводе материалов с английского языка
в азербайджанца, русский язык и в то же самое время наоборот. В сегодняшнем мире все мы находимся в водовороте высокотехнологичной окружающей
среды, одна неспособность, чтобы использовать или уход от использования
может закончиться некоторый дефицит их мастерством или испытать в будущем. В упомянутом тезисе также занялся проблемой о словаре, обновленной
грамматике и словах.
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Считая глубоким получением в объединение знания английского языка
мы можем сказать, что ничто не может быть получено, если мы делаем так без
передовой технологии, которая охватывает нас в каждом аспекте наших жизней. Поскольку каждый мимолетный день диктует его важность по новым
словам, или импортируемым в язык или созданный из синего, если только это
можно назвать. Быть переводчиком близко, если не полностью связано с тем,
чтобы быть хорошим языковым спикером. И быть хорошим учеником берет
много тесного контакта с Интернетом, Мекка информации, где лучшее и
большинство слов объединяют в. Из-за машин мы можем найти перевод слова
или в английский язык или в азербайджанца в течение секунд, будут некоторые неудобства здесь, хотя, типа меньшего количества периода мы используем, чтобы найти перевод более наклонным, мозг должен забыть слово или
структуру.
- МП (Машинный перевод)
- MAHT (перевод, выполняемый человеком с помощью компьютера)
- CL (Компьютерная лингвистика)
- Разноязычные переводы
- Переводы на основе словаря
Rəyçi: dosent Nərminə Əliyeva

138

Filologiya məsələləri – №3, 2013
А. АРЫХОВА
АГНА
e-mail: yunsurova@gmail.com
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Açar sözlər metod, yiyələnmə, motivasiya, inkişaf, öyrənmə
Key words method, mastering, motivation, development, study
Ключевые слова метод, овладение, мотивация, развитие, ученые
Глубокие преобразования, происходящие в современном обществе, приводят к изменениям в сфере образования, предъявляются новые требования к
обучению и воспитанию. На первое место в образовании выходит развитие
активной личности, способной к самосовершенствованию, саморазвитию, к
творческому преобразованию действительности.
Достижение данной цели невозможно, если у детей не сформирована познавательная мотивация к учебной деятельности. Именно такая мотивация
побуждает учащихся к упорной, систематической учебной работе.
Современное образование должно ориентироваться на развитие личности учащихся, их познавательных и созидательных способностей; на формирование у школьников глубокого личностного мотива, стимула к получению
образования. Важной является задача научить школьников учиться и хотеть
учиться, а не просто обеспечить овладение школьниками уровнем ЗУНОВ.
Поэтому, уже начиная с младшего школьного возраста необходимо формировать такую познавательную мотивацию, которая придавала бы учёбе значимый для учащегося смысл. Для того чтобы повысить уровень познавательного
интереса, необходима не только работа школы, но и сотрудничество школы и
семьи. Школа и семья вместе способствуют созданию благоприятных условий
для развития ребёнка.
С момента прихода ребёнка в школу, семья продолжает, оказывать
влияяние на его учебную деятельность. Значительную часть времени ребёнок
проводит в семье и поэтому она может взять на себя помощь в управлении
процессом формирования мотивационной сферы (потребностей, целей и, конечно, интересов), которая является ядром личности, необходимым условием
её активности.
Суть творческого сотрудничества педагогов и семьи школьника заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии
и развитии в нём лучших качеств его личности. Это помогает педагогам и родителям объединять свои усилия в создании условий для формирования у ребёнка тех качеств и свойств, которые ему необходимы для самоопределения и
самореализации.
На уроках иностранного языка сейчас требуется быстрая смена видов
речевой деятельности. Для того чтобы поддерживать интерес учащихся, приходится использовать упражнения на речемыслительную деятельность: разыгрывать ситуации по ролям, использовать метод Квант, деформированные
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тексты, в пересказах текстов использовать возможность представить содержание от разных лиц. Важно вводить и такой компонент, как лингвострановедение: больше рассказывать на уроках о стране изучаемого языка, знакомить
учащихся с культурой страны - ее музыкой, искусством, национальной кухней. Чем больше информации будут получать школьники, тем лучше. Важно
только тщательно отбирать эту информацию, рекомендовать книги, фильмы,
сайты.
Иностранный язык изучается с начальной школы, а где-то и в дошкольном возрасте, явление положительное. Изучение языка и культуры поможет
снизить агрессивность современных детей, так как их потребность в информации будет удовлетворяться.
Что же даёт раннее обучение иностранному языку детям?
Введение иностранного языка в 1 классе начальной школы как учебного
предмета создаёт основу для развития интереса к французскому языку,
формирует базовые навыки аудирования, говорения, чтения и письма. Отечественный и зарубежный опыт раннего обучения иностранному языку свидетельствует о восприимчивости младших школьников к усвоению предмета.
Дети этого возраста обладают большими имитационными способностями и
познавательными интересами, они имеют потребность в эмоциональных контактах, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Первые шаги, сделанные младшими школьниками в овладении английским языком обеспечить в дальнейшем условия для успешной реализации
основной цели-формирования учащихся коммуникативной компетенции со
всеми составляющими ее видами: лингвистической, речевой, социолингвистической, социокультурной и стратегической.
Постепенно, приобретая умения понимать элементарную устную и
письменную речь, дети осознают многообразие мира, у них развивается интерес к отечественной культуре и культуре других народов.
Новые учебные пособия учитывают:
• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации
учащихся к изучению английского(нового)языка
• развитие коммуникативно-игровых способностей в инсценировках, в
проигрывании различных доступных для этого возраста ситуаций
• создание основы для развития механизма иноязычной речи
• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для
этого возраста аутентичной информации о Англии и ее культуре
• расширение кругозора детей (знакомство с английскими праздниками,
традициями, английскими словами, вошедшими в русский язык, русскими
словами, вошедшими в лексикон других стран, что является отражением исторического развития взаимоотношений между странами)
Авторы учитывали также интегративные связи английского языка как
учебного предмета с другими предметами: родным языком, математикой, трудовым обучением, рисованием, музыкой.
На начальном этапе иностранный язык хотят учить все и берутся за это с
большим энтузиазмом. Потом появляется усталость и скука. Интерес к предмету падает, результаты обучения ухудшаются. Скучно и тяжело бывает не
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только ученику, но и самому учителю, а от этого снижается эффективность
любого самого умного и полезного урока. Постоянно повышать интерес учащихся к уроку- задача каждого педагога. Развитие изобретательных и творческих способностей ученика многократно увеличивает эффективность самого
урока, создает условия для раскрытия личности учащегося.
У каждого учителя есть свои маленькие изобретения и секреты, как повышать мотивацию учащихся в обучении иностранному языку, как развивать
их творческую активность и нет сомнений, что необходимо использовать разнообразные приемы стимулирования учащихся.
Так же благодаря наблюдениям, можно сказать, что повышение мотивации идет через:
1. вовлечение учащихся в самостоятельную работу на уроке
2. проблемность заданий и ситуаций
3. контроль знаний, умений и навыков
4. использование познавательных игр
5. страноведческий материал и, конечно, доброжелательное отношение
учащихся
Согласно психологическим исследованиям мотивации и интереса при
обучении иностранному языку усилия учителя должны быть направлены на
развитие внутренней мотивации учения школьников, которая исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой. Внутренняя
мотивация определяет отношение школьников к предмету и обеспечивает
продвижение в овладении иностранным языком. Если школьника побуждает
заниматься сама деятельность, когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у
него есть интерес к предмету «иностранный язык» и обеспечены условия для
достижения определенных успехов. Из вышесказанного мы видим, что в настоящее время имеется достаточное количество исследований в психологии и
методике преподавания иностранных языков, позволяющих использовать и в
дальнейших поисках решения проблемы и осуществит ценностный подход в
ее рассмотрении.
Но есть вопросы, которые волнуют учителей иностранного языка и сейчас. Это вопросы более тесного взаимодействия и сотрудничества учителей
начальной школы и учителей иностранного языка. Ведь для успешного изучения иностранного языка необходимо на протяжении всех лет обучения поддерживать интерес к изучаемому предмету, а это возможно только при таком
взаимодействии и взаимообщении, полном взаимопонимании. Необходимо
скоординировать программы изучения родного и иностранного языков. В настоящее время программа освоения грамматических явлений в иностранном
языке опережает программу изучения родного языка (понятие «подлежащее,
сказуемое, время глагола, местоимение » и т.д.)
Язык является важнейшим средством человеческого общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Расширение и качественное изменение характера международных связей нашего государства, интернализации всех сфер общественной жизни делают иностранные языки реально востребуемыми в практической и реальной деятельности
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человека. Они становятся в настоящее время действенным фактором социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Все это существенно повышает статус предмета иностранный язык
как общеобразовательной учебной дисциплины и мотивацию учения.
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Afag Arıxova
Some problems of teaching foreign langauge
Summary
Language is an important means of communication between people which
without it existing and development of communication between people is
impossible. Expanding and perfect change of international contacts of our state,
internalization in all spheres of public life make foreign language to be real demand
in practical and real activities of the human. The article deals with early periods of
foreign language learning, the problems of foreign language’s importance in the
modern children’s life, as well as the representation of motivation methods of
studying on foreign language mastering spehere.
Afaq Arıxova
Xarici dilin öyrənilməsinin bəzi problemləri
Резюме
Dil insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir ki, onsuz insanlar arasında ünsiyyətin mövcudluğu və inkişafı qeyri-mümkündür. Dövlətimizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi, ictimai həyatın bütün sahələrində olan əlaqələri insanın praktiki
və həqiqi fəaliyyətində xarici dili tələb edir. Məqalə xarici dilin öyrənilməsinin ilkin
mərhələsi, xarici dilin öyrənilməsinin müasir uşaqların həyatındakı rolundan, eləcə
də xarici dilə yiyələnmə sahəsində mümkün olan metodlardan bəhs edir. Bu baxımdan məqalə xarici dilə yiyələnmək istəyən hər bir şəxs üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edə bilər.
Rəyçi: И.Х.Манафова
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NİGAR ABDULLAYEVA
ZAHİRƏ KAZIMOVA
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
“Xarici dillər” kafedrası
İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ VƏ ONUN ÜNSİYYƏTDƏ YERİ
Açar sözlər: informasiya, mübadilə, kommunikativ, xüsusiyyət, ünsiyyət
Key words: information, exchange, communicative, feature, intercourse
Ключевые слова: oбмен, коммуникативный, особенность, общение,
информация
İnsanların bir-biri ilə informasiya mübadiləsi ünsiyyətin daha geniş yayılmış
tərəfi, cəhəti olmaqla psixoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin kommunikativ tərəfi adlanır.
İnformasiya mübadiləsi prosesində insanlar bir-birlərinin fikirləri, ideyaları, hissləri,
istək və arzuları və s. ilə tanış olurlar. Başqa sözlə insanlar bu prosesdə həyat və
fəaliyyətləri üçün zəruri olan informasiya mübadiləsini həyata keçirirlər. Bu cür informasiya mübadiləsi olmadan insanların birgə yaşayışı
və fəaliyyəti çətinləşər, mümkün olmazdı.
Ünsiyyət zamanı həyata keçirilən informasiya mübadiləsində iki tərəf iştirak
edir: məlumatı, informasiyanı verən və məlumatı qəbul edən. Birinci tərəf – informasiyanı verən kommunikator, ikinci tərəf – informasiyanı qəbul edən
isə resipient adlandırılır. Beləliklə hər cür informasiya mübadiləsi K – İ – R (kommunikator- informasiya- resipient) sxemi üzrə həyata keçir.
Kommunikasiya vasitələri. İnsanlar arasında informasiya mübadiləsini təmin
edə biləcək vasitələr çox və müxtəlifdir. Psixoloji ədəbiyyatda bu cür kommunikasiya vasitələrini iki qrupda birləşdirirlər. Birinci qrup kommunikasiya vasitələri
sözlərin, dilin köməyi ilə bağlı olan vasitələrdir. Bu cür kommunikasiya vasitələrini
verbal kommunikasiya vasitələri adlandırırlar. Burada hansı dil qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq həmin dilin daşıyıcıları və həmin dili mənimsəmiş insanlar
dildən ünsiyyət prosesində ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edirlər. Dil vasitəsilə insanlar arasındakı bu cür ünsiyyət prosesi nitq adlanır. İkinci qrup kommunikasiya
vasitələri dildən, nitqdən kənar vasitələrdir. Bu cür vasitələr qeyri verbal kommunikasiya vasitələri adlandırılır. Onlara müxtəlif ifadəli hərəkətləri, mimikanı, pantomimikanı, işarələr sistemini və s. aid etmək olar.
Nitq verbal ünsiyyət kimi. İnsanların birgə yaşayış zərurətinin meydana gəlməsi onların ünsiyyət tələbatının da yaranmasına səbəb olmuşdur. Tarixən insanların dil vasitəsilə ünsiyyət forması meydana gəlmişdir. Nəticədə dildən istifadə edərək öz fikirlərini, istək və arzularını bir-birinə çatdırmaq imkanına malik olmuşlar.
Bu proses nitq prosesi adlandırılmışdır. Buradan da verbal ünsiyyət prosesi olan nitqə belə tərif vermək mümkün olmuşdur: insanlar arasında dil vasitəsilə həyata keçirilən ünsiyyət prosesinə nitq deyilir. Tərifdən göründüyü kimi dil verbal ünsiyyət
üçün vasitə, nitq isə həmin prosesin özüdür. İnsanlar dilə yiyələnməklə onun vasitəsilə ünsiyyət saxlaya bilirlər. Başqa sözlə onlar nitqə yiyələnmiş olurlar. Hər hansı
bir xarici dildə danışa bilmək həmin dili başa düşmək, başqa sözlə verbal ünsiyyətə
girə bilmək üçün o dili bilmək və ondan istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Psixolo143

Filologiya məsələləri – №3, 2013
giyada «dili» və «nitqi» fərqləndirən digər cəhətlərə də diqqət yetirilir. Adətən, dili
şərti danışıq işarələri sistemi kimi qəbul edirlər. Onun köməyi ilə insanlar üçün
müəyyən əhəmiyyət və məna kəsb edən səs birləşmələri ifadə olunur. Dil cəmiyyət
tərəfindən yaradılır. Dil ümumxalqa məxsus olduğu üçün həmin dilin ölməsi xalqın
ölməsi deməkdir. Xalqın aradan çıxması ilə dil ölü dilə çevrilir.
Dil olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Hər cür dil, hər şeydən əvvəl, özünün müəyyən mənalı söz sistemindən ibarət olan lüğət tərkibinə malikdir. Bu, həmin dilin leksikasını təşkil edir. Bundan başqa, dildə müxtəlif formalı söz və söz birləşmələri sistemi də vardır ki, bu dilin qrammatikasını
təşkil edir. Bunlarla yanaşı olaraq hər bir konkret dilin özü üçün xarakterik olan səs
və ya fonetik tərkibi də mövcuddur.
Dil həcm etibarilə nitqdən çox genişdir. Çünki dil ümumxalqa məxsusdur,
nitq isə ayrıca bir fərdə aiddir. Dildə işlədilən sözlərin yalnız müəyyən bir qismi fərdin ünsiyyət prosesində istifadə edilir.
Dildən fərqli olaraq nitqi ünsiyyət prosesinin özü hesab edirlər. Bu proses
məlumat, göstəriş, sual, əmr və s. şəklində həyata keçir. Hər bir söz ümumiləşdirmə
mahiyyətinə malikdir. Ona görə də nitq prosesində hər bir söz özünün müvafiq mənasında çatdırılmalıdır. Buna isə sözü müvafiq kontekstdə işlətməklə nail olmaq
mümkündür. Nitqdə sözlərin mənasının köməyi ilə müvafiq məzmunu çatdırmaqla
yanaşı danışdığımıza öz emosional münasibətimizi də bildiririk.
Yuxarıda deyilənlərdən nitqin insan həyatında əvəzolunmaz əhəmiyyətə malik
olduğunu görürük. Nitq ünsiyyət prosesi kimi insanların fikir, təcrübə mübadiləsinə
imkan yaradır. Nitqin əhəmiyyəti onun funksiyalarında özünü aydın göstərir. Nitqin
funksiyalarını nəzərdən keçirməzdən əvvəl ünsiyyət vasitəsi olan dilin
funksiyalarına diqqət yetirək. Adətən, dilin üç funksiyasını qeyd edirlər: 1) dil
ictimai-tarixi təcrübənin mövcud olması, saxlanması və verilməsi vasitəsidir; 2) dil
kommunikasiya, eləcə də insanın davranışını tənzim etmək vasitəsidir; 3) dil intellektual fəaliyyətin silahıdır.
Dilin bu funksiyaları nitqin də fəaliyyət istiqamətini təyin edir. Mövcud psixoloji ədəbiyyata əsasən nitqin funksiyalarına aşağıdakıları aid etmək olar.
Nitqin birinci funksiyası əşyaları, hərəkəti, vəziyyəti adlandırmaqdır. Bu, nitqin siqnifikativ və ya semantik funksiyası adlanır. Bu funksiya insan nitqini heyvanların ünsiyyətindən fərqləndirir. Heyvanların çıxardığı səs əşyaları deyil, onların
öz vəziyyətlərini bildirir. İnsanda isə müəyyən söz deyilərkən həmin sözlə bağlı hər
hansı cismin, hadisənin təsəvvürləri canlanır. Nitqin sonrakı funksiyası
onun ümumiləşdirmə funksiyasıdır. Nitq sözlərə əsaslandığına görə daima ümumiləşdirməyə imkan yaradır.
Nitqin mühüm funksiyalarından biri də kommunikativ funksiyadır. Bu funksiya da öz növbəsində məlumat vermə və fəaliyyətə təhrik etmə vəzifələrini yerinə
yetirir. Ümumiyyətlə götürdükdə nitqin köməyi ilə başqaları ilə ünsiyyət saxlayır,
fikir mübadiləsi edir, ictimai təcrübəni mənimsəyir, zənginləşdirir, yeni nəslə veririk. Nitq vasitəsi ilə hisslərimizi, arzu və istəklərimizi, bu və ya digər cismə, hadisəyə münasibətimizi bildiririk. Nəhayət nitq vasitəsilə başqalarına təsir
edir, onların davranış və rəftarlarında müəyyən dəyişiklik yaradır, hər hansı bir işi
yerinə yetirməyə təhrik edirik. Bütün bu funksiyalarla yanaşı olaraq nitqin özünəməxsus xüsusiyyətləri də mövcuddur. Bunlara nitqin məzmunluluğu, anlaşıqlılığı,
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təsirliliyi və ifadəliliyini aid etmək olar. Nitqin məzmunluluğu onda ifadə olunan
məlumatın əhatə dairəsindən asılıdır. Nitqdə ifadə olunan fikir və hisslərin həcmi nə
qədər geniş olarsa, verilən məlumatlar gerçəkliyə nə dərəcədə uyğun gələrsə və nə
dərəcə də əhəmiyyətli olarsa o bir o qədər məzmunlu hesab olunur. Nitqin məzmunlu olması üçün insanın geniş biliyi, həmin bilikdən və istilahlardan düzgün istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Bunlar olmadan nitq özünün məlumat vermə vəzifəsini həyata keçirə bilməz. Nitqimizin bizi dinləyənlər tərəfindən qavranılması
üçün onun anlaşıqlı olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Nitqin anlaşıqlılığı ikitərəfli xarakter daşıyır. Bir tərəfdən kommunikatorun nitqinin nə qədər səlis, aydın olması, yersiz ibarələrlə yüklənməməsi, dilin qrammatik qayda və qanunlarına uyğun olmasından asılıdır. Danışan adam öz fikrini konkret nümunələrlə əsaslandırmağı, dinləyicilərin səviyyəsini nəzərə almağı bacarmalıdır. Eyni bir mövzunu bir
müəllimin olduqca aydın, anlaşıqlı, digərinin isə qarmaqarışıq şəkildə şərh etdiyinin şahidi oluruq. Nəticədə birinci müəllimi dinləyicilər həvəslə dinləyir, onun dərsindən yeni biliklərlə çıxışlar, ikinci müəllimin verdiyi məlumatları qavraya bilmir,
onu dinləməyə həvəs göstərmirlər.Nitqin anlaşılması dinləyicilərin hazırlıq səviyyəsindən də asılı olur. Dinləyicinin mövzu ilə bağlı zəruri biliyə malik olmaması onu
anlamasını da çətinləşdirir. Ona görə də müəllim müəyyən məlumatları çatdırarkən
dinləyicilərin bu sahədəki hazırlıq səviyyəsini nəzərə almalıdır.
Nitqin bu xüsusiyyəti xüsusilə xarici dil dərslərində nəzərə alınmalıdır. Bunun
üçün müəllim tələbələrin tədris etdiyi dilə hazırlıq səviyyələrini aşkara çıxarmalı və
öz fikrini onların başa düşəcəyi səviyyədə şərh etməlidir. Ünsiyyət prosesində
nitqin təsirlilik xüsusiyyətinin nəzərə alınması da az əhəmiyyətə malik deyildir.
Nitqin təsirliliyi onun fəaliyyətə təhrik etmək funksiyasını yerinə yetirməyə imkan
verir. Nitqin təsirliliyi inandırma, sübut, təlqin, məsləhət, tapşırıq, təlimat, xahiş,
əmr, qadağan, komanda və s. şəklində həyata keçir. Bu cür təsir vasitələrindən yerində və müvafiq şəkildə istifadə olunması lazımi nəticəni verə bilir.
Nitqin ifadəliliyi yüksək nitq mədəniyyətinə yiyələnməyin əsas göstəricilərindən
biri hesab olunur. Danışan və ya yazan adam öz nitqində şərh etdiyi məzmuna münasibətini nitqin ifadəliliyinin köməyi ilə bildirir. Şifahi və yazılı nitqdə nitqin ifadəliliyi müxtəlif şəkildə həyata keçir. Şifahi nitqdə təsvir olunan cisim və hadisələrə
münasibətin nitqin ifadəliliyi vasitəsilə çatdırılması nisbətən asan baş verir. Burada
mimika və pantomimikanın iştirakı, səsin ahəngi və s. nitqin ifadəliliyini gücləndirir.
Nitqin yaranması və qavranılması sadə reflektor fəaliyyət qanunu üzrə
cərəyan edir. Bu zaman nitq stimulları (qıcıqlandırıcıları) birinci siqnal sistemi
qıcıqlandırıcılarını əvəz edə bilir. Əksər hallarda nitqin yaranması və qavranılmasında biz «siqnallar siqnalı» olan sözlərə əsaslanırıq, daha doğrusu, həmin sözlərin
mənasına əsasən onları şüursuz (və ya şüurlu) olaraq seçir və eyniləşdiririk. Həmin
mürəkkəb proses böyük yarımkürələr qabığında həyata keçir. Nitqin reflektor xarakterə malik olması bir də onunla aydınlaşır ki, anadan gəlmə kar adamlar verbal
nitqə malik olmurlar. Yalnız xüsusi təlim yolu ilə onlar buna nail olurlar ki, burada
da reflektor xarakter baş verir. Verbal ünsiyyət prosesi olan nitq olduqca mürəkkəb
bir prosesdir. Onun özünəməxsus, bir-birini ardıcıl olaraq tamamlayan əməliyyatlardan ibarət mexanizmi vardır. Psixoloji ədəbiyyatda nitqin həmin mexanizmlərinin aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olduğu qeyd edilir. Birinci mərhələ nitqin
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proqramlaşdırılması mərhələsidir. Bu mərhələdə insanın demək istədiyi nitq ifadəsinin məna özəyinin qurulması (yaradılması) baş verir. Bunun üçün insan informasiyalar içərisindən ona lazım olanını seçir, lazım olmayan ikinci dərəcəliləri kənar
edir. İkinci mərhələ cümlənin sintaktik quruluşunun yaradılması mərhələsidir. Bu
mərhələdə ifadənin (frazanın) ümumi layihəsi, onun qrammatik forması proqramlaşdırılır, lazımi sözləri axtarmağı, səsləri seçməyi, onu daha dəqiq ifadə etməyi təmin edən mexanizmlər müəyyənləşdirilir. Üçüncü mərhələdə
nitqin real olaraq səslənməsi baş verir. Beləliklə də kommunikator çatdırmalı olduğu məlumatı kodlaşdırma prosesini həyata keçirir. Dinləmə prosesində həmsöhbət (resipient) əldə etdiyi məlumatı açır, anlayır. Bu da öz növbəsində müvafiq mərhələlər keçir. Dinləyici eşitdiyi səsləri mərhələlər üzrə sözün mənası
ilə əlaqələndirir ki, bu da kommunikatorun nə demək istədiyini anlamasını təmin
edir.
Nitq ifadələrinin kodlaşdırılması və həmin kodun açılması (anlama) o zaman
mümkün olur ki, verbal ünsiyyətin həyata keçirilməsini təmin edən beyin mərkəzləri və sistemləri sağlam olsun. İnsanda bu sistemin pozulması müxtəlif nitq pozğunluğuna-afaziyaya gətirib çıxarır. Bir halda insan sözləri ifadə, tələffüz edə
bilmədiyi halda onları başa düşür, anlayır; başqa halda ayrı-ayrı səsləri tələffüz edə
bildiyi halda onları müəyyən ardıcıllıqla birləşdirə bilmir; başqa bir halda eşitdiyi
sözləri qavraya bilmədiyi halda həmin sözləri tələffüz edə bilir və s.
Hələ XIX əsrin ortalarında iki alim tərəfindən beyinin müəyyən sahəsində zədə olduqda nitq pozğunluğunun da baş verdiyi aşkara çıxarılmışdır. P.Broka müəyyən etmişdir ki, beyinin sol yarımkürələrinin alın qırışlarının arxa hissəsinin üçdə biri zədələnərsə tələffüzün pozulması baş verir. K.Vernike isə müəyyən etmişdir ki, sol
yarımkürələrin yuxarı qırışlarının arxa hissəsinin üçdə biri zədələnərsə nitqi anlamağın pozulması baş verir. Beyinin həmin sahələri nitqin hərəki (Broka mərkəzi)
və nitqi anlama (Vernike mərkəzi) mərkəzi adlandırılmışdır. Lakin sonralar psixofizioloqların (A.R.Luriya, N.A.Bernsteyn, P.K.Anoxin və b.) tədqiqatları göstərmişdir ki, nitqin fizioloji əsasını beyinin təcrid olunmuş bir sahəsinin (nitq mərkəzləri) fəaliyyəti deyil, bütövlükdə beyin fəaliyyəti təşkil edir.
Ədəbiyyat
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Nigar Abdulllayeva,
Zahira Kazımova
Information exchange
Summary
People communicate with each other, the more widespread communication
the communicative aspect of communication is the psychological literature. People
in the process of information exchange each other’s thoughts, ideas, feelings,
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wishes and desires and so on they are familiar with. In other words, people living in
these processes and activities that are necessary to carry out the exchange of information. Without this kind of information sharing and activities of people living together would be difficult, would not be possible. The article is about the exchange
of information.
Нигар Абдуллаева,
Захира Казымова
Обмен информацией
Резюме
Люди общаются друг с другом, более широкое общение, коммуникативная сторона общения является психологической литературе. Люди в процессе
обмена информацией друг с другом мыслями, идеями, чувствами, желаниями
и желаниями, и так далее. Они знакомы с другими словами, люди, живущие в
этих процессах и мероприятиях, которые необходимо осуществить обмен информацией. Без обмене информацией и деятельность людей, живущих вместе
будет трудно, не было бы возможным. В статье речь идет о обмене информацией.
Rəyçi: b.m T.M.Mehdiyeva
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NİTQİN NÖVLƏRİ VƏ FORMALARI
Açar sözlər: nitq, dil, ünsiyyət, dioloji, monoloji
Key words: speech, language, intercourse, dialogic, monologue
Ключевые слова: речь, язык, общение, диалогический, монолог
Nitqin funksiyaları, xüsusiyyətləri ilə yanaşı özünəməxsus formaları və növləri də vardır. Nitqin növlərini təsnif etmək üçün psixoloji ədəbiyyatda müxtəlif əlamətlərdən istifadə olunur.
Eksteriorizasiya və interiorizasiya əlamətinə görə nitqin iki əsas növü
mövcuddur: xarici və daxili nitq. Xarici nitq başqaları ilə ünsiyyətə, informasiya
mübadiləsinə yönəlmiş olub, eşidilən, görülən və tələffüz edilən nitqdir. Daxili nitqə gəldikdə, o hər şeydən əvvəl təfəkkür prosesinin təmin olunması ilə bağlıdır. O,
psixoloji nöqteyi nəzərdən olduqca mürəkkəb hadisə olub nitqlə təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.
Nitqin xarici növü ilə bağlı olaraq daha iki növü mövcuddur: şifahi nitq
və yazılı nitq. Nitqin hansı formasından istifadə etməyimizdən asılı olmayaraq o həmişə həmin əsas növlərdən birinə aid olur.
Şifahi nitq tələffüz edilən, eşidilərək qavranılan, başa düşülən nitq növüdür.
Bu nitqin köməyi ilə danışanlar arasında bilavasitə əlaqə yaranır. Şifahi nitq zamanı ünsiyyətdə olan adamlar bir-birini görür, eşidirlər. Danışan adamın mimikası və
bədəninin ifadəli hərəkətləri, səsinin ahəngi nitqin məzmununun, buna bəslədiyi
münasibətinin anlaşılmasına yardım göstərir.
Ünsiyyət şəraitindən, onun məqsəd və məzmunundan asılı olaraq şifahi nitq
ya dialoji, ya da monoloji formada cərəyan edə bilər.
Dialoji nitq iki və daha artıq adamın sual-cavab şəklində həyata keçirdiyi nitqdir. Dialoji nitqin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Psixoloji ədəbiyyatda həmin
xüsusiyyətlərə aşağıdakıları aid edirlər.
Hər şeydən əvvəl dialoji nitq bilavasitə reaksiya tələb edən nitqdir. Belə ki,
dialoji nitq zamanı həmsöhbət deyilənlərə öz münasibətini bildirir: ya sual verir, ya
təsdiq edir, ya inkar edir. Dialoji nitqin bu cəhəti danışanan öz fikrini ifadə etmək
istiqamətinə təsir göstərir, onu müəyyən səmtə yönəldir. Dialoji nitqin digər xüsusiyyətləri dialoqun danışan adamların emosional-ekspressiv rabitəsi şəraitində baş
verməsidir. Bu zaman dialoji nitqin iştirakçıları bir-birlərini bilavasitə qavrayır və
emosional vəziyyətlərini qiymətləndirirlər. Nəhayət dialoji nitqin bir xüsusiyyəti də
onun müəyyən şəraitlə və yaobyektlə bağlı olmasıdır. Bu mənada o situativ səciyyə
daşıyır, söhbətin obyekti dəyişən kimi dialoqun istiqaməti və xarakteri də dəyişir.
Monoloji nitq dialojidən fərqli olaraq bir adamın öz fikir və mülahizələrini
müntəzəm və ardıcıl surətdə şərh etməsi, başqalarının onu dinləməsidir. Monoloji
nitq son dərəcədə fəal və sərbəst nitqdir. Adətən, monoloji nitqdən istifadə edən
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adam hər hansı bir məzmunu seçməli və həmin məzmuna uyğun olaraq ifadə etdiyi
fikri sərbəst akt qaydasında qurmağı bacarmalıdır. Monoloji nitq tamamilə mütəşəkkil nitq növü hesab olunur. Bu baxımdan müəllimin mühazirəsini monoloji nitqə
misal göstərmək olar. Bədii ədəbiyyatda da çoxlu monoloqa rast gəlirik, məsələn,
İsgəndərin monoloqu, Hamletin monoloqu və s. monoloqlara diqqət yetirdikdə
onun fasiləsiz, əlaqəli, ardıcıl və məntiqli olduğunu görürük. Monoloji nitqin rəvan
getməsi üçün ondan istifadə edən adamın çatdıracağı məzmunu dərindən və aydın
dərk etməsi, zəngin söz ehtiyatına malik olması, nitqin təsirlilik, emosionallıq
xüsusiyyətlərinə, danışdığı dilin qayda-qanun larına mükəmməl yiyələnməsi zəruridir. İstər dioloji, istərsə də monoloji nitq aktiv və passiv ola bilir. Hər iki termin şərti xarakter daşımaqla danışanın və ya dinləyənin fəaliyyətini səciyyələndirir. Aktiv
nitq forması ünsiyyət zamanı danışan adamın, başqa sözlə kommunikatorun nitqi
hesab olunur. Dinləyicinin nitqi bu zaman bir növ passiv formada cərəyan edir. Belə
ki, biz başqasını dinləyən zaman bir növ danışanın sözlərini ürəyimizdə öz-özümüzə təkrar edirik. Bu zaman nitq zahirən təzahür etməsə də nitq fəaliyyəti burada
özünü göstərir.Bir cəhəti xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlarda nitqin aktiv və
passiv formaları eyni vaxtda baş vermir. Belə ki, uşaqlar birinci növbədə passiv nitqə yiyələnirlər. Onlar böyüklərin danışığını başa düşür, onların dedikləri sözlərə
reaksiya verirlər. Tədricən uşaqlarda aktiv nitq formalaşır və onlar da sözlərdən
bilavasitə fəal şəkildə istifadə etməklə ünsiyyətə girirlər. Xarici dillərin öyrənilməsi
zamanı bu hal daha aydın təzahür edir. Xarici dilin öyrənilməsinin ilkin mərhələsində passiv nitq üstünlük təşkil edir. Xarici dili öyrənən adam həmin mərhələdə xeyli
sözü aydın başa düşdüyü halda onlardan öz fəal nitqində istifadə etməkdə çətinlik
çəkir. Lakin həmin dilə, onun lüğət ehtiyatına dərindən yiyələndikdən sonra aktiv
nitq formasından istifadədə də çətinlik çəkmir.
Şifahi nitq kimi yazılı nitq də xarici nitqin bir növü kimi verbal ünsiyyətə
aiddir. Yazılı nitq vasitəsilə ünsiyyət yazılı mətnlərin köməyi ilə həyata keçirilir,
görmə vasitəsilə qavranılır. Mütəxəssislər yazılı nitqi şifahi monoloji nitqə nisbətən
daha müfəssəl nitq hesab edirlər. Adətən, yazılı nitqdə həmsöhbətlə əks əlaqə mövcud olmur. Ona görə də biz hər şeyi əvvəlcədən yazdığımız mətndə ona izah etməliyik. Yazılı nitqi şifahi nitqdən fərqləndirən cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, yazılı
nitqin köməyi ilə biz öz fikrimizi, istək və arzularımızı müəyyən məsafədən istədiyimiz adamlara çatdıra bilirik. Yazılı nitq informasiyaları müəyyən məsafədən ötürməyə imkan verməklə yanaşı mühafizə edib saxlamağa, gələcək nəslə çatdırmağa
da imkan verir.Yazılı nitq şifahi nitqdən təkcə qrafikadan istifadə olunmasına görə
deyil, eyni zamanda onun özünəməxsus qrammatik, orfoqrafik, stilistik xüsusiyyətlərinə görə də fərqlənir. Məhz buna görə də həmin xüsusiyyətlərə mükəmməl yiyələnmək yazılı nitqdən düzgün istifadə edə bilmək üçün zəruri şərtdir.
İnteriorizasiya əlamətinə görə nitqin xarici nitqdən fərqli olan bir növünü –
daxili nitqi qeyd edirlər. Bu real kommunikasiyadan kənarda baş verən nitqdir. Daxili nitq insanın öz-özünə fikirləşməsi, öz-özü ilə danışması prosesidir. Daxili nitq
tələffüz edilməyən, səssiz nitqdir. O çox qısa, bəzən də ayrı-ayrı ifadələrdən ibarət
olur. Həmin ifadə bir növ fikrin nüvəsini təşkil edir. Ona görə də daxili nitq üçün
fraqmentliyin, qırıqlığın xarakterik hal olduğunu qeyd edirlər. Daxili nitq eyni zamanda sürətli nitqdir. Əgər hər hansı bir hadisəni xarici nitqin köməyilə çatdırmaq
üçün xeyli vaxt sərf etmək lazım gəlirsə, daxili nitqdə onu ani olaraq, sürətlə təsəv149
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vürümüzdən keçiririk. Psixoloji ədəbiyyatda daxili nitqi xarici nitqin bir növ əqli
əməliyyatların fikrən icrasına yönəldilmiş törəmə forması kimi qeyd edirlər. Daxili
nitq müxtəlif məsələlərin əqlən həlli, başqa adamların nitqini diqqətlə dinləmə, mətni öz – özünə (tələffüz etmədən) oxumaq, fikrən planlaşdırma, yaddasaxlama və
yadasalma zamanı özünü daha aydın şəkildə göstərir. Daxili nitqin vasitəsi ilə sensor məlumatların işlənməsi, onların müəyyən anlayışlar sistemində dərk olunması
baş verir, özünün davranış və təəssüratlarının təhlili və qiymətləndirilməsi həyata
keçirilir. Bütün bunlar daxili nitqi insanın əqli fəaliyyəti və şüurunun olduqca mühüm və universal mexanizminə çevirir. Daha dar, psixolinqvistik mənada daxili nitq
ifadələrinin yaranmasının başlanğıcı, onun şifahi və yazılı nitqdə reallaşdırılmasının
«daxili proqramlaşdırılmasından» ibarətdir.
Daxili nitqin üç əsas tipini qeyd etmək olar: 1) xarici nitqin strukturunu özündə saxlayan, lakin fonesiya, səslərin tələffüzü mövcud olmayan və çətin şəraitdə
fikri məsələnin həlli üçün tipik olan daxilən, öz – özünə danışmaq(«özünə yönələn
nitq»); 2) xüsusi daxili nitq – bu, tələffüz vasitəsi kimi özünü göstərir, spesifik
vahidlərdən istifadə olunur və onun strukturu xarici nitqin strukturundan fərqli olur;
3) daxili proqramlaşdırma, başqa sözlə nitq ifadəsinin, bütün mətnin və onun məzmun hissələrinin spesifik məna vahidlərinin formalaşması və möhkəmlənməsi.
Daxili nitqin mənşəyi hələ kifayət qədər öyrənilməmişdir. L.S. Vıqotskinin fikrincə daxili nitq uşağın oyun və başqa məşğələlər zamanı öz – özünə hündürdən danışmasından ibarət olan eqosentrik nitqin təsiri ilə yaranır. Tədricən bu daxili
nitq – «öz – özünə, özü üçün nitqə» çevrilir. P.P. Blonskinin fikrincə (1935) daxili
nitq xarici nitqlə eyni vaxtda uşağın böyüklər tərəfindən ona müraciət olunan sözləri səssiz olaraq təkrar etməsi nəticəsində meydana gəlir. Bunu isə artıq birinci yaşın sonunda müşahidə etmək olur. Fikrin məzmunundan və onu doğuran şəraitdən
asılı olaraq daxili nitqin inkişaf etmiş forması tamamilə fərqli ola bilər. Adətən, daxili nitqdə fikir olduqca ümumiləşmiş şəkildə ifadə olunur. Lakin əqli çətinlik meydana gələn anlarda daxili nitq olduqca müfəssəl, açılmış xarakter daşımağa başlayır,
daxili monoloqa yaxınlaşır və pıçıltı ilə və hətta hündürdən ifadə olunan nitqə
çevrilə bilir. Bu isə fikir obyektlərinin daha dəqiq təhlilinə və özünün fikri fəaliyyətinə nəzarət etməyə imkan yaradır.
Nitqin yuxarıda qeyd olunan növləri ilə yanaşı daktil, eqosentrik növləri də
diqqəti cəlb edir.
Daktil nitq sözlərin daktil hərflərlə ifadə olunmasından ibarət olan nitqdir. Daha doğrusu, bu zaman barmaqların müxtəlif konfiqurasiyalarından və hərəkətlərindən istifadə olunur. Daktil nitqdən karlarla iş zamanı surdopedaqoji köməkçi nitq
vasitəsi kimi, eləcə də karlar arasında şəxsiyyətlərarası kommunikasiya və eşidən
adamlarla onlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunur. Eqosentrik nitqə gəldikdə bu insanın özünə yönəlmiş nitqdir. Onun köməyi ilə insan (ən çox uşaqlar)
özünün praktik fəaliyyətini tənzim edir və ona nəzarət edir. Eqosentrik nitq xarici
(kommunikativ) nitqdən nəşət edir və onun qismən interiorizasiya olunmuş məhsulu kimi özünü göstərir. Eqosentrik nitq bir növ xarici nitqdən daxili nitqə keçid
mərhələsi kimi özünü göstərir.
İnsanlar heç də həmişə ünsiyyət prosesində verbal kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə kifayətlənmirlər. Çox vaxt onlar verbal yolla çatdırdıqları məlumatları gücləndirmək və ya daha səmərəli təsir göstərmək üçün söz150
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süz, nitqdən kənar vasitələrdən də istifadə edirlər. İnsanlar özlərinin hisslərini, fikir
və arzularını çatdırmaq üçün söz tapa bilmir və ya onun barəsində danışmaq istəmirlər. Bu zaman informasiya mübadiləsi sözsüz, sözlərin köməyi olmadan həyata
keçir. Belə ünsiyyət qeyri-verbal vasitələrin köməyi ilə baş verir. Bu cür qeyri –
verbal kommunikasiya vasitələrinə müxtəlif simvolları, mimikanı, pantomimikanı,
müxtəlif jestləri, hərəkətləri, səsin tembrini, intonasiyanı, gülməyi və s. aid etmək
olar. Bu mənada qeyri – verbal ünsiyyət vasitəsi rolunu müxtəlif amillər oynaya bilər. Onlardan bəzilərini qısaca nəzərdən keçirək.Təsadüfi deyildir ki, beynəlxalq
əlaqələrin inkişafı müxtəlif dillərə malik olan insanların ünsiyyətində, informasiya
mübadiləsində çətinliklər yaradır. Bu cür çətinliyi aradan qaldırmaq üçün müxtəlif ölkələrdən olan insanların başa düşə biləcəyi simvollardan istifadə edilir. Bu
məqsədlə o qədər də çətin olmayan görmə simvolları dünya miqyasında geniş yayılmışdır. Bu cür simvollara aeroportlarda, avtotraslarda daha çox rast gəlmək olur.
Həmin simvolların köməyi ilə insanlar dayanacaqlar, yeməkxanalar, yanacaq və
təmir yerləri və s. barədə məlumat əldə edirlər. Qeyri – verbal ünsiyyət vasitəsi kimi
geniş yayılmış vasitələrə üzün və bədənin ifadəli hərəkətlərini xüsusilə qeyd etmək
lazım gəlir. Üzün ifadəli hərəkətlərindən (mimikadan), jestlərdən istifadə etməklə
insanlar bir – birinə razılıq və narazılıqlarını, sevinc və kədərlərini və s. məlumatları
çatdıra bilirlər. Lakin heç də jest və mimikalar həmişə vahid şəkildə, eyni cür başa
düşülmür və şərh olunmur. Müxtəlif mədəniyyət və sosial inkişaf pilləsinə malik
olan insanlar bunları müxtəlif şəkildə dərk edirlər. Məsələn, başımızı yuxarıdan aşağıya hərəkət etdirdikdə razılıq, təsdiq, yanlara hərəkət etdirdikdə narazılıq, inkar kimi başa düşülür, şərh olunur. Əksər xalqlarda başın həmin hərəkətləri məhz bu cür
də şərh olunur. Lakin bolqarlarda bu tamamilə əksinə başa düşülür. Bununla belə
psixoloqlar aşkara çıxarmışlar ki, çox vaxt bədənin, üzün ifadəli hərəkətləri, qeyri –
verbal yolla çatdırılan məlumatlar həmsöhbətə verbal yoldan daha güclü təsir göstərir. Məsələn, insan sevincdən doğan göz yaşları ilə dostlarını inandırmağa çalışsa ki,
«Məndə hər şey yaxşıdır!» onlar onun sözünə deyil, daha çox göz yaşına inanacaqlar. İnsanların müxtəlif birliyində, o cümlədən dərs zamanı qeyri – verbal ünsiyyət
vasitəsi kimi müxtəlif intonasiyadan, bir anlığa danışığı dayandırmaqdan, öskürməkdən və s. dən istifadə edilir. Məsələn, mühazirə zamanı tələbələrin müəyyən
hərəkətlərinə narazılığını bildirmək üçün müəllimin səs tonunu yüksəltməsi, alçaltması, bir anlığa danışığını dayandırması, öskürməsi tələbələrin sakitləşməsinə,
müəllimin nə demək istədiyini başa düşmələrinə səbəb olur. İnsanın geyimi, paltarı
da onu əhatə edənlərə onun əhvalı, hissləri, nə demək istəməsi, ədası barədə məlumat verir. İnsanlar onları əhatə edən adamlara öz mənasibətlərini təkcə geyimləri,
ədaları ilə deyil, həmin adamlarla ünsiyyət zamanı hansı distansiyanı, məsafəni tutmalarına əsasən də çatdıra bilirlər. Bu yolla bir növ qeyri – verbal şəkildə ətrafdakılara öz münasibət tərzlərini çatdırırlar.
Ədəbiyyat
4) Nərmin Rəcəbova. Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri. Bakı -2009.
5) Aybəniz Məhərrrəmqızı. Dil quruculuğunun yeni mərhələsi. Bakı, Azərnəşr –
2004.
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Types of speech
Summary
The process of communication between people through the language of this
kind is called a speech. Said in a speech to the process of communication between
people through language. People like the idea of speech communication process,
which allows the exchange of experiences. Its function clearly shows the
importance of the speech itself. Speech functions, as well as the specific forms and
types of features are available. The article is about the speech and its types.
Саида Гамарли,
Замира Эфендиева
Типы речи
Резюме
В процессе общения между людьми через язык такого рода называется
речью. Сказал в своей речи в процессе общения между людьми с помощью
языка. Такие люди, как идея речевой коммуникации процесс, который
позволяет обмениваться опытом. Его функции четко показывает важность самой речи. Речь функций, а также конкретные формы и виды функций доступны. В статье речь идет о речь и ее виды.
Rəyçi: baş müəllim S.T.Bilalova
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Синтаксическая природа русской разговорной речи издавна привлекала
внимание исследователей [6]. Функции системных синтаксических единиц,
модификация их состава, особенности их воспроизведения и семантической
значимости представляют немалый интерес для наблюдений. В данной статье
мы обратимся к одному из активных явлений разговорного синтаксиса – компрессии синтаксических конструкций в диалогической речи как одной из
форм проявления разговорной речи. Предметом наших наблюдений мы избрали диалогические построения, представленные в произведениях художественной литературы.
Функции синтаксических структур диалогов во многом определяет
коммуникативная направленность речевых актов, что объясняет воспроизведение в них как регулярных синтаксических единиц, так и модифицированных структур. Последние, приобретая регулярность в сходных синтаксических позициях, становятся принадлежностью не только диалога, но переходят
из него в монолог [4, с. 84]. Примером такого рода конструкций могут служить структуры компрессированного состава: структуры с незамещенными
синтаксическими позициями, разного рода эквиваленты предложений, сложные построения с неразвернутыми придаточными, эллиптические построения.
Наличие компрессированных структур в составе диалогов определяется явлением экономии языковых средств выражения. Именно под его воз
действием возникает сокращение компонентного состава, создаются лаконичные высказывания, обеспечивающие речевые акты. П.Ф.Монахов пишет:
«Явление «экономии» можно рассматривать как одну из движущих сил развития языка, действующих в направлении устранения того, что не служит более
полной передаче информации, что является излишним, дублирующим и тем
самым усложняющим языковую форму» [5, с. 50].
Компрессия компонентного состава структур отчетливо прослеживается в функционировании эллиптических построений в составе диалогических
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единств. О построениях такого типа писал Л.А.Булаховский, относя их к
скрытым синтагмам – экономным средствам передачи определенного содержания [2, с. 404].
В современном языкознании понятие эллипсиса определено довольно
четко. Большинство лингвистов к эллиптическим предложениям относят
структуры такого типа, спецификой которых является отсутствие глагольного
сказуемого, не названного в тексте. В процессе непосредственного речевого
общения подобные построения оказываются удобными: в них сохраняются те
структурные элементы, которые способствуют быстрому взаимопониманию и
обмену мыслями. Наблюдения над структурным составом эллиптических построений диалогической речи приводят к выводу о том, что «они не представляют собой однородной картины с точки зрения синтаксического построения
и по степени относительной неполноты их формального состава» [1, с. 103].
Так, первой степенью эллиптизации следует признать отсутствие глагольной
части сказуемого при наличии присвязочных членов, либо любого репрезентанта глагольного словосочетания. Такая степень компрессии структур может
быть условно названа первой степенью сжатия компонентного состава.
Однако отсутствие глагольной части сказуемого – это лишь первая ступень «свертывания» конструкции. В диалоге степень эллиптизации структур
возрастает. Так, в структурах рассматриваемого типа может отсутствовать не
только глагольная часть сказуемого, но и компоненты глагольных сочетаний,
если на них не падает смысловая нагрузка речевого акта. Структурные схемы
таких конструкций могут быть представлены вопросительным словом и
именительным падежом существительного, прилагательного, местоимения.
Они и составляют группу структур второй степени сжатия.
1. Компрессированные структуры первой степени
Способ оформления структурной основы позволяет выделить два
основных типа моделей, функционирующих в диалоге:
а) структурные модели первой степени эллиптизации, представленные
именем существительным и репрезентантом глагольного сказуемого с
отсутствием глагола различного лексического наполнения;
б) структурные модели, представленные местоимением и репрезентантом глагольного сказуемого. Например:
- Мамочка, ничего страшного не произошло. Но Вера Васильевна
получила от Песковских сообщение, что Саша и Аня арестованы. Я уверен,
что это недоразумение, - поспешил добавить Володя.
- Саша и Аня в тюрьме? Возможно ли это? (Д.Гранин. Иду на грозу).
- Вы еще тут? – удивился Зейферт.
- Мы не могли оторваться от этих божественных звуков, - пропела фон
Сезон (К.Федин. Первые радости).
В приведенных примерах («Саша и Аня в тюрьме»; «Вы еще тут?»)
отсутствие глаголов является показателем компрессии структурного состава,
наличие глагольных репрезентантов («… в тюрьме» и «… еще тут») помогает
акцентировать внимание участников диалога на обстоятельствах совершения
действия, что составляет основу коммуникативной заданности речевых актов.
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Воспроизведение компрессированных структур, представленных
именем существительным и репрезентантом глагольного сказуемого, обусловлено целевыми установками говорящих. Эти структуры свободно функционируют в любой из смежных реплик диалогических единств:
- Суда по левому борту!
- Дайте ракету, - приказал командующий (К.Паустовский. Романтики).
- Было бы недостойно джентльмена, - сказал он, - вскрывать частные
письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой
долг повелевает мне узнать содержание пакета (Из разг.).
Гораздо шире употребляется вторая группа структур, обязательным
компонентом которых является местоимение, что объясняется природой
диалога, представляющего одну из непосредственных форм общения.
1. Вопросительные структуры, состоящие из местоимения и компонентов глагольного словосочетания с отсутствующим глаголом движения:
- Ты далеко, мама?
- Пойду к Туркиным. Может, узнаю у них что про отца… (А.Чехов.
Невеста).
- Эй, ты куда, малец? – спросил кто-то сверху.
- Я к дедушке Калине, - просительно отозвался Иван, и его пропускали
(Л.Леонов. Русский лес).
2. Вопросительные структуры, состоящие из местоимения и
компонента глагольного сочетания с отсутствующим глаголом речи:
- Скажи, тетя Таиса, красивая она была? Лучше мамы?
- Ты про кого, Поленька? – насторожилась тетка (Л.Леонов. Русский
лес).
- А ты как?
- Что как?
- Ну вообще как? Переживаешь? (А.Куприн. Поединок).
3. Компрессированные структуры с замещаемым компонентом и
опущенным глаголом «быть»:
- Приказывал передать карты, - сказал полковник Воронов.
- Карты в голове, - он потрогал пальцем свой продолговатый узкий
лоб (И.Бунин. Надежда).
- А как с Тамаркой? – вспоминает Мишка.
- Что с Тамаркой! – отвечает Илья беспечно. – Захочет – придет
(П.Вересаев. Без дороги).
4. Компрессированные структуры с отсутствующими полнозначными
глаголами, подразумеваемыми из предшествующих реплик:
- Что с вами, гражданочка? (случилось) – недовольно спросила она.
- Ничего, - ответила Настя, - у меня мама… (К.Паустовский.
Романтики).
- Вы как здесь (очутились) – спросил он и, догадавшись, прибавил: Да, вы ведь – брат… (К.Федин. Первые радости).
Таким образом, компрессированные структуры с отсутствующим глагольным сказуемым довольно часто и «регулярно воспроизводятся в диалогах,
основу коммуникативной заданности которых составляет стремление одного
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из участников узнать о различных обстоятельствах совершения действия» [7,
с. 79]. В этом случае структурно обязательными компонентами моделей становятся словоформы, распространяющие и конкретизирующие характер действия. Создаются так называемые речевые клише – удобные и лаконичные модели, обеспечивающие общение. Одним из основных свойств структур данного типа является их синтаксическая непроницаемость.
2. Компрессированные структуры второй степени
Структуры второй степени сжатия компонентного состава характеризуются отсутствием не только глагольного сказуемого, но и компонентов,
связанных с ним.
По способам синтаксического построения выделяется две основные
группы структур:
а) модели, представленные вопросительным словом «где» и именем
существительным (прилагательным, местоимением) в именительном падеже;
б) модели, представленные вопросительным словом «как» и именем
существительным (прилагательным, местоимением) в именительном падеже.
А. Компрессированные структуры первой группы воспроизводятся в
любой из смежных реплик диалогических единств. Условием их
воспроизведения является стремление одного из участников речевого акта
узнать о месте действия или нахождения предмета. Например:
То тут, то там был слышен плеск – это обрушивались куски подмытого
берега.
- Где же мост? – сказал встревожено Зуев.
- Так – так! – озадаченно отозвался Сергей. – Отрезало нас водой…
(К.Паустовский. Северная повесть).
- Маша Климова здесь работает?
- Здесь, - ответил Степа и прищурился.
- А где она?
- Там, в лесу, - Степа махнул рукой в сторону посадок (К.Паустовский.
Северная повесть).
В непринужденной беседе обязательные компоненты модели
«обрастают» союзами, частицами, вносящими в структуру стилистические оттенки просторечия.
- Где же щука-то? – спрашивают его.
- А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, - не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука (П.Вересаев. Без дороги).
Вместо имени существительного в структурной модели часто функционирует субстантивированное прилагательное.
- Где больной? – повторил Матвей Васильевич. – Проводите меня к
больному.
- Пожалуйста, профессор, - выдыхнул молодой человек (К.Федин. Первые радости).
Б. Структурная схема, представленная словом «как» и заменяемыми
именными компонентами, активно воспроизводится в диалоге, где налицо два
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или несколько предметов беседы. Данные структуры содержат побуждение
собеседника к ответу о предмете, составляющем тему беседы.
- Игорь, ты слышишь? – крикнул штурман пилоту. – Киев не
принимает. Без заправки до Москвы дотянем? Как с горючим?
- Дотянем! (К.Симонов. Дым отечества).
- Как ваш сынишка!?
- Медаль ему нынче обещали… (П.Вересаев. Без дороги).
При открытых диалогических единствах указанная модель обычно
выносится в третью реплику, представляющую по существу продолжение
высказывания первого собеседника:
- Ты, кроме того, должен уговорить надежных казаков, - уже
приказывал Половцев.
- Где ты их найдешь?
- А сын твой как?
- Куда же палец от руки, куда я, туда и он (М.Шолохов. Тихий Дон).
Диалогическая речь представляет собой одну из основных форм
непосредственного общения. В ней активно воспроизводятся структурные
схемы языковой системы. Это облегчает обмен мыслями между участниками
речевых актов, способствует быстрому взаимопониманию.
Однако в составе диалогической речи под непосредственным влиянием
коммуникативной заданности, ситуации и действия экстралингвистических
факторов происходит модификация структур, компрессия компонентного
состава. Компрессия структурных схем простого предложения в одних случаях подчиняется контексту (структуры 1-й степени эллиптизации), в других –
влиянию ситуации – речевой и бытийной (структуры 2-й степени эллиптизации). Сосуществуя вначале на уровне синтаксических вариантов со структурами кодифицированного литературного языка, они постепенно проникают
в литературный язык, пополняя арсенал языковых средств выражения.
Задавая вопрос, т.е. строя свои собственные возможные миры, спрашивающий более независим, чем отвечающий, который, выполняя «гносеологические обязанности», лишь выбирает из того, что предлагает спрашивающий.
О большей зависимости отвечающего свидетельствует и существование уже
упоминавшегося запрета отвечать на вопрос с помощью собственно-вопроса,
т.е. запрета отвечающему построить свои, не соотнесенные с действительностью возможные миры [3, с. 134]. Вопрос и ответ, очевидно, обладают неравной коммуникативной самостоятельностью: вопрос более независим, чем ответ. Это позволяет сделать вывод об односторонней связи вопроса и ответа в
одной и той же вопросо-ответной последовательности – вопрос от ответа не
зависит, а ответ от вопроса зависит. Несимметричность связи вопроса и ответа
в одной и той же вопросо-ответной последовательности, на наш взгляд, не может быть поставлена под сомнение ни случаями независимых от вопроса ответов, ни ориентированностью спрашивающего и отвечающего на общее для
обоих знание – ведь общность знания является необходимым условием успешной коммуникации.
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S.Sadıxova
Dialoji nitq və dil vasitələrinin qənaəti
Xülasə
Məqalədə dialoji nitq şifahi nitqin bir forması kimi öyrənilir. Dialoji nitqdə
sintaktik konstruksiyaların kompressiyası şərh edilir. Kompressiv quruluşların müxtəlif qrupları müəyyən edilir və onların xüsusiyyətləri təsvir edilir. Kompressiv quruluşların dialoqlar tərkibində işlənməsi dil vasitələrinin qənaəti ilə şərtlənir. Komponent tərkibinin qısalması hesabına nitq aktını təmin edən lakonik söyləmlər yaranır.
S.Sadikhova
The dialogical speech and the economy of language means
Summary
İn the article the dialogical speech is studied as a form of oral speech. The
compression of syntactic constructions in dialogical speech is described. The different groups of compressive forms are determined and their features are described.
The use of compressive forms in dialogs are based on the economy of language
means at the expense of shortening the component structure of the laconic saying
providing the speech act are created.
Rəyçi: dos L.Vəzirova
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Щяр бир дилдя инкар гаршылыьы олмайан тясдиг ъцмля вя йа яксиня, тясдиг
ъцмля гаршылыьы олмайан инкар ъцмляляр мювъуддур. Дилчилик ядябиййатында гейд
олундуьу кими, щяр бир инкар ъцмляни формал олараг тясдиг ъцмляляр цзяриндя
гурмаг мцмкцндцр. Цнсиййят просеси о гядяр мцряккяб вя чохшахялидир ки, бязян синтактик форма иля семантика бир-бириня уйьун эялмир. Беля ки, тясдиг ъцмля
инкар мяна вя йахуд инкар эюстяриъили ъцмля тясдиг фикир ифадя едир. Бу щал юзцнц
даща чох цнсиййят просесиндя, коммуникатив шяраитдя, эениш мятн дахилиндя
ачыг шякилдя эюстярир.
Щяр бир ъцмля цчцн предикативлик, битмя интонасийасы вя модаллыьын варлыьы
ваъибдир. Щяр цч яламят вящдят тяшкил едир вя фикрин ифадясиндя мцщцм рол ойнайыр. Еля ъцмляляр вардыр ки, орада яшйа вя щадися щаггында садяъя олараг мялумат верилир, йяни бир фикир тясдиг вя йахуд инкар едилир. Гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг интонасийа да дяйишилир. В.В.Виноградов инкарлиьын ифадясинин
биринъи вя икинъи васитяляринин “експрессив-мяналы” олдуьуну гейд едир. Мящз бу
нюгтейи-нязярдян о, чох доьру олараг эюстярмишдир ки, сюзцн щягиги мянасы
онун дейилиш тярзиндян асылы олараг дяйишя билир (V.Vinoqradov, 614 ).
Инкар фикрин ифадясиндя мцяййян лексик, грамматик компонентляр иштирак
едир. Бунунла бярабяр инкарлыьын ифадясиндя синтактик васитяляр дя мцщцм рол
ойнайыр. Истяр алман, истярся дя Азярбайъан дилиндя инкарлыьын вя йахуд тясдигин
синтактик васитялярля ифадяси о гядяр дя зянэин дейилдир. Бурайа ашаьыдакы ифадя
васитяляри дахилдир:
1) експрессив-кинайяли цсулла инкарлыьын ифадяси;
2) идиоматик ъцмля конструксийалары вя имплисит инкарлыг билдирян контекстуал (риторик) суал ъцмляляри иля инкарлыьын ифадяси;
3) инкар баьлайыъыларлы иля инкарлыьын ифадяси.
1. Експрессив-кинайяли цсулла инкарлыьын ифадяси
Яняняви дилчиликдя инкарлыьын образлы, експрессив-кинайяли ифадя формаларына эениш йер верилмишдир. Инкарлыг яламяти иля ишлянмяйян щяр бир кинайя фигуру лабцд олараг инкари информасийа дашыйыр.
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Мялумдур ки, эениш мянада кинайя ясярин емосионаллыьына, бядии ъящятдян
гцввятлянмясиня, щяр щансы бир щадисянин охуъуйа даща габарыг чатдырылмасына
хидмят едян ифадя васитясидир. Кинайя цчцн характерик ъящят ондан ибарятдир ки,
фикрин ифадя тярзи онун мязмунуна, дахили мянасына гаршы гойулур. Мящз бу
сябябдян дя танынмыш Данимарка дилчиси О.Йесперсен инкарлыг эюстяриъиляринин
ишлянмяси иля образлы - идеоматик инкарлыг ямяля эятирян беля интенсивляшмя цсулуну “васитяли инкарлыг” адландырыр (O.Yespersen, 135). Бу фикрин тяряфдарлары
М.Галкина-Федорук, Д.Н.Шмелев вя диэяр алимлярдир (М.Галкина-Федорук,
266; Д.Н.Шмелев, 96).
Инкарлыьын кинайя йолу иля ифадясиндя интонасийа мцщцм рол ойнайыр. Данышан шяхсин сяс тонундан, еляъя дя мятндян айдын олур ки, бу ъцмляляр кинайяли
тясдиг вя йа инкар мязмуну дашыйыр. С.Абдуллайев гейд едир ки, тясдиг вя инкарын експрессив дяряъялянмя имканынын йаранмасынын да универсиал ифадя
механизми белядир. Синтактик форманын ясас мянасынын нейтраллашмасы, прагматик мяналарын юн плана кечмяси, бунунла да нитгдя севинъ, тяяссцф, щейранлыг,
щейрят, тяяссцф, горху, кинайя вя с. кими ян мцхтялиф емосионал чаларларын, ялавя
информасийаларын щасиля эялмяси цчцн ялверишли нитг мцщити щазырлайыр. Синтактик
форма бцтцн партитур чохсяслилийи иля ишя дцшцр. Емосионал тясир ясас тонла “ялавя
сяслянмялярин” потенсиал гаршылашмасындан йараныр (S.Abdullayev, 163).
Дие бюсе Кюниэин леэте ищр ден Эцртел ум, абер сие зоэ ищн со фест зу, даß
Същнееwиттъщен wие тот щинфиел. “Нун бист ду дие Същюнсте эеwесен?!“, риеф сие
(Griesbach P., 13).
“Ду бист жа волл Стауб унд Същмутз, ду щаст кеине Клеидер унд Същуще унд
wиллст танзен?!“ “Wенн ду дие Линсен ин зwеи Стунден аусэелесен щаст, дарфст ду
митэещен!“ (Griesbach P., 16)
“Туэенд, Еинфалт унд Жуэенд”, декретиерт Эеорэ.“Еинмал верлорен, ние
wиедер зу эеwиннен! Унд wас ист щоффнунэслосер алс Ерфащрунэ. Алтер унд кащле
Ынтеллиэенз?”
“Армут, Кранкщеит унд Еинсамкеит”, ерwидере иъщ унд рцщре (Remarque
E.M., 14).
Кюннте ман ес ниъщт ебенсоэут алс еинен бесондерен Реиъщтум ансещен? Щат
ниъщт жедер нормале Менсъщ ауъщ еин Дутзенд Персюнлиъщкеитен ин сиъщ? Унд ист
дер Унтерсъщиед ниъщт нур дер, дасс дер Эесунде сие унтердрцъкт унд дер Кранке
сие фреилäßт? Wер ист да кранк?! (Remarque E.M., 97)
Азярбайъан дилиндя кинайяли шякилдя тясдиг вя йахуд инкар анлам, ясасян
нягли вя ямр ъцмляляри вастяси иля щяйата кечирилир; мяс.:
Шящла ханым деди:
1.–Ушаьы юзцмцз сахларыг, ...Итдян кцчцк тутмуш олсаг да, йазыг кюрпяйя
юзцмцз эюз оларыг!
2.- Юзцмцз эюз ола билмярик, Шящла ханым?!
3.- Онда сянин лапчынлы Хатунун эюз олар, елями?! (Рящимов С., 343)
Эюрцндцйц кими, икинъи ъцмлядя инкарда верилян ъцмля кинайя формасында
дейилдийи цчцн тясдиг фикир ифадя едир. Бяли, щяр бир ана юз ювладына, юз кюрпясиня
бахар. Цчцнъц ъцмлядя - Шящла ханым лапчынлы Хатунун кюрпяйя баха биляъяйиня
шцбщя иля йанашыр вя еля фикирляшир ки, лапчынлы Хатун ушаьа баха билмяз.
Кинайя вя нифрят мягамында:
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Сизин миллят йолунда кор олан эюзляриниз, аьламайан эюзлярин щамысындан
йахшыдыр (Ъаббарлы Ъ., 47).
Ащ, дейирям, гыра билсям зянъирини яталятин!.. (Вурьун С., 23)
Ким истямяз чарпышмаьы фыртыналарла?! (Вурьун С., 23)
Инамсызлыг, шцбщя, истещза, нифрят, етинасызлыг, гязяб, кин, гям, кядяр, гцсся
вя с. кими щисси мягамларла йахындан баьлылыг вя онлары ифадя етмяк хцсусиййяти
експрессив-кинайяли цсул иля инкарлыьын ифадясиндя ян башлыъа амиллярдян биридир.
Оф... достум, гардашым, хош буйурмусан, Сяндя даь щавасы дуйурам, инан!
– Гонаьа бир бах, щяр йолдан ютяни баша чыхардаг! Киши бу ня ишдир?! Кцсцб эетди
хан?! (Ибращимов М., 289)
Бу ъцмляляр мяна инъяликляриня, емосионал мцнасибят ифадя етмяляриня,
интонасийаларына эюря бир-бириндян фярглянир. Експрессив-кинайяли цсулла инкарлыьын ифадясиня ъанлы данышыг дилиндя вя бядии цслубда даща тез-тез раст эялмяк
олур. Хцсусян йцксяк пафослу романтик ясярлярдя - шеирдя, драм ясярляриндя
бунлар олдугъа чох ишлядилир.
Алман дилиндя експрессив-кинайяли инкарлыьы ифадя едян ъцмлялярин
яксяриййятини нягли ъцмляляр вя йа формаъа суал ъцмлялярини хатырладан нида ъцмляляри тяшкил едир. Суал ъцмляси цчцн характерик олан инверсийадан истифадя олунса
да, нида ъцмляляринин интонасийасы суал ъцмляляриндян фярглянир. Она эюря дя тясдиг ъцмля инкар фикрин, инкар ъцмля ися тясдиг фикрин дашыйыъысы кими чыхыш едир.
Мящз бу сябябдян дя тясдиг фикрин инкар эюстяриъилярля ифадяси мятн дахилиндя
мцяййян емосийа йарадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кинайяли инкарлыьын ифадясиндя екстралингвистик васитя олан эцлцш дя мцяййян рол ойнайыр. Бу, тясдиг ъцмлялярдян сонра бир нечя
дяфя эцлцшцн тякрары олан щалларда баш верир. Бу заман верилмиш ъцмлянин инкари
мязмуну мейдана чыхыр. Бу, алман вя Азярбайъан дилляриня, цмумян бцтцн
дилляря хас олан хцсусиййятдир; мяс.:
Он мин тцмянлик мцлкц олан бир аьанын башынын гиймяти ики йцз тцмян!
ща...ща...ща... (Ибращимов М., 168)
... Ес зоэ дие Беттворщäнэе зурцък унд ерсъщрак, денн дие Эроßмуттер сащ
щеуте эанз фремд аус. „Эроßмуттер, wас щаст ду фцр эроßе Ощрен?“ фраэте
Рюткäппъщен. „Дамит иъщ диъщ бессер щюрен канн“, антwортете дер Wолф.
„Эроßмуттер, wас щаст ду фцр эроßе Ауэен?“ „Дамит иъщ диъщ бессер сещен канн!
wар дие Антwорт. „Эроßмуттер, wас щаст ду фцр эроßе Щäнде!“ „Дамит иъщ диъщ
бессер паъкен канн!“ Унд wас щаст ду фцр еин ентсетзлиъщ эроссес Маул!“ „Дамит
иъщ диъщ бессер фрессен канн!“ (Griesbach P., 19)
Ща, wас щабе иъщ wощл същон щундертмал эесаэт! Бин иъщ денн етwа фцр аллес
верантwортлиъщ!
Wие спäт ист ес эенау?
- Аъщт Ущр унд виерзиэ Минутен.
- Ду мцßтест лäнэст форт сеин.
Щабе иъщ wас эесаэт?!
Щабе иъщ им Същлаф эеспроъщен?!
- Неин.
Гейд етдийимиз кими, инкарлыьын експрессив-кинайяли ифадясиндя интонасийа
мцщцм рол ойнайыр. Инкарын експрессив ифадяси щям садя, щям дя табели мцряк161

Filologiya məsələləri – №3, 2013
кяб ъцмля дахилиндя юзцнц эюстярир. Бу сябябдян дя щаггында данышылан иш, щал
вя щярякятин баш вермя имканы емосионал шякилдя инкар едилир; мяс.:
Еля эюрцрям, сян йаман кюмяк еляйирсян (Щцсейн М., 74).
Бу дцнйайа ня бахдым ки, ня эюрям.
Беш ил ачыб юртдцйцнцз гапылары
Отуз илдир мян ачырам, юртцрям (Ващабзадя Б., 90).
Бу ъцмлядя ифадя олунан фикир белядир: Сянин мяня щеч бир кюмяйин йохдур. Варса да лазымы сявиййядя олмайан кюмякдир.
Истяр експрессив инкарын, истярся дя тясдиг фикрин йаранмасында баш вя йахуд будаг ъцмлянин тясдигдя вя инкарда ишлянмяси чох да юнямли дейилдир. Бу
щалда синтактик конструксийанын лексик тяркиби вя тясирли интенсивлик формалары даща мцщцм рол ойнайыр.
Тясдиг-инкар ъцмля гаршылашмасы иля експрессив инкар вя йа тясдиг фикрин
ифадя имканлары бу дейилянлярля тамамланмыр. Дилдя синтактик ифадя васитяляринин
чохтяряфли кясишмяси нятиъясиндя нитгин коммуникатив характериндян асылы олараг
имплисит тясдиг вя инкар фикир эерчякляшир.
2. Идиоматик ъцмля конструксийалары вя имплисит инкарлыг билдирян
контекстуал (риторик) суал ъцмляляри иля инкарлыьын ифадяси
Идиоматик ъцмля структурлары бирбаша дил системиня дахил олур. Бу сырайа
ашаьыдакы коммуникатив фразеоложи васитяляри эюстярмяк олар.
Алман дилиндя: Ыъщ унд Анэст? Сие унд щеиратен? Ер унд етwас щерэебен?
Wир унд wеинен? Кино унд Арзт? Ер унд Щоъщзеит? Ер ист аллес андере алс Студент!
Фритз ист зу алт, ум сеине Функтион ерфолэреиъщ ерфцллен зу кюннен вя с.
Азярбайъан дилиндя: О щара, биз щара? Ким кимядир? Ким кимин паспортуну
охуйур? Тай щара чатаъаг? Сяня ня дцшцб? Онун ня ишиня галыб? Биз ня, о ня? Ня
юлцмц галыб? Сянин ня дярдиня галыб? вя с.
Мялум олдуьу кими, суал ъцмляляри илк юнъя айдын олмайаны юйрянмяк, башгаларындан ъаваб алмаг мягсяди дашыйыр. Лакин бурада мялумат алмаг мягсяди иля
ишлянян щягиги суаллардан дейил, ясасян риторик суаллардан бящс олунур.
Дилчиликдя риторик суалларын щеч бир ъаваба ещтийаъы олмайан, динляйиъинин
диггятини ъялб етмяк, няйися тясдиг вя йахуд инкар етмяк, гяти щюкмц емосионал
моментля бирляшдирмяк вя с. кими мягсядляр цчцн ишляндийи гейд едилир. Бунлар
ясл щягигятдя контекстуал суал ъцмляляриндян башга бир шей дейилдир.
С.Абдуллайев цмуми суал ъцмляляринин тясдиг вя йахуд инкар мязмун
ифадя етмясини ашаьыдакы кими изащ едир: “Суалын цмуми тотал характери тясдиг вя
йа инкар формалар арасындакы фяргин силинмясиня, онларын суаллыг мязмунун
ифадясиня эюря тянляшмясиня сябяб олур. Тясдиг вя йа инкар форманын ишлянмяси
мцяййян дяряъядя суал ъцмлясинин лексик тяркибиня тясир едир ки, бу да сонра эюряъяйимиз кими, ейни гурулушлу риторик суал ъцмляляриндя експрессивлик дяряъяляринин мцяййянляшмясиндя мцщцм конструктив амиля чеврилир... Тясдиг вя йа инкар
суал ъцмля формаларынын гаршылашмасы тясдиг вя инкар нягли ъцмлялярин гаршылашмасынын там яксини тяшкил едир” (S.Abdullayev, 164-165).
Мялум олдуьу кими, суал ъцмляси тясдигдя ишлядилярся, инкар анламы эерчякляшир вя йа яксиня суал ъцмляси инкарда оларса, тясдиг фикир нязяря чарпдырылыр,
щяр ики щал хцсуси интонасийанын кюмяйи иля щяйата кечирилир; мяс.:
“Wие! Wäре ес мюэлиъщ!” риеф ер аус. “Женер Менсъщ алсо нун еркцщнт сиъщ,
ден Мунд зу юффнен? Дерселбе Мейер, дер мит неунзещн Жащрен дас Зиел дер
162

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Классе ноъщ ниъщт ерреиъщт щатте унд ендлиъщ сиъщ эенютиэт сащ, дреижäщриэ зу
диенен!” (Muschg A., 125)
Wарум wоллт ищр дие 100 Эолдстцъке ниъщт безащлен?
-Щабе иъщ ниъщт алле Раттен эефанэен?!
Ыщр сеид същлеъщте Менсъщен. Ыъщ wилл еуер Эелд ниъщт. Ыъщ същенке ес еуъщ!
(Kaschnitz M.L., 15)
„На, алсо! Унд wас щабен wир щеуте?“
„Унорднунэ, фцнф Миллионен Арбеитслосе, еине Същwинделwиртсъщафт, унд wир
синд еин бесиеэтес Волк“, ерwиедерте иъщ (Remarque E.M., 298).
Сюйцдлц архын суйу азалмайаъаг (Яфяндийев И., 57)
Щцсейнзадяни йола саланлардандыр? Бу да Истанбула эедир? (Ъялал М., 121)
Бярпа дюврцнцн мяктябини бизя мцвяффягиййят щесаб едирсян? (Ъялал М.,
189)
Бу суал ъцмляляри мязмун бахымындан нягли ъцмлялярдян фярглянмир.
Интонасийаны дяйишмякля, онлары асанлыгла нягли ъцмляляр кими ишлятмяк олар. Бу
о демякдир ки, беля ъцмлялярин суал ъцмлясиня чеврилмясиндя щеч бир грамматик
дяйишиклик едилмямиш, сюзлярин сырасы, ялагя васитяляри, бир-бириня мцнасибяти ейни
иля галмыш, йалныз онларын интонасийасы дяйишмишдыр.
З.Будагова риторик суаллары “хябяри тясдиг мязмунлу инкар щюкм“ вя
“хябяри инкар мязмунлу тясдиг щюкм билдирян“ суаллар кими груплашдырыр
(Z.Budaqova, 289).
Ъ.Ахундов ися риторик суаллары синтактик структур вя интонасийа фяргляриня
эюря 3 нювя айырыр:
1) йалныз интонасийа иля ифадя едилян риторик суаллар;
2) мцнасиб интонасийа вя -мы, -ми, -му, -мц суал ядаты иля ифадя олунан
риторик суаллар;
3) мцнасиб интонасийа вя суал сюзляри иля ифадя едилян риторик суаллар.
Ъ.Ахундов гейд едир ки, бу суаллар мцяййян щюкм ифадя етмякля йанашы
бцтцн ъцмля нювляриня - нягли, суал, ямр ъцмлясиня уйьун эяля билир (C.Axundov,
229).
Суал ъцмляляри юз йаранышы нюгтейи-нязяриндян башгасындан ъаваб алмаг
мягсяди иля ишлядилмиш олса да, эениш мятндя бу ъцмлялярдян, башга мягсядляр
цчцн дя истифадя едилмишдир. Суал ъцмляляринин еля формалары вардыр ки, онлар
ъаваб алмаг мягсяди иля ишлядилмир; мяс.:
Ким билир нечядир дцнйанын йашы? (Вурьун С., 248 )
Айрылармы кюнцл ъандан? (Вурьун С., 95)
Бу ъцмляляр бир шейи мцяййянляшдирмяк, юйрянмяк цчцн дейил, мцяййян
бир шейи тясдиг вя инкар етмяк цчцн ишлядилмишдир. Биринъи ъцмля Дцнйанын нечя
йашы олдуьуну щеч кяс билмир, икинъи ъцмля Кюнцл ъандан айрылмаз мянасында
ишлянмишдир.
Беля ъцмлялярдян бядии ясярлярин дилиндя даща чох истифадя едилир. Онлар
ясярин тясир гцввясини артырыр вя динляйиъини, охуъуну дцшцнмяйя сювг етмяк
мягсяди дашыйыр.
Истяр алман, истярся дя Азярбайъан дилиндя щям цмуми, щям дя хцсуси
суаллы риторик суаллара раст эялирик.
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Хцсуси суал ъцмляляриндя йалныз тясдиглик-инкарлыг гаршылашдырылмасы
мювъуд олмур. Беля ъцмлялярдя тясдиг-инкар гаршылашдырылмасы иля йанашы, суал
явязликляринин инкар явязликляриня транспозисийа олунмасы да баш верир; мяс.:
“Унсер Фещлер ист, дасс wир wедер wирклиъщ думм ноъщ wирклиъщ эесъщеит
синд. Ыммер со дазwисъщен, wие Аффен ин ден Äстен. Дас маъщт мцде унд
манъщмал трауриэ. Дер Менсъщ муß wиссен, wощин ер эещöрт“.
„Татсäъщлиъщ?” (Remarque E.M., 76)
“Аъщ? Щерр Лощманн? Синд сие ауъщ wиедер им Ланде?“
„Wенн иъщ дадуръщ ниъщт Ыщр Миßфаллен ерреэе, энäдиэе Фрау?“
„Wиесо денн. Абер wо щабен Сие блоß Ыщрен Фреунд эелассен?“
„ Спреъщен Сие вом Элафен Ертзум? Нун, дер щат сеине еиэенен Wеэе…
Абер эещен ниъщт wеитер, энäдиэе Фрау?“
„Со? Унд wас маъщт ер денн фцр эеwющнлиъщ, Ыщр Фреунд?“ (Mann Th., 222)
Аъ олдуьунузу мяня ня цчцн яввялдян демирдиниз? (Щцсейн М., 34)
Бу сюзлярин щансы онун щягиги етигадыны ифадя едирди? (Ибращимов М., 234)
Ким сянин вердийин язаблара дюзяр?! (Ямиров Ъ., 198)
Суал интонасийасы васитясиля ямяля эялян суал ъцмляляри иля суал ядаты
васитясиля ямяля эялян суал ъцмляляри арасында цмуми ъящятляр дя вар; мяс.:
Сиз дя эяляъяксиниз?; Сиз дя иштирак едяъяксиниз? ъцмляляриня ъаваб олараг
“бяли”, “щя” йахуд “хейр”, “йох” кими гыса, лакин щямин ъцмлянин тяляби
нюгтейи-нязяриндян там ъаваблар вермяк мцмкцндцр.
Мисаллардан да эюрцндцйц кими, суал-ъаваб гаршылашмаларында инкар
бязян йалныз йох, хейр вя башга сюз-ъцмля иля, бязян дя щямин фикир ялавя
ъцмляляр васитясиля реаллашыр.
3. Инкар баьлайыъыларлы иля инкарлыьын ифадяси
Алман дилиндя ян чох ишлянян инкар баьлайыъылары координатив wедер...ноъщ
(wедер-wедер) баьлайыъысыдыр. Будаг ъцмлялярдя ишлянян ощне дасс, алс дасс,
ан/статт дасс баьлайыъылары бу сырайа дахилдир. Бир сыра мясялялярдя бунлара
еквивалент олан ощне зу, ан/статт-зу формалары да баьлайыъылар кими гейд олунур.
“Сеи унбесорэт, Ватер, иъщ фалле ниъщт дуръщ, wедер ин дер Същуле ноъщ ин дер
Еще. Али Кщан wирд мир ин беидем щелфен“ (Kurban S., 111).
Абер дас Кинд, дас иъщ вон дир траэе, солл wедер еин Кинд дер Wцсте ноъщ еин
Кинд дес Сандес wерден, сондерн еинфаъщ дас Кинд вон Али унд Нино (Kurban S.,
255).
Дас Буъщ эибт ес wедер ин дер Университäтс-Библиотщек, ноъщ ист ес ин дер
Ынститутс-Библиотщек воррäтиэ (Mann Th., 279).
Дер Директор ентсъщеидет аллес селбер, анстатт сеине Митарбеитер
митентсъщеиден зу лассен.
Дер Директор ентсъщеидет аллес селбер, анстатт даß сеине Митарбеитер
митентсъщеиден дцрфен (Remarque E.M., 377).
Ыщр редет, ощне даß ирэенд жеманд дарцбер наъщэедаъщт щäтте (Gernhardt R.,
225).
Азярбайъан дилиндя ня баьлайыъысы щямишя ян азы ики дяфя тякрар ишлядилир, бу
баьлайыъы да бир сыра башга баьлайыъылар кими да/дя, вя ки баьлайыъыларынын
мцхтялиф тяркибдя йанашмасы йолу иля юзцнцн мцряккяб вариантларыны ямяля эятирир. Ня...ня баьлайыъысы щям щямъинс цзвлц ъцмля дахилиндя, щям дя мцряккяб
ъцмлядя ишлядиляряк инкар фикир йарадыр. Бу заман инкар баьлайыъысы ъцмлядя ифа164
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дя олунан щюкм - ъцмлянин хябяри иля ялагядя олур вя бу щюкмц инкара чевирир.
Беля щалларда ъцмлянин хябяринин щям тясдиг, щям дя инкарда ишляндийиня раст
эялмяк олур; мяс.:
Бир дя ки, мян щеч вахт ня ашыг, ня дя шаир башы вурмамышам, вурмарам да.
Вер мяня гулдур, рцшвятхор, анасынын ямъяйини кясян, гиймя-гиймя доьруйум
(Кяримзадя Ф., 211).
Шейбани ханын елчисини яввяла бурахмалысыныз. Мирзянин ня торпаьы вар, ня
хязиняси, ня щакимиййяти, ня дя ки, тахт-таъы ...( Кяримзадя Ф., 194)
Ня аь вар, ня дя гара, зира аьда гара бяргярардыр, гарада да аь (Гурбан С.,
128).
Бу баьлайыъы ъцмлянин щямъинс цзвлярини вя табесиз мцряккяб ъцмлянин
тяркиб щиссялярини баьламаьа хидмят едир:
Сян еля адамсан ки, ня исмят, ня иззят, ня дя гейрят билирсян (Ямиров Ъ., 31)
Ахшамлар щеч йана эетмяйяъяйям. Щеч йана! Ня кинойа, ня дя рягся, ня
консертя, ня футбола (Ямиров Ъ., 84).
Ня Зярбаб, ня Эцлназ, ня дя Сяадят ханымдан бир хябяр эялди (Ибращимов
М., 9).
Гейд етдийимиз кими, бу баьлайыъы хябяри фелин тясдиг формасында олан
ъцмляляря инкарлыг мязмуну вердийи кими, хябяри фелин инкар формасында олан
ъцмлялярдя дя инкарлыг мязмунуну сахлайыр.
Ня сялигян вар, ня дя мядяниййятин (Ямиров Ъ., 47 ).
Ня яйинляринин палтарыны йетиря билирям, ня дя чюряклярини (Ибращимов М.,
12).
Иш еля эятирди ки, Рита Зющрабы ня автобусда, ня дя машындан дцшян заман
эюрмяди (Ямиров Ъ., 59).
Верилмиш биринъи ики ъцмлядя ня баьлайыъысы хябяри фелин тясдиг формасында
олан ъцмляляря инкарлыг мязмуну вердийи щалда, сонракы ики ъцмлядя хябяри фелин
инкар формасында олан ъцмлялярдя инкарлыг мянасыны сахламышдыр.
Бязян ня баьлайыъысынын иштирак етдийи ъцмлянин хябяринин инкар формасында
олмасына етираз едилир, бу щалы бязи дилчиляр грамматик норманын позулмасы кими
изащ едирляр. М.Ширялийев вя А.Асланов ня, ня дя баьлайыъысынын дахил олдуьу
ъцмлянин хябяринин йалныз тясдигдя ишляня билмяси фикрини иряли сцрцрляр. Щятта А.
Асланов беля ъцмлялярдя хябярин инкарда ишлядилмясини щям цслуби, щям дя мянтиги ъящятдян дцзэцн щесаб етмир (A.Aslanov, 41).
Лакин С.Абдуллайев, Б.Мяммядов, Ъ.Ъяфяров ися щяр ики ифадя
вариантынын мцмкцн олдуьуну гейд едирляр. М.Щцсейнзадя гейд едир ки, инкарлыг билдирян -ма/-мя шякилчиси иля ишлянян фелдян сонра ня, ня дя сюзлярини ишлятмяк
олар, чцнки беля щалларда ня инкарлыг билдирмир, ня... ня баьлайыъы кими ишляниб да,
дя баьлайыъысыны явяз едир (S.Abdullayev, 48; B.Məmmədov, C.Cəfərov, 22;
M.Hüseynzadə, 146-148).
С.Абдуллайев ися “Мцасир алман вя Азярбайъан дилляриндя инкарлыг
категорийасы” адлы ясяриндя ня баьлайыъысынын дахил олдуьу ъцмлянин предикатынын
инкарда ишлядилмясинин 14 факторуну эюстярмишдир (S.Abdullayev, 108-112). О,
ня...ня баьлайыъылы ъцмлялярин тясдигдя вя инкарда ишлянмяси вязиййятлярини
функсионал-цслуби вариантлар кими изащ едир.
Тцрк дилинин мяшщур тядгигатчысы А.Н.Кононов да не...не баьлайыъылы
ъцмлянин хябяринин щям тясдигдя, щям дя инкарда ишляндийини гейд едир
(A.Kononov, 498-499).
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Инэилис дилиндя инкар модаллыьы неитщер...нор баьлайыъылары иля ифадя олунур.
Бунлар синоним мязмунлу баьлайыъылардыр. Азярбайъан дилиндя бунлара
сюздцзялтмя бахымындан ялагядар олан ня...ня дя баьлайыъылары мцвафиг эялир
(F.Cahangirov, 260).
Азярбайъан дилиндя ня...ня баьлайыъысы щямъинс цзвлярин гаршысында ишляняркян йа хябяря аид мцяййян субйект, йа мцбтядайа аид мцяййян иш, щярякят, йа
мцяййян яламятли яшйа, йа мцбтядайа аид обйект, йа да иш вя щярякятин мцяййян
заманы, мяканы вя с. инкар едилир; мяс.:
Дашын цзц йаман сойуг олур, ня эцняш шцасы иля гызыр, ня дя инсан щяниртиси иля
(Кяримзадя Ф., 7).
Ахшама гядяр ня Эцлсабащ арвад, ня дя Рцхсара эюрцндц (Сямядоьлу Й.,
220).
Демяли, ня...ня баьлайыъысынын ялавя инкарлыг васитяляри иля ишлянмяси
Азярбайъан дилинин полинегатив гурулушундан иряли эялир вя бу да йалныз инкар
мязмунун даща да гцввятляндирилмясиня хидмят едир.
Инкар баьлайыъыларынын ишлянмя имканлары щяр бир дилин структур нормасыдыр.
Мясялян, инэилис дили мононегатив дил олдуьуна эюря неитщер...нор инкар баьлайыъысы
айрылыгда эютцрцлдцкдя ъцмляни инкарлашдыра билир вя ъцмлянин предикаты тясдигдя
ишлядилир.
Неитщер тще теаъщер нор тще студентс wере ат тще йесдердай`с меетинэ.
Щятта мононегатив диллярдя цслуби хцсусиляшдирмя мягамында инкар
баьлайыъылы гурулушун дахил олдуьу ъцмлядя икинъи инкарлыг яламятинин ишлянмя
имканы йараныр. Мясялян, алман дилиндя wедер...ноъщ инкар баьлайыъысы аффектив
инкарлыг баьлайыъысындан сонра эялярся, щямин баьлайыъы иля диэяр инкарлыг васитясинин говушуьу йараныр (S.Abdullayev, 110-111).
Армут wар щиер ниъщт нур „кеине Същанде“, мещр, сондерн wедер Ещре ноъщ
Същанде (Gruber R.P., 58).
Ашаьыдакы ъцмлядя биз wедер...ноъщ инкар баьлайыъысынын ъцмлянин
яввялиндя вя ортасында эялдийи щяр ики щалда ъцмлянин мцбтядасы иля ишляндийини
эюрцрцк. Мцг.ет:
wедер им Ворфелд
wедер им Миттелфелд
/ Дас Буъщ эибт ес wедер ин дер
/Wедер ист дие Ворлесунэ
аусэефаллен, ноъщ wурде дие
Университäтс-Библиотщек, ноъщ
Спреъщстунде верлеэт, обwощл
ист ес ин дер Ынститутс- Библитщек
дие Дозентин дие Эриппе щатте/
воррäтиэ/
Алман дилиндя соwощл...алс ауъщ баьлайыъысынын инкар гаршылыьы кими
wедер...ноъщ баьлайыъысы ишлядилир.
Щяр ики баьлайыъы ъцмляляри вя щямъинс цзвляри инкарлыг ъящятдян бир-бириня
баьлайыр. Щяр ики дилдя бу инкар баьлайыъылар аид олдуглары ъцмля цзвляринин
гаршысында ишлянир, йяни юн мювгедя олур. Азярбайъан дилиндя бу баьлайыъынын
ишляндийи ъцмлядя ялавя инкарлыг яламятинин олмасына раст эялинирся, алман
дилиндя буна ещтийаъ эюрцлмцр. Бу да алман дилинин мононегативлийиндян,
Азярбайъан дилинин ися полинегатив дил типиня дахил олмасындан иряли эялир.
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА
Açar sözlər: XVIII əsr rus ədəbi dili, tabeli mürəkkəb cümlələr, xəbər-obyekt
münasibəti, əlaqə vasitələri, bağlayıcı və bağlayıcılı sözlər, sintaktik sistemin dəyişməsi və inkişafı.
Ключевые слова: русский литературный язык XVIII века, сложноподчиненные предложения, изъяснительно-объектные отношения, средства связи, союз и союзные слова, изменение и развитие синтаксической системы.
В статье рассматриваются некоторые изменения в синтаксическом строе
сложноподчиненного предложения на языковом материале двух соседствующих эпох: петровской и екатерининской. При этом имеется в виду, что
первая заложила некоторые тенденции, которые выжили и устоялись во второй, а вторая освободилась от постепенно отмирающих в грамматическом
строе древних средств синтаксической связи [1; 2].
В качестве предмета настоящего исследования были избраны средства
синтаксической связи в сложном предложении с изъяснительно-объектными
отношениями в русском литературном языке XVIII века.
Как известно, небывалая для России ломка старых отношений и норм,
вызванная реформами Петра, привела к зарождению новых, более сложных
политических и деловых связей, что не могло не отразиться на общественном
сознании и, соответственно, на синтаксическом уровне языка. В частности,
это выразилось в исчезновении архаических подчинительных союзов и союзных слов, которые были характерны для древнерусского языка (оже, како),
стали единичными, а к концу XVIII века исчезли случаи употребления союзов
яко, дабы, якобы. С другой стороны, появляются и расширяют круг своего
употребления измененные формы, а также новые союзы и союзные слова
будто, сколько, зачем.
Материалом для рассмотрения послужили синтаксические конструкции
«Книги о скудости и богатстве» И.Т.Посошкова и «Путешествия из Петербурга
в Москву» А.Н.Радищева. Выбор этот объясняется тем, что оба произведения
являются ярким отражением синтаксического строя языка своего времени.
Язык «Книги о скудости и богатстве» (далее – Книга…) находился как
бы в стадии переходного этапа от древнерусского к новому русскому, т.е. в
периоде становления нового языка, окончательно освободившегося от старославянского господства, впитавшего из старославянского лишь то, что было
понятно, живо, отражало культурную традицию прошлого и было необходимо
для литературного языка и его стилей. Отражая типичные элементы делового,
а также зарождающегося публицистического стиля XVIII в., он иллюстрирует
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уже отжившие или отживающие консервативные формы. Язык же «Путешествия из Петербурга в Москву» (далее – Путешествие…) явился свидетельством
длительного и сложного процесса, начавшегося в середине века и вошедшего
в историю под названием эпохи становления русской нации и общенациональных норм литературного языка.
Синтаксическая система русского языка постоянно изменяется, становясь в результате более четкой, более приспособленной для выражения самых
сложных понятий. Это относится в полной мере и к такой категории синтаксиса русского языка, как изъяснительно-объектные предложения.
Как полагают исследователи исторического синтаксиса русского языка,
решающей предпосылкой, которая привела к возникновению сложноподчиненных конструкций под влиянием общего стремления к четкости высказывания, была «чрезмерная многозначность (многофункциональность) тех синтаксических конструкций, которые использовались раньше для выражения действий или состояний, осмысливающихся в зависимости от других действий и
состояний» [2, с. 84]. А так как старые конструкции не имели формальных
средств для передачи конкретного характера объектных связей между связанными действиями и состояниями, то с целью придания высказываемой сложной мысли большей выразительности они уточнялись специальными указательными словами местоименного и местоименно-наречного характера. Постепенно определенные категории употреблявшихся таким образом местоимений и местоименных наречий стали получать функции формальных показателей конкретного характера смысловой зависимости одного несамостоятельного высказывания о действии или состоянии от другого, т.е. превращаться в
относительные слова и подчинительные союзы.
Одним из наиболее древних по своему образованию типов сложноподчиненных предложений были предложения с изъяснительно-объектными отношениями, широко представленные в памятниках XV-XVII вв. Структура их
в основном оформилась к началу письменного периода языка. Дальнейшее
развитие этого типа сложноподчиненных предложений в истории языка
связано главным образом с изменением в составе средств связи. Так, благодаря усовершенствованию структуры сложноподчиненных предложений, которое сопровождалось увеличением степени зависимости придаточной части
от главной, отпала потребность в сочинительных союзах, «скреплявших» части сложноподчиненного предложения. Одной из характерных черт предложений данного типа являлось наличие большого количества союзов и союзных
слов, которые присоединяли придаточные части при отсутствии структурного
многообразия. В дальнейшем развитии системы подчинительных союзов наблюдается отбор союзов из числа имеющихся и вновь возникающих, так как
«для всех восточнославянских языков характерно стремление освободиться от
многозначности союзов, от союзов-омонимов, стремление уточнить и дифференцировать функции союзов» [1, с. 87].
Категория подчинения в синтаксических конструкциях исследуемых
произведений выражается группой следующих подчинительных союзов и
союзных слов: яко, что, чтобы, как, дабы, будто, ли, сколь, сколько, како,
якобы, куда, почему, зачем. Основное значение всей этой группы определяет169
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ся смысловыми отношениями между синтаксическими единицами, которые
связываются этими союзами и союзными словами [3; 4]. Изъяснение того, что
говорящий увидел, услышал, сказал, подумал, почувствовал, вспомнил или забыл, вообразил, представил, или того, что он требует, просит, что хочет или
не хочет, чего боится, опасается и т.д., определяет сущность изъяснительных
лексических значений подчинительных союзов и союзных слов. Например:
Вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек (Путешествие…, с.
62); Боится оно (мучительство) даже посторонния тревоги, желало бы, чтобы
везде одинаково с ним мыслили (Путешествие…, с. 117); … а другой брат сидел на Вышнем Волочке и сказывал о себе высоко, будто они по имянному
его императорскаго величества указу в судьи пожалованы (Книга…, с. 97);
Скажи по истине, не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели
отпустить в службу (Путешествие…, с. 99).
Во всех этих предложениях подтверждается тесная связь между лексическим значением изъяснительных союзов и их синтаксической функцией,
замена другими союзами без изменения смысла предложений невозможна.
Предположение об изменении и постепенном усовершенствовании
синтаксических средств связи подтверждается следующими наблюдениями.
У Посошкова наиболее распространены конструкции с архаическими
подчинительными союзами и союзными словами дабы, яко, но почти не
встречается распространенный в древнерусском языке союз оже.
А у Радищева начинают широко применяться конструкции, в которых
функцию изъяснительного союза выполняет вопросительная частица ли, а
также изъяснительный союз будто, ранее уступавший союзу якобы.
Церковнославянский союз яко является основным средством связи,
изъясняющим, как правило, сказуемое главной части без дополнительных
средств – коррелятов, которые, как известно, становятся носителями более
тесных смысловых отношений между частями сложноподчиненного предложения:
И аще судья не погрешит в суде, то паче поста и молитвы поможет ему
правосудие его, писано бо есть, яко правда избавляет от смерти (Книга…, с.
55); Святый апостол Павел глаголет, яко страшно есть впасти в руце бога жива (Книга…, с. 60); Сам господь бог рек, глаголя, яко один раб не может дву
господам служить (Книга…, с. 114); Слышно бо о них, яко всякому правлению у них ясно и праведно, паче немецкаго правления (Книга…, с. 81).
Из приведенных примеров видно, что употребление союза яко было ограничено жанрами художественного стиля. Этот союз употреблялся в основном в произведениях художественной и полемической литературы, отличавшейся приподнято-торжественным, риторическим стилем.
Что касается союза дабы, который встречается довольно часто у Посошкова и отсутствует у Радищева, то можно заметить его употребление в предложениях с ирреальной модальностью объекта. Это, в основном, предложения
типа:
Судье ни о чем не подобает у бога просити, токмо о том, дабы бог ему
открыл, како между людьми божими суд правдив судити… (Книга…, с. 55).
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Особенностью структуры этого предложения является то, что сказуемое
в придаточной части выражается глаголом прошедшего времени, восходящим
к сослагательному наклонению, которое придает предложению ирреальное
значение. Частица бы сослагательного наклонения входит в состав союза
дабы, и указанный союз вносит в изъяснительное «значение предложения дополнительный модально-смысловой оттенок волеизъявления, пожелания» [5,
с. 79]. Кроме того, коррелят о том теснее устанавливает связь между главной
и придаточной частями, уточняя значение придаточного. Как было уже замечено, у Радищева не встречаются конструкции с союзом дабы. Его полностью
вытеснил союз чтобы, вносящий в предложение те же дополнительные модально-смысловые оттенки. Как и в современном русском языке, круг глаголов,
при которых возможен этот союз, был семантически ограничен. Необходимо,
чтобы в главной части сказуемое было выражено глаголами со значением побуждения, желания, например:
Священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещены… (Путешествие…, с. 165). Круг глаголов, ограниченный определенной
семантикой (глаголы волеизъявления), мог расширяться 1) при помощи коррелята, играющего роль дополнительного средства связи: Или блаженство граждан в том почитаем, чтобы полны были хлеба наши житницы, а желудки были пусты? (Путешествие…, с. 144); 2) при отрицании в главной части: Я не
могу поверить …, чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому
какому-либо существу, а не к тебе (Путешествие…, с. 84).
А.М.Пешковский определял значение придаточного с союзом чтобы
при отрицании как «изъяснение – возможность» и отмечал, что в этом случае
«значение союза что настолько преобладает над значением сослагательного
наклонения, что здесь мы видим изъяснительное чтобы» [6, с. 482].
Косвенно-вопросительные изъяснительно-объектные предложения,
оформленные с помощью вопросительной частицы ли и приближающиеся к
современным, находим преимущественно у Радищева. В модальном плане им
соответствуют самостоятельные вопросительные предложения. В качестве
опорных слов в главной части обычно используются глаголы ведать, знать,
просить, рассматривать, опрашивать, смотреть и некоторые другие. Особенностью структур данного типа предложений является то, что вопросительная частица ли всегда стоит за логически выделяемым словом, которое выносится в начало придаточной части. В качестве такого логически выделяемого
слова чаще всего выступает глагол. Например:
Я хотел знать, есть ли у тебя отец, мать (Путешествие…, с. 122); Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро или же в следующую ночь
паки топила баню для путешественника (Путешествие…, с. 119).
Для изъяснения действий, происходящих не реально, а предположительно, а также при передаче чужой речи для выражения недостоверности, употребляется союз будто. В первой половине XVIII в. этот союз еще
не входит в группу основных изъяснительных союзов, поэтому у Посошкова
случаи его употребления единичны, например:
… и о таковой их скудности чаю, что никто великому государю не донесет, но, чаю, доносят, бутто вси сыти и всем довольны (Книга…, с. 42);
171

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Казалось, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи (Путешествие…, с. 88).
Подтверждение предположения об относительно редком использовании
союза будто в значении изъяснительного находим у В.И.Кодухова, который
отмечает, что изъяснительный союз будто появился в языке позднее других
изъяснительных союзов. Он возник путем слияния глагольной формы будь и
местоимения то. Лишь во второй половине XVIII в. союз будто входит в
группу основных изъяснительных союзов [7, с. 225].
Анализируя язык «Книги…» и «Путешествия…», замечаем, что у
Посошкова почти не встречаются конструкции с како в роли союзного слова,
соединяющего части сложного целого. Вместо него начинает употребляться
вопросительно-относительное наречие как в роли синтаксического средства
связи. У Радищева это союзное слово получило еще большую степень распространенности. Например:
А по полудни бы те другие учителя, иже божественнаго писания искусни, учили б их страху божию и книжном чтению и церковному обхождению,
паче того, как бога знать и как его почитать, как к нему молитвы свои
приносити, … как к богу ум свой возводити и детей своих духовных пасть…
(Книга…, с. 27); Вещайте, как душа действует на душу, какое между безвещественностей есть прикосновение (Путешествие…, с. 208).
Своеобразие этих конструкций заключается в том, что союзные слова,
выполняющие функции средства связи изъясняющего и изъясняемого, вносят
в семантику предложения дополнительные значения, указывающие на обстоятельства совершения действия. Например:
Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами (Путешествие…, с. 85). Ср.: Из сего судить можешь, каким образом он обходился с
крестьянами;
А их бы обличить и научить, как им жить… (Книга…, с. 22). Ср.: А их
бы обличить и научить, каким образом им жить…
Что касается союзного слова сколько, то в роли изъяснительного средства связи оно встречается только в «Путешествии…»:
Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор
Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество (Путешествие…, с. 45).
У Посошкова же встречается только архаическое колико:
Лекарственную материю сыскал я, нарицаемую гум съфаятум и не вем,
колико ее за морем… (Книга…, с. 150); Выбрать к тем делам правителей
добрых… и приказать им осматривать разумно и сметить, колико на коей
работе тримесячные работники в бытность свою зделали (Книга…, с. 206).
Как видно, во всех трех примерах, помимо основного значения,
присутствуют дополнительные значения совершения действия, оттенки меры,
вносимые использованием в качестве изъясняющих средств союзного слова
сколько (колико). Придаточные части отвечают на вопросы «как много?» и «в
какой степени?».
И, наконец, у Радищева встречаем современное зачем, выполняющее
функцию изъяснительного союзного слова:
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Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его,
чтобы он разбудил… (Путешествие…, с. 54).
Предположения об исторически сложившихся изменениях в системе
синтаксических средств связи сложного предложения с изъяснительнообъектными отношениями, исследованные на примере конструкций
произведений двух различных эпох, подтвердились. В частности, мы пронаблюдали исчезновение таких архаических подчинительных союзов и союзных
слов, как яко, дабы, якобы, како, колико и расширение круга употребления измененных форм, а также новых союзных слов: что, чтобы, будто, как,
сколько, зачем.
Необходимо отметить, что материал данного исследования не дает окончательного и полного решения этого вопроса. Проблемы, затронутые в этой
статье, требуют дальнейшего глубокого изучения, охватывающего больший
по объему языковой материал.
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XVIII əsr rus ədəbi dilində xəbər budaq cümləli tabeli
mürəkkəb cümlələr
Xülasə
Məqalədə XVIII əsr rus ədəbi dilində xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlələrdə əlaqə vasitələri tədqiq edilir. Pyotr və Ekaterina dövrlərinin dil
materialları müqayisə edilir və bəzi sintaktik dəyişikliklər şərh edilir. Tabeli
mürəkkəb cümlələrin inkişafı onların əlaqə vasitələrinin tərkibində dəyişikliklərlə
bağlıdır. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcının yox olması və ya yenidən
işlənməsi xüsusi maraq doğurur.
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“Pushkin’s attitude to the Russian vocabulary”
Summary
In Pushkin’s works the meet words from different languages – France, English, German and Latinas. In the article the interrelation between the Russian and
foreign words is analyzed. Within the discoing the idea exits with is focused, the
expressiveness of the text is intensified. Based of these facts the Russian lexis is
described within the gene red Europe context.
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ÇОХMƏNАLI SÖZLƏRİN İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİSİ
Аçаr sözlər: semantika, differensial kontekst
Key words: semantic, differential context
Ключевые слова: семантика, дифференсиал контекст
Çохmənаlı sözləri bir dildən bаşqа dilə tərcümə еdərkən оnlаrın həmin dildə
hаnsı mənаdа fikri dаhа düzgün ifаdə еtdiyinə diqqət yеtirmək lаzımdır. Оrijinаl ilə
аdеkvtlığı təmin еtmək üçün müəllim dərs prоsеsində çохmənаlı sözlərin bütün mənаlаrı içərisindən kоntеkstə uyğun ən dоğru vаriаntı sеçməyi bаcаrmаlıdır.
Bаşqа hаllаrdа, əksinə, аzərbаycаn sözləri ilə müqаyisədə ingilis sözləri sеmаntik qеyri diffеrеnsiаl hаlа məruz qаlırlаr, məsələn:
Stоvе – sоbа, plitə (mətbəх)
Bud – tumurcuq (аçılmаmış yаrpаq), qönçə (аçılmаmış çiçək)
Cоld (isim) – sоyuqdəymə, zökəm
Chеrry – аlbаlı, vişnə
Strаwbеrry – çiyələk, yеr mоruğu
Stоry – hеkаyə, pоvеst
Pоеm – Şеr, pоеmа
Bluе – göy, mаvi
Stаlе – bоyаt, köhnə (çörək)
Crisp – хışıldаyаn (qаr hаqqındа), təzə (tərəvəz hаqqındа), qохulu (hаvа
hаqqındа), kövrək (pеçеnyе hаqqındа)
Tо mаrry – еvlənmək, ərə gеtmək
Tо wаsh – yumаq, yumаq (аğ və pаrçаdаn оlаn əşyаlаr hаqqındа)
Yахşı оlаr ki, qеyd еdək ki, vеrilən hаldа söhbət sözlərin çохmənаlılığındаn
gеtmir; təsdiq еtmək оlmаz ki, аzərbаycаn sözləri əl və аyаq iki mənа, yахud ingilis
sözü chеrry iki - fərqli аlbаlı və vişnə mənаsınа mаlikdir. Yuхаrıdа göstərilən hаllаrdа bu sözlər аncаq bir mənа dаşıyır (bununlа еyni zаmаndа оnlаr həmçinin bаşqа
mənаyа dа mаlik оlа bilərlər; bеlə ki, аzərbаycаn əl sözü həmçinin hаkimiyyət,
dəstхətt, imzа, təsir və sаirə kimi də mənаlаrа mаlikdir), bu mənаlаrın həcmi dаhа
gеnişdir, nəinki оnlаrın digər dillərdə uyğunluqlаrı. Bununlа dа bахdığımız hаl
prinsipiаl оlаrаq о biri hаllаrdаn fərqlənir, bеlə ki, bir sözün müхtəlif mənаlаrındа
оnlаrdаn birinin müхtəlif sözləri uyğun оlur, məsələn, аzərbаycаn qurbаn sözünə
«bаşqаsının ucbаtındаn ziyаn çəkmiş yахud həlаk оlmuş аdаm», ingilis victim sözünə, lаkin «Аllаh nаminə pаy, bəхşiş qurbаn vеrilmiş əşyа yахud vаrlıq» kimi və
«bir şеydən nəyə görə isə, könüllü imtinа еtmək» - ingilis sаcrificе sözünə uyğundur.
Düzdür оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, həmişə çохmənаlılığı və sеmаntik
qеyri diffеrеnsiаllığı ciddi məhdudlаşdırmаq оlmаz. Bеlə ki, tаmаmilə аydın dеyil
ki, аzərbаycаn fеli üzmək və оnа uyğun ingilis sözləri swim, flоаt və sаil sözləri
аrаsındаkı münаsibəti nеcə izаh еtmək оlаr. Bеlə sаymаq оlаr ki, üzmək – birbаşа
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üç mənаyа mаlik sözdür: 1) bədənin müхtəlif hərəkətləri vаsitəsi ilə suyun üzərində
qаlmаq; hərəkət еtmək, insаn və hеyvаnlаr hаqqındа; 2) su istiqаmətində hərəkət
еtmək, ахmаq; 3) su səthi üzərində хüsusi vаsitələrlə, mаşın, qurğu və sаirənin
köməyi ilə yеrləşmək, (gəmilər hаqqındа);.
Bеlə izаh vаsitəsi ilə swim, flоаt və sаil ingilis sözləri аzərbаycаn sözünə üç
müхtəlif mənаdа uyğun gəlirlər. Bundаn bаşqа bеlə izаh dа оlunа bilər ki,
аzərbаycаn fеli üzmək hər üç hаldа еyni «sudа hərəkət еtmək» mənаsı dаşıyır. Bizə
еlə gəlir ki, bu dаhа düzgün izаhdır.
Bu hаldа аzərbаycаn üzmək sözünün yuхаrıdа göstərilən üç ingilis fеlinin
müqаyisəsinin sеmаntik qеyri diffеrеnsiаllığındаn dаnışmаq оlаr. Bu sözlərdən hər
biri öz sеmаntik strukturundа, аzərbаycаn sözünün məzmunundа mövcud оlmаyаn
əlаmətə mаlikdir. Əslində bеlə mübаhisəli hаllаrın mövcud оlmаsınа bахmаyаrаq,
çох mənаlılıq аnlаyışı və mənа qеyri diffеrеnsiаllığı çох dəqiq fərqlənir.
Müхtəlif dillərdə işаrələrin sеmаntik strukturlаrı аrаsındаkı münаsibətin
tədqiqаtı zаmаnı yuхаrıdаkındаn dаhа mürəkkəb və mənа qеyri diffеrеnsiаllığı
hаllаrınа rаst gəlmək оlаr. Məsələn, pеndir və kəsmik аzərbаycаn sözləri və chееsе
və cоttаgе chееsе ingilis sözləri аrаsındаkı münаsibətə bахаq. İlk bахışdаn ingilis
sözləri (nəzərə аlmаsаq ki, chееsе ingilis dilinin аrа sözləri аrаsındа bаşqа mənаyа
dа mаlikdir) аzərbаycаn sözlərinin tаm sеmаntik еkvivаlеntidir. Əslində burаdа
dаhа mürəkkəb münаsibətlər vаr: İngilis dilində cоttаgе chееsе – chееsе sözünün
müхtəlif bir fоrmаsıdır. Lаkin kəsmik pеndirin mövcud fоrmаsı dеyil. Düzdür,
аzərbаycаn dilində dеmək оlаr ki, Bu pеndir dеyil, kəsmikdir. Sаtışdа nə pеndir, nə
də ki kəsmik yох idi. Аncаq ingilis dilində It is nоt chееsе but cоttаgе chееsе,
nеcthеr chееsе nоr cоttаgе chееsе və sаirə dеmək оlmаz. Bеləliklə, chееsе ingilis
sözü, аzərbаycаn sözü kəsmik və pеndir sözləri ilə müqаyisədə tаmаmilə sеmаntik
qеyri diffеrеnsiаldır. Bахmаyаrаq ki, ingilis dilində хüsusi sözbirləşmələri vаr ki,
аzərbаycаn pеndir sözünə tаm sеmаntik uyğun gəlir.
Охşаr bаşqа nümunələr də gətirmək оlаr ki, хüsusi mеtаllurq tеrmini оlаn
аzərbаycаn sözü dəmir və yахud çuğun iki müхtəlif mеtаl növü kimi izаh оlunur.
Dəmir və çuğun istеhsаlı. İngilis sözü irоn dəmir аdı kimi, çuğun аdı kimi qеyri
diffеrеnsiаl dеyil, bахmаyаrаq ki, ingilis dilində cаst irоn sözbirləşməsi mövcuddur
ki, bu dа rеfеrеnsiаl mənаsınа görə аzərbаycаn sözü çuğunа uyğun gəlir. Lаkin
dəmir növü оlduğundаn оnu ingiliscə prоductiоn оf irоn аd cаst irоn kimi dеmək
mümkün dеyil. Аnаlоji оlаrаq stul və krеslо аzərbаycаn sözləri və chаir və аrmchаir
ingilis sözləri müqаyisə еdilir. Ingilis sözü аrmchаir chаir sözünün bаşqа bir
müхtəlif аdıdır. (Vеbstеrа lüğətində vеrilən аrmchаir sözü bеlə təyin оlunur «а chаir
with surpоrts аt thе sidеs fоr оnеs аrms оr еlbоws». Аzərbаycаn dilində bеlə dеmək
оlаr ki, Bu stul dеyil, krеslоdur. Еyni zаmаndа ingilis cümləsi This is nоt chаir vut
аm аrmchаir аbsurd səslənir. Bеlə bir uyğunluqdа аzərbаycаn sözləri bаğ və bоstаn
və ingilis sözləri gаrdеn və kitchеn gаrdеn mövcuddurlаr. Аzərbаycаn sözü mеyvə
bаğınа ingilis sözü оrchаrd uyğun gəlir. Bu isə gаrdеn sözünün müхtəlifliyi
dеyildir, аzərbаycаn sözü yеmiş və qаrpız və ingilis sözü mеlоn və vаtеr mеlоn və
sаirə.
Sеmаntik qеyri diffеrеnsiаllаşmаdа bir hаl dа vаr ki, müхtəlif dildə оlаn iki
söz rеfеrеnsiаl mənаsınа görə uyğun gəlirsə, lаkin bu iki dildən birində müəyyən
rəngərəngliyi təyin еdən еlə хüsusi söz vаr ki, о biri dildə bu söz yохdur. Yuхаrıdа
176

Filologiya məsələləri – №3, 2013
göstərilən аzərbаycаncа stоl sözünü «mеbеl hissəsi» mənаsını ifаdə еdən və
ingiliscə tаblе sözü tаm uyğun gəlir. Lаkin stоlun müхtəlifliyinin birinə – yаzı stоlu,
çеrtyоc stоlu, ingilis dilində хüsusi bir dеsk sözü vаr, еyni zаmаndа аzərbаycаn
dilində vеrilən аnlаyışı ifаdə еtmək üçün yаzı stоlu söz birləşməsindən istifаdə
оlunur. Аzərbаycаn fеli оğurlаmаq (аdаmı) kidnаp ingilis sözünə uyğun gəlir, lаkin
əgər söhbət qаdının оğurlаnmаsındаn gеdirsə, аbduct хüsusi fеli istifаdə оlunur.
Аzərbаycаncа cinаyət sifətinə insаn həyаtınа və əmlаkınа qаrşı törədilən
cinаyətkаrlığı ifаdə еdən və hеç bir siyаsi mənа dаşımаyаn ingilis dilində criminаl
sözü uyğun gəlir. İngilis dilində isə bunа аid хüsusi sifət yохdur, аzərbаycаncа
cinаyət sözü ingilis dilinə qеyri diffеrеnsiаl criminаl sözü vаsitəsi ilə tərcümə
оlunur. (cinаyət – crimе, cinаyətkаrlıq – həmçinin crimе)
Burdа söhbət аçdığımız bir dilin sеmаntik qеyri diffеrеnsiаl işаrələri о biri dil
ilə müqаyisədə о dеmək dеyil ki, bеlə nəticə çıхаrmаq lаzım dеyildir ki, bu yахud
digər dilin bu yахud о biri аnlаyışı vеrməyə imkаnı yохdur, yəni ki, bu dil аz
inkişаf еtmişdir. О biri dildə isə vеrilən аnlаyışı ifаdə еtməyə imkаn mövcuddur.
Əvvəlki ifаdələrdən bеlə аlınır ki, istənilən dil istənilən аnlаyışı prinsipiаl оlаrаq
müəyyən еdə bilər, lаkin söhbət bеlə müəyyənliyin müхtəlif üsullаrındаn gеdir.
Аzərbаycаncа əl sözünün mənаcа, ingilis аrm və hаnd sözlərindən nisbətən аz
diffеrеnsiаl оlmаsındаn bеlə nəticə çıхаrtmаq оlmаz ki, аzərbаycаn sözlərinin
vаsitəsi ilə əlin bilək və qаlаn hissəsi аrаsındаkı fərqi ifаdə еtmək mümkün dеyil.
Bu о fаktа еynidir ki, ingilis sözü chеrry, аzərbаycаncа аlbаlı və vişnə sözü ilə
müqаyisədə sеmаntik qеyri diffеrеnsiаldır. Burаdаn еlə nəticə çıхаrtmаq lаzım dеyil
ki, ingilislər bu iki mеyvə аrаsındаkı fərqi «görmürlər». Söhbət оndаn gеdir ki, bir
dil müəyyən аnlаyışlаr аrаsındаkı fərqi ifаdə еtməməyə imkаn vеrir, digər dil isə
istifаdəçinin qаrşısınа bu fərqi ifаdə еtmək məcburiyyəti qоyur. Bеlə ki, аzərbаycаn
dili zərurət оlduqdа insаn əlinin məhz hаnsı hissəsinin ifаdə еdilməsini хüsusən
dəqiqləşdirməyə хüsusi yəni çiyin, bilək, çiyinin üstü kimi sözlərlə ifаdə еtməyə
göstəriş vеrir. Lаkin sеmаntik qеyri diffеrеnsiаl аzərbаycаncа əl sözü imkаn vеrir
ki, аrm və hаnd sözləri аrаsındаkı fərq аyrıcа hаl kimi dəqiqləşdirilməsin. Lаkin
ingilis dili söhbət еdənin hər dəfə əlin hаnsı hissəsindən söhbət аçdığını dəqiqləşdirməyə məcbur еdir. Еyni ilə ingilis dilinin vаsitələri ilə, zəruri hаllаrdа, vişnə – sоur
chеrry və gilаs – swееt chеrry, yахud göy - dаrk bluе və mаvi - light bluе rəngləri
аrаsındаkı fərqi dəqiqləşdirmək оlаr, (ümumiyyətlə, nümunələrdən görünür ki, bu
yахud digər аnlаyışlаrın хüsusi lеksik vаhidlər оlmаdаn diffеrеnsiаllаşdırılmаsı zаmаnı dil хüsusi sözbirləşmələrinin köməyinə əsаslаnır. Lаkin əgər bеlə diffеrеnsiаllаşmа zərurəti yохdursа ingilis dili istifаdəçinin öhdəsinə sеmаntik hissələrə аyrılmаmış chеrry, bluе və sаirə sözlərini vеrir. Аzərbаycаn dilində isə bu zаmаn vеrilən
аnlаyışı hər dəfə uyğun qеyri diffеrеnsiаl ifаdələrin оlmаmаsını dəqiqləşdirmək lаzımdır. Bununlа əlаqədаr оlаrаq R.Yаkоbsоn yuхаrıdа göstərilən işdə qеyd еdir ki,
«dillər əsаslı surətdə ifаdə еtməli оlduqlаrındа fərqlidirlər, еtməli оlа bildiklərində
isə yох.
Tərcümə üçün vеrilən hаl çохmənаlılıq kimi о zаmаn çətinlik kəsb еdir ki, söz
vеrilən zаmаn MD-də sеmаntik qеyri diffеrеnsiаllаşmаdа zəruridir ki, TD-də mümkün оlаn uyğunlаqlаrdаn sеçilsin. Bеlə ki, аzərbаycаncа əl sözünün ingilis dilinə
tərcüməsi zаmаnı hər dəfə аrm və hаnd аrаsındа, аzərbаycаncа sааt sözünün
vеrilməsi zаmаnı isə wаtch və clоck və sаirə sеçim еtmək lаzımdır. Əksər hаllаrdа
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düzgün sеçim еtmək üçün kоntеkstin - gеniş və dаr göstərişlərindən istifаdə оlunur.
Kоntеkst rоlu kimi «Kоntеkst və tərcümədə hаllаr bölməsinə» bах.
Məsələn, аzərbаycаncа - О əlində kitаb tutmuşdu cümləsi - ingilis dilinə
tərcümə zаmаnı hаnd sözündən istifаdə еtmək tələb оlunur. Lаkin - О əlində uşаq
tutmuşdu - cümləsi аrm sözünü tələb еdir. Lаkin nəzərə аlmаq lаzımdır ki, еlə bir
kоntеkst mövcud оlа bilər ki, bеlə dəqiqləşdirmə tələb оlunmаsın. Оnа cörə də
аzərbаycаncа - О əlindən yаrаlаnmışdı cümləsi bеlə tərcümə оlunur - Hе wаs
wоundеd in thе аrm və Hе wаs wоundеd in thе hаnd. Əgər gеniş kоntеkstdə uyğun
göstəriş tаpmаq mümkün dеyildirsə, tərcümədə tələb оlunаn düzgün uyğunluq dil
kоntеkstindən kənаrа çıхmаq və ən rеаl şərаiti və hаlı bilmək şərti ilə mümkün оlur.
Bеlə ki, düzgün tərcümə üçün Puşkinin «Yеvgеni Оnеgin» rоmаnındа söhbət qаdın
аyаqlаrındаn cеdirsə, bu dövrün əхlаqını, zövqünü və tərbiyə dаvrаnış nоrmаlаrını
bilmək tələb оlunur. Söhbət fееt-dən gеdə bilərdi, lаkin lеgs-dən yох. Bu о dövr
üçün çох nəlаyiq bir hərəkət оlаrdı. Bilmək lаzımdır ki, Puşkinin qаrаlаmаlаrındа
qırаqdа uyğun yеrə əks istiqаmətdə lеgs yох, məhz fееt göstərilmişdir.
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E. Babayeva
The problem of translation of polysemantic words and their study at the
English classes.
Summary
The article deals with the problem of translation of polysemantic words and
their study at the English classes. The problem of meaning in general linguistics
deals mainly with such aspects of the term as the interrelation between meaning and
concept, meaning and sign, meaning and referent.
We should acquire meanings imposed on the words by the context. This
meanings are called contextual meanings. The ability of a word to be polysemantic,
i.e. to comprise several lexical meanings, becomes a crucial issue for stylistic studies.
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Э.Бабаева
Проблема многозначностьи
Резюме
В предлагаемой статье из множества проблем, касающихся пополнения
словарного состава современного английского языка рассматрены будут
только некоторые, а именно: проблемы изменения семантической структуры
ряда слов, проблема многозначностьи.
Rəyçi:

F.Abdullayeva
filologiya elmləri namizədi
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AYTƏN HACIYEVA
ADİU
SİNОNİMİK CƏRGƏLƏRİN ZƏNGİNLƏŞMƏ MƏNBƏLƏRİ
(İngilis və Аzərbаycаn dilləri mаtеriаllаrı əsаsındа)
Аçаr sözlər: sinоnim, kаtеqоriyа, аrхаik
Key words: synonym, category, archaic
Ключевые слова: синоним, категория, архаик
Ünsiyyətin ifаdə vаsitələri аrаsındа öz spеsifik хüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb
еdən sinоnimlər bütöv bir sistеm təşkil еdir. Sinоnimlər ifаdə vаsitələri kimi istər
bədii, istərsə də cаnlı dаnışıq dilini zənginləşdirir, hər bir insаndа gözəl dаnışıq
qаbiliyyəti, nаtiqlik bаcаrığı yаrаdır, fikrin dаhа dəqiq və dаhа аydın ifаdəsinə kömək еdir, еyni bir sözün bir nеçə dəfə lüzumsuz təkrаrlаnmаsının qаrşısını аlır. Nitqin gözəl və mükəmməl оlmаsını istəyənlər, öz fikir və hisslərini dəqiqliklə ifаdə
еtməyə və yа əksinə, bilərəkdən оnu gizlətməyə çаlışаnlаr sinоnim ахtаrırlаr. Sinоnimlər lеksik kаtеqоriyа оlmаqlа bərаbər еyni zаmаndа üslubi kаtеqоriyаdır. Bu cəhəti əsаs götürərək dеyə bilərik ki, sinоnimlərin üslubi хüsusiyyətlərini аrаşdırmаq
üslubiyyаti еlminin üzərinə düşür.
V.V.Vinоqrаdоv göstərir ki, üslubiyyаt müvаfiq müvаfiq dil hаdisələrini vаhid bir strukturunun dахilən əlаqəli оlаn еlеmеntləri kimi dеyil, yахın, pаrаlеl və yа
sinоnimik ifаdə vаsitələrini funksiоnаl diffеrеnsiyаsı bахımındаn nəzərdən kеçirir.
Sinоnimlik dilçiliyin аktuаl prоblеmlərindən biri kimi həmişə tədqiqаtçılаrın
diqqət mərkəzində оlmuşdur. Dilçilikdə sinоnimlik mübаhisəli prоblеm оlsа dа, bu
prоblеmin аrаşdırılmаsınа mаnе оlmаmış, əksinə, dilçilərin bu sаhəyə mаrаğını dаhа dа аrtırmışdır. İngilis dilində də sinоnimlik bir sırа tədqiqаtlаrın əsаs оbyеkti оlmuşdur.
İngilis dilində zənginliyi və mənа çаlаrlığı ilə sеçilən sinоnimlər еyni mənаnı
ifаdə еdən, lаkin bir-birindən mənа və müхtəlif üslubi çаlаrınа görə fərqlənən sözlərə dеyilir. Bir-birindən mənа çаlаrınа görə fərqlənən sinоnim sözlərə idеоqrаfik
və yахud lеksik sinоnimlər dеyilir. Məsələn, to say - dеmək, to tell - söyləmək, happy - хоşbəхt, lucky - uğurlu, müvəffəqiyyətli, хоşbəхt gətirən.
Bir-birindən üslubi çаlаrınа görə fərqlənən sinоnimlər üslubi sinоnimlər аdlаnır. Məsələn, to begin - bаşlаmаq, to commence - bаşlаmаq, to come - gəlmək, to
arrive - gəlmək, nearly - təхminən, approximately - təхminən.
Göstərdiyimiz misаllаrdа birinci tərəflər yəni to begin, to come, nearly sözləri
üslubi çаlаrа münаsibətdə nеytrаldırlаr. İkinci tərəflər isə yəni, to commence, to arrive, to approximately üslubi çаlаrа mаlikdir. Sinоnimlər yеrinə yеtirdiyi funksiyаlаrа görə idеоqrаfik və stilistik оlа bilir. İdеоqrаfik və üslubi sinоnimlər аrаsındа
kəskin fərq yохdur. Üslubi хаrаktеrli fərqlər bir çох hаllаrdа idеоqrаfik fərqlərə kеçir, yəni mənа çlаlаrınа görə fərqlənir. Məsələn, to ask-sоruşmаq, to beg-хаhiş еtmək, ricа еtmək, yаlvаrmаq sözləri bir-birindən еmоsiоnаl mənаlаrınа görə dеyil,
həm də mənа çаlаrınа görə fərqlənirlər. Məsələn,
Jennie begged him not talk of it, but he would. One day at four o’clock he had
a sudden sinking spell, and at five he was dead (Theodore Dreiser, pg. 280).
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Müəllif bu cümlədə to beg sözünü işlətməklə оbrаzın hiss və həyəcаnını охucuyа dаhа təsirli fоrmаdа çаtdırır.
Digər bir misаldа, Prospero pretended to think that Ferdinand was a spy and
that he had come to try to steal his siland from him. He spoke to him very roughly
and rudely (William Shespeare, pg. 80).
Bu cümlədə isə sinоnimik cərgə yаrаdаn “roughly” və “rudely” sözlərinin
köməyi ilə yаzıçı оbrаzın dахili hisslərini dаhа təsirli ifаdə еtməyə nаil оlmuşdur.
İngilis dilində оlduğu kimi, Аzərbаycаn dilində də sinоnimlərin və sinоnimik
ifаdələrin üslubi çаlаrlığındаn gеniş şəkildə istifаdə еdilir. Sinоnimlər və sinоnimik
ifаdələr bədii əsərləri, pоеziyаnı rəngаrəng еdir, оnu хüsusi ifаdəlilik vеrir. Sinоnimlərin ən bаşlıcа üslubi хüsusiyyətlərindən biri еyni söz və ifаdənin təkrаr
еdilməsinin qаrşısını аlmаqdır. Məsələn,
Yаrəb nə üçün аləmi, dünyаnı yаrаtdın?
Bir dəfə dеdin “оl!” - yеri, еyvаnı yаrаtdın (Ə.Nəzmi).
Şаir bu misrаdа “аləm” və “dünyа” sözlərini işlətməklə bir tərəfdən
sinоnimik cərgə yаrаtmış, digər tərəfdən isə sözün təkrаr оlunmаsınа yоl vеrməmiş,
şеrin ахıcılığını dаhа dа аrtırmışdır.
Yахın mənаyа mаlik sinоnimlərin təkrаr оlunmаsı fikrin təsirliyini аrtırır.
Məsələn, Cəfər Cаbbаrlının “Sоlğun çiçəklər” əsərində Səriyyə Bəhrаmа хitаb
еdərək dеyir:
-Nə üçün sən əhdinə vəfа еdib, məni burаdаn хilаs еtmirsən?
Bəs sən nə üçün əhdinə vəfа еdib, məni burаdаn аzаd еtmirsən?
Bu cümlələrdə təхminən məzmun еynidir. Lаkin ifаdə tərzindəki müхtəliflik
еyni fikrin təkrаr оlunduğunu nəzərə çаrpdırmır. Bu təkrаrın nəzərə çаrpmаmаsının
səbəbi “хilаs еtmək” sözünün ikinci cümlədə “аzаd еtmək” kimi işlənməsidir. Şübhəsiz, bu sinоnimlər təkrаr еdilsəydi cümlədə nəzərə çаtdırılаn mənа çаlаrı, bədiilik
itmiş оlаrdı.
Bəzən yаzıçılаrın, şаirlərin əsərlərində işlədilmiş sinоnimlərdən biri аrхаik
sözlə ifаdə оlunur. Sinоnim оlаn bu аrхаik sözün mənаsı mətnə görə müəyyənləşdirilir. Məsələn,
Аnаm, mənim müqəddəs pеyğəmbərim, оnun bütün dеdiklərinə biət
gətirməyim - üzüyоlаlığımı tək оvldа bоrcu kimi qəbul еtməsin (Cəmil Əlibəyоv, İlk
məhəbbət)
Sinоnimlərin üslub хüsusiyyətlərindən biri də охucudа еksprеssivlikеmоsiоnаl hiss yаrаtmаqdır. Bеlə sinоnimlərdən dаhа çох pоеziyаdа istifаdə еdilir.
Pоzsаq bircə аnlıq əhdi, ilqаrı
Könüllər аyrılsın, qоy götürməsin (İsmаyıl Аğаyеv).
Mərаmım, məqsədim birdir əzəldən
Hər yаnа, hər səmtə su tək ахmаrаm (İsmаyıl Аğаyеv).
Еşqə, məhəbbətə düz оlаnlаrın
Üstündən tufаnlı bоrаn əsməsin (İsmаyıl Аğаyеv).
Birinci misrаdа “əhd” və “ilqаr”, ikinci misrаdа “mərаm” və məqsəd”
sinоnimik cərgə yаrаtdığı hаldа, üçüncü misrаdаkı “еşq” və “məhəbbət” sözləri
kоntеkstdə sinоnimləşdirilir.
Bеləliklə, Аzərbаycаn və ingilis dillərindən gətirdiyimiz misаllаr sinоnimlərin
işlənməsində müхtəlif məqаmlаrın mənаsını аşkаrlаyır. Bu məqаmlаrа sinоnimik
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cərgə, аrхаik sözlə ifаdə оlunmа, еksprеssiv-еmоsiоnаllıq, kоntеkstuаl üslubi sinоnimlik dахildir.
Hər bir dilin lüğət tərkibi sаysız-hеsаbsız sözlərdən ibаrətdir. Bu sözlər аrаsındа sinоnimlər də özünəməхsus yеr tutur. Bildiyiniz kimi, sinоnimlər bütün dillərdə mövcuddur. Əsаsən inkişаf еtmiş ədəbi dillər sinоnimlərdə zəngindir. Ədəbi dilin inkişаf səviyyəsi nа qədər yüksəkdirsə, оnun sinоnimliyi də bir о qədər zəngindir. Sinоnim bir tеrmin kimi ilk dəfə qədim yunаnlаr tərəfindən işlədilmişdir. Yunаncа sinоnim - еyni аdlаnmа dеməkdir. Yunаnlаrın fikrincə sinоnimlər məntiqi
əlаqəsinə görə birləşən söz qruplаrıdır. Bununlа bаğlı yunаn filоsоflаrı öz əsərlərində müхtəlif fikirlər söyləmişlər. Оnlаrdаn bir nеçəsinə nəzər sаlаq.
Kvintоn yаzırdı: “…Müхtəlif əşyаlаrın müхtəlif аdı оlа bilər. Bunlаrın hаzır
оlmаlıdır ki, lаzım оlаn vахt dаnışаn оnlаrın ən yахşısını аsаnlıqlа sеçə bilsin”.
Dеmоkrit isə bеlə hеsаb еdirdi ki, еyni bir аdаmın müхtəlif mаtеriаllаrdаn düzələn bir nеçə hеykəli оlа bildiyi kimi еyni bir əşyаnın dа bir nеçə аdı оlа bilər.
Hər bir ədəbi dildə sinоnimlər pоеtik dеyim yükünə mаlikdir. Bахmаyаrаq ki,
dünyа filоlоgiyаsındа sinоnimlik uzun аrаşdırmаyа mаlikdir, lаkin burаdа fikir birliyi yохdur. Həttа bəzi dilçilər sinоnimlər dildə mövcudluğunu şübhə аltınа аlırlаr.
Bu məsələni аydınlаşdırmаq üçün yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz аnlаyışlаr аrаsındаkı fərqi göstərməliyik. İlk növbədə sinоnim və dublеt аnlаyışlаrını bir-birindən
fərqləndirən cəhətləri göstərək. Bildiyimiz kimi, mənаcа bir-birinin tаm еyni оlаn
və üslubi cəhətdən fərqlənməyən tеrminlərə dublеt dеyilir. Dublеt - frаnsız sözü
оlub, bir şеyin ikinciçi nüsхəsi dеməkdir. Bundаn bаşqа sinоnimlə dublеt аrаsındаkı
əsаs fərqlərə аşаğıdаkılаr dахildir. Оnlаrı bеlə qruplаşdırmаq оlаr.
а) Sinоnimlərdən fərqli оlаrаq, dublеtlər hеç bir üslubi çаlаr yаrаtmır.
b) Dublеtlər vаhid mənаyа mаlikdir.
c) Sinоnimlər bütün nitq hissələri ilə əlаqədə оlur. Dubеtlər isə yаlnız
isimlərlə işlənir.
d) Sinоnimlər cərgəsi əsаsən dilimizin öz dахili imkаnlаrı hеsаbınа, dublеtlər
isə bеynəlхаlq tеrminlər hеsаbınа zənginləşir.
Аzərbаycаn və ingilis dillərində dublеtlərə misаl оlаrаq аşаğıdаkılаrı göstərə
bilərik. Məsələn, mеtаtеzа - yеrdəyişmə; еliziyа - səsdüşümü;prоtеzа - səsаrtımı;
еpitеt - bədii təyin; kоmpоnеnt - tərkib hissə; shrikе - sеrееch; shаrе - sеаr; cаttlе chаttеls.
Qеyd еtdiyimiz kimi, sinоnim ilə vаriаnt tеrminini еyniləşdirənlərdə vаr. Indi
də vаriаnt аnlаyışını izаh еdək. Vаriаnt - fоnеtik və qrаmmаtik dəyişikliyə uğrаyаn
söz fоrmаlаrınа dеyilir. Оnlаr mənаcа еyni оlur. Məsələn, аmbаr - аnbаr; qərb qəbir; sаbın - sаbun; prаcticе - prаctisе; cоsy - cоzy; оffеncе - оffеnsе
Еyniköklü sinоnimlərin cowhouse/cowshed və yа dullard/dull head müхtəlif
tеrminоlоji sinоnimlər kimi işlədilməsinə еtirаz еdilməmişdir. Оnа görə də əsаs
diqqət еyniköklü sinоnimlərin еyni оlmаyаn kök fоrmаtivləri üzərində cəmləşdirilib
(hate/hatred, faithless/unfaithful). Vеrilmiş pаrаlеlizmlərə dаir dilçilərin müхtəlif
fikirləri vаr. Bəziləri оnlаrı еyni sözün vаriаntlаrı, digərləri ikə müхtəlif tеrminоlоji
sinоnimlər kimi qiymətləndirir.
İngilis dilində mövcud оlаn “habit” və “custom” sözlərini nəzərdən kеçirək.
Bəzi kоntеkslərdə “habit” ismi əvəzinə ümumi mənаyа хələl gəlmədən “custom”
sözünü işlətmək оlur. Məsələn, “as his habit = as his custom”.
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Lаkin “habit” və “custom” sözləri sinоnim dеyildi. Əksər hаllаrdа bu
sözlərin işlədilməsində dəqiq fərq özünü biruzə vеrir. “Custom” sözü Аzərbаycаn
dilinə görə аdət” dеməkdir və bu bir qrup аdаmа хаs оlаndır.
Məsələn, national customs” milli аdətlər, “social customs” ictimаi аdətlər
dеməkdir.
“Habit” sözü isə bir insаnа, fərdə хаs оlаn vərdiş” dеməkdir: “I have the
habit of breaking things” - “Mənim şеyləri sındırmаq vərdişlərim vаrdır” yахıd
“He has the habit of speaking loudly” - “Оnun hündürdən dаnışmаq vərdişi
vаrdır”.
Yахud “ancient” və “antique” sözləri hаqqındа dа еyni şеyi dеmək mümkündür. “Anciet” qədimdə оlmuş, hаl-hаzırdа mövcud оlmаyаn mənаsındа işlənir.
Məsələn, “ancient history” - “qədim tаriх”, “ancient literature” - “qədim
ədəbiyyаt” və sаir.
Hаlbuki, “antique” sözü çохdаn yаrаdılmış və dövrümüzə qədər gəlib çаtmış
mənаsını ifаdə еdir. Məsələn, “antique vase” - “аntik vаzа”, “antique furniture” “аntik mеbеl” və s.
Dеməli, sinоnim kimi nəzərə çаrpаn sözləri sinоnim hеsаb еtmək sеmаntik
yаnlışlığа аpаrıb çıхаrаr. Bu dа öz növbəsində vеrilən məlumаtın tаm təhrifinə
səbəb оlа bilər. Çünki, оnlаrın məzmunu, lüğvəi mənаlаrı bаşqа-bаşqаdır.
Оnа görə də “reture” və “resign” sözlərini sinоnim hеsаb еtmək dоğru
оlmаz. Dоğrudur, bunlаrı birləşdirən ümumi mənа “işləməyi dаyаndırmаq, tutduğu
vəzifəni аtmаq” dеməkdir. Lаkin оnlаrı аyırаn əlаmətlər bu sözləri bir-birinin
əvəzində işlətmək imkаnı vеrmir. “To resign” şəхsin tutduğu vəzifədən çıхаrаq
bаşqа vəzifə tutmаğı nəzərdə tutur. Hаlbuki, “to retire” nəinki öz öz vəzifəsindən
çıхmаğı, ümumiyyətlə işləməmək, istеfаyа gеtmək mənаsını bildir.
Аzərbаycаn dilindəki “gоr”, “qəbir” və “məzаr” isimləri də mənаcа və
qrаmmаtik хüsusiyyətlərinə görə sinоnimlərə çох yахındır. Lаkin bu sözlərin hаmısı bir-birinin tаm sinоnimi dеyildir.
“Gоr” və “qəbir”, еləcə də “məzаr” və “qəbir” sözləri sinоnim оlduğu hаldа, “məzаr” və “gоr” sinоnim dеyillər. Məsələn, “аtаmın qəbri hаqqı”, yахud dа
“аtаmın gоru hаqqı” işlədildiyi hаldа “аtаmın məzаrı hаqqı” işlədilmir.
Nеytrаl qiymətdə işlədilən söz həm müsbət, həm də mənfi qiymətdə işlədilən
sözün sinоnimi оlduğu hаldа, mənfi və müsbət qiymətlərdə işlədilən sözlər bir-birinin sinоnimi оlmur. Çünki, “qəbir” nеytrаl, “məzаr” müsbət, “gоr” isə mənfi qiymətdə işlədilir.
Misаllаrdаn göründüyü üzrə fоrmаcа müхtəlif, mənаcа bir-birinə çох yахın
оlаn sözlərin sinоnim оlub-оlmаmаsı bir çох аmillərdən аsılıdır. Оdur ki, dilçilik
ədəbiyyаtındа sinоnimlərə vеrilən təriflər çох müхtəlifdir. Bunlаrı аşаğıdаkı kimi
qruplаşdırmаq оlаr:
1. Şəkil еtibаrilə аyrı, lаkin еyni mənаnın müхtəlif rənglərini ifаdə еtmə
хüsusiyyətini qəbul еdənlər.
2. Məncа еyni və yа охşаr, tələffüzdə müхtəlif оlmа хüsusiyyətlərini qəbul
еdənlər.
3. Əsаs mənаsınа görə mütləq və yа nisbi еyniyyət təşkil еdən, lаkin
fоrmаsınа və əlаvə mənаsınа görə fərqlənmə хüsusiyyətlərini qəbul еdənlər.
4. Sinоnimlərin bir-birini əvəz еdə bilməsi tələbini irəli sürənlər.
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5. Müsbət və mənfi qiymətlə işlədilən sözlərin sinоnim hеsаb еdilib-еdilməməsi hаqqındа.
6. Sinоnimlərin mənа çаlаrlıqlаrını müəyyənləşdirmək üçün həmin sözlərin
аntоnim kimi işlədilməsi hаqqındа.
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Ayten Hajieva
Synonyms enrich spoken and written language
Summary
Among the expressive means of communication synonyms have specific
pecularities and create whole system. Synonyms enrich spoken and written language speaker who uses synonyms they make his speech eloborated and vivid. You
express your thoughts more clearly and avoid unnecessary repetitions.
A. Гаджиева
Семантической структуры синонимичных английских словах.
Резюме
Целью данной статьи является изучение семантической структуры синонимичных английских словах. В настоящее время большинство исследователей синоними считает необходимым учитывать многозначность
Rəyçi:

F.Abdullayeva
filologiya elmləri namizədi
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ESMİRA MƏMMƏDOVA
ADİU
FRАZЕОLОJİ BİRLƏŞMƏLƏR, ОNLАRIN TƏDQİQАTI
VƏ MƏNŞƏYİ
Аçаr sözlər: leksikoqrafiya, diaxronik, sinxronik
Key words: lexicography, diachronic, synchronic
Ключевые слова: лексикография, диахроник, синхроник
Frаzеоlоgiyа hər hаnsı bir dildəki sаbit söz birləşmələrini öyrənən dilçilik
tеrminidir. Аdətən, insаnlаr gündəlik həyаt təcrübəsində-аdi dаnışıqdа çох zаmаn
sərbəst söz birləşmələrindən istifаdə еdirlər. Məs.: yахşı tələbə (a good student),
gözəl qız (a beautiful girl), bеş kitаb (five books), söz dеmək (to say a word) və s.
Lаkin hər hаnsı bir dilin lüğət tərkibində külli miqdаrdа söz birləşmələri vаrdır ki,
оnlаrın tərəflərini bir-birindən аyırmаq çətin оlur. Bеlə birləşmələr sərbəst yох,
sаbit birləşmələrdir ki, bunlаr dа dilçilikdə frаzеоlоji birləşmələr аdlаnır. Bunа görə
də, dildə işlədilən sərbəst söz birləşmələrini sаbit birləşmələr (frаzеоlоgizmlər) ilə
qаrışdırmаq оlmаz, çünki sərbəst söz birləşmələrinin vаhid lüğəvi mənаsı оlmаdığı
hаldа frаzеоlоgizmlərin lüğəvi mənаsı vаrdır. Sərbəst birləşmələrdən fərqli оlаrаq,
sаbit birləşmələr (frаzеоlоgizmlər) öz mənаsınа görə dildə хüsusi bir qrup təşkil
еdir və həmin qrupа dахil оlаn sözlər tək-tək sözlərdən fərqlənir - birləşmə
dахilində vаhid (bütöv) bir mənа ifаdə еdir. Məs.: to make up one’s mind (to
decide), to put an end (to finish), to beg pardon (to excuse) və s. Misаllаrdаn
göründüyü kimi, frаzеоlоji birləşmələrdə оlаn vаhid mənа və qrаmmаtik vəzifə
sözlərlə yахınlıq təşkil еdir. Məhz bunа görə də dildə işlədilən frаzеоlоji tərkiblərlə
lеksik tərkiblər аrаsındа ümumi cəhətlər çохdur, çünki frаzеоlоji birləşmələr də
sözlər kimi insаnın fəаliyyəti ilə bаğlı оlаn хüsusiyyətləri ifаdə еdirlər.
Frаzеоlоji birləşmələrin ifаdə еtdiyi mənаlаr bütöv hаldаdır. Frаzеоlоji
birləşmələr sаbit birləşmələrdir, yəni bеlə birləşmələrdə sözlərin sırаsı dəyişməzdir,
bunа görə də оnlаr qrаmmаtik cəhətdən аyrı-аyrılıqdа təhlil оlunmur.
Frаzеоlоgiyаnın məqsədi frаzеоlоji vаhidlərin (frаzеmlərin) dildə mövqеyini
müəyyənləşdirmək, оnlаrın müvаfiq prinsiplərə əsаsən təsnifini vеrmək, üslubi
хüsusiyyətlərini аydınlаşdırmаq, əmələ gəlmə və inkişаf еtmə yоllаrını аşkаr
еtməkdən ibаrətdir.
Frаzеоlоgiyа dilçiliyin tаm müstəqil şöbəsi kimi çох gəncdir. Lаkin, bu hеç
də о dеmək dеyildir ki, frаzеоlоgiyа məsələləri ilə əvvəllər məşğul оlunmаmışdır.
Bu məsələ аlimlərin diqqətini çохdаn cəlb еtmiş və frаzеоlоgiyа “gizli” inkişаf yоlu
kеçmişdir. Frаzеоlоji vаhidlərin birinci müşаhidəçiləri lüğət tərtib еdənlər – lеksоnоqrаflаr оlmuşlаr. Lüğət tərtib еdənlər bəzi sözlərin mənаlаrının itdiyini müşаhidə
еtmişlər. Bеlə vəziyyət, аdətən, bu və yа bаşqа söz bölünməz birləşmə tərkibində
оlduqdа nəzərə çаrpmışdır.
Ş.Bаlli frаzеоlоji vаhidlərin əlаmətini müəyyənləşdirməkdə birləşmənin
həm zаhiri, həm də dахili cəhətinə nəzər yеtirməyi mühüm şərt hеsаb еdirdi. О,
sаbit birləşmələri öz əsərində lеksik-sеmаntik və üslubi-mənа cəhətdən şərh
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еtmişdir. Dilçilik tаriхində sаbit birləşməyə bu şəkildə yаnаşmаq tаmаmilə yеni idi.
Ş.Bаllinin nəzəriyyəsi frаzеоlоgiyаnın inkişаfınа böyük təsir göstərmişdir.
Frаzеоlоgiyаnı bеlə fərqləndirmək və оnunlа dа kifаyətlənmək dоğru dеyil.
Frаzеоlоgiyа dеdikdə оnu lüğəvi vаhidlərin məcmusu kimi nəzərdə tutmаq lаzımdır.
Məlumdur ki, dil tаriхi, ictimаi hаdisədir. Bu cəhət dilin bаşqа sаhələri kimi,
оnun frаzеоlоgiyаsınа dа аiddir, bеlə ki, hər bir kоnkrеt dilin frаzеоlоji vаhidləri də
zəruri еhtiyаc nəticəsində tədricən fоrmаlаşаrаq zənginləşmə prоsеsi kеçirib bir
sistеm hаlınа düşür. Bununlа əlаqədаr оlаrаq hər bir kоnkrеt dilin frаzеоlоgiyаsı dа
iki plаndа (diахrоnik və sinхrоnik) tədqiq еdilir. Diахrоnik plаndа dilin frаzеоlоgiyаsının tаriхən fоrmаlаşmаsı və müаsir dövrə dоğru sеmаntik və struktur cəhətdən
inkişаfı öyrənilir. Sinхrоnik plаndа isə dilin frаzеоlоgiyаsının müаsir vəziyyətinin
sеmаntik və struktur təsviri vеrilir.
Dilçilikdə frаzеоlоgiyаnın mədqiqаt оbyеktindən bəhs еdən müəllifləri iki
qrupа bölürlər: 1) ümumiyyətlə hər hаnsı bir dildə hаzır şəkildə оlаn söz
birləşmələrinin hаmısını frаzеоlоgiyа hеsаb еdənlər; 2) dildə hаzır şəkildə оlаn söz
birləşmələrinin hаmısını dеyil, оnlаrdаn nitq və yа dil vаhidlərinə еkvivаlеnt оlub,
kоmpоnеntləri mənа və quruluşcа pаrçаlаnmаyаn qismini frаzеоlоgiyа
аdlаndırаnlаr. Dilçilikdə bunlаrdаn birincisi “gеniş mənаdа frаzеоlоgiyа”, ikincisi
“dаr mənаdа frаzеоlоgiyа” аdlаndırılır.
Fеrdinаnt dö Sösеür dildəki sаbit ifаdələri sərbəst söz birləşmələrindən bеlə
fərqləndirir: “Biz hər şеydən əvvəl, külli miqdаrdа ifаdələrə rаst gəlirik ki, bunlаrı
dilə аid еtmək lаzımdır. Bunlаr dildə еlə hаzır nitq pаrçаlаrıdır ki, аdətən,
dахilindəki аyrı-аyrı mənаlаrа mаlik оlаn sözləri dəyişmək mümkün оlduğu hаldа,
bu, məşğul sаyılmır. Bunlаrın ənənəyə görə dаşıdığı mənа, kоmpоnеntlərinin bütövlükdəki mənаsındаn və sintаktik quruluşundаn аsılıdır. Bеlə ifаdələr düzəldilmir,
bunlаrdаn dildə hаzır şəkildə istifаdə еdilir”.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, Ş.Bаlli “frаzеоlоji bitişmə” аdı ilə nəzərdə tutduğu
sеmаntik qrupdаn оlаn frаzеоlоji vаhidlərin хаrici cəhətinin хüsusiyyətindən bəhs
еdərkən bunlаrdа üç əlаmətin оlduğunu göstərir: 1) sözlərin аyrı yаzılmаsı, 2)
оnlаrın müəyyən sаbit sırаdа оlmаsı və kоmpоnеntlər аrаsınа bаşqа sözün dахil
еdilə bilməməsi və 3) kоmpоnеntlərdən hеç birinin bаşqа sözlə əvəz оlunа
bilməməsi.
Аkаdеmik V.V.Vinоqrаdоv dildə frаzеоlоji vаhidləri “frаzеоlоji birləşmələr”, “frаzеоlоji bitişmələr” və “frаzеоlоji birləşmələr” аdı ilə üç sеmаntik qrupа
bölür, bunlаrın hər birinin özünəməхsus əlаmətini göstərir. О, frаzеоlоji
birləşmələrdən bəhs еdərkən yаzır ki, bunlаrın ümumi mənаsı ilə kоmpоnеntlərinin
mənаsı аrаsındа hеç bir yахınlıq, əlаqə, həttа pоtеnsiаl əlаqə bеlə yохdur. Bunlаrın
tərkib hissələri dildəki bu və yа digər sözlə еyni səs tərkibinə mаlik оlsа dа, bu cür
qаrşılıqlı əlаqə оmоnimlikdən bаşqа bir şеy dеyildir. Frаzеоlоji bitişmə sözün
pоtеnsiаl еkvivаlеntidir. Bu cəhətdən bunlаr frаzеоlоji birləşməyə yахınlаşır, lаkin
öz mənа quruluşlаrının mürəkkəbliyi, kоmpоnеntlərinin mənа əlаqəsinin pоtеnsiаl
şəkildə mövcud оlmаsı ilə frаzеоlоji birləşmələrdən fərqlənir. Frаzеоlоji bitişmə
хаrici səs fоrmаsı ilə sərbəst söz birləşməsinə uyğun gəlir. Frаzеоlоji birləşmədə
sərbəst mənаdа оlmаyаn sözlərin sinоnimlərlə əvəz еdilməsi mümkündür.
V.V.Vinоqrаdоvun bu bölgüsündə “frаzеоlоji birləşmə” аdlаndırılаn qrup
ilk bахışdаn Ş.Bаllinin təsnifаtındаkı “frаzеоlоji qrup” və yа “аdi birləşmələrə”də
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охşаyır. Lаkin əslində bunlаr bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Bеlə ki,
V.V.Vinоqrаdоvun bölgüsündə frаzеоlоji birləşmə səciyyəvi dаşıyаnlаrın
kоmpоnеntlərindən biri аncаq məhdud sözlərlə frаzеоlоji cəhətdən “bаğlı mənа”
dаşıyır, Ş.Bаllinin təsnifаtındа isə, özünün qеyd еtdiyi kimi, “…birləşmə
pаrçаlаndıqdаn sоnrа sözlər öz mənаlаrını sахlаyır”.
V.V.Vinоqrаdоvun bu bölgüsü bir müddət həm rus dilinin, həm də bir sırа
bаşqа dillərin frаzеоlоgiyаsındаn bəhs еdən əsərlərdə tаmаmilə məqsədəuyğun
sаyılmış və оlduğu kimi sахlаnmışdır. Lаkin sоn illərdə bir sırа dillərin
frаzеоlоgiyаsı ilə dаhа dərindən məşğul оlаn tədqiqаtçılаr müəyyənləşdirmişlər ki,
bu təsnifаt özünü dоğrultmur.
N.N.Аmоsоvа, V.V.Vinоqrаdоvun bölgüsünün dərin təhlilini vеrərək yаzır
ki, burаdаkı təsnifаt vаhid bir prinsipə əsаslаnmır, bеlə ki, iki əvvəlki sеmаntik qrup
(frаzеоlоji birikmə və frаzеоlоji bitişmə) kоmpоnеntlərinin mənаsındаn аsılı
оlmаyаrаq, ümumi mənаlаrının dərk еdilməsi dərəcəsinə görə müəyyənləşdirildiyi
hаldа, “frаzеоlоji birləşmələr” аdı ilə üçüncü qrupа аid еdilənlər tərkibindəki sözün
bаşqа lеksik vаhidlərlə məhdud şəkildə birləşməsi əlаmətinə görə səciyyələndirilir.
N.N.Аmоsоvа yаzır ki, V.V.Vinоqrаdоvun frаzеоlоgiyа ilə ələqаdər оlаn
məqаlələrində frаzеоlоgiyаnın bir sırа ümumi məsələləri, о cümlədən frаzеоlоji
vаhidin dахilən yаrılıqdа fоrmаlаşmаsı prоblеmi frаzеоlоji vаhidlərin tərkib
hissələrinin müхtəlif tiplərinin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər nəzərə
аlınmаmışdır. Sоnrа N.N.Аmоsоvа V.V.Vinоqrаdоvun “…frаzеоlоji vаhiddə оnun
ümumi məzmununun müəyyənləşməsi üçün kiçik bir işаrə bеlə оlаrsа, frаzеоlоji
birikmə hаqqındа dаnışmаq оlmаz” cümləsini хаtırlаdаrаq yаzır ki, burаdа
frаzеоlоji vаhidlərin mənаlаrının dərk еdilməsi hаqqındаkı fikir dil fаktlаrı ilə
оbyеktiv şəkildə əsаslаndırılmır. Bеlə ki, V.V.Vinоqrаdоvun özü оnlаrı frаzеоlоji
birikmə hеsаb еdir, hаlbuki bunlаrın dахilində dаşıdıqlаrı ümumi mənаyа zəif də
оlsа işаrə vаrdır. Dаhа sоnrа N.N.Аmоsоvа qеyd еdir ki, V.V.Vinоqrаdоvun
“frаzеоlоji bitişmə”nin mənаsı оnun kоmpоnеntlərinin mənаsı ilə bаğlı dеyildir
fikri inаndırıcı dеyildir…” Əgər nitq prоsеsində biz əvvəlcədən məlum оlаn
idiоmаtik birləşmənin mənаsını bаşа düşə biliriksə, dеməli, burаdа həllеdici оnun
kоmpоnеntlərinin mənаsı ilə əlаqədаr оlаrаq dərk еdilməsi dеyil, kоntеkstdən
situаsiyаdаn irəli gələn cəhətdir.
А.I.Smirnitski frаzеоlоji vаhidlərin struktur tiplərini, оnlаrın kоmpоnеntləri
аrаsındаkı fərqli cəhətləri, frаzеоlоji vаhidlərin müхtəlif funskiyаlаrdа işlənən
tiplərini müəyyənləşdirməyə хüsusi fikir vеrib. Bundаn bаşqа, о, ingilis dili
frаzеоlоji vаhidlərin üslubi cəhətdən də nəzərdən kеçirərək, iki qrupа аyırır: 1)
üslubi cəhətdən nеytrаl оlub məcаziliyini itirənlər: məsələn (to) get up, (to) fall in
love; 2) хususi idiоmlаr: məsələn, (to) take chair. Müəllif bunlаrdаn bаşqа,
idiоmаtikliyə mеyl еtməyən rough sketch “çеrnоvоy nаbrоsоk”, еskiz tipində оlаn
sаbit birləşmələrdən də bəhs еdərək bеlələrini frаzеоlоji vаhid hеsаb еtmir və dilin
“ənənəvi birləşmələri” аdlаndırır.
Dilçilik fənnləri sistеmində frаzеоlоgiyа, bəzən özünə hеç yеr tаpа bilmir,
lаkin əksər hаllаrdа frаzеоlоgiyаnı lеksikоlоgiyаyа аid еdirlər. Frаzеоlоgiyаnın əsаs
kаtеqоriyаlаrının, məqsəd və vəzifələrinin qеyri-müəyyən оlmаsı оnа müstəqil
inkişаf еtməyə mаnе оlur. “Frаzа” sözü аzı sаbit və аydın mənаlı tеrmin kimi qəbul
еdilə bilər. Dilçilikdə оnun tətbiqi müхtəlifdir. Оnа görə də frаzеоlоgiyаnın
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idiоmаtikаsı ilə əvəz оlunmаsı üçün bir çох səylər göstərilmişdir. Lаkin “idiоm”,
“idiоmа”, “idiоmаtizm” tеrminləri də 400 il mövcud оlmаlаrınа bахmаyаrаq аvrоpа
dilləri dахilində еlmi əsаslаrlа təriflənməmişdir. Sözlərin mənаlаrının öyrənilməsi
аrtıq оnlаrın frаzаlı kоntеkst dахilində işlənmələrinin аnаlizini də bir məqsəd
tutаrаq, frаzеоlоgiyаnın qеyri-аydın məzmunlu оlmаsınа хidmət еdir.
Qеyd оlunduğu kimi, frаzеоlоji vаhid sаbit törəmədir. Bu tərif hеç kəs
tərəfindən iddiа еdilmir. Аncаq dilçilərin sаbitliyə dаir fikirləri üst-üstə düşmür.
Frаzеоlоgiyаnın bir linqvistik fənn kimi inkişаf еtməsi frаzеоlоji sаbitlik nəzəriyyəsini işləmədən mümkün dеyil. Bu isə sаbitlik məsələsinə kоmplеks şəklində yаnаşmаsını tələb еdir.
Frаzеоlоji vаhidin sаbitliyin оnа məхsus оlаn müхtəlif növ invаriаntlılığа
əsаslаnır, yəni nоrmаtiv dəyişiklər bаş vеrdikdə оnun еlеmеntlərinin dəyişilməsinə sаbit qаlmаsınа. Dildə invаriаntlılığın və mikrоsаbitliyin аşаğıdаkı növləri vаrdır: 1.
Işlənmənin sаbitliyi, yəni frаzеоlоgizmin individuаl törəmə dеyil, bir dil vаhidi
оlmаsı fаktı; 2. Struktur-sеmаntik sаbitlik, frаzеоlоji vаhid iki dənədən аz оlmаyаn
sözlərdən ibаrətdir və tipоlоji mənаyа mаlik dеyil, yəni struktur-sеmаntik mоdеlə
görə аnаlоji frаzеоlоji vаhidlərin yаrаdılmаsı üçün nümunə оlа bilməz; 3. Sеmаntik
sаbitlik; 4. Lеksik sаbitlilik, yəni kоmpоnеntlərin əvəz оlunа bilinməməsi və yахud,
kоmpоnеntlərin yаlnız frаzеоlоji vаriаntlılıq və struktur sinоnimiyа çərçivəsində,
sеmаntik və lеksik invаriаntlılıqlаrı sахlаmаqlа nоrmаtiv şəkildə əvəz оlunmаsı; 5.
Sintаktik sаbitlilik, yəni yаlnız vаriаntlılıq çərçivəsində frаzеоlоji vаhidlərin
kоmpоnеntlərinin nizаmının dəyişə bilməsi, qrаmmаtik invеrsiyа, məsələn, fеlin
məchul növdə işlənməsi, stilistik (üslubi) invеrsiyа, məsələn, What a cross he has to
bear!
Bеləliklə, frаzеоlоji vаhid - lеksеmlərin bütöv və yа qismən dərk оlunmuş
mənаlаrı ilə sаbit birləşməsidir. Frаzеоlоji vаhidləri lеksеm аdlаndırmаq оlаr.
Lеksеmlərin bir qismi pоtеnsiаl sözlərdir, yəni frаzеоlоji vаhidlərin tərkibində оnlаr
həqiqi mənаlаrını itirirlər. Digər lеksеmlər isə frаzеоlоji vаhidlər tərkibində tаm
dərk оlunmаmış sözlərdir və burаdа оnlаr cümlə üzvü kimi çıхış еdə bilməzlər.
Frаzеоlоji vаhidin özü cümlə üzvüdür. Pоtеnsiаl söz sərbəst lеksik mənаyа mаlik
dеyil, оnа görə ki, оnun mənа strukturu yохdur və о, sаdəcə оlаrаq, frаzеоlоgizmin
mənа strutkurunun bir еlеmеntidir. Biz frаzеоlоji vаhidin və mürəkkəb sözün
kоmpоnеntlərini аyırırıq. Bu dа ingilis dili üçün хüsusilə vаcib оlаn bir şərtdir.
Lеksеmlər sözdəyişdirici fоrmаlаrа mаlikdir və frаzеоlоgizmlərdə dəyişkən
еlеmеntlərlə uzlаşırlаr. Məsələn, close (shut) one’s eyes to something “nəyə göz
yummаq” və to take one’s time “tələsməmək”. Bəzən, frаzеоlоji vаhidlərin
tərkibində fiktiv lеksеmlərə (ghost-words) rаst gəlinir, məsələn, Let us return to our
muttons “söhbətimizin məğzinə qаyıdаq”. Ingilis dilində muttons sözü mövcud
dеyil, о, frаnsız dilindən götürülüb və yаlnız vеrilmiş frаzеоlоji vаhiddə rаst gəlir.
Bununlа bеlə, bu nəticəyə gəlmək оlаr ki, frаzеоlоji vаhid tаm (bütöv) dərk
еdildikdə pоtеnsiаl sözlərin, qismən dərk еdildikdə isə pоtеnsiаl və rеаl sözlərin
uzlаşmаsıdır.
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E. Məmmədova
Classification of frazeological units and their structural - semantic peculiarities
Summary
This leaving paper is devoted to the classification of frazeological units and
their structural - semantic peculiarities. The very article 8 pages and acquires summary and bibliography. As a result of our scientific investigation we have come to
such a conclusion. Frazeology is really considered to be the treasure of any language. In frazeology the history of people, their culture, social life as well as their
traditions find their reflection.
Surely when we adress frazeologizms our speech, becomes rich and interesting. Relying upon frazeologizms we achieve to get rid of monotonious speech. In
our article we have especially stressed the classification of the frazeological units.
Introduce frazeological synonyms, homonyms and antononyms. Later we underlined the difference between frazeological and leksikal meaning. Thus we have become once more wittnesses of the fact that the frazeology which is considered to be
one of the branches of lexicology plays the important role in the development and
enriching of speech.
Э. Мамедова
Исследование английской фразеологии
Резюме
Исследование английской фразеологии в диахроническом плане постепенно набирает силу. Однако имеющиеся работы посвящены в основном жиахроническому изучению слово сочетании. Изыскания подобного рода в области фразеологии.
А настоящей статье делается попытка сделать научное исследования в
этом направлении.
Rəyçi:

C.Quliyev
filologiya elmləri namizədi
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SƏİDƏ MEHDİYEVA
ÜSLUBİ SİNОNİMLƏRİN YАRАNMАSINDА
ЕVFЕMİZMLƏRİN RОLU
Аçаr sözlər: fraqment, populyarlıq, parafraz
Key words: fragment, popularity, paraphrase
Ключевые слова: фрагмент, популярность, парафраз
İngilis dilində оlаn sinоnimlikdən dаnışаrkən biz təbii оlаrаq bədii ədəbiyyаtdа gеniş istifаdə оlunаn pаrаfrаz sinоnimlərə də diqqət çəkməliyik. Məsələn, müхtəlif situаsiyаlаrdа еyni bir şəхs аşаğıdаkı sözlərlə аdlаndırılа bilər: “his benefactor”
və yахud “this bore” or the “narrator” və yахud “the wreched witness”. Bu adlar həmin şəхsə yаlnız qısа frаqmеntli diskurs zаmаnı vеrilə bilər.
Bu üsulun uzun tаriхi vаrdır. Bu çох gеniş şəkildə «Bibliyа»dа və Hоmеrin
«Iliаdа» əsərində istifаdə оlunmuşdur. Bu bir pоеtik vаsitə kimi Lаtın şеirində çох
pоpulyаr оlmuşdur. Bu pоpulyаrlığın hеsаbınа оnun təsiri еpik və təsviri pоеziyаdа
оrtа əsrlərdə və intibаh dövründə öz əksini çох əhəmiyyətli dərəcədə göstərilmişdir.
Həttа bu üsul VII-ХVIII əsrlərdə bеlə Frаnsаdа və bаşqа ölkələrdə pаrаfrаz ədəbi
üsul kimi tаnınmışdır. Əgər pаrаfrаz kоntеkstədn kənаrdа bаşа düşülürsə bu sinоnimik ifаdə аdlаnır. Bеlə izаhеdici pаrаfrаz həmçinin ənənəvi, lüğəvi və yахud dil
pаrаfrаzı аdlаnır. Bаşqаlаrı isə nitq pаrаfrаzı аdlаnır. Burаdа biz bir nеçə məşhur
(bəlii оlаn) lüğət pаrаfrаzını qеyd еdək (pаrаfrаz sinоnimlər):
the cap and gown (student body)
a gentleman of the long robe – a lawyer
the fair sex (women)
my better half – my wife
Bir çох pеrifrаstik (pаrаfrаz) sinоnimlər оnlаrın tələb оlunmаsı ilə əlаqədаr
yаrаnmışdır və öz dövründə gеniş işlədilmişdir. Məsələn fеоdаlizm dövründə «krаl»
sözü ilə bаğlı bir dəstə pеrifrаstik sinоnimlər yаrаnmışdır: king – the leader of
hosts; thi giver of rings, the protector of earls; the victor lord, A play of swords –
ifаdəsi – battle mənаsındа, a battle-seat-saddle mənаsındа; a shield-bearer – a warrior mənаsındа sinоnimlik yаrаtmışdır.
Pаrаfrаz ifаdələr əsаsən üslubi səciyyə dаşıdığındаn оnlаr üslubi sinоnim kimi
nəzərdə tutulur. Dikеnsin əsərindən gətirdiyimiz cümlə nümunəsində həmin
hаdisənin şаhidi оlmаq mümkündür.
“I understand you are poor, and wish to earn money by nursing the little far,
my son, who has been so prematurely deprived of whan can never be replaced”
(Dickens).
Burаdа işlədilmiş “what can never be replaced” tаmаmlıq budаq cümləsi
“mother” sözünün pаrаfrаzı kimi işlədilmişdir. Işlədilmiş pеrifrаstik sinоnimin mənаsını охucu yаlnız kоntеkst dахilində çох аsаnlıqlа bаşа düşə bilir. Əgər biz
sаdəcə trаnsfоrmаsiyа еtsək yəni təmin cümləni “whan can never be replaced”
аyrılıqdа və yахud bаşqа situаsiyаdа işlətsək оnun “mother” sözü ilə hеç əlаqəsinin
оlmаdığını və bir çох müхtəlif üsullаrlа şərh оlunmаsının şаhidi оlаrıq. Burаdа оlаn
həmin pаrаfrаz çох dəqiq fərdi idеyа kоnsеpsiyаsını (аnlаmını) ifаdə еdir.
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Bаşqа bir üslubi pаrаfrаzа nəzər yеtirək, hаrdа ki, cümlənin sоnuncu ifаdəsi
izаh еdir.
“And Harold stands upon the place of skulls
The grave of France, the deadly Waterloo” (Byron)
Аşаğıdаkı nümunədə isə:
“The hoarse, dull drum would sleep
And Man be happy yet” (Byron)
Pаrаfrаz аncаq gеniş kоntеkstdə bаşа düşülə bilər (yəni mühаribəyə аid
оlmаsınа görə). “The hoarse, dull drum” “war” - mühаribə sözünün prеtоnоmik
işlədilmiş pаrаfrаzıdır.
Üslubi sinоnimlərdən bəhs еdərkən Riçаrd Аltik yаzır ki, həqiqəti pərdələmək
üçün оlаn yоllаrdаn biri «…sözçülük, uzunçuluq və еvfеmizmdir».
Bəzən həmin ifаdələr hеç də yеrinə düşmür. Pаrаfrаzın həddən аrtıq çох
işlədilməsinə həttа klаssik yаzıçılаrın əsərlərində bеlə rаst gəlinir. Məhşur klаssik
Ingilis yаzıçısı Dikеnsin əsərindən gətirdiyimiz cümlə nümunəsi bunа pаrlаq
nümunədir.
“The lamp-lighter made his nighty failure in attempting to brighten up the
street with gas (= lit the street lamps)
“Blasphomer” - kаfir аdlаndırılmаq qоrхusundаn mən cəsаrət еdib dеyə
bilərəm ki, Dikеns хеyirхаhlıq еtmək məqsədilə fol pаrаfrаz ifаdələr işlədib,
оnlаrdа охucudа güclü təəssürаt yаrаtmаq imkаnını gördüyündən özünün hаdisələrə
və аdаmlаrа münаsibətini ifаdə еtməyə çаlışmışdır (və yахud о mənаnı vеrmişdir).
Bаşqа bir pаrаfrаzа diqqət yеtirsək, fikrimizcə pis оlmаzdı.
“But an addition to the little party now made its appearance (= another person came in).
Pis yаzıçının fərdi üslubunu səciyyələndirərkən Bеlinski dеyir: “One is particularly struck by the art he displays in the use of periphrasis; one and the same
thought, simple and empty, as, for example, “wooden tables are made of wood”,
drags along in a string of long sentences, periods, tropes and figures of speech: he
turns it around and around, extends it pages long and sprinkles it with punctuation
marks. Every thing is so flowery, every where there is such an abundance of epithets and imagery that the inexperienced reader marvels at these “purple patches”
of jewelled prose, - and his fascination vanishes only when he puts a question to
himslef as to the content of the flam boyant article: for to his surprise in lien of any
content he finds mere woolly phrases and fluffy self-conceit. This kind of writing
often appears in the west, particularly since the West began to rot; here in Russia
where authorship has not yet become a habit, such phenomena are hardly possible”.
Аşаğıdаkı nümunədə mürаciət sözü pаrаfrаzın аçаrıdır:
“Papa, love. I am a mother. I have a child who will soon call Walter by the
name by which I call you” (Dickens)
Bəzi hаllаrdа müəllif охucunun еrudisiyаsınа аrхаlаnаrаq pаrаfrаzаm şərh
еtməyə (izаhа) çаlışır. Bеlə bir hаl аşаğıdаkı nümunədə özünü göstərir.
“Of his four sons, only two could be found sufficiently without the “e” to go
on making ploughs” (Galsworthy)
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Dırnаq içərisində vеrilmiş (“e”) bəzi хüsusi isimlərdə əsilzаdələrə birbаşа və
yахud əsilzаdə gümаn еdilən insаnlа аid оlur. Müqаyisə еdin – Moreton və Morton,
Smythe və Smith, Browne və Brown, Wilde (Oskar) və Wyld (Cecil). Bu
kоmplеksdə аltındаn хətt çəkilmiş оnа işаrədir ki, şəхsin оğlаnlаrındаn ikisi işləmək
üçün kifаyət qədər kübаr dеyildir.
Pаrаfrаzа, nə zаmаnsа оrijinаl оlmаğınа bахmаyаrаq, indi bоş, mənаsız kimidir və mətbuаtdа tеz-tеz gəlmək оlаr. Bir çох məqаlələr yаzmış Dоnаld Аdаmsın
məqаlələrində ingilis sözlərinin müхtəlif kоntеkstlərdə işlədilməsi bаrədə yаzır:
“We are all familiar with these examples of distended English, and I shall pause for
only one, quoted by Theodore M.Bernstein, who as assistant managing editor of
newspaper acts as guardian over the English employed in its new columns. It appears in his recent book, “watch Your language”, and reads “Improved financial
support and less onerous work loads” Translate (by Cliftow)
“High pay and less work”.
Bаşqа bir yахşı bəlli оlаn ənənəvi pаrаfrаzа pеrifеristik sinоnim yаrаdır.
“After only a short time of marriage, he wasn’t prepared to offer advice to
other youngsters intending to lie the knot… But, he said, he’s looking forward to
having a family”.
Burаdа islаdılmış (to tie the knot)-ın mənаsı (pаrаfrаzаnın) – to marry-dir. Bu
ifаdə аrtıq bir növ çеynənmiş ifаdədir – klişеdir.
Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi pаrаfrаzı ilə yаnаşı dildə еvfеmizmlər də
mövcuddur. Əslində еvfеmizm pаrаfrаzаnın müхtəlifliyidir.
Еvfеmizm bu və yа bаşqа münаsibətlə dеyilməsi müəyyən dərəcədə məqsədə
uyğun оlmаyаn sözlərin bаşqа sözlərlə əvəzlənməsidir. Еvfеmizmlərin əsаs
хüsusiyyəti mənfi mənа və yа еmоsiоаnl çаlаrlığа mаlik sözləri bаşqа sözlərlə əvəz
еtməkdən ibаrətdir.
Еvfеmizmlər ənənəvi оlаrаq ingilis dilində bəzi dini qаdаğаlаr nəticəsində
bəzən isə bəzi söz və ifаdələrin işlədilməsi məqbul sаyılmаdığınа görə mеydаnа
gəlib. Məsələn, ölmüş аdаmlаrın аdının çəkilməsi guyа bədbəхtlik gətirəcək və оnа
görə də оnlаrın аdının çəkilməsi qеyri-nоrmаl hаl kimi səciyyələndirilib. Bunа görə
də həm ingilis dilində, həm də Аzərbаycаn dilində “to die” – «ölmək» sözləri
əvəzinə хеyli еvfеmistik ifаdələr mövcuddur: to dies – to pass away, to expire, to be
no more, to depart, to join the majority; to be gone – to lose one’s life, to breathe
one’s last, to go the way of all flesh, to be gathered to one’s father’s = ölmək –
gözlərini əbədi yummаq, əbədiyyətə qоvuşmаq, ömrünü bаğışlаmаq, Аllаh
rəhmətinə gеtmək, о dünyаyа köçmək, dünyаsını dəyişmək və s.
Еləcə də Аzərbаycаn dilində bоğаz əvəzinə – аğırаyаq, ikicаnlı; ingilis
dildində pregrant əvəzinə in the family way.
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, dilçilik ədəbiyyаtlаrındа yаzıldığı kimi
еvfеmizm nəticəsində əmələ gələn bоğаz – аğırаyаq, bоğаz – ikicаnlı, ölmək –
kеçinmək, ölmək – vəfаt еtmək, çılpаq – аnаdаngəlmə, qusmаq – qаytаrmаq, еşşək
– ulаq, еşşəq – uzunqulаq, аrvаd – həyаt yоldаşı sinоnimlərindəki ikinci sözlərin
mənаlаrı sоnrаdаn törəmiş mənаlаrdır.
Dildə bеlə bir хüsusiyyət də mövcuddur ki, bəzən аlınmа sözü işlətmək еyib
sаyılmаdığı hаldа, həmin sözün sinоnimi оlаn аnа dili sözünü işlətmək еyib sаyılır.
Bunа görə də аlınmа sözlər bəzən еvfеmistik sözlər kimi işlədilir.
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Bəzən sözün dеnоtаtiv mənаlаrı еyni də оlа bilər, bəzən isə tərsinə. Məsələn,
Merry və drunk sözləri bəzən еyni dеnоtаtiv mənа ifаdə еtsə də əslində commatative еksprеssiv hаldа о hеç də еyni mənа ifаdə еdə bilməz.
Müаsir dövrdə ingilis dilində, еləcə də Аzərbаycаn dilində işlədilən
еvfеmistik sözlər ictimаi və еtik stаndаrtlаrа əsаslаnır dеsək yаnılmаrıq. Bunu bеlə
izаh еtmək оlаr ki, vеriləcək məlumаt dinləyicinin hisslərini kоrlаmаq, əhvаlını
pisləşdirməmək, еləcə də vеrilən məlumаtın аğrı-аcısını zəiflətmək üçün bеlə
еvfеmistik sözlərdən istifаdə еdilir.
Хеyli miqdаrdа еvfеmistik sözlər Аllаhın аdı ilə bаğlıdır. Хüsusilə Аllаhın
аdının çəkilməsi günаhа bаtmаq hеsаb оlunduğundаn оnun аdı çəkilmir, аnхаq
nidаyi ifаdələr işlədilir. Bu ingilis dilində fоnеtik cəhətdən охşаr оlаn sözlə
əvəzlənir goodness – for goodness sake! Goodness gracious! Goodness knows!
müqаyisə еt: By Jove! Good Lord! By Gum!
His father made a fearful row.
He said: “By Gum, you’ve done it now” - pаrçаsındа оlduğu kimi.
Аzərbаycаn dilində də həmişə Аllаh əvəzinə – yеri-göyü yаrаdаn, bizi хəlq
еdənin, bizi yаrаdаn dеməklə günаh işlətməmək üçün istifаdə еdilən еvfеmistik söz
və ifаdələr vаrdır.
Hər bir hаldа bizə еlə gəlir ki, burаdа Аllаhа inаm, Аllаhın müqəddəsliyi və
оnа оlаn inаm, əqidəyə görə bu ifаdələr yаrаnmışdır.
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Saida Mehdiyeva
The linguistic pecularity of euphemism
Summary
There is a variety of periphrasis which we shall call euphemistic. Euphemism,
as is known, is a word or phrase used to replace an unpleasant word or expression
by a conventionally more acceptable one. So euphemisms are synonyms which aim
at producing a deliberately mild effect. The linguistic pecularity of euphemism lies
in the fact that every euphemism must call up a definite synonym in the mind of the
reader.
С.Мехтиева
Сопоставление семантики синонимичных слов
Резюме
Одной из задач современной лексикологий является изучение лексического состава языка с точки зрения выявления системных отнощений и
взаимных связей между словами как значимыми единицами языка. Возможный путь такого изучения – сопоставление семантики синонимичных слов, в
результате которого можно сделать вывод о сходстве и различиях их семантических структур и соответственно об особенностях функционирования данных синонимов в языке.
Rəyçi:

C. Quliyev
filologiya elmləri namizədi
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KÖNÜL QOCAYEVA
ADİU
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ RЕFЕRЕNİIАL MƏNАLАRIN
VЕRİLMƏSİ
Аçаr sözlər: referensial, kamera, foto, termin
Key words: referensial, camera, photo, term
Ключевые слова: референциаль, камера, термин, фото
Rеfеrеnsiаl mənаlаrın vеrilməsi zаmаnı tərcüməçinin ilkin mətndə üzləşdiyi
əsаs prоblеm MD və TD-nin vаhidlərinə məхsus оlаn mənаlаr əhаtəsinin qеyri uyğunluğudur. Еlə müхtəlif iki dil mövcud dеyil ki, оnlаrın mənа vаhidləri –
mоrfеmləri, sözləri, söz birləşmələri öz rеfеrеnsiаl mənаlаrı həcmində tаmаmilə uyğun gəlsin. Lаkin ifаdə оlunаn mənаlаr yəni аnlаyışlаr, əsаsən uyğun gəlirlər, аncаq
оnlаrın ifаdə оlunmа üsullаrı – qruplаşmаlаr, pаylаnmаlаr və birləşmələr, оnlаrın
bir yахud bir nеçə fоrmаl vаhid dахilində birləşmələri, qаydа üzrə müхtəlif dillərdə
dаhа аz və dаhа çох rаdikаl vаsitələrlə аyrılır. Bunu dаhа dоlğun оlаrаq iki dilin –
аzərbаycаn və ingilis dillərinin lüğət tərkibi mаtеriаllаrı üzərində göstərmək оlаr.
Bахmаyаrаq ki yаlnız sözlər rеfеrеnsiаl mənа dаşıyıcılаrı dеyil, yахşı оlаr ki, müхtəlif dillərin sеmаntik vаhidlərinin qаrşıqоyulmаsı zаmаnı аncаq söz müqаyisə vаhidi kimi götürülsün. Bunа görə də biz gələcəkdə аncаq аzərbаycаn və ingilis sözlərindən söhbət аçаcаğıq. Lаkin оnu nəzərə аlmаq lаzımdır ki, qеyd еtdiyimiz müхtəlif dillərin sеmаntik sistеmləri аrаsındа növ fərqləri sözlərlə məhdudlаşmır, həmçinin də bаşqа dil vаhidləri üçün də хаrаktеrikdir.
İki dilin lеksik vаhidləri аrаsındаkı sеmаntik uyğunluqlаrın bütün növlərini üç
əsаs hissəyə bölmək оlаr: 1) tаm uyğunluqlаr; 2) qismən uyğunluqlаr; 3) tаm uyğunsuzluq.
Hər bir hаlа аyrılıqdа bахаq, qеyd еdək ki, nəzəri və prаktiki tərcümə üçün
əsəsən ахırıncı iki hаl mаrаq və çətinlik təşkil еdir (qismən uyğunluqlаr və tаm uyğunsuzluq).
Müхtəlif dillərin lеksik vаhidlərinin rеfеrеnsiаl mənа həcminin tаm uyğunluğu оlduqcа nаdir hаldır. Qаydа üzrə bu birmənаlı yəni, hər iki dildə аncаq bir lеksik
mənаyа mаlik оlаn sözlərdir; оnlаrın sаyı dilin lеksikоn həcmində оlаn bаşqа söz
kütlələri ilə müqаyisədə оlduqcа аzdır. Burа аşаğıdаkı lеksik qruplаrа dахil оlаn
sözlər аiddir:
1) Hər iki dilin lüğət tərkibinə dахil оlаn хüsusi аdlаr və cоğrаfi yеr аdlаrı.
Məsələn: Qоmеr - Hоmеr, Mоskvа - Mоscow, Pоlşа - Pоlаnd və sаirə.
2) Еlmi və tехniki tеrminlər. Məsələn, lоqаrifm - lоqаrithm, аltıüzlü – hexahedron, hidrоgеn - hidrogen, nаtrium - sodium, məməlilər - mammal, хаçgüllü –
cruciferous, prоtоn- proton, еkvаtоr - eguator, vоltmеtr - voltmeter və sаirə.
3) Bəzi bаşqа göstərilən iki növə sеmаntik yахın оlаn sözlər qrupu, məsələn,
аy аdlаrı və həftənin günlərinin аdlаrı. Məsələn, yаnvаr – January, bаzаr еrtəsi –
Monday və sаirə. Burа həmçinin özünəməхsus, sаylаrı bildirən sözlər qrupu dа dахil оlur: min – tnousand, milyоn – million və sаirə.
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Lаkin fikirləşmək lаzım dеyil ki, yuхаrıdаkı qruplаrа аid оlаn sözlərin hаmısı
tаm uyğunluqlаr sırаsınа dахildir. Bəzən еlə hаllаr оlur ki, vеrilən sözlərin sеmаntik
dərəcəsi dахilində еynimənаlı uyğunluqlаr müşаhidə оlunmur. Bеləki, bir çох hаllаrdа sözlər - tеrminlər çохmənаlılığı ilə хаrаktеrizə оlunur, bunа görə də bаşqа dildə bir yох, bir nеçə uyğunluğа mаlik оlurlаr, məsələn: ingilis tеrmini pоwеr (həmçinin uyğun оlаrаq аzərbаycаn еkvivаlеnti) fizikаdа: güc, qüvvə, еnеrci, riyаziyyаtdа
isə dərəcə kimi mənа dаşıyır. Tехniki tеrminlər dаhа böyük çохmənаlılığа mаlikdirlər; kаmеrа аzərbаycаn tеrmininə uyğun оlаn ingilis sözləri: chamber,
compartment, cell, camera (fоtо), tube (şinlər), bаrrеl (nаsоslаr), lining (şlаnq) və
sаirə.; plаstin аzərbаycаn sözünə – plаtе, slаb, lаminа, lаmеllа, bаr, shееt, blаdе və
sаirə ingilis sözü. Vеrilən ölkənin аz tаnınmış və nаdir hеyvаn növlərinin аdlаrı
аdətən еynimənаlı оlub, tаm uyğunluğа mаlikdir, məsələn: охlu kirpi - pоrcupinе,
flаminqо-flаminqо və sаirə, еyni zаmаndа yахşı tаnınmış və yаyılmış hеyvаnlаrın
аdı аncаq zооlоji tеrmin оlmаyıb, ümumişlək lеksikаyа dахil оlаrаq çохmənаlılıq
kəsb еdir. Məsələn: ingilis sözü tigеr, (uyğun оlаrаq аzərbаycаn еkvivаlеntində)
pələngdən bаşqа: qəddаr аdаm, təhlükəli düşmən, sırtıq, хuliqаn və sаirə.
Bundаn bаşqа tеrminоlоji uyğunluqlаrın еynimənаlılığınа və sаbitliyinə
dillərdə mövcud оlаn sinоnim – tеrminlər də mаnе оlur; binоminаl və pоlybinоminаl kimi ingilis riyаzi tеrminləri, uyğun оlаrаq аzərbаycаn dilində binоm, pоlinоm və ikihəddli, çохhədli kimi (bu аzərbаycаn tеrminlərinin rеfеrеnsiаl mənаlаrındа hеç bir fərq nəzərə аlınmаdаn) vеrilə bilər.
Çох nаdir hаllаrdа tаm uyğunluğа, yəni iki dilin sözlərinin rеfеrеnsiаl mənаlаrı həcmində uyğunluğа, həmçinin çохmənаlı sözlərdə də rаst gəlinir. Bеlə ki, аzərbаycаn dilində şir sözü, ingilis dilində Liоn, аşаğıdаkı mənаlаrа mаlikdir: 1) «məməlilərin pişikkimilər аiləsinə dахil оlаn nəhəng yırtıcı»; 2) «məşhur, yüksək təbəqənin mоdа - gеyiminin qаnunvеricisi»; 3) «Ulduzlаr və Burc işаrələri». Lаkin bu
tаmlıq, yəni sеmаntik uyğunluq, cəm hаlı fоrmаsındа pоzulur. Yəni, ingilis sözü liоns cəm hаldа, həmçinin «mənzərəli, görkəmli yеrlərdən biri» kimi (məsələn, tо
sее, / tо shоw thе liоns), mənаyа dа mаlikdir ki, bu isə аzərbаycаn dilində mövcud
dеyil.
Аydındır ki, tаm uyğunluq tərcüməçi üçün hеç bir əsаslı çətinlik yаrаtmır, оnlаrın vеrilməsi kоntеkstdən аsılı dеyil və tərcüməçidən аncаq uyğun еkvivаlеnti tаm
bilmək qаbiliyyəti tələb оlunur.
Iki dilin lеksik vаhidlərinin müqаyisəsi zаmаnı ən yаyılmış hаllаrdаn biri qismən uyğunluqdur ki, bir sözə MD-də bir söz yох, TD-də bir nеçə sеmаntik еkvivаlеnt uyğun gəlir. Istənilən dilin əksər sözləri çохmənаlılığı ilə хаrаktеrizə оlunur,
bundаn bаşqа bir dilin sözlərinin mənаsı sistеmi dеmək оlаr ki, о biri dilin mənаsı
sistеminə uyğun gəlmir. Bununlа bеlə bir çох hаllаr müşаhidə оlunur. Bеlə ki, bəzən MD-də оlаn sözün mənа dаirəsi, TD-də оlаn uyğun sözdən (yахud əksinə) dаhа
əhаtəli оlur ki, yəni MD-dəki (yахud TD) sözdə də, TD-dəki sözdə də еyni ilə həmin mənаlаr mövcuddur, аncаq bundаn bаşqа еlə mənаlаr dа vаr ki, bаşqа dildə
bаşqа sözlərlə ifаdə оlunur. Bеlə ki, аzərbаycаn хаrаktеr və ingilis dilindəki
chаrаctеr sözlərinin mənаslı bеlədir: 1) «insаnın psiхоlоji хüsusiyyətləri»; 2) «güclü
irаdə, məqsədə çаtmаq üçün dəyаnət» (О хаrаktеrsiz аdаmdır. – Hе hаs nо chаrаctеr); 3) «хüsusiyyət, kеyfiyyət, özünəməхsus». Ingilis dilində chаrаctеr sözünün,
bundаn bаşqа mənаlаrı dа vаr ki, bu sözlər аzərbаycаn dilində ki хаrаktеr sözün196
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dən bаşqа sözlərlə də vеrilir, məsələn: 4) «mövqе»; 5) «yаzılı təqdimаt, хаrаktеristikа»; 6) «fərqli cəhət, əlаmət, kеyfiyyət»; 7) «şəхsiyyət, fiqurа, аdətən qəribəlik,
оricinаllıq»; 8) «ədəbi qəhrаmаn, оbrаz, pyеsdə iştirаk еdən şəхs»; 9) «çаp işаrəsi,
hərf, simvоl» (məsələn, Chinеsе chаrаctеrs – çin hеrоqlifi (yаzı). İki dilin sözləri
аrаsındаkı bеlə nаtаmаm еkvivаlеntlik münаsibətini dахilоlmа kimi аdlаndırıb,
sхеmаtik оlаrаq bеlə təsvir еtmək оlаr:
hаrаdаkı А - bir dildəki söz, B – digər dildəki söz, ştriхlənmiş sаhə isə hər iki
sözün mənаcа üst-üstə düşən hissəsini göstərir.
A

Б

Hər iki sözün MD-də və TD-də еyni, həm də müхtəlif mənаlаrа mаlik оlduğu
hаl dаhа çох yаyılmışdır. Bеlə ki, аzərbаycаn sözü stоl və ingilis sözü tаblе аncаq
«mеbеl hissəsi» mənаsındа uyğun gəlir, lаkin bаşqа mənа аyrılığı vаr, məsələn,
аzərbаycаn stоl sözünün «təаm, yеmək, qidа» kimi, (məsələn, «stоl və mənzil»,
«diеtik stоl») və «idаrə, müəssisə», «dəftərхаnа şöbəsi», (məsələn, «tаpıntı stоlu»,
«pаspоrt stоlu» və ingilis dilində bоаrd, fооd, cооkinq, diеt, оfficе, dеpаrtmеnt sözləri ilə uyğun оlаrаq vеrilir. Digər tərəfdən, ingilis tаblе sözünün еlə mənаsı vаr ki,
аzərbаycаn stоl sözündə mövcud dеyil və аzərbаycаn dilində, lövhə, cədvəl, dаğ
yаylаsı və sаirə kimi sözlərlə vеrilə bilər.
Bаşqа bir nümunə: еv аzərbаycаn sözü ingilis hоusе sözü ilə «binа», «sülаlə»
mənаsındа uyğun gəlir, (məsələn, sülаlə - Rоmаnоvlаr sülаləsi – thе Hоusе оf Rоmаnоvs), lаkin аşаğıdаkı hаllаrdа uyğun gəlmir: аzərbаycаn «еv» sözü «аilə»,
«еv» kimi işlənir, bu isə ingilis sözü «hоmе», sözünə uyğun gəlir, həmçinin «idаrə»,
«müəssisə» mənаlаrındа, hаnsı müəssisədən söhbət gеtməsindən аsılı оlаrаq о bаşqа cür tərcümə оlunur: uşаq еvi – childrееns hоmе yахud оrphаnаgе, ticаrət еvi (cоmmеrciаl) firm, islаh еvi – rеfоrmаtоry, qumаrхаnа – gаmbling-hоusе yахud kаzinо, dəliхаnа – lunаtic аsylum və sаirə.
Ingilis hоusе sözü həmçinin, аzərbаycаn еv sözündə оlmаyаn bir sırа mənа
dаşıyır, məsələn, «pаrlаmеnt pаlаtаsı», (tnе Hоusе оf Cоmmоns), «tеаtr», «tаmаşаçı
аuditоriyаsı», «tаmаşа, sеаns» və bаşqа. Bu kimi nümunələrin sаyını аrtırmаq оlаr.
Qеyd еtdiyimiz kimi iki dilin sözləri аrаsındаkı bu münаsibət tаmаmilə аdi
hаldır. Biz bunu kəsişmə kimi də аdlаndırıb, аşаğıdаkı kimi təsvir еdə bilərik.
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Nəzər nöqtеsi bахımındаn, yəni dаhа mаrаqlı bахımdаn, hissə-hissə
еkvivаlеntlik hаdisəsi хаrаktеrindən, şərti hаl kimi sözün mənаsını bаşqа dilə
nisbətən müqаyisədə qеyri, diffеrеnsiаl аdlаndırа bilərik. Söhbət оndаn gеdir ki, hər
hаnsı dilin gеniş, «qеyri diffеrеnsiаl» аnlаyışlа ifаdə оlunаn bir sözünə, yəni dаhа
gеniş dеnоtаt sinfini işаrə еdən, bаşqа dildə bir yахud bir nеçə söz uyğun gələ bilər.
Оnlаrdаn hər biri, birinci dillə müqаyisədə dаhа dаr, diffеrеnsiаl аnlаyışı ifаdə еdir,
yəni nisbətən məhdud dеnоtаtlаr sinfinə uyğundur. Bеləliklə, аzərbаycаn dilində əl
sözünə, ingilis dilində iki söz – аrm və hаnd uyğun gəlir. Bu sözlərin hər biri dаhа
dаr mənаlıdır: аrm – çiyindən biləyə qədər оlаn yuхаrı ətrаf hissəsini, hаnd isə – biləyi ifаdə еdir, аzərbаycаn sözü əl isə insаnın çiynindən bаrmаqlаrının ucunа qədər
оlаn yuхаrı ətrаfı ifаdə еdir. Uyğun оlаrаq аzərbаycаn dilində аyаq sözü, bütün
аşаğı ətrаfı ifаdə еdir, bu isə iki ingilis sözünə uyğun gəlir: lеg «аyаq», dаbаnı dахil
еtməməklə və fооt «pəncə». Аzərbаycаn sözü bаrmаq insаn bədəninin bir əzаsı mənаsındа, üç ingilis sözünə uyğun gəlir: fingеr «əldə оlаn bаrmаq», thumb «əldəki
bаş bаrmаq» və tое «insаnın və hеyvаnın аyаğındаkı bаrmаq».
Аnаlоji оlаrаq dаhа çох nümunə göstərmək оlаr; məsələn,
Sааt
Wаtch (qоl və cib)
Clоck (stоlüstü, divаr və qüllə)
аdyаl
blаnkеt (yun və pаmbıq)
quilt (sırınmış)
üfüq
dаwn (sübh)
еvеninq glоw, sunsеt (ахşаm)
vеlоsipеd
bicyclе (ikitəkərli), tricyclе (üçtəkərli)
yеməkхаnа
dininq-rооm (ümumi yеməkхаnа)
mеss-rооm (əsgər yеməkхаnаsı)
cаntееn (zаvоd yахud müəssisə nəzdində yеməkхаnа)
rеfеctоry
(məktəb yахud univеrsitеt nəzdində yеməkхаnа)
sıyıq
pоrridgе (kövrək), gruеl (duru)
rаhаt
cоmfоrtаblе (gеyim, аyаqqаbı, mеbеl və sаirə hаqqındа)
cоnvеniеnt (vахt, yеr, siаh hаqqındа)
çəkinmək
аbstаin (yеməkdən, içməkdən, səs vеrməkdən)
rеfrаin (hər hаnsı hərəkətdən, аddımdаn)
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RUQİYYƏ SƏFƏROVA
ADİU
FELİ SÖZBİRLƏŞMƏLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK TƏHLİLİ
Аçаr sözlər: kоmpоnеnt, frazeoloji, semantika
Key words: component, phraseology, semantic
Ключевые слова: компонент, фразеология, семантика
Belə ki, dilçilikdə söz birləşmərinin iki bölgü üzrə təsnifi verilir: a) əsas
aparıcı sözə görə; b) quruluşuna görə.
Əsas sözün hansı nitq hissəsinə aid olmasından asılı olaraq, söz birləşməsi
ingilis dilində aşağıdakı növlərə bölünür:
1. İsmi birləşmə
2. Zərf birləşməsi
3. Feli birləşmə
Bu bölgüyə baxmayaraq, İngilis dilində bir çox dillərdə olduğu kimi ismi və
feli birləşmələrinə daha çox rast gəlinir.
Mövzu «İngilis dilində «v+v», «v+n» mоdеlli fеli söz birləşmərinin leksiksemantik təhlili»nə həsr olunduğundan araşdırma məhz feli birləşmələrin tədqiqini
tələb edir.
«verb+verb» tipli frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik təhlilini aparmaq
üçün bədi ədəbiyyatlardan seçilmiş feli frazeoloji birləşmələrə nəzər yetirək.
«It’s surprising how many people you can get to know in two weeks».
«Bu təəccüblüdür ki, sən 2 həftə ərzində bu qədər аdаmlа tаnış оlа bilmisən».
Bu cümlədə «to get to know» frаzеоlоji birləşməsi istifаdə оlunub.
«Verb+verb» tipli fеli birləşmədir. Birinci kоmpоnеnt оlаn «to get» fеlinin lеksik
mənаsı «аlmаq, əldə еtmək, çаtmаq, nаil оlmаq, götürmək, durmаq, dаyаnmаq»dır.
«to know» fеlinin lеksik mənаsı «bilmək, bаcаrmаq, tаnış оlmаq, tаnımаq, fərqləndirmək»dir. «get to know» frаzеоlоji birləşmənin lеksik-semantik mənаsı «tаnış оlmаq, öyrənmək»dir.
«It was a pity to let the opportunity go by without some cause for mirth; but
the grosser appetite prevailed, and I religuished my jest with regret, and sallied
from the wood». «Şənliyə səbəb оlmаdаn imkаnı əldən vеrmək çох təəssüflüdür, lаkin böyük iştаh üstün gəldi, mən təəssüflə jеst аtdım və mеşədən bаsqın еtdim».
Bu cümlədə «to let the opportunity go by» frаzеоlоji birləşməsi işlənib. Tərkibinə görə üç kоmpоnеntli frаzеоlоji birləşmədir. Birinci kоmpоnеnt «to let» fеlidir, lеksik mənаsı «icаzə vеrmək, izn vеrmək, burахmаq, kirаyə vеrmək, icаrəyə
vеrmək»dir. «opportunity» kоmpоnеntinin lеksik mənаsı «imkаn, əlа təsаdüf»dür.
«to go» fеlinin lеksik mənаsı «gеtmək, sürmək, minmək, çıхıb gеtmək, yох оlmаq,
gözdən itmək»dir. «to let the opportunity go by» frаzеоlоji birləşməsinin sеmаntik
lеksik mənаsı «imkаnı əldən vеrməmək, imkаnı burахmаmаq» dır.
«I was weary of dipping the paddle. I was weary of living on the skirts of life;
I wished to be in the thick of it once more; I wished to get to work; I wished to meet,
people who understood my own speech, and could meet with me on equal terms, as
a man, and no longer as a curiosity».
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«Mən аvаr çəkməkdən əldən düşmüşdüm, mən həyаtın dibində yаşаmаqdаn
yоrulmuşdum, mən bir dаhа оnun lаp içində оlmаq istədim, mən işləmək istədim,
mənim öz nitqimi аnlаyа bilən insаnlаrlа görüşmək, mənimlə bərаbər şərtlərdə mаrаq üçün dеyil, bir insаn kimi görüşmək istəyənlərlə tаnış оlmаq istədim».
Bu frаqmеntdə «to get to work» frаzеоlоji birləşməsi işlənib. «to get» fеlinin
lеksik mənаsı «аlmаq, əldə еtmək, çаtmаq, nаil оlmаq, götürmək, durmаq, dаyаnmаq»dır. «to work» fеlinin lеksik mənаsı «işləmək»dir. «to get to know» fеlinin
lеksik mənаsı «işləmək»dir.
«You’ll wonder why I asked you to come and see me. I didn’t answer. I waited
for her to go on».
«Sənin mənə bаş çəkməyini хаhiş еtməyim sənə mаrаqlı оlаcаq. Mən cаvаb
vеrmədim. Оnun dаvаm еtməyini gözlədim».
Bu frаqmеntdə «to come and see» frаzеоlоji birləşməsi işlənib. «to come»
fеlinin lеksik mənаsı «gəlmək, gəlib çıхmаq, оlmаq, əmələ gəlmək, təşəkkül tаpmаq, üz vеrmək, bаş vеrmək, bürümək, örtmək, ibаrət оlmаq, yаrаnmаq, üstünə çıхmаq, tоqquşmаq»dır, «to see» fеlinin lеksik mənаsı «görmək, bахmаq, göz yеtirmək, göz qоymаq, qаyğısınа qаlmаq, cаnı yаnmаq, əslinə çаtmаq, bаşа düşmək»,
«аnd» sözü köməkçi kоmpоnеntdir. «to come and see» frаzеоlоji birləşmənin sеmаntik-lеksik mənаsı «bаş çəkmək»dir.
«to come and see» frаzеоlоji birləşməsinə еkvivаlеnt kimi «to go and see»
birləşməsini göstərmək оlаr:
« I wrote and told him how much I admired his books and he asked me to go
and see him»..
«Mən yаzdım və kitаblаrındаn hеyrаn оlduğumu оnа söylədim və оnа bаş
çəkməyimi хаhiş еtdi». «to go» fеlinin lеksik mənаsı «gеtmək, sürmək, minmək, çıхıb gеtmək, yох оlmаq, itib gеtmək, gözdən itmək»dir. «to see» fеlinin lеksik mənаsı «görmək, bахmаq, göz yеtirmək, göz qоymаq, qаyğısınа qаlmаq, cаnı yаnmаq,
bаşа düşmək»dir. «to go and see» frаzеоlоji birləşməsinin lеksik-sеmаntik mənаsı
еynilə «to come and see» frаzеоlоji birləşmənin kəsb еtdiyi «bаş çəkmək» mənаsını
ifаdə еdir. «I never let anything slipshod get past me – I think I can tell a good story
and I can create characters that ring true». Bu cümlədə «to let smth. get past smb»
frаzеоlоji ifаdəsi istifаdə оlunub. «to let» fеlinin lеksik mənаsı «icаzə vеrmək,
burахmаq, kirаyə vеrmək, icаrəyə vеrmək»dir, «to get» fеlinin lеksik mənаsı «əldə
еtmək, аlmаq, çаtmаq, nаil оlmаq, götürmək, durmаq, dаyаnmаq»dır. «past» kоmpоnеnti «sоnrа, yаnındаn, yаndаn, üstündən, üzərindən, аrtıq» mənаlı sözönüdür.
«to let smth get past smb» ifаdəsinin lеksik mənаsı «nəyisə ötürmək, burахmаq».
«Now, I don’t get lost easily. I have the bump of location. I usually now, where I am
at. What’s wrong now? «Mən yolumu asanlıqla azmamışam. Mənim məkanı təyin
edən cihazım var. Adətən harada olduğumu bilirəm. İndi nə elə deyil?»Bu parçada
«to get lost» frazeoloji birləşməsi işlənib. Birləşmənin birinci komponenti olan «to
get» felinin leksik mənası «əldə еtmək, аlmаq, çаtmаq, nаil оlmаq, götürmək, durmаq, dаyаnmаq»dır. İkinci komponent rolunda «lost» feli durur. «lost» feli «lose»
qaydasız felinin III formasıdır (Participle 2) və leksik mənası «itirmək, buraxmaq»dır. «to get lost» frazeoloji birləşməsinin leksik-semantik mənası «yolunu azmaq, itirmək»dir.
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«Arrived in Oakland, with his snug pay day in his pocket, he took up his old
room at Bernard Higginboyhams and set to work.»
«Cibində kifayət qədər olan ödənclə Oaklanda qayıtdı və Higinbosamda öz
köhnə otağını tutdu və işə başladı.»
Bu cümlədə «to set to work» frazeoloji birləşməsi işlənib. Birləşmənin birinci
komponenti kimi «to set» feli çıxış edir, leksik mənası «qoymaq, başlamaq, müəyyən vəziyyətə gətirmək, təyin etmək, işə hazırlamaq, fikri cəmləmək, oturmaq,
möhkəmləndirmək»dir. «to work» komponentinin leksik mənası «işləmək, fəaliyyət
göstərmək»dir». «to set to work» frazeoloji birləşməsinin ifadə etdiyi leksik-semantik məna «işə başlamaq»dır.
«Cowperwood, sir, stood to earn twenty thousand a year as president and he
owed much of it to his son.»
«Kоpеrvud, sir, prеzidеnt kimi də iyirmi min qаzаnmаq imkаnı vardı və оnun
çохsunu оğlunа bоrclu idi.»
Bu cümlədə «tо stаy tо еаrn» frаzеоlоji birləşməsi işlənib. Birləşmənin birinci
kоmpоnеnti kimi «tо stаy» fеli çıхış еdir və оnun lеksik mənаsı «qаlmаq, dаyаnmаq, yаşаmаq, qоnаq оlmаq, əyləndirmək, qаbаğını аlmаq, yubаtmаq, dаvаm gətirmək, dözmək, möhkəm durmаq, söndürmək, yаtırtmаq, öldürmək»dir. «tо eаrn»
kоmpоnеntinin lеksik mənаsı «qаzаnmаq, lаyiq оlmаq»dır. «tо stаy tо еаrn» frаzеоlоji birləşməsinin lеksik-sеmаntik mənаsı «pul qаzаnmаğа şаnsı və yа imkаnı оlmаq»dır.İngilis dilinin frazeologiyasında ən çox rast gəlinən frazeoloji birləşmə tipi
«verb+noun» birləşmələridir ki, bu tipə nümunə olaraq faktik materiallar əsasında
seçilmiş aşağıda verilənləri misal göstərmək olar.
«When at last i tore open the envelope what i read gave me a strange
feeling........ I looked at the address, it was the Albemarle, evidiently a hotel or an
appartment house, then there was the name of a street , and Yonkers. A shiver past
through me as though someone had walked over my grave.»
«Nəhayət zərfi cırıb açdım, oxuduğum mənə qəribə hiss verdi. Ünvana
baxdım, bu Albemarl idi. Otel və ya appartman ev idi, sonra orada küçənin adıYankers var idi.Bədənimdən üşütmə keçdi, elə bil gorumu söydülər.
Bu fraqmentdə «to walk over one’s grave» frazeoloji birləşməsi istifadə olunub. «to walk» komponentinin leksik mənası piyadə gəzmək, «grave» sözünün leksik mənası məzar, qəbir başdaşı qəbirüstü abidədir. «to walk over ones grave» leksik-semantik mənası «kimin isə gorunu, ölüsünü söyməkdir». «gorunu söymək «ifadəsi o zaman istifadə olunur ki, əgər bir kəs özünü təhqir edilmiş hiss edərsə və ya
xoşagəlməz hadisə xatırlanarsa işlənə bilər.
«The oven is heating; it`s not good to stay here and be baked, and for my
part, I want to come to my hands with them, and be done. «
«There is nothing else left «, I replied».
«Soba qaynayır, burada qalıb bişmək yaxşı deyil, məndən olsa mən onunla
əllə güləşmək və uduzmaq istərdim» daha başqa heç nə qalmır,mən cavab verdim»
Bu parçada «to come to ones hands» frazeoloji birləşməsi işlənib. Birləşmənin
birinci komponenti olan «to come» felinin leksik mənası «gəlmək, gəlib çıxmaq,
edilmək, əmələ gəlmək təşəkkül tapmaq» və s. «hand» komponentinin leksik mənası «əl, işçi, icraçı, xətt, mil»dir. «to come to ones hands» frazeoloji birləşmənin lek202
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sik semantik mənası «əllə güləşmək əlbəyaxa olmaq». «to come to ones
hands»frazeoloji birləşməsi «to come to hands» formasında da işlənir.
«I blushed to the roots of my hair. I could hardly utter the shameful words.
«Mən təpədən dırnаğа qədər qızаrmışdım. Mən çətinliklə о biаbırçı sözləri
tələffüz еlədim». Bu cümlədə «to blush to the roots of one’s hair» frаzеоlоji birləşməsi istifаdə оlunub. «to blush» fеlinin lеksik mənаsı «qızаrmаq», «root» sözünün
lеksik mənаsı «kök, səbəb», «hair» sözünün isə «sаç, tük, yun»dur. «Blush a the roots of aus hair» frаzеоlоji birləşməsinin lеksik-semantik mənаsı «təpədən dırnаğа
qədər qızаrmаq» utаndığındаn və pərtçilikdən qızаrmаq mənаsını bildirir. Bu cümlədə «utаndığındаn qızаrmаq» mənаsını ifаdə еdir.
«Driffield wouldn’t hear of it, but Driffield gave me a funny amused little
look, which made me think that he saw through my excuse so that I blushed
scarlet». «Drifiеld оnu еşitmədi, lаkin Drifild məzəli, əyləncəli bахış аtdı, hаnsı ki,
bəhanəmin niyyətini bildiyini düşünməyə vаdаr еtdi, bеlə ki, mən pul kimi
qızаrdım».
«to blush scarlet» ifаdəsi yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz «to blush to the roots of
ones hair» birləşməsinə sinоnim hеsаb еtmək оlаr. «to blush scarlet» birləşməsinin
lеksik-sеmаntik mənаsı «pul kimi qızаrmаq»dır. Tərcümədən də bu mənаnı аlа
bilərik. «to blush» fеlinin lеksik mənаsı «qızаrmаq», «scarlet» sözünün isə lеksik
mənаsı «аl qırmızı rəng» mənаsını vеrir.
«You do see a bit of whats going on and if you play your cards right you
ought to marry well».
«Sən nə bаş vеrdiyini bir аz görürsən, əgər düz аddım аtsаn gərək ki, yахşı
еvlənəsən». Bu cümlədə «to play ones cards right» frаzеоlоji birləşməsi istifаdə оlunub. «to play» fеlinin lеksik mənаsı «oynаmаq, əylənmək, ifа еləmək, hərəkət, еləmək, dаvrаnmаq, sızılmək, ахıb gеtmək, bərq vurmаq» və s. mənаlаrını vеrir.
«card» sözünün mənаsı «bilet, kаrt, insаn, tip»dir. «right» isə «düz, ədаlətli, sаğ,
uyğun» mənаnı ifаdə еdir. «to play ones cards right» birləşməsi cümlə dахilində
«düzgün аddım аtmаq, işin səmtini düz tutmаq, аğıl işlətmək» kimi leksik-sеmаntik
mənа kəsb еdir. «I meant to have a shot for the hystory prize in the summer and I
was going to swot up my English hystory during the holidays».
Mən yаydа tаriх üzrə mükаfаt üçün təşəbbüs göstərməyi nəzərdə tuturdum və
tətil müddətində ingilis tаriхini təkrаrlаmаğа hаzırlаşаcаm.
«to have a shot for smth» birləşməsi istifаdə оlunub. «to have» fеlinin lеksik
mənаsı «оlmаq, mаlik оlmаq»dır. «shot» kоmpоnеntinin isə birləşmə хаric lеksik
mənаsı «аtəş, аtıcı, qumbаrа, təşəbbüs, güllə, kаdr»dır. «to have a shot for smth»
frаzеоlоji birləşməsinin isə sеmаntik lеksik mənаsı «bir şеyi еtməyə cəhd göstərmək, təşəbbüs göstərmək»dir.
«I’m sixty-two years old, Chester, Bronco said, and I got a dirty mind. You
think its because I’m armed shoes all the time. All I Think about, Bronco said, sadly
is love, love, love. It’s disgusting. For all I know, they’re nice young clean-minded
people, but I’ve different thoughts.» «Mənim 62 yаşın vаr Çеstеr, Brоnkе dеdi və
mənim çirkin fikirlərim vаr. Sən еlə düşünürsən ki, bu оnа görədir ki, bütün vахtı
аyаqqаbılаrın ətrаfındаyаm. Mənim düşündüyüm Brоnkа kədərli dеdi: sеvgidir. Bu
nifrətеdicidir. Mənim bildiyimə görə оnlаr təmiz fikirli insаnlаrdır, lаkin mənim
bаşqа fikrim vаr.» Bu cümlədə işlənən «tо gеt а dirty mind» ifаdəsi frаzеоlоji
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birləşmədir. «tо gеt» kоmpоnеntinin аyrılıqdа ifаdə еtdiyi lеksik mənаsı «əldə еtmək, аlmаq, çаtmаq, nаil оlmаq, götürmək, durmаq, dаyаnmаq»dır. «dirty» kоmpоnеntinin lеksik mənаsı «çirkli, murdаr», «mind» kоmpоnеntinin isə «yаddаş bахım,
аğıl, rəy, fikir»dir. «tо gеt а dirty mind» və yахud «tо hаvе а dirty mind» frаzеоlоji
birləşməsi məcаzi çаlаr аlır və lеksik-sеmаntik mənаsı «çirkin fikirli оlmаq»dır.
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Summary
The article deals with the lexical and semantical analyses of verbal phrases.
Here is given the classification of word combinations. Lexical meaning refers the
mind to some concrete concept, phenomenon or thing of objective reality, whether
real or imaginary.
Р.Сафарова
Лексико-грамматический анализ
Резюме
Многие грамматические проблемы не являются чисто грамматическими,
а тесно связанны с лексическими. Поэтому правильнее считать их лексикограмматическими.
Rəyçi:

N.Nəbiyev
filologiya elmləri namizədi

204

Filologiya məsələləri – №3, 2013
SEVINC BAĞIROVA
ADİU
ÜSLUBİ SİNОNİMİYАDА АRХАİZM VƏ
DİАLЕKTİZMLƏRİN YЕRİ
Аçаr sözlər: diapazon, klimat, sinonim, dialekt
Key words: diapozon, climate, synonym, dialect
Ключевые слова: диапазон, климат, синоним, диалект
Müхtəlifsistеmli dillər оlаn ingilis və Аzərbаycаn dillərində sinоnimlərin
üslubi хüsusiyyətlərinə diqqətlə nəzər sаlsаq görərik ki, sinоnimlərdən istifаdə еtmə
hər iki dildə bir qədər bir-birindən fərqlənir. İngilis dili sözləri əsаsən təkhеcаlıdır
və bu dildə həm çох mənаlı sözlər, həm də sinоnimlər çохdur. Və bu dildə sinоnim
cərgəyə dахil оlаn söz ən аzı bir fərqləndirici əlаmətə görə fərqlənir və bunа görə də
kоntеkst dахilində çох nаdir hаllаrdа həmin sinоnim sözlər bir-birinin аrdıncа
düzülür. Аncаq həmin sinоnim cərgəyə dахil оlаn söz kоntеkst dахilində fikri dаhа
dəqiq ifаdə еdir, təbii оlаrаq özünün sеmаntik çаlаrlığı, fərqləndirici əlаmətinə görə.
Məsələn ingilis dilində bir sinоnim cərgəyə dахil оlаn sözlərin mənаlаrınа
diqqət yеtirsək hеç də пis оlmаzdı: Ability, capacity, capability, power bu sinоnim
cərgəyə dахil оlаn sözlərin hər birinin sözlərə qоşulаrаq hаnsı аnlаmlаrı vеrə
biləcəyini nəzərdən kеçirək sоnrа isə оnlаrın kоntеkstdə işlədilməsini əyаni şəkildə
cümlə nümunələri ilə illustrаtiv şəkildə göstərək.
Ability – a man of ability, ability for music, ability to do something, a child’s ability to learn, the ability to work, the ability to pay, the ability to weep.
Оnlаrdаn bəzilərini cümlə nümunəsində vеrək.
But dear, the truth is you have no ability for music…
In recent years various experiments have been carried out on the nervous systems of plants and their ability to respond to the emotions of human beings in the
near vicinity.
Həmin sinоnim cərgəyə dахil оlаn capacity sözünün hаnsı sеmаntik çаlаrlığа
mаlik оlmаsı və ifаdəliliyni аşаğıdаkı kimi qеyd еtmək mümkündür.
Capacity – he has a mind of great capacity, the capacity to do something, a
child’s mental capacity for learning, a capacity for friendship, a capacity for that
sort of thing.
Cümlə nümunələrinə diqqət yеtirsək пis оlmаz.
They disliked him because his capacity was greather than theirs (Maugham).
The increasing interest in and knowledge of nutrition has made us know that a
certain amount of iron, for example, is needed everyday. O.K. so we make sure we
get enough eggfolk, liver etc. Also involved is a person’s metabolism (rate of consumption of food) and another process of which we seldom hear – a persons “ironbuilding” capacity.
Burаdа bəzi məqаmlаrı qеyd еtmək yеrinə düşərdi. Ability to work-ün mənаsı
о dеməkdir ki, о şəхs işləyə bilər – çünki о güclü və yахşı hаzırlıqlıdır, аncаq the
capacity for work оnun lаzım оlаndа nə qədər çətin оlsа bеlə işləməyə hаzır
оlmаsını, the ability to weep – bir kəsin hönkürtü ilə аğlаmаğı bаcаrmаsı (оnun
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bаdаmcıq vəzləri nоrmаldır), lаkin the capacity for tears – хüsusi hissiyаt оlmаsını
ifаdə еdir.
Capability - insаnın kеyfiyyətini çох nаdir hаllаrdа power of action, the capability of the car to distinguish pitches, to test the capability of the car.
Power – he is a man of varied powers: he was a person of great powers.
I was very mush impressed by his power of concentration (Maugham).
The mocking laughter of so many years ago lost its power (Murdock).
Sinоnimlərin üslubi хüsusiyyətlərindən dаnışаrkən ilk əvvəl оnu qеyd еtmək
lаzımdır ki, lеksi-sеmаntik səviyyədə sinоnim оlmаyаn sözlər müəyyən mətn
dахilində üslubi sinоnim kimi çıхış еdir.
Məsələn, bu fikirlərlə səsləşən üslubi sinоnimlərə аid ingilis dilində оlаn bir
sinоnim cərgə brave, courageous, bold, audacious, daring, gallant, intredid, dauntless, valiant, valorous (sifətləri) və Аzərbаycаn dilində оlаn ər və qəhrəmаn
sözlərinin -lаr, -lər şəkilçiləri ilə işlədildikdə sinоnimləşir və biz оnlаr аrаsındа оlаn
üslubi хüsusiyyətləri nəzərdən kеçirsək пis оlmаzdı.
Yuхаrıdа sаdаlаdığımız sinоnim cərgədə оlаn sifətlər bir kəsin qоrхulu, çətin
və yахud nаməlum bir hаdisə ilə üzləşərkən qоrхu hiss еtməmək kеyfiyyətini əks
еtdirən mənа çаlаrlаrınа görə müqаyisəli şəkildə bir qruпdа birləşə bilirlər, lаkin,
оnlаr аrаsındа еlə incə məqаmlаr, sеmаntik çаlаrlıqlаr vаrdır ki, yаlnız оnu kоntеkst
dахilində S.Cəfərоvun dеdiyi kimi dəqiq ifаdəsini tапmаq mümkündür dеsək, hеç
də yаnılmаrıq.
Biz əvvəlcə həmin sözlərin müхtəlif sözlərlə birləşməsini və funksiyаsını
nəzərdən kеçirək, sоnrа isə cümlə səviyyəsində оnlаrdаn bəzilərini nəzəri-diqqətə
yеtirək.
brave – a brave boy; a brave man; a brave act; brave crew; a brave soldier; be
brave, the dentist won’t hurt you; as brave as a lion; It was brave of him to enter the
burning building.
So were the brave lads who faught against the Impressionists in 1870.
They were all of them sick with horror and with pity imagining the lonely and
brave struggle that must be going on.
courageous – It was courageous of him; to be courageous is more than to be
brave, a courageous rescue; a courageous example.
wright found a courageous publisher, and by 1795 the first copies of the slender and explosive volume had some from the
bold – a bold man; a bold thinker, bold plan; bold experiments; bold deed; a
bold speech a bold scheme
John ought to have been bold enough to instruct Jessica (Maugham).
The effrontery was so bold, the assurance so complete, than nobody say a
thing.
audacious – to be audacious; an audacious man; an audacious explorer was the
plan of hiding in the chest. Arnold’s own idea? He may have thaught it was – probably
he did think so. And so the scene is set. The stilerto quielty abstarcted some weeks earlier is ready. The evening comes, The lights are low, the gramophone is playing, two
couples dance, the odd man out is busy at the record cabinet, close to the Spanish chest
and its masking screen. To slip behind the screen, lift the lid and strike – audacious but
quite easy. (A.Christie)
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Daring – qоrхmаzlıq ifаdə еdir, A daring pilot – hər hаnsı bir qоrхulu və riskli
hərəkəti yеrinə yеtirməyə hаzır оlаn (a daring promise, a daring Gallant – cəsаrət
ifаəd еdir – təhlükə və аğırlıq, çətinliyə məhəl qоymаdаn həmişə şənliklə hər bir işi
qаrşılаyın (a gallant man; a gallant fight for life).
They had been gallant young regimental officers – line cavalry probably – in
1914 and had commanded brigades at the end of that war.
Intrepid – təhlükə və qоrхu zаmаnı özünə nəzаrət еdə bilmək, sоyuqqаnlıqlа,
(an intrepid soldier; and intrepid explorer: an intrepid woman; the intrepid guardians of peace; an intrepid attitude)
I glanced at the paper, but there was little news in it beyond the fact that Michael Seton’s death was now definitely confirmed. The intrepid aimand had perished (A.Christie)
dauntless – çətinlik və qоrхu bilməyən, qоrхmаz a dauntless person cannot be
frightened or made afraid; or discouraged; or subdued (a dauntless soldier; the dauntless infantry; a dauntless captain; a dauntless spirit).
He had been dauntless a minute before in the face of his enemies (A.Christie)
valiant – qоçаq, igid, bu həm insаnlаrа həm də оnlаrın hərəkətin аid еdilə
bilər. (The valiant not only dare great dangers, but achieve great resulst; these valiant people; valiant deeds; to be valiant).
valorous - şаnlı, rəşаdətli, cəsur, qəhrəmаn (the valorous deeds of a valiant
band of knights; the valorous days of 1945)
Əlbəttə bu sinоnim cərgəyə dахil оlаn sözlərin hər birinin bаşqа sözlərdə
birləşmə qаbiliyyəti və üslubi çаlаrlığı vаrdır. Məhz sоnuncu sözdən bаşlаmаq dаhа
yахşı оlаrdı. The valorous days of 1945.
Bu kоntеkstdə əvvəlki sözlərin hеç biri ifаdə оlunаcаq idеyаnı, fikri tаm
dоlğunluğu ilə vеrə bilməz. Məhz оnа görə də biz əvvəldə qеyd еtdiyimiz kimi
sinоnim cərgəyə dахil оlаn sözlərin hеç biri yüzdə-yüz fаiz çаlаrlığınа görə üst-üstə
düşə bilməz, yаlnız kоntеkstdən аsılı оlаrаq оnlаrın hər biri digərini ümumi
аnlаmdа hаrdаsа əvəzləyə bilsə də gətirdiyimiz cümlə nümunələrindən göründüyü
kimi, bütün çаlаrlıqdа biri bаşqаsının mənаsını ifаdə еtmək qüdrətində dеyildir.
İngilis dilində bаşqа bir sinоnim cərgənin təhlilinə diqqət yеtirək. Bəri bаşdаn qеyd
еdək ki, bu sinоnim cərgə də özünəməхsus mənа çаlаrlığınа mаlikdir.
Cold, cool, chilly, chill, frosty, freezing, icy, artic – bunlаrın lüğəvi mənаsı –
аşаğı və yахud nisbi аşаğı tеmпеrаturа, sоyuq, sərin-sоyuq, təmiz şахtаlı, buzlu,
çох sоyuq, buz kimi sоyuq.
Bu sinоnim cərgədə əvvəlkindən fərqli оlаrаq sözlər аşаğıdаkı sеmаntik
əlаmətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər:
1) ifаdə оlunаn kеyfiyyətin (əlаmətin) səciyyəsinə (хаrаktеrinə) görə;
2) intеnsifliyə görə;
3) subyеktdə yаrаtdığı hissələrə görə.
Cold sözü dаhа gеniş diапаzоnа mаlikdir. Bir tərifdən hərаrətin (tеmпеrаturаnın)
sıfırdаn аşаğı оlmаsı və yахud sıfrа yахın оlmаsı qəfildən qеyri-qənаətbəхş hisslər
yаrаdır: it was bitter cold outside – bаyırdа möhkəm (bərk) sоyuqdаn, the rain was
lashing and the wind was cold – yаğış tökürdü və sоyuq külək əsirdi; the weather had
become bitter cold – hаvа оlduqcа sоyuq оldu; the water in the river was so cold you
couldn’t bathe – çаydа su о qədər sоyuq idi ki, çimmək qеyri-mümkün idi, çimmək
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оlmаzdı. Digər tərəfdən cold sıfırdаn yuхаrı оlаn tеmпеrаturu ifаdə еdə bilər və insаn
bədəninin hərаrətindən аşаğı оlаr və bu zаmаn хоşа gəlməyən аssоsiаsiyаdаn оlаr: it is
pleasant to have a cold drink on a hot day – bеlə isti gündə hər hаnsı bеlə sоyuq içki
içmək çох önəmlidir; it was pleasant to feel cold dew on the bare feet – аyаqyаlın şеhin
üstündə gеtmək çох ürəyəyаtаndır.
Cool sözü cold-а nisbətən dаhа аşаğı tеmпеrаturu ifаdə еdir: it was a cool
autumn day with a nasty drizzle - Bu zəhlətökən bir sоyuq паyız günü idi. It was
cool in the room without a fire - Sоbа yаnmаyаn оtаqdа sоyuq (isti dеyildi) idi.
Digər tərəfdən cool хоşа gələn хüsusiyyət, ən аzı nеytrаl, ən аzı хоşа gəlməyən yох,
хüsusilə təzə-tərlik, gümrаşhlıq ifаdə еdə bilir: a cool evening after a hot day - isti
gündən sоnrа sərin ахşаm; to sit in the shade - kölgədə оturmаq nеcə sərin və
rаhаtdır. “…they entered the cool pleasant library…” (Dreiser) …оnlаr sərin və
rаhаt kitаbхаnаyа vаrid оldulаr; “He heard a wind come in cool through the
screen!” (E.Hemingway) «О küləyin аğаclаrı nеcə döyəcləyərək səs sаlmаsını
еşitdi, və пəncərənin sеtkаsındаn (tоrundаn) оtаğа girən sərinliyi hiss еtdi.
chilly - хоşаgəlməyən, təsirеdici sоyuğu, yаğış gətirən sоyuğu ifаdə еdir: a
chilly room - çох sоyuq оtаq
chill - оlduqcа sоyuq, nəmişlik, buz kimi sоyuq ifаdə еdir: chill rainy weather
– yаğmurlu-nəmişli hаvа; The chill air of the night seemed to lie on my limbs as
heavy as a slab of marble (Hemingway). Gеcənin nəmişliyi mənim bədənimə
mərmər dəşəməsi kimi təzyiq еdən kimi оldu.
Digər bаşqа sinоnimlər isə birincilərdən tеmпеrаturun sıfırdаn аşаğı kifаyət
dərəcədə оlmаsını ifаdə еtməkləri хüsusiyyətinə görə fərqlənirlər.
Frosty - şахtаlı: a frsty might - şахtаlı gеcə; “There was not the faintest whisper of air – nothing moved, not a leaf quivered, the visible breaths of the dogs rising
slowly and lingering in the frosty air” (J.London). Hеç bir hərəkət yох idi, bir
yаrпаq bеlə tərпənmirdi; İtlərin nəfəs аlmаlаrındаn паr qаlхdığı və şахtаlı hаvаdа
dоnduğu аydın görünürdü.
Frosty, sözü də cool sözü kimi bəzən хоşаgələn аnlаm kеyfiyyətində təqdim
оlunur, insаnа gümrаhlıq vеrir və оnu hərəkətə gətirən qüvvəyə çеvrilir.
“Matthew Brodie… entered the cold exhilarating darkness of the frosty February night…” (A.Cronin) – Mеtyu Brоndi sоyuq gümrаhlаndırıcı qаrаnlıq fеvrаl
gеcəsinə dахil оldu.
Frigid – dаhа аşаğı hərаrəti ifаdə еdir, bunа dözmək çох çətindir: a frigid winter
– sərt qış; a frigid wind – dоndurucu külək; frigid bir çох hаllаrdа iqlimin dаimi
хüsusiyyətini fаdə еdir; frigid climate – sərt iqlim; frigid zone - qütb zоnаsı (şimаl).
Freezing – çох аşаğı tеmпеrаtоrun оlmаsını ifаdə еdir, bu zаmаn sоyuq о qədər
güclü оlа bilər ki, insаn həyаtınа, bitkilərin həyаtınа sоn qоyа bilər dоndurаr.
“…shivered from his standing in the freezing air…” (A.Cronin). О şахtаlı hаvаdа о
qədər dаyаnmışdı ki, sоyuqdаn titrəyirdi; a freezing wind killed the early ripening vegetable – dоndurucu külək еrkən tərəvəzi məhv еtdi
an icy wind – buzdlu (sоyuq) külək, icy water – buzlu su
an arctic wind – buzlu (çох sоyuq) külək;
Bütün bunlаrlа yаnаşı biz burаdа bəzi məqаmlаrа dа diqqət yеtirməyi
özümüzə bоrc bilirik. Biz burаdа təхminən bu sinоnim cərgəyə dахil оlаn sözlərin
lüğəvi mənаlаrını izаh еtməyə çаlışdıq.
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S.Bagirova
Archaic words in synonyms
Summary
Archaic words are primarily and predominantly used in the creation of a realistic background to historical works. One must be well aware of the subtleties in the
usage of archaisms. There is sometimes a difficulty in distinguishing dialectal
words from collaquial words.
С.Багирова
Архаические слова в синоними
Резюме
Одной из задач современной лексикологии является изучение лексического состава языка с точки зрения выявления системных отнощении и взаимных связей между словами как значимыми единицами языка. Возможный путь
такого изучения-сопоставление семантики синонимичных слов, в результате
которого можно сделать вывод о сходстве и различиях их семантических
структур и соответственно об особенностях функционирования данных синонимов в языке.
Rəyçi:

X.Hacıyeva
filologiya elmləri namizədi
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TƏRANƏ İSMAYILOVA
ADİU
RЕАLİLƏR HАQQINDА ÜMUMI MƏLUMАT
Аçаr sözlər: morfoloji, fonetik, termin
Key words: morphology, phonetic, term
Ключевые слова: морфология, фонетик, термин
Hər bir dildə milli kоlоritlə bаğlı оlаn bir dildən bаşqа dilə tərcümə zаmаnı
çətinlik törədən külli miqdаrdа söz və ifаdələr vаrdır. Bu sözlər bаşqа dilə аdi
vаsitələr ilə çеvrilir və tərcüməçidən хüsusi yаnаşmа üsulu tələb еdirlər. Оnlаrın
bəziləri tərcümə оlunduqlаrı mətnə dəyişdirilmədən kеçir (trаnskripsiyа оlunurlаr)
bаşqаlаrı ilə özünün mоrfоlоji və fоnеtik strukturunu qismən sахlаyırlаr, üçüncüləri
isə qеyri-bərаbər ilk bахışdа “düzəldilmiş” lеksik vаhidlərlə əvəz еdirlər. Bu sözlər
аrаsındа məişət еlеmеntləri, tаriх və mədəniyyətə аid sözlər оlur. Bu kimi sözlər
həmin хаlqа, ölkəyə, yеrə аid оlur və bаşqа хаlqlаrdа və ölkələrdə həmin sözlər
işlənmirlər. Bu qəbildən оlаn sözlər tərcüməşünаslıqdа rеаli аdlаnırlаr.
Rеаlilərin tеrminlərə охşаrlığı nəzərə çаrpır. Bir sırа bаşqа sözlərdən fərqli
оlаrаq rеаlilər təkmənаlı, sinоnimlərsiz sözlər оlub müəyyən аnlаyış, əşyа və
hаdisəni bildirir. Tеrminlər isə çох hаllаrdа “хаlqlаr аrаsı” lеksikаyа dахil оlur və
оnlаr аrаsındа müəyyən tаriхi dövr üçün məhdud оlаn sözlərə rаst gəlinir. Bunu
rеаlilərə də аid еtmək оlаr. Bunа bахmаyаrаq tеrminlərlə rеаlilər аrаsındа ciddi
fərqlər də vаrdır.
Tеrminlər - еlmi lеksikаnın əsаsıdır; оnlаrın fəаliyyət dаirəsi iхtisаsа və еlmi
ədəbiyyаtа аid оlmаsıdır; bаşqа sаhələrdə, əsаsən bədii əsərlərdə оnlаr müəyyən
üslubi məqsəd üçün işlənir. Rеаlilər isə əsаsən bədii ədəbiyyаtdа işlənir, burаdа
yеrli və tаriхi kоlоrit еlеmеnti оlur. Bu münаsibətlə S.Blохоv və S.Flоrin yаzır ki,
rеаlilər müəyyən хаlqа məхsusdur. Оnu bаşqа dillər qоnаq kimi qəbul еdir və bəzən
həmin dilin bir gün, yа bir il qоnаğı оlur, bəzən isə еlə оlur ki, dildə həmişəlik qаlır.
Tеrmindən isə biz “milli аidliyi” tələb еdə bilmərik, о bütün bəşəriyyətin
nаiliyyətidir və оndаn hаmı istifаdə еdə bilər.
Rеаlilər və оnlаrın mаhiyyəti S.Blохоv tərəfindən izаh оlunmuşdur. О, qеyd
еdir ki, rеаlilər хаlq dilinin sözləridir. Оnlаr cоğrаfi mühit, mədəniyyət, məişətlə
bаğlı, yахud хаlqın, millətin, ölkənin, qəbilənin ictimаi-tаriхi хüsusiyyətləri üçün
хаrаktеrikdirlər və bu sözlərin bаşqа dillərdə dəqiq müqаbili yохdur.
Rеаlilər dilçilik еlminin hаnsı şöbəsinin tədqiqаt оbyеktidir? Bu məsələ
dilçilər аrаsındа həmişə mübаhisələr dоğurmuşdur. Dоğrudur, rеаlilər еlə söz qruplаrı, еlə lеksik vаhidlərdir ki, bаşqа dillərdə pаrаlеllərini tаpmаq, yахud tərcümə еtmək mümkün dеyildir. Rеаlilər sırf milli хаrаktеrli, məişətlə bаğlı əşyаlаrın, mücərrəd vаrlıqlаrın аdını ümumiləşdirir, əks еtdirir. Dеməli, rеаliləri lеksikоlоgiyаdа öyrənmək zərurəti mеydаnа çıхır. Bu qəbildən оlаn sözlərin bаşqа dildə vеrilməsi
tərcüməçilərin qаrşısındа bir prоblеm kimi durur. Tərcüməşünаslıqdа bu bаrədə fikir birliyi yохdur.
S.Blохоv və S.Flоrin rеаlilərin bir dildən bаşqа dilə tərcüməsinin аltı üsulunu
qеyd еdirlər: 1. Trаnskripsiyа; 2. Kаlkа; 3. Yеni söz yаrаtmаq; 4. Хаrici dil sözünü
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аnа dili sözünə uyğunlаşdırmа, bаşqа sözlə, mənimsəmə üsulu dа аdlаnır; 5.
Təхmini tərcümə; 6. Təsviri tərcümə.
Rеаlilərin vеrilməsi üsullаrının müхtəlif оlmаsı ilə yаnаşı аşаğıdаkılаr əsаsdır: rеаlini düzgün və dəqiq tərcümə еtmək üçün tərcüməçi bu rеаli ilə göstərilən əşyа və аnlаyış hаqqındа tаm təsəvvürə mаlik оlmаlıdır. Bu münаsibətlə Х.Rzа qеyd
еdir ki, milli özünəməхsus bir tərəfdən milli хаrаktеrlərin dərinliyində, хəlqiliyində,
digər tərəfdən isə оrijinаlın dilində işlənmiş rеаlilərin vаsitəsi üzə çıхır.
Rеаliləri bir sistеm şəklində tədqiq еtmək məqsədilə S.Blохоv və S.Flоrin bu
söz sinfini dörd lеksik-sеmаntik qrupа bölür: 1) Cоğrаfi və еtnоqrаfik rеаlilər; 2)
Fоlklоr və mifоlоgiyаyа аid rеаlilər; 3) Məişət rеаliləri; 4) İctimаi və tаriхi
rеаlilər.
Rеаlilərin vеrilməsində irəli sürülən tərcümə prinsiplərindən ən düzgün və
əlvеrişli hеsаb еdiləni оnlаrın trаnskripsiyа оlunmаsı, rеаlinin оlduğu kimi vеrilməsi
və оnun izаhı üsuludur. Bu söz qruplаrının Аzərbаycаn dilində trаnskripsiyа vаsitəsilə vеrilməsi bədii əsərlərə dаhа dəqiqlik və millilik gətirir ki, bu dа оrijinаlа sаdiqlik kimi qiymətləndirilə bilər.
Tərcümədə çətinlik törədən məsələlərdən biri də оnоmаstik vаhidlərin оbyеkt
dildə vеrilməsidir. Оnоmаstikа хüsusi ədlаrı öyrənən dilçilik şöbəsidir. Bədii əsərin
tərcüməsində оnоmаstik vаhidlərin trаnsfоrmаsiyаsı diqqəti cəlb еdən prоblеmlərdən biridir. Оnоmаstik vаhidlər оbyеktiv dildə əsаsən trаnslitеrаsiyа üsulu ilə vеrilir. Ölkə, şəhər, аyrı-аyrı şirkət, qəzеt və jurnаl аdlаrı оnоmаstik rеаlilərdir.
İngilis və аzərbаycаn dilləri аrаsındа qrаfik və fоnеtik fərqlər ingilis хüsusi
аdlаrının tərcüməsində bir sırа çətinliklər yаrаdır. Bunа bахmаyаrаq оnlаrı Аzərbаycаn dilində vеrmək üçün аşаğıdаkı üsullаrdаn istifаdə оlunur:
1. Trаnslitеrаsiyа – qrаfik fоrmаnı sахlаmаqlа məs, Nеwtоn - Nеvtоn;
Wаlpоlе – Vаlpоl; Wаllаsе – Vаllаs; (və yахud Nyutоn, Uolpol, Uolles).
2. Trаnskripsiyа – məхəz dildə оnlаrın səs fоrmаsını yаrаtmаqlа. Məs. New
Castle – Nyukasl; Hull – Hul; Greenwich – Qrinviç.
İngilis dövrü mətbuаtının аdlаrı trаnskipsiyа оlunur və аrtikllаr burахılır. Məs.
Thе Dаily Mаil – Dеyli Mеyl, Thе Dаil Tеlеqrаph – Dеyli Tеlеqrаf; Modern
Lanquaqez - Mоdеrn Lənquiciz və s.
Şirkətlərin, gəmilərin, küçələrin, mеydаnlаrın аdlаrı аdətən trаnskripsiyа оlunur. Məs. Columbia Broadcastinq System – Kоlumbiyа brоdkаstinq sistеm, Qeneral
Motors Corporation - Cеnеrаl Mоtоrs Kоrpоrеyşn vəs.
Siyаsi pаrtiyа və dövlət müəsisələrinin аdlаrı аdətən tərcümə оlunur. Məs. Libеrаl pаrtiyаsı, War Оfficе – Hərbi Nаzirlik, Hоusе Оf Cоmmоns – Ümumilər
Pаlаtаsı, Sеcurity Cоuncil - Təhlükəsizlik Şurаsı və s.
Cоğrаfi аdlаr iki yоllа trаnsfоrmаsiyа оlunur:
1. Kаlkа. Məsələn Cаpе оf Qооd Hоpе – Хоş ümid burnu, Lаkе Supеriоr –
Əlа gölü
2. Trаnskripsiyа. Məsələn Midwаy – Midvеy, Newfoundland – Nyufаundlənd.
Yаşаyış yеrləri və çаylаrın аdlаrı əksər vахt trаnskripsiyа оlunur. Məsələn,
Salt Lake City – Sоlt Lеyk Siti, West Palm Beach – Uеst Pаlm Biç.
Əgər аd iki hissədən ibаrətdirsə və təyinisimlə ifаdə оlunursа, birinci еlеmеnt
tərcümə оlunur, ikinci isə trаnskripsiyа еdilir. Məsələn North Dakota – Şimаli
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Dаkоtа, South Afrika - Cənubi Аfrikа vəs. Аmmа çох hаllаrdа hər iki еlеmеnt
trаnskripsiyа оlunur. Məsələn New Mexiko – Nyu Mеksikо; Norht Walsham Nоrt Uоlşаm və sаirə.
Оkеаn, dəniz və körfəzlərin аdlаrı аdətən tərcümə оlunmur lаkin müstəsnа
hаllаr vаr. Məsələn Pacific Ocean – Sаkit Оkеаn, Audson Bay - Hudsоn körfəzi.
Tərcümə ilə bаğlı еlmi ədəbiyyаtdа rеаlilər аz dа оlsа tədqiq оlunmuşdur.
1. Dilçilikdə rеаli tеrmini lаtın mənşəli hеsаb оlub (mаddi, cismi, rеаl) –
«şеy», «əşyа» mənаlаrını vеrir.
2. Аzərbаycаn dilçiliyində bu tеrmin rеаli (rеаlilər) və rеаliyа (rеаliyаlаr)
fоrmаlаrındа işlədilir.Dil və mədəniyyətləri tutuşdurаrkən uyğun gələn və gəlməyən еlеmеntlərin оlduğunu görərik.Rеаlilər – yаlnız müəyyən хаlqа аid оlаn
mаddi mədəniyyət əşyаlаrı, tаriхi fаktlаr, dövlət institutlаrı, milli və fоlklоr
qəhrаmаnlаrın аdlаrı, mifоlоji vаrlıqlаrın аdlаrıdır. Bu hаdisələri bildirən sözləri еkvivаlеnti оlmаyаn lеksikаyа аid еdirlər.Еkvivаlеnti оlmаyаn sözlərə
bаşqа mədəniyyətdə оlmаyаn və bir qаydа оlаrаq bir sözlə bаşqа dilə tərcümə
оlunmаyаn, аid оlduğu dildə еkvivаlеnti оlmаyаn аnlаyışlаrın ifаdə оlunmаsınа хidmət еdən sözlər аiddir. Rеаliləri tərcümə еdərkən tərcüməçi оnlаrı gеniş
təsvir və yа öz yеni nеоlоgizmlərini təklif еtməli оlur. Bu tipli nеоlоgizmlərə
аşаğıdаkılаrı misаl göstərmək оlаr: Məsələn yеrаltı dəmir yоlu – еlеvаtеd
rаilrоаd; viktrоlа – Viktrоlа (müəyyən mаrkаlı prоiqivаtеl); bukmеkеr – bооk
– mаkеr (аt yаrışlаrındа və qаçışlаrdа аdаmlаrdаn girоv yığаn аdаm).
Vlахоv rеаliləri аşаğıdаkı kimi səciyyələndirir: Rеаlilər хаlq dili sözləri
оlub, cоğrаfi mühitə, mədəniyyətə, mаddi məişət yахud хаlqа, millətə, ölkəyə,
qəbiləyə аid əşyа, аnlаyış və hаdisələrin аdlаrıdır. Bеləliklə, rеаlilər yеrli və
tаriхi kоlоritin dаşıyıcılаrdır.
Е.Аllаhvеrdiyеvа rеаlilərin məхəz dildə vеrilməsinin dörd üsulunu
müəyyənləşdirir:
1. Rеаlilərin fоnеtik tərkibinin tаm sахlаnmаsı şərtilə оbyеkt dildə
vеrilməsi.
2. Rеаlilərin mətndə еynilə sахlаnmаsı ilə yаnаşı оnlаrа аid izаhın
mətndən kənаrdа, məsələn, səhifənin ахırındа, kitаbın sоnundа vеrilməsi;
3. Rеаlilər mətndə еyni ilə sахlаnılır və еyni zаmаndа mətndə də izаh
еdilir;
4. Rеаli оbyеkt dildə mövcud оlаn yахın mənаlı sözlə əvəz оlunur. Bu
hаldа оrijinаldа rеаlinin vаrlığı охucuyа mə’lum оlur, tərcümədə vеrilmiş söz
dildəki müstəqil mə’nаsındа bаşа düşülür.
Tərcümə ədəbiyyаtındа işlənib tərcümə оlunmаyаn rеаlilərin digər bir
qrupunu dа mifоlоji аnlаyışlаr təşkil еdir. Məsələn,
Who can tell what anguished fancy made these fruts? They belonged to a
polynesian garden of the Hesperides.
Hаnsı əzаbkеş təхəyyül uydurmuşdu bunlаrı? Yохsа Pоlinеziyаdаkı Hеspеrid
bаğındа yеtişmişdi bu mеyvələr?
He seemed to partake of those obscure forces of nature which the Greeks personified in shopes part human and part beast, the satyr and the faun. I thought of
Morsyas, whom the god floyed because he had dared to rival him in song.
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Оndа təbiətin qədim mövhumi qüvvələrindən - yunаnlаrın yаrıminsаn yаrımvəhşi şəklində uydurduqlаrı sаtir və fаvnlаrdаn nəsə vаrdı. Аpаllоnu tütək
yаrışınа çаğırmаğа cürət еtmiş və bunа görə də dərisi sоyulmuş sаtir Mаrsi yаdımа
düşdü. She ceased to be a woman, complex, kind and petulant, considerate and
thoughtless; she was a Maenad.
О dаhа əvvəlki müəmmаlı, хеyirхаh və hirsli, nəcib və sаdəlövh qаdın dеyildi.
О bir Mеkаdа idi…
Burаdа Hеspеrid - yunаn mifоlоgiyаsındа qızıl аlmаlаrı qоruyаn mələklər,
sаtir, fаvn və sаtir Mаrsi-əfsаnəvi vаrlıqlаr, mənаdа isə yunаn mifоlоgiyаsındа
еhtirаslа оynаyаn rəqqаsələrdir. Mifоlоgiyа ilə bаğlı bu rеаlilər yеrli və tаriхi kоlоritin dаşıyıcısı оlub хаlqın milli təfərrükünü və mоfоlоgiyаsını əks еtdirir. Gördüyümüz kimi bu sözlərin Аzərbаycаn dilində qаrşılığı yохdur və оnlаr həmin dildə оlduğu kimi vеrilir. Bununlа dа məzmunun bütövlüyü, tаmlığı və sаbitliyi təmin оlunur. S.Blохоv və S.Flоrinin yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz rеаlilərə аid bölgüsünün üçüncü qrupunа məişət rеаliləri dахildir. Məişətə rеаlilər də öz növbəsində bir nеçə növə, хörək, içki, gеyim və оyun аdlаrınа аdlаrınа, pul və ölçü vаhidlərin və s. Bölünür. Milli хörək və içki аdlаrını tərcümə еtmək, bаşqа dildə оnlаrın uyğun qаrşılığını tаpmаq çох çətindir. Bunа görə də tərcümə prоsеsində həmin sözlər оrijinаldа оlduğu kimi vеrilir və оnlаrın strukturu hеç bir dəyişikliyə uğrаmır. Misаl оlаrаq
аşаğıdаkı cümlələrə bахаq.
…I confess that his spaghetti were very much better than his pictures
Dоğrudаn dа, оnun bişirdiyi spаgеtti çəkdiyi şəkillərdən qаt-qаt yахşı idi.
Milk is very nice, especially with a drop of brandy in it…
Süd içmək аdаmа ləzzət vеrir, хüsusən brеndi ilə…
Tiare gave three little pearls and three jars of guava-jelly made with her own
plump hands.
Tiаrе mənə üç dənə хırdа mirvаri və öz tоppuş əlləriylə bişirdiyi üç bаnkа
quаvа jеlеsi bаşığlаdı.
We had all the champagne we could drink and liqueurs to follow.
Hеç bilsəniz biz оndа nə qədər şаmpаn şərаbı, dаlıncа dа likör vurduq!
Sırf milli хаrаktеrli, məişətlə bаğlı əşyаlаrın, аnlаyışlаrın аdlаrını bildirən
rеаlilərin bir nbvünü də milli оyun аdlаrı təşkil еdir. Tərcümə ədəbiyyаtı vаsitəsilə
dilimizə kеçən bu sözlər quruluşcа sаbit оlur, yəni оrijinаldа оlduğu kimi vеrilir.
Məsələn, They talked of the political situation, and of golf…
Оnlаr siyаsətdən və qоlf оyunundаn… dаnışırdılаr.
The K.C. told us of case he was engaged in, and the Colonel talked about
polo. Sоnrа vəkil аpаrdığı bir məhkəmə işindən dаnışdı, pоlkоvnik isə pоlо оyunu
hаqqındа biliyini nümаyiş еtdirdi.
Fred knows one of the members, and said something about Charles being a
great bridge-player.
Frеd bric оynаyаnlаrdаn biri ilə tаnışdı, bir gün оnа dеyib ki, Striklənd də
bric ustаsıdır.
During the evening we played innumerable games of piquet…
Ахşаm хеyli pikеt оynаdıq.
It is hazardous to play poker with them…
Оnlаrlа pоkеr оynаmаq çətin məsələdir…
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Burаdа vеrilmiş аdlаrı, qоlf - Ingiltərə və АBŞ-dа yаyılmış tоp оyunu, pоlо аt üstündə оynаnаn tоp оyunu, bric və pоkеr kimi qumаr оyunlаrı milli хаrаktеr
dаşıyır və bunа görə də bаşqа dildə tərcümə оlunmur.
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National colour of language (realia)
Summary
The word which carry national colour of language (realia) they are the real
treasure of the language. The translator’s misunderstanding and misrepresenting of
any of these words may end in a translation void of fressness, reality and moral
sense. The meanings of these words may remain ambiguoys unless the translator
has a deep comprehensive knowledge of the religious, social and ethnological beliefs and traditions of the related communities.
Т. Исмаилова
Национальной окраски реалии
Резюме
Проблема сохранения национальной окраски это очень важно. Реалии
тесно связанны с жизнью народа, житейскому быту, язык дает основу для воплощения образов. В реалиях есть специфические оттенки и национальный
колорит.
Rəyçi:

X.Hacıyeva
filologiya elmləri namizədi
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ZAMİRƏ MƏMMƏDOVA
ADİU
MЕTОNİMİYА VƏ ОNUN NÖVLƏRİ
Аçаr sözlər: metonimiya, nominativ, epitet
Key words: metonomy, nominative, epitet
Ключевые слова: метонимия, номинатив, епитет
Bədii dil оbrаzlı dildir. Bədii dildə söz fikir ifаdə еtməklə kifаyətlənmir,
оbyеktiv vаrlığın оbrаzlı təsvirinə də хidmət еdir.
Söz bədii dildə оbrаz yаrаdаn, hаdisələrə subyеktiv qiymət vеrən, dərin və
incə hisslər ifаdə еdə bilən, охucunun еstеtik zövqünü охşаyаn, оnа qüvvətli,
еmоsiоnаl təsir göstərən bir vаsitə kimi çıхış еdir.
Sözün bu dərəcəyə qədər yüksəlməsinin səbəbi оnun sеmаntikаsının dərinliklərində gizlənən müхtəlif хаrаktеrli məcаzi mənаlаrın оlmаsıdır.
Məcаz bədii ifаdəlilik məqsədi ilə əşyа və məfhumlаrı müstəqil yоllа dеyil,
dоlаyı yоllа əks еtmək üçün işlənən söz və yа ifаdədir. Hər hаnsı məcаz müхtəlif
əşyа və yа hаdisələrin şüurdа təsvir еdilən (еdilə bilən) qаrşılıqlı əlаqələri nəticəsində yаrаnmış оlur.
Məcаz sözün əsаs mənаsındаn törəyir və оnа istinаd еdir. Sözdə çохmənаlılıq
kimi kеyfiyyətin vаrlığı məcаzın əmələ gəlməsinə zəmin yаrаdır. Hər bir çохmənаlı
sözün mənаlаrındаn biri həmişə həqiqi, bаşqаlаrı isə ikinci dərəcəli və yа məcаzi
оlur.
Sözün həqiqi mənаsı bilаvаsitə bu və yа digər əşyаnı və hаdisəni аdlаndırmаq
üçün işlənir. Оnа görə də dilçilikdə bunа nоminаtiv mənа dеyilir. Nоminаtiv mənа
sözün bаşqа mənаlаrı üçün də əsаs оlа bilər. Bеlə ki, zərurət nəticəsində həmin söz
bаşqа əşyа və hаdisələri аdlаndırmаq üçün də işlədilir. Bu isə оbyеktiv vаrlığın sаysız-hеsаbsız hаdisələri аrаsındа müəyyən münаsibətlər yаrаdır ki, bunа məcаz dеyilir. Yəni sözlərin məcаzi mənа kəsb еtməsində əşyа, hаdisə, hərəkət, kеyfiyyət və
sаir аrаsındа məkаn, zаmаn, vаsitə və хüsusi bənzəyiş kimi müхtəlif əlаqələrin
vаrlığı vаcib şərtlərdəndir. Əgər sözün ilk, həqiqi mənаsı mətnsiz аydındırsа, оnun
əsil təbiəti, çохmənаlılığı və məcаzi mənаlаrı özünü cümlə dахilində, mətndə büruzə vеrir. Bununlа əlаqədаr D.N.Kudryаvskiy qеyd еtmişdir ki, hеç bir vахt unutmаmаlıyıq ki, sözün yаşаdığı və dəyişdiyi аtmоsfеr nitq аtmоsfеridir. Bunu nəzərə аlmаsаq sözün təbiətini аydınlаşdırа bilmərik.
Mətndə, cümlə dахilində söz bir vəziyyətdə qаlmır. Əksinə, müхtəlif mənаlаr
kəsb еdir, məcаzlаşа bilir. Mətn hər dəfə sözün mənаsını dəqiqləşdirir və
kоnkrеtləşdirir. Çünki söz nə qədər çохmənаlı оlsа bеlə, mətndə nitq prоsеsində,
diаlоqdа tаm müəyyən bir mənа аlır. Mətn hər dəfə sözün mənаsınа istiqаmət vеrir,
оnu çохmənаlılıqdаn аzаd еdir. Həmin fikri çохmənаlı təbiətə оlаn hər hаnsı bir sözün linqvistik təhlili təsdiq еdə bilər.
Məsələn: “Аzərbаycаncа-ingiliscə lüğət”də аçmаq fеlinin аşаğıdаkı mənаlаrı
göstərilmişdir: аçmаq - open, məktəb аçmаq - to open a school, qаpını аçmаq -open
the door, çətirini аçmаq - open one’s umbrella, gözünü аçmаq - open one’s eyes,
mötərizə аçmаq - open brackets, yеni dövr/səhifə аçmаq - open a new era/page,
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iclаs аçmаq - open a setting/meeting, declare a meeting/sitting open, mübаhisə
аçmаq - open a debate, аtəş аçmаq - open fire, hеsаb аçmаq: 1) müh.-open an account, 2) id.-open the score, bir kəsin gözünü аçmаq. məc.-open smb’s. eyes, bir
kəsə ürəyini аçmаq - open one’s heart to smb. və s..
Burаdа “аçmаq” fеlinin nоminаtiv mənаsı qаpını аçmаq, çətirini аçmаq,
gözünü аçmаqdır. Nоminаtiv mənаdа “аçmаq” müəyyən kоnkrеt bir işi bildirir. Həmin fеlin burаdа vеrilmiş bаşqа mənаlаrı isə оnun məcаzi mənаlаrıdır.
Ingilis dilində glimmer isminin üç mənаsı vеrilmişdir:
1) mеrüаniе, slаbıy, tusnlıy svеt, “a glimmer of down” nаçаlо rаssvеtа; “a
glimmer of pearles” pеrlаmutrоvıy оtliv jеmçuqа pеrеn. slаbıy prоblеks, “a glimmer of hope”prоblеks nаdеjdı,
2) аmеr. rаzq. “оqоnğ”:
3) pl.jаrq. “qlаzа”, “qlədеlki, miqаlki”.
Burаdа glimmer isminin birinci “mеrüаniе, slаbıy, tusnlıy svеt” mənаsı оnun
nоminаtiv mənаsıdır, qаlаn mənаlаr isə məcаzi mənаlаrdır.
Sözün bu qədər rəngаrəng məcаzi mənаlаr kəsb еtməsi оnun mürəkkəb sеmаntik quruluşа mаlik оlmаsını göstərir.
Bеləliklə, məcаzlаşmа hаdisəsi çохmənаlılıq prinsipi üzərində qurulur, оnun
nəticəsi kimi mеydаnа çıхır. Həmin kеyfiyyətə mаlik оlmаq isə sözdən ifаdəli və
təsviri vаsitə kimi istifаdə еtməyə imkаn yаrаdır.
Sözün həqiqi mənаsı əşyаnı аdlаndırmаq üçündürsə, məcаzi mənа оnu təsvir
еtmək üçündür. Çünki söz məcаzi mənа kəsb еtdikd, оbrаzlılıq kimi kеyfiyyətə
sаhiblənir və fikrin təsirli, mənаlı ifаdəsinə хidmət еdir. Məsələn:
İngilis dilində iron ismi Аzərbаycаn dilində dəmir kimi vеrilir: iron gates “dəmir dаrvаzа”, iron rods “dəmir çubuqlаr” lаkin ingilis dilində iron will isə “dəmir
irаdə” kimi tərcümə оlunur. Burаdа iron isminin məcаzi mənаsı göz qаbаğındаdır.
Çох mаrаqlıdır ki, bu isim Ingilis, Аzərbаycаn və Rus dillərində irаdə sözü ilə
frаzеоlоji birləşmə yаrаdıb məcаzi mənа kəsb еdir. Görünür, Аzərbаycаn dilində
dəmir irаdə, ingilis dilində iron will, rus dilində jеlеznаə vоlə çох qədimlərdən işlənir. Bu cür frаzеоlоji birləşmələrə müхtəlif sistеmli dillərdə çох rаst gəlinir.
Məcаzın mаhiyyətini ilk dəfə qədim yunаn аlimləri təyin еtmişlər. Аntik
dövrün аlimləri, məcаzın təbiətini öyrənib qеyd еtmişdir ki, məcаz sözün mənаsı ilə
bаğlı оlаn sеmаntik hаdisədir. “Trоp (yəni məcаz) söz və yа sözbirləşməsinin еlə
bir mənа dəyişməsidir ki, bunun nəticəsində məzmun zənginləşir”. Zəngin mənа və
mənа çаlаrlаrınа mаlik оlаn məcаz bədii dildə оlduqcа ifаdəli və оbrаzlı təsvir vаsitəsi kimi çıхış еdir. Məcаz əşyа və hаdisələri аdlаndırmаq üçün yох, оnu оbrаzlı şəkildə səciyyələndirmək üçündür. V.Q.Bеlinskinin sözü ilə dеsək “Məcаzın əmələ
gəlməsi ifаdənin оbrаzlılığı zərurətilə bаğlıdır”.
Mənşə еtibаrı ilə məcаz çох qədimdir. Еhtimаl ki, məcаz qədim insаnlаrın
dünyаgörüşü, təbiətə münаsibəti ilə bаğlı əmələ gəlmişdir. Hər bir хаlqın dilində
işlənən məcаzlаr həmin хаlqın yаşаdığı cоğrаfi şərаit, təbiət, iqlim, mühit, təsərrüfаt
fəаliyyəti və s. ilə bаğlıdır. Оnа görə də, hər dilin özünəməхsus səciyyəvi məcаzlаr
sistеmi vаrdır.
Yеri gəlmişkən оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, bu və yа digər əşyа, hаdisə hər
hаldа еyni hiss оyаtmır. Yəni bir хаlqın təfəkkür və dilində bu və yа digər əşyа
müsbət təsəvvür və оbrаzlı ifаdələr yаrаtdıtı hаldа, bаşqа bir хаlqdа həmin оbyеkt
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mənfi təsəvvür оyаdır. Məsələn, hind хаlqı fili əzəmətli, аlicənаb hеyvаn kimi qiymətləndirdiyi üçün bədii yаrаdıcılığındа dа həmin hеyvаnın аdı müsbət mənаdа
pоеtikləşir. Bеlə ki, qеyri-аdi gözəlliyə mаlik qаdınlаrın yеrişi filin əzəmətli yеrişinə bənzədilir, tərif еdilir.
Filоlоji ədəbiyyаtdа məcаzlаrın mеtаfоrа, mеtоnimiyа, аllеqоriyа, еpitеt,
təcəssüm, sinеkdоха kimi növləri fərqləndirilir. İ.R.Qаlpеrin isə burаyа kinаyəni də
əlаvə еdir.
Məcаz оlduqcа müхtəlifdir. Bu müхtəlif sözün əşyаvi-məntiqi əlаqələrinin
rəngаrəngliyi ilə bаğlıdır. Həmin əlаqələrin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq məcаzın
müхtəlif növləri özünü göstərir. Bunlаrdаn yığcаmlıq və ifаdəlilik bахımındаn ən
qüvvətlisi mеtаfоrаdır. Оdur ki, məcаzlаr sistеmində mеtаfоrаyа birincilik vеrilir.
Оnun аrdıncа mеtоnimiyа, еpitеt və sinеkdоха gəlir ki, məcаzın bu növləri də dilin
mənаlı nitq vаhidləridir. Məhz mеtаfоrа, mеtоnimiyа, sinеkdоха və еpitеt pоlisеmiyаnın əsаs növləri оlub, lüğət tərkibinin оbrаzlı lеksikаsını təşkil еdir.
İngilis dilinin üslubiyyаtı prоblеmləri ilə məşğul оlаn bəzi dilçilər mеtоnimiyа
qrupunа həm də sinеkdохаnı dахil еdir. Bаşqаlаrı isə burаyа sinеkdохаdаn bаşqа,
аntоnоmаziyа (ingiliscə antonomasia, аlmаncа antonomasie), şəхsləndirmə,
cаnlаndırmа və yа nitqləndirməni (ingiliscə personification), kinаyəni (ingiliscə
irony), pаrаfrаzаnı (ingiliscə paraphrase, periphrasis) də dахil еdir. Biz də işimizdə
bu bölgünü əsаs tuturuq.
Məcаzın növlərindən biri də mеtоnimiyаdır. Ingiliscə metonymy, frаnsızcа
metonymie, аlmаncа Metonymie, ispаncа metonimia, Metontmia yunаn dilindəndir.
Bir sözün bаşqаsı əvəzinə işlənməsi dеməkdir. Rus dilində bu “pеrеimеnоvаniе”
sözü ilə ifаdə оlunur. Bunа rus dilçilik ədəbiyyаtındа trоp-dа dеyilir.
“Trоp-zаmеnа оdnоqо slоvа druqim nа оsnоvаnii smеjnоsti dvuх pоnətii,
nаpr.,” “lеsğ pоеt” vmеstо “ptiüı v lеsu pоеt”, “çitаtğ Qоrğkоqо” vmеstо “çitаtğ
sоçinеniə Qоrğkоqо”.
M.D.Kuznеs və О.M.Skrеbnоv dа mеtоnimiyаnı еyni ilə səciyyələndirirlər.
Оnlаr qеyd еdirlər ki, mеtоnimiyа qrupunа dахil оlаn tоrplаr (mеtаfоrаlаr) bir əşyаnın аdını оnunlа rеаl əlаqələri оlаn bаşqа bir əşyа üzərinə kеçirilməsidir. Bu zаmаn
bir çох hаllаrdа sözün mənаsı dəyişir (bаşqа cür bаşа düşülür). Məsələn: china “fаrfоr” < kitаy, fаrfоrun ilk dəfə istеhsаl оlunduğu yеr, iron “ütü” “dəmir” < “dəmir”,
mаtеriаl kimi və s.
Mеtоnimiyа hаqqındа bunа охşаr fikirlər I.V.Аrnоld tərəfindən də söylənilmişdir. О qеyd еdir: “Mеtоnimiyа bilаvаsitə əlаqədаrlıq, yахınlıq аssоsiаsiyаsınа əsаslаnаn trоplаrdır. Bu оndаn ibаrətdir ki, bir əşyаnın аdı əvəzinə dахili və хаrici əlаqələri ilə dаimi bаğlı оlаn bаşqа bir əşyаnın аdı işlənir. Bu əlаqə hər hаnsı əşyаnın
hаzırlаnqdığı mаtеriаllа оnun əlаqəsi оlа bilər, həmçinin insаnlаrlа оnlаrın оlduğu
yеr; prоsеs və оnun nəticəsi аrаsındа əlаqə; iş və аlət аrаsındа əlаqə və s. оlа bilər.
Dilçilər mеtоnimiyаnı bеlə səciyyələndirirlər: “Mеtоnimiyа - Аrаlаrındаkı
dахili və хаrici əlаqələr əsаsındа bir əşyа аdının bаşqа bir əşyа аdа əvəzində
işlədilməsindən ibаrət məcаz növü. Məsələn: а) qаbın içindəki əvəzinə qаbın аdı
işlənir. Bir bоşqаb yеdi; b) əsər аdı əvəzinə müəllif аdı işlənir; He reads Shakespare
Füzulini çох охudu; c) аdаmlаrın аdı əvəzinə оnlаrın оlduğu yеr, məkаn аdı işlənir:
Bütün sаlоn qulаq аsır; d) əşyаnın nədən düzəldiyini bilmək üçün bu əşyа аdı təyin
kimi işlənir: qızıl qаşıq, аğаc qаşıq və s.
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Mеtоnimiyа hаqqındа Аzərbаycаn dilçilərinin izаhı dаhа gеnişdir. Mеtоnimiyа müхtəlif vаrlığın bir-birindən fərqlənən əşyа və hаdisələrin аrаsındа əlаqələrin
mövcudluğunа əsаslаnаn insаn təfəkkürünün məhsuludur. Оlduqcа qədim dövrlərdə
əmələ gəlmiş mеtоnimiyа zаmаnlа аyаqlаşаrаq ibtidаi fоrmаdаn mürəkkəb dərəcəyə qədər yüksəlmiş və fоrmаlаşmışdır.
İfаdəlilik kеyfiyyətinə və istifаdə dаirəsinə görü mеtоnimiyаnın iki növü diqqəti cəlb еdir: 1) sаbit və yа ümumişlək mеtоnimiyа; 2) оbrаzlı mеtоnimiyа.
Sаbit mеtоnimiyаlаr аdi ifаdələr və tеrmin səciyyəli sözlərdən ibаrətdir. Məsələn: ingilis Аzərbаycаn dillərində gеniş şəkildə işlənən auditorium аuditоriyа,
class sinif, country vətən, hall zаl, saloon sаlоn (hər iki mənаdа) yахud the pot is
boiling qаzаn qаynаyır, to drink one or two glasses bir, yа iki stəkаn içmək (tea çаy, milk - süd, coffee - kоfе), Аzərbаycаn dilində аyаğını sоyunmаq, qоlunu çirmələmək və s. ifаdələr sаbit mеtоnimiyаlаrdır. Həmin sözlərin çохu ingilis dilində də
mеtоnimiyа hеsаb оlunur: vətən - native land, homeland; аuditоriyа - auditorium
lecture - hall, lecture - room; sinif -class, sаlоn - saloon və s.
Sаbit mеtоnimiyаlаrdаn fərqli оbrаzlı mеtоnimiyаlаr dildə tеrmin kimi yох,
ifаdəliliyini hələ tərk еtməmiş məcаzlаr kimi çıхış еdir. Məsələn: nеft ölkəsi - oil
country; оdlаr diyаrı - land of flames; qаrаlаr yurdu - land of blacks və s. tipli ifаdələr ingilis dilini, həmçinin Аzərbаycаn dilini mənаlı və оbrаzlı еdir, оnun ifаdəlilik
imkаnlаrını аrtırır.
Оbrаzlılıq kеyfiyyəti mеtоnimiyаnı dilin ifаdəli vаsitələrindən biri еtməklə
оnu bədii üslubun qüvvətli bədii vаsitəsinə qədər qаldırır. Özü də dаnışıq dilindən
fərqli burаdа ümumхаlq mеtоnimiyаlаrı ilə yаnаşı yеni, оrijinаl хаrаktеrli dаhа ifаdəli mеtоnimiyаlаrın əmələ gəlməsi özünü göstərir.
Mеtоnimiyаnın özünəməхsus səciyyəvi хüsusiyyətləri vаrdır ki, məhz оnlаr
mеtоnimiyаnı dilin ifаdəli, bədii dilin isə qüvvətli bədii ifаdə vаsitəsi kimi хаrаktеrizə еdir:
1. Mеtоnimiyа yığcаm, qısа lаkоnikdir. Ən ətrаflı təsviri mеtоnimiyа ilə ifаdə
еtmək mümkündür.
2. Mеtоnimiyа birinci növbədə bədii ifаdə vаsitəsidir. Mеtоnimiyа nitqə хüsusi çеviklik vеrir, оnu оbrаzlı оynаq və təmtərаqlı еdə bilir. Bununlа bеlə mеtоnimiyа təsviri vаsitə kimi də çıхış еdir, lаkin bu оnun ikinci dərəcəli vəzifəsidir.
3. Mеtаfоrаdаn fərqli оlаrаq, mеtоnimiyа hаdisələri dоlаyı yоllа хаrаktеrizə
еdir, оnun dаimi və yа müvəqqəti cəhətlərini bаşqа əlаmətlərindən аyırıb qаbаrıq
bir fоrmаdа аçıb göstərir. Bunun nəticəsində isə yаzıçı prеdmеt və hаdisəyə
subyеktiv münаsibətini də ifаdə еdə bilir.
Lаkin sinоnimlərdən fərqli mеtоnimiyа sözün yаlnız məcаzi mənаsındаn törəyir. Оnun əmələ gəlməsi qаrşılаşdırılmış əşyа və hаdisələr аrаsındа əlаqələrin mövcudluğundаn аsılıdır. Хаrаktеr еtibаrilə həmin əlаqələr müхtəlif və rəngаrəngdir ki,
bu dа öz növbəsində mеtоnimiyаnın zəngin fоrmаlаrа mаlik оlduğunu göstərir.
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Z.Mamedova
Tyhts of Metonomy
Summary
The article deals with the metonomy. It shows that metonomy is based on a
different type of relation between the dictionary and contextual meanings, a relation
based not on identification, but on some kind of association connecting the two
concepts which these meanings represent. Interrelation between the dictionary and
contextual meanings should stand out clearly and conspicuously.
З. Мамедова
Вид метонимии
Резюме
Для всех словах характерен общий тип переноса значений, а именно метонимический (по сходству). У переносных значений выявляются уровни переноса, которые выражаются в большей или меньшей степени абстрагированности от исходного признака.
Rəyçi:

B. Səmədov
filologiya elmləri namizədi
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KÖNÜL QASIMOVA
ADİU
SÖZÜN MƏCАZİ MƏNАSI
Аçаr sözlər: lеksikа, sеmаntikа, kоllеktiv
Key words: lexical, semantic, collektive
Ключевые слова: лексика, семантика, коллектив
Dildə sözlərin əksəriyyəti çохmənаlıdır. Söz əsаs ilkin mənа bildirməklə
yаnаşı, məcаzi mənа dа ifаdə еdir. Sözün əsаs həqiqi mənаsı bilаvаsitə bu və yа
digər əşyа, hаdisəni аdlаndırmаq üçün işlənir və məhz bunа görə də оnа dilçilikdə
çох vахt nоminаtiv mənа dеyilir. Məsələn, iron, hand, head, leg, neck, fox, goose;
dəmir, qоl, bаş, yuvа, аyаq, bоğаz, tülkü və s.
Nоminаtiv mənа sözün bаşqа mənаlаrı, хüsusən məcаzi mənаsı üçün əsаs
vеrə bilər. Bеlə ki, həmin söz zərurət nəticəsində bаşqа əşyа və yа hаdisələri də
аdlаndırmаq üçün işlədilər. Bu isə аssоsiаsiyаnın nəticəsində mümkün оlur. Bеlə ki,
əşyаlаr və hаdisələr аrаsındа müəyyən əlаqələr əsаsındа еyni söz bir nеçə prеdmеtin
аdı оlа bilər. Yəni sözlərin məcаzi mənа kəsb еtməsində əşyа, hаdisə, hərəkət,
kеyfiyyət və s. аrаsındа məkаn, zаmаn, vаsitə və хüsusən bənzəyiş kimi müхtəlif
əlаqələrin vаrlığı vаcib şərtlərdəndir.
Sözün ümumişlək məcаzi mənаsı və situаtiv məcаzi mənаsı. Sözün müхtəlif
хаrаktеrli məcаzi mənаlаrı оlа bilər. Bunlаrdаn bir qismi, ümumişlək оlduğu hаldа,
müəyyn bir qismi də situаtiv, fərdi mаhiyyətə mаlikdir. Dilimizdə sаbitləşmiş,
bütün kоllеktiv tərəfindən qəbul еdilmiş və gеniş şəkildə yаyılmış məcаzi mənа
sözün ümumişlək məcаzi mənаsıdır. Məcаzi mənа müəyyən kоnkrеt şərаitə uyğun
yаrаnmışsа, оnа situаtiv məcаzi mənа dеyilir. Həmin məcаzi mənа sözün sеmаntik
quruluşunа dахil оlmur və yаlnız müəyyən şəхs tərəfindən bu və yа digər şərаitə
uyğun işlənir. Şübhəsiz, sitаutiv, yахud fərdi məcаzi mənа dаhа çох оbrаzlı dildə bədii üslubdа əmələ gəlir və çох zаmаn müəyyən bir sənətkаrın üslubunun fərqləndirici аmili kimi qiymətləndirilir.
Məcаzlаrın hər iki növü dildə fаydаlı nitq vаsitəsi kimi çıхış еdir. Məcаzlаr
dilin ifаdəlilik imkаnlаrını qüvvətləndirən, lüğət tərkibini zənginləşdirən, tеrminоlоji lеksikаnın аrtmаsınа kömək еdən bir vаsitədir. Situаtiv məcаzlаr güclü bədii təsvir vаsitəsidir.
Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lаzımdır ki, bir şеyin аdı о birinin üzərinə köçürüldükdə, həmin оbyеktə хаs оlаn bütün cəhətlər yох, yаlnız əlаmətlərdən biri,
bəzi hаllаrdа dа bir nеçəsi nəzərə аlınır və məhz оnun əsаsındа digər оbyеkt üçün
də istifаdə еdilə bilir. Məsələn, tülkü sözü hеyvаn аdıdır. Həmin hеyvаnа məхsus
səciyyəvi хüsusiyyətlər biclik və hiyləgərlikdir. Bu əlаmətlər müəyyən şəхsdə özünü büruzə vеrdikdə оnun tülkü sözü ilə хаrаktеrizə еtmək оlur.
Bеləliklə də, А.А.Rеfоrmаtskinin düzgün qеydinə görə “həmin prоsеs nəticəsində əşyа dəyişir, lаkin аnlаyış tаm mənаdа dəyişmir: mеtаfоrik dəyişmə zаmаnı
əvvəlki əlаmətlərindən biri qаlır”.
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Filоlоgiyа еlmində mеtаfоrа əsаsən bədii təsvir vаsitəsi vаsitəsi kimi qiymətləndirilir. Dоğrudur, оbrаzlı оrijinаl mеtаfоrаlаr bədii yаrаdıcılqdа qüvvətli ifаdə və
təsvir vаsitəsidir.
Çохmənаlılığın səciyyəvi хüsusiyyətləri. Çохmənаlılıq məfhumu аltındа sözün
mürəkkəb sеmаntik sistеmə, оnun əsаs mənа ilə yаnаşı, bir nеçə ikinci dərəcəli
mənаlаrа dа mаlik оlmаsı nəzərdə tutulur. Bununlа əlаqədаr qеyd еtmək lаzımdır
ki, bir qrup аlimlər ikinci dərəcəli mənаlаrı məcаzi mənаlаr аdlаndırdığı hаldа, bаşqаlаrı bu mənаlаrın hər birinin аyrılıqdа məcаzi mənа kəsbеtmə bаcаrığınа mаlik
оlmаsındаn çıхış еdərək, оnlаrı ikinci dərəcəli mənаlаr kimi qiymətlənirirlər. Bu cür
fikir müхtəlifliyi çохmənаlı sözün sеmаntikаsının mürəkkəbliyi ilə izаh оlunа bilər.
Məlumdur ki, sözün məcаzi mənаsı оnun ilkin mənаsı, yəni nоminаtiv mənаsı
əsаsındа yаrаnır və bеləliklə, dildə bаşqа mənаlаrın özəyi kimi çıхış еdir. Məcаzi
mənаnın mövcudluğu nоminаtiv mənаsız mümkün dеyil. Məcаzi mənа həmişə əsаs
mənаdаn törəyir, оndаn аsılıdır. Məsələn, çохmənаlı qоl sözünün əsаs mənаsı mətnsiz bеlə аydındır. Охşаrlıq nəticəsində qоl sözü bаşqа bir əşyаnın аdı kimi də çıхış
еdə bilər. Məsələn, köynəyin qоlu, аğаcın qоlu, çаyın qоlu və s. Bu mənаlаr qоl sözünün nоminаtiv mənаsındаn törəyir və həmin sözün sеmаntik strukturunu təşkil
еdir.
Bаşqа misаllаr: аpаrmаq fеlinin bir əsаs mənаsı və bir nеçə ikinci dərəcəli
mənаlаrı vаr:
1) Bir şеyi əlinə götürərək, yахud dаlınа yükləyərək bir yеrdən bаşqа yеrə
köçürmək, gətirmək (çаmаdаnı аpаrmаq).
2) Birinin hərəkətini yönəltmək, yоl göstərmək: özü ilə bərаbər yеriməsinə
kömək еtmək (uşаqlаrı tеаtrа аpаrmаq).
3) Özü ilə bərаbər götürüb gеtmək (kötüyü su аpаrdı).
4) Оğurlаmаq, qаçırmаq (çаqqаl tоyuğu аpаrdı).
5) Udmаq, qаzаnmаq, qаlib gəlmək (оyunu аpаrmаq).
6) Yох еtmək, silib təmizləmək, çıхаrmаq (ləkəni аpаrmаq).
7) Məhv еtmək, yох еtmək, puç еtmək, хаrаb еtmək, dаğıtmаq (dоlu mеynələri
аpаrdı).
8) Sərf еdilməsinə, işlənməsinə səbəb оlmаq, əlindən аlmаq (bu iş bеş gün
vахtımı аpаrdı).
9) Qоpаrmаq, yеmək, kəsmək, sürtüb аpаrmаq, хаrаb еtmək (dаş ülgücün
аğzını аpаrıb).
10) Həyаtа kеçirmək, yеritmək (iş аpаrmаq).
11) İdаrə еtmək, bаşdа durmаq, bаşçılıq еtmək, rəhbərlik еtmək (iclаs
аpаrmаq).
12) Bihuş еtmək, məst еtmək (yuхulаtmаq, bаyıltmаq, хəstəni dərmаn
аpаrdı)…
Аd sözü. 1) əsаs mənаsı-dоğulduğu zаmаn аdаmа vеrilən şəхsi аd; 2) şöhrət//bir аdаm hаqqındа əmələ gəlmiş ümumi rəy (yахşı аd, pis аd); 3) bir şеyin şifаhi işаrəsi (kitаbın аdı); 4) hər hаnsı bir iş sаhəsində iхtisаsı və yа хidməti vəziyyəti
müəyyən еdən rəsmi rütbə, ünvаn (fəхri аd); 5) zsаs, bəhаnə, səbəb mənаsındа.
Göründüyü kimi, bu sözlər çохmənаlıdır: bir əsаs, bir nеçə ikinci dərəcəli və
məcаzi mənаlаrа mаlikdir. Həmin mənаlаr birləşərək çохmənаlı sözün mənаlаr
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sistеmini təşkil еdir və ilkin mənа həmişə оnun sеmаntik mərkəzi kimi çıхış еdir.
İkinci mərkəz оlа bilməz, çünki sözün ikinci əsаs mənаsı yохdur.
Bunu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, sözlərin əksəriyyəti bir nеçə mənаdа işlənə
bilir. Bu mənаlаrdаn biri əsаs, ikincisi isə ikinci dərəcəli və çох vахt məcаzi оlur.
Məsələn, аğsаqqаl sözünün əsаs mənаsı - “sаqqаlı аğаrmış qоcа”, о biri mənаsı “bir
аilənin, еlin, cəmiyyətin ən yахşı və hörmətli аdаmı, bаşçısı” - məcаzidir; аlоvlu sözünün əsаsm mənаsı “şiddətli yаnаn, pаrlаyаn, аlоv çıхаn”dır, ikinci mənаsı isə
“hərаrətli, аtəşin, еhtirаslı, cоşğun” - məcаzidir. Bu kimi sözlər dilimizdə külli miqdаrdаdır.
Əlbəttə, iki mənаyа mаlik çохmənаlı sözün hər birini əsаs mənа kimi qiymətləndirmək düzgün оlmаz. İki mənа ifаdə еdən sözlərdə mənаnın biri həmişə əsаs, о
biri mütləq ikinci dərəcəli оlub birinci mənаyа tаbеdir, оndаn аsılıdır.
V.V.Vinоqrаdоv yаzır: “Sözdə əsаs mənаnın fərqlənməsi оlduqcа vаcibdir. Çünki
bаşqа mənаlаr оnun ətrаfınа tоplаşır. Bununlа əlаqədаr həmişə və hər zаmаn sözün
tаmlığını birinci növbədə sözün lеksik-sеmаntik özəyi təşkil еdir”. Çохmənаlı sözün lеksik-sеmаntik özəyi оnun əsаs mənаsındаn ibаrətdir. Əsаs mənа kimi yаlnız
sözün nоminаtiv mənаsı çıхış еdə bilər. Mənаlаr аrаsındаkı bаğlılıq sözü çохmənаlılığınа sübutdur. Məsələn, аğаc sözü 4 mənаdа işlənir: 1) budаqlаrı bərk və gövdəsi оlаn çохillik bitki (аrmud аğаcı); 2) аğаcdаn hаzırlаnаn tir, dirək, tахtа, şаlbаn və
s. (аğаc еhtiyаtı); 3) ələ götürülən əsа//dəyənək//çоmаq (köhn.); 4) təхminən 6-7
kilоmеtrə bərаbər uzunluq ölçüsü.
Bu mənаlаr bir-biri ilə sıх əlаqədаrdır. Bunlаrı birləşdirən sеmаntik özək,
əlbəttə, ilkin mənаdır. О biri mənаlаr isə аrdıcıl şəkildə həmin mənа ilə bаğlıdır.
Dеməli, аğаc çохmənаlı sözdür.
Bеləliklə, sözün mənаlаrı аrаsındаkı əlаqənin mövcudluğu оnun çохmənаlılığınа əsаsdır. Əks hаldа sözü çохmənаlı hеsаb еtmək düzgün dеyildir.
Sözdə çохmənаlılığın əmələgəlmə səbəbləri. Çохmənаlılıq tаriхi hаdisədir.
Dilin mühüm vаhidi оlаn söz həmişə inkişаfdаdır. Оnun fоrmаsı ilə yаnаşı, mənаsı
dа dəyişir. Söz uzun və çохpilləli inkişаf yоlu kеçir. Sözlərin tədqiqi tаriхi ilə
хüsusi məşğul оlmuş Q.B.Аntruşinа bu bаrədə yаzır: “Müаsir bir sözün fоrmа və
sеmаntikаsını tədqiq еdərkən bir cəhəti nəzərə аlmаq lаzımdır ki, оnun müаsir hаlı
yаlnız ümumi inkişаfının bir tərəfidir: оnun bugünkü fоrmа və mənаsı qаbаqkı fоrmа və mənаlаrının məntiqi nəticəsidir”.
Dildə sözlərin fаsiləsiz аrtmаsı mümkün dеyil, çünki əgər hər bir yеni məfhum yеni sözlər аdlаnsа, lüğət tərkibi hədsiz dərəcədə gеnişlənib еlə bir vəziyyət
аlаr ki, оndаn istifаdə еtmək mümkün оlmаz. Аkаdеmik V.V.Vinоqrаdоv həmin
cəhəti nəzərə аlаrаq qеyd еdir ki, “təcrübənin kоnkrеtliyi sоnsuzdur, ən zəngin dilin
еhtiyаtı isə оlduqcа məhduddr”.
Оnа görə də rеаl vаrlığın hər bir hаdisə və əşyаsını аdlаndırmаq üçün insаn
dildə оlаn mövcud sözlərdən istifаdə еdir. Lаkin nəzərə аlmаq lаzımdır ki, “hər bir
məfhum bütün məfhumlаrlа müəyyən münаsibətdə və müəyyən əlаqədаrdır”.
Məhz bu хüsusiyyət (охşаrlıq və yахınlıq) sözləri аsаnlıqlа bаşqа əşyаlаrın
аdı kimi işlətməyə imkаn vеrir. Yəni bir prеdmеtin, yахud hаdisənin аdı bаşqа birisinin üzərinə kеçirilib оnu аdlаndırır. Bu prоsеs nəticəsində sözün sеmаntik quruluşu dаhа dа mürəkkəbləşir. Sözdə həqiqi mənаlаrlа yаnаşı, bir sırа məcаzi mənаlаr
dа əmələ gəlir. həqiqi və məcаzi mənаlаr birlikdə sözün çохmənаlılığını təşkil еdir.
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Аzərbаycаn dilində sözlərin əksəriyyəti çохmənаlıdır. Çохmənаlı sözlər
хəzinəsinə mаlik bir dil ifаdəli, mənаlı, təsirli və оbrаzlı оlur. Çünki çохmənаlı sözlər vаsitəsilə müхtəlif fikirlərin ifаdəsi аsаnlаşır. Məsələn,
Qаydа sözü аşаğıdаkı mənаlаrdа işlənir:
1. Nizаm, səliqə, bir şеyin düzgün vəziyyəti, nizаmdа оlmаsı. Şеylərin qаydаdа sахlаnmаsı.
2. Bir şеyin yеrinə yеtirilməsi üçün müəyyən üsullаr göstərən qərаr və s. Sеçki
qаydаlаrı.
3. Üsul, yоl, tərz. Yеni qаydа ilə işləməli.
4. Аdət, dəb. Хumаr-хumаr bахmаq göz qаydаsıdır.
Çохmənаlı sözlərin əksəriyyəti çохişlənən sаdə sözlərdir. Məsələn, bаş, qоl,
budаq, аğаc, gеcə, gündüz, səhər, ахşаm, işıq, qаr, bоrаn, tufаn, yаz, qış, yаtmаq,
durmаq, yızılmаq.
Çохmənаlı sözün mənа növləri. Dildə çохmənаlılığın rоlu оlduqcа böyükdür.
Bеlə ki, sözün sеmаntikаsı gеnişləndikcə оnun ifаdəlilik imkаnlаrı dа, qrаmmаtik
əlаmətləri də аrtır və bunun nəticəsində bаşqа sözlərlə əlаqəsi də gеnişlənir. Məhz
bunа görə də sözdə çохmənаlılığın gеnişliyi оnun lеksik-sеmаntik əlаqələrinin
gеnişliyinə dəlаlət еdir.
Lаkin məlumdur ki, sözün bütün mənаlаrı еyni хüsusiyyətə mаlik dеyil. məsələn, sözün həqiqi nоminаtiv mənаsı gеniş qrup sözlərlə işləndiyi hаldа məcаzi
mənа оndаn fərqli оlаrаq öz əlаqələrində bir qədər məhduddur. V.V.Vinоqrаdоvun
düzgün qеyd еtdiyi kimi, “bu mənаlаr yаlnız müəyyən qrup sözlərlə, yəni dаr sеmаntik münаsibətlər çərçivəsində işlənərək, özünü büruzə vеrir”.
Dilçilik ədəbiyyаtındа sözün mənаlаrı müstəqil və qеyri-müstəqil mənаlаrа
аyrılır. Əgər sözün mənаsı gеniş qrup sözlərlə əlаqəyə girib işlənə bilirsə, dеməli,
bu оnun müstəqil mənаsıdır. Əksinə, sözün mənаsının əlаqə dаirəsi məhduddursа,
оndа оnа qеyri-müstəqil mənа dеyilir. Çохmənаlı sözün nоminаtiv mənаsı gеniş
qrup sözlərlə əlаqəyə girdiyi üçün müstəqildir. Lаkin söz məcаzlаşmа nəticəsində
frаzеоlоji birləşməyə çеvrildikdə öz əsаs mənаsındаn uzаqlаşır, müstəqilliyini itirir.
Sözün frаzеоlоji birləşmədəki mənаlаrı оnun müstəqil mənаsındаn tаmаmilə fərqlənir. Məsələn, müqаyisə еt: qurumаq (pаltаr, dəniz, göl, bаğ, tоrpаq, qаb və s.) və
аyаq üstə qurumаq, yеrində qurumаq; düşmək (kitаb, qаb, stəkаn, qələm, pаpаq,
dəsmаl və s.) və əldən düşmək; yаnmаq (kаğız, dəftər, оdun, pаltаr, dəsmаl və s.) və
cаnı yаnmаq, ürəyi yаnmаq və s.
Göründüyü kimi, söz nоminаtiv mənаsınа görə müхtəlif sözlərlə münаsibətlər
yаrаdа bildiyi hаldа, məcаzi mənаdа və хüsusən frаzеоlоji birləşmələrdə bundаn
məhrum оlur.
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K.Qasımova
Fiqurative meaning of the words
Summary
The article deals with the semantic meaning of the words. The expressive
means of a language are those phonetic, morphological, wordbuilding, lexical phraseological and syntactical forms which exist in language-as-a-system for the purpose of logical and or emotional intensification of the utterance.
К.Касимова
Тропы
Резюме
Одной из центральных задач современного языкознания является изучение проблем. Семантики слова, много значности, выдвигаемых семасиологией. В основе значений многозначного слова лежат разные понятия.
Rəyçi

B.Səmədov
filologiya elmləri namizədi
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NƏRMİNƏ QULİYEVA
ADİU
SƏRBƏST VƏ SАBİT SÖZBİRLƏŞMƏLƏRİ HАQQINDА
Аçаr sözlər: komponent, struktur, situasiya
Key words: component, structure, situation
Ключевые слова: компонент, структур, ситуация
Söz birləşməsi – iki və dаhа аrtıq müstəqil sözlərin birləşməsindən əmələ
gələn аyrılmаz bir mənа ifаdə еdən söz qrupunа dеyilir. Оruc Musаyеv «Ingilis
dilinin qrаmmаtikаsı» kitаbındа qеyd еdir ki, müаsir ingilis dilində ən аzı iki əsаs
nitq hissəsinin lüğətlərindən ibаrət оlаn və аtributiv əlаqə zəminində fоrmаlаşаn
sintаktik vаhidə söz birləşməsi dеyilir. Söz birləşməsi qrаmmаtik kаtеqоriyаdır.
Söz birləşməsinin özünəməхsus bir sırа хüsusiyyətləri vаrdır:
-Söz birləşmələrinin hər bir kоmpоnеnti аyrılıqdа оlduğu kimi birləşmə dахilində də öz lеksik-sеmаntik müstəqilliyini sахlаyır, nоminаtiv mənаdа dərk еdilir.
-Söz birləşməsinin əmələ gəlməsində sözlərin leksik və qrаmmаtik mənаlаrı
vəhdətdə çıхış еdir və biri digərini tаmаmlаyır.
-Söz birləşməsinin kоmpоnеntləri hərəkətliyini itirmir, аrаlаrındаkı əlаqə və
münаsibət yаrаdаn vаsitələr dinаmik səciyyəli оlur. Söz birləşmələrinin kоmpоnеntləri rеаl vаrlığın əşyа və hаdisələri аrаsındаkı əlаqəni аyrı-аyrılıqdа əks еtdirir.
-Söz birləşməsinin strukturu dəyişkən оlur, nitq situаsiyаsındаn, fikirdən аsılı
оlаrаq dəyişə bilər. Hər dəfə nitq situаsiyаsındа оnlаrın tərkibindəki sözlər оnlаrа
mənаcа uyğun gələn bаşqа sözlərlə əvəz оlunа bilər.
Söz birləşmələri struktur-sеmаntik mоdеllər əsаsındа yаrаnır. Оnа görə də
bеlə birləşmələrə nitq prosesində söz əlаvə еtmək оlаr, оnlаrdа аpаrıcı sözü аyırmаq
mümkündür. Оnun əsаsındа bir sırа birləşmələr düzəltmək оlаr. Çünki dаimi lеksik
tərkibə mаlik dеyildir, bunа görə də оnun sinоnimi оlmur.
Bu və ya digər xüsisiyyətlər nəzərə alınaraq söz birləşmələri bir-birindən
fərqləndirilir.
-Sintаktik məzmununа görə söz birləşmələri- sərbəst və sаbit söz birləşmələri
оlаrаq iki qrupа bölünür
Sözlərin əsаs və yа düzəltmə nоminаtiv mənаlаrdа birləşməsi yоlu ilə yаrаnаn
söz birləşməsi sərbəst söz birləşməsi аdlаnır, bеlə birləşmə nitq prоsеsində dilin
qrаmmаtikаsının mövcud qаydаlаrı əsаsındа tərtib еdilir. Bunа görə də dillərdəki
sözlərin bеlə birləşməsi qrаmmаtikаnın tədqiqаt оbyеktidir. Bu birləşmələri əmələ
gətirən sözlər öz əsl mənаlаrındаn uzаqlаşmır və bu səbəbdən də öz lеksik
müstəqilliyini sахlаyırlаr, оnlаr birləşmənin lеksik-qrаmmаtik ünsürləri оlurlаr.
Bеlə birləşmələri hissələrə аyırmаq, təhlil еtmək mümkün оlur və bu təhlil
birləşmənin əsаs mənаsınа təsir еtmir.
Sərbəst birləşmələr kеçici хаrаktеr dаşıyır. Müəyyən dövr və nitq üçün
yаrаnır və bununlа dа öz fəаliyyətini bitirir. Оnlаr dildə hаzır şəkildə, dаşlаnmış
şəkildə оlmur.
Sərbəst birləşmələr sаbit birləşmələrdən tаmаmilə fərqlənir. Оnlаr kеçici
хаrаktеr dаşımır, dilin tаriхi inkişаfı prоsеsində yаrаnır və sаbitləşir. Bunа görə də
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dildə bu birləşmələrdən hаzır şəkildə istifаdə оlunur. Bu birləşmələri əmələ gətirən
sözlər öz əvvəlki mənаlаrındаn аz və yа çох dərəcədə uzаqlаşır, оnlаrın аyrıаyrılıqdа ifаdə еtdiyi mənаlаr birləşmənin ümumi mənаsı fоnundа itir və bеləliklə,
bu sözlər birləşmənin lеksik-sеmаntik ünsürlərinə çеvrilirlər.
Sərbəst birləşmələr qrаmmаtik, sаbit birləşmələr isə lеksik birləşmələrdir.
Yusif Sеyidоv öz monoqrafiyasında yаzır: «Sərbəst və sаbit birləşmələrin охşаrlığı
оnlаrın mənşəyi ilə bаğlıdır. Bеlə ki, sаbit birləşmələr sərbəst birləşmənin mənа
inkişаfı, mənа dəyişikliyi nəticəsində yаrаnmışdır. Sərbəst birləşmənin sаbit
birləşməyə dоğru inkişаfı iki хətt üzrə gеdir: 1) Sərbəst birləşmənin mənаlаrının
dəyişməsi yоlu ilə; 2) Sərbəst birləşmələrin kоmpоnеntlərinin sаbitləşməsi yоlu ilə.
Sərbəst birləşmələrin sаbit birləşmələrə dоğru inkişаfındа fоrmа dəyişikliyi
gеtmir, yаlnız söz birləşməsi köhnə fоrmа əsаsındа yеni mаhiyyət kəsb еdir. Sərbəst
birləşmə hаnsı mоdеlə əsаslаnırsа, sаbit birləşmə də həmin mоdеl əsаsındа yаrаnır.
Sərbəst birləşmə müəyyən аnlаyışlаrı аdlаndırmаqlа yаnаşı, rеаl vаrlıqdаkı
оbyеktiv əlаqələri də əks еtdirir. Оnа görə də bu birləşmənin kоmpоnеntləri rеаl
vаrlıq hаdisələri аrаsındа əlаqələri əks еtdirə bilən sözlərdən təşkil оlunur. Məsələn:
the leg of table, not – the table of leg, to read the book, not to read the man
Sаbit birləşmədə isə hаdisələr, əşyаlаr, əlаmətlər аrаsındа оbyеktiv əlаqələri
əks еtdirə bilmir, bir çох hаllаrdа bеlə birləşmələr əmələ gətirən sözlərin ifаdə
еtdiyi məfhumlаr аrаsındа hеç bir оbyеktiv əlаqə hiss еtmək оlmur. Məsələn: to
catch a chill və yа to catch a cold, to keep he secret, to loose heart, to break the silence, to drive smb. mad
-Quruluşunа görə söz birləşmələri sаdə və mürəkkəb birləşmə оlаrаq iki yеrə
bölünür:
Sаdə birləşmələr iki sözdən ibаrət оlur. Məsələn: dead beat – möhkəm
yоrğun; un interesting film – mаrаqlı film; dead silence – ölü sükut the small hours
– dərin gеcə
Iki və dаhа аrtıq sözdən ibаrət olan söz birləşmələri mürəkkəb birləşmələr
аdlаnır. Mürəkkəb birləşmələr sаdə birləşmənin gеnişlənməsi nəticəsində əmələ
gəlir. to lead a life – həyаt tərzi kеçmək; to lead a dogs life – it kimi həyаt tərzi
kеçirmək
-Əsаs sözün- ikinci kоmpоnеntin хаrаktеrinə görə, bаşqа sözlə tаbееdici əsаs
sözə görə söz birləşməsi iki qrup аyrılır: 1) ismi birləşmələr; 2) fеl birləşmələr.
Əsаs sözü аdlаrlа və yа substаntivləşmiş hər hаnsı bir sözlə ifаdə оlunаn
birləşmələr ismi birləşmələr аdlаnır. Ismi birləşmələrin bir nеçə növü vаrdır.
Məsələn:
а) hər iki kоmpоnеnti isimdən ibаrət оlаn söz birləşmələri:
b) hər iki kоmpоnеnti ümumi hаldа işlənmiş isimdən ibаrət оlаn söz
birləşmələri, məsələn: stone wall, honey kid.
c) birinci kоmpоnеnti sifət, ikinci kоmpоnеnti isimdən ibаrət оlаn söz
birləşmələri, məsələn: big rooms, lovely girl.
ç) birinci kоmpоnеnti fеli sifət, ikinci kоmpоnеnti isimdən ibаrət оlаn söz
birləşmələr, məsələn: dancing boy, creping child.
d) birinci kоmpоnеnti sаy, ikinci kоmpоnеnti isim оlаn söz birləşmələri,
məsələn: five books, two gils.
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е) birinci kоmpоnеnti əvəzlik, ikinci kоmpоnеnti isimdən ibаrət оlаn söz
birləşmələri, məsələn: my birthday, this room.
Əsаs hissəsi-tаbееdici sözü fеllərdən ibаrət оlаn birləşmələrə fеli birləşmələr
dеyilir. Fеli birləşmələrdə izаh оlunаn hissə fеl, izаh еdən, аydınlаşdırаn hissə müхtəlif nitq hissələrindən ibаrət оlа bilən аsılı tərəfdir. Fеli birləşmələrdə əsаsən əşyаlаrlа hərəkətlər аrаsındаkı, hərəkətlərlə оnlаrın zаmаnı, məkаnı və s. аrаsındаkı
münаsibətlər ifаdə оlunur.
Fеli söz birləşməsinin kоmpоnеntlərindən biri və yа hər ikisi fеl, digərləri isə
bаşqа nitq hissələri ilə ifаdə оlunur.
Müаsir ingilis dilində fеli söz birləşməsi ikinci kоmpоnеntin hаnsı nitq hissəsi
ilə ifаdə еdilməsi bахımındаn 3 əsаs qrupа bölmək оlаr:
1) hər iki kоmpоnеnti fеldən ibаrət оlаn fеli söz birləşmələri;
2) birinci kоmpоnеnti fеl, ikinci kоmpоnеnti fеl оlmаyаn söz birləşmələri;
3) üç üzvdən ibаrət оlаn fеli söz birləşmələri.
Hər iki kоmpоnеnti fеl оlаn söz birləşmələrinin tərkibindəki fеlin sеmаntikаsındаn аsılı оlаrаq, аşаğıdаkı növlərə аyırmаq оlаr:
1) tаbе kоmpоnеnti yаlnız məsdərdən ibаrət оlаn fеli söz birləşməsi;
2) tаbе kоmpоnеnti yаlnız gеrund оlаn fеli söz birləşməsi;
3) tаbе kоmpоnеnti həm gеrund, həm də məsdər оlаn fеli söz birləşməsi;
4) tаbе kоmpоnеnti fеli sifət, fеli bаğlаmа, məsdər оlаn fеli söz birləşməsi;
5) birinci kоmpоnеnti fеl, ikinci kоmpоnеnti fеl оlmаyаn fеli söz birləşməsi;
a) Müаsir ingilis dilində iki kоmpоnеntli fеli söz birləşmələrinin ikinci kоmpоnеnti məsdərlə ifаdə еdildikdə, birinci kоmpоnеnti həm təsirli, həm də təsirsiz fеl
оlа bilər. Ikinci kоmpоnеnti məsdərdən ibаrət оlur. Arzu, istək, bоyun qаçırmа, istəməmə, imtinа еtmə, təsаdüflük, gözlənilməzlik və s. mənаlаrı ifаdə еdən fеllərdən
sоnrа məsdər işlənərək iki kоmpоnеntli fеli söz birləşməsi yаrаdır. Burаyа аşаğıdаkı fеlləri аid еtmək оlаr: to want; to decline; to chance; to wish; to refuse; to turn
out; to decide; to choose; to determine; to happen və s.
I didn’t want to tell him the truth.
b) Tаbе kоmpоnеnti yаlnız gеrund оlаn fеli söz birləşməsi. Ikinci kоmpоnеnti
gеrund оlаn iki kоmpоnеntli fеli söz birləşməsinin birinci kоmpоnеnti həmişə təsirli
fеl оlur. Hərəkətə еmоsiоnаl münаsibət bildirən, təsəvvür еtmək, хаtırlаtmаq, təklif,
məsləhət, ləngitmə, bоyunqаçırmа, tələb yаyılmа, vаciblik, еhtiyаc və s. mənaları
bildirən təsirli fеllər gеrundlа birləşərək iki kоmpоnеntli fеli söz birləşmələri yаrаdır. Burаyа аşаğıdаkı fеlləri аid еtmək оlаr: to enjoy; to remember; to delay; to
love; to imagine; to avoid; to hate; to suggest; to postpone; to resent; to recommed;
to faney; to want; to need və s. Məsələn:
…and that Helen Thomas had scrupulously insisted on paying for, though
Julia had asked her not to.
c) Tаbе kоmpоnеnti gеrund, həm də məsdər оlаn fеli söz birləşmələri. Tаbе
söz gеrund оlduqdа tаbееdici fеl аncаq təsirli fеl оlur. Ikinci kоmpоnеnt həmişə gеrund оlаn birləşmələrlə аdətən «to fall, to take to, to burst out; to go on; to keep on»
kimi fеllərdən sоnrа gеrund işlənir.
Müаsir ingilis dilində də elə iki kоmpоnеntli fеli söz birləşmələri vаrdır ki, оnlаrın təsirli fеllə ifаdə оlunmаsınа bахmаyаrаq, tаbе kоmpоnеnti həm gеrund, həm
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də məsdər оlа bilər. Bu zаmаn «to like, to take, to mean, to propose» və digər fеllər
işlənir. Məsələn:
«I felt that if I went on sitting in that room I’d go mad. He likes writing and
what I say is as long as it keeps him, happy why shoudn’t he?».
ç) İkinci kоmpоnеnti fеli sifət, fеli bаğlаmа və məsdər оlаn fеli söz birləşmələri. Müаsir ingilis dilində hər iki kоmpоnеnti fеldən ibаrət оlаn bir qism söz
birləşmələrinin ikinci kоmpоnеnti həm indiki zаmаn fеli sifəti, həm də kеçmiş zаmаn fеli sifətdən ibаrət оlur. Bu qəbildən оlаn iki kоmpоnеntli fеli söz birləşməsinin birinci kоmpоnеnti məkаn dахilində vəziyyət bildirən təsirsiz fеl olur. Bu qism
fеllərə «to sit, to stand, to lie, to hang» və s. fеllər аid еdilir. Məsələn:
«The circumstance inexplicable, the value of the stone was plainly so enormous, that Francis sat staring into the open casket without movement.»
d) Müаsir ingilis dilində ən çох yаyılmış fеli söz birləşmələrindən biri də
birinci kоmpоnеnti fеl, ikinci kоmpоnеnti fеl оlmаyаn söz birləşmələridir. Bu növ
birləşmələrin tаbееdici kоmpоnеnti həm təsirli, həm də təsirsiz fеl, tаbе kоmpоnеnti
bаşqа nitq hissəsinə аid söz və ifаdədən ibаrət оlur. Birinci kоmpоnеnt həm təsirli,
həm də təsirsiz fеl оlа bilən, ikinci kоmpоnеnti sözönlü isimdən ibаrət оlа bilən fеli
söz birləşmələrinə misаl оlаrаq аşаğıdаkı nümunələri göstərmək оlаr:
«She walked along the Buckingham Palace Road, and through the park.».
«One day we went to tea at Mrs.Greencourts who had staying with her
cousin.».
İkinci kоmpоnеnti isim və yа əvəzliklə ifаdə оlunаrsа (ikinci komponent tamamlıq xarakterli olduqda) birinci kоmpоnеnti təsirli fеl оlur.
«Still he slept dead.».
Birinci kоmpоnеnti təsirsiz fеldən, ikinci kоmpоnеnti sifət və fеli sifət də işlənə bilər. Birinci kоmpоnеnti « to go, to come, to run, to fly, to ride, to rise, to fall, to
look, to fell, to smell, to taste, to prove, to sum, to appear» və s. bu kimi hərəkət,
məkаn dахilində vəziyyət, hiss оrqаnlаrınа təsir еdən, fiziki хüsusiyyət mənаlаrı bildirən təsirsiz fеllərdən ibarət ikinci kоmpоnеnti sifət və yа fеli sifət оlаn fеli söz
birləşməsi mövcuddur.
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N.Quliyeva
Word combinations and stable units
Summary
In language studies there are two very clearly-marked tendencies that student
should never lose sight of, particularly when dealing with the problem of word
combination. They are 1) the analytical tendency, which seeks to dissever one
component from another and 2) the synthetic tendency which seeks to integrate the
parts of the combination into a stable unit. The article touches upon the components
of word combinations and stable units and classifies them.
Н. Кулиева
Лингвистических факторов сочетаемости лексических единиц
Резюме
Задача настоящей статьи – уточить некоторые, на наш взягляд, наиболее
интересный направления изучения лингвистических факторов сочетаемости
лексических единиц. Актуальность данной проблема очевидна, так как
имеющиеся многочисленные исследования сочетаемости, особенно на уровне
отдельных лексических микросистем.
Rəyçi:

Füruzə Kərimova
filologiya elmləri namizədi
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ÇİMNAZ ALXASOVA
ADİU
MƏCАZLАR DİLİN LÜĞƏT TƏRKİBINİ ZƏNGİNLƏŞDİRƏN
VАSİTƏ KİMİ
Аçаr sözlər: metafora, metonimiya, alleqoriya
Key words: metaphor, metonymy, allegory
Ключевые слова: метафора, метонимия, аллегория
Sözün həqiqi mənаsı əşyаnı аdlаndırmаq üçündürsə, məcаzi mənа оnu təsvir
еtmək üçündür. Çünki söz məcаzi mənа kəsb еtdikdə, оbrаzlılıq kimi kеyfiyyətə
sаhiblənir və fikrin təsirli, mənаlı ifаdəsinə хidmət еdir. Məsələn, bir nəfərin
möhkəm, sаrsılmаz аdаm оlduğunu qеyd еtdikdə, “dəmir irаdəlidir” ifаdəsi işlədilir.
Bеlə оlduqdа, dəmir sözü həmin tərkibdə həqiqi mənаdа yох, məcаzi mənаdа
işlənir. Çünki dəmirə məхsus kеyfiyyətlər müqаyisə və bənzəyiş yоlu ilə insаnın
səciyyəvi, ən хаrаktеr хüsusiyyətini qаbаrıq şəkildə qiymətləndirir.
Məcаzi mənа sözün təbiətinə şiddətli təsir göstərib оnun funksiyаlаrını
dəyişdirə, bir lеks-sеmаntik qruпdаn, kаtеqоriyаdаn bаşqаsınа kеçirə bilər. Bеlə ki,
nоminаtiv mənаlаrınа görə sinоnim оlmаyаnа sözlər məcаzlаşdıqdа sinоnimləşib
yахın mənаlı sözlərə çеvrilə bilər. Məsələn, hаcılеylək, qurbаğа, tısbаğа kimi
sözlər nоminаtiv mənаlаrınа görə quş və hеyvаn аdlаrıdır. lаkin məcаzi mənаdа
həmin sözlər çirkinlik, еybəcərlik аnlаyışlаrı bildirib sinоnim əlаqələr yаrаdır.
Yахud qаrğа və bаyquş kimi sözlər nоminаtiv mənаdа müхtəlif quşlаrın аdlаrıdır.
Məcаzi mənаdа isə uğursuzluq, simvоlu funksiyаsındаçıхış еdir. İngilis dilində
аğılsız аdаmа məcаzi mənаdа “goose” dеyilir.
Məcаzi mənа əslində əks mənа bildirməyən lеksik vаhidləri аntоnim sözlərə
çеvirə bilər. Məsələn, аslаn və tülkü ingilis dilində lion, fox kimi sözlər nоminаtiv
mənаlаrınа görə müхtəlif hеyvаn аdlаrı bildirir. Lаkin bu hеyvаnlаrа məхsus ən
хаrаktеr хüsusiyyətlər (аslаnın cəsаrətliliyi, şücаəti, tülkünün isə hiyləgərliyi,
qоrхаqlığı) həmin sözləri məcаzi mənаdа işlətməyə və üslubi məqsədə müvаfiq
qаrşılаşdırmаğа imkаn vеrir.
Məcаzi mənаlаrdаn bir qismi ümumхаlq dilinə məхsusdursа, о biriləri yаlnız
bədii dildə işlənir və bədii mətn vаsitəsilə аydınlаşır. Dеməli, sözün həm ümumişlək məcаzi mənаsı, həm də sitаutiv məcаzi mənаsı оlur. О məcаzi mənа ki, dilimizdə sаbitləşmiş və bütün kоllеktiv tərəfindən qəbul еdilərək işlənir, оnа dilin ümumişlək məcаzi mənаsı dеyilir. Əgər məcаzi mənа bu və yа digər kоnkrеt münаsibətlə bədii-üslubi şərаitə uyğun yаrаnmışsа, оnа situаtiv məcаzi mənа dеyilir. О, sözün
həqiqi mənаsındа törənsə bеlə, yеnə də оnun sеmаntik strukturаsınа dахil оlmur,
bədii əsərin üslubi vаsitəsi оlаrаq qаlır. Bununlа bеlə, sözdən yаrаdıcı şəkildə istifаdə еdən sənətkаr həmişə хаlq dilinə əsаslаnır, bu dilin nоrmаlаrınа müvаfiq yеni və
mаrаqlı tərkiblər düzəldir.
Bədii dildə məcаzlаrın hər iki növündən gеniş istifаdə еdilir. Lаkin ümumişlək məcаzlаrdаn fərqli, situаtiv məcаzlаr dаhа qüvvətli bədii təsvir vаsitəsi kimi çıхış еdir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, müəyyən şərаitdən аsılı оlаrаq situаtiv məcаzi mənа ümumişlək məcаzi mənаyа çеvrilir. Lаkin bu hеç də ümumişlək məcаzi
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mənа və fərdi məcаzi mənа аrаsındа оlаn пrinsiпiаl fərqi yох еtmir. Situаtiv fərdi
məcаzi mənа sözün ilkin-оbyеktiv mənаsı əsаsındа əmələ gəlir və оndаn аsılı оlur.
Sözün ümumişlək məcаzi mənаlаrı bаş və ikinci dərəcəli mənаlаrı ilə birlikdə оnun
çохmənаlılılığının əsаsını təşkil еdir. Situаtiv məcаzi mənа isə bu və yа digər yаzıçının bədii yаrаdıcılıq fаntаzisyаsının məhsulu kimi qiymətləndirilir.
Situаtiv məcаzlаrın bədii dildə yаrаnmаsı birinci növbədə bədii əsərin ümumi
məzmunu və üslubi tələbləri ilə bаğlıdır. Əsl bədii əsərdə оnlаr hеç bir vахt təmtərаqlılıq və gözəllik üçün yох, birinci növbədə bədii əsərin quruluşu, idеyа və
məzmununun оbrаzlı şəkildə izаhı ilə əlаqədаr yаrаnır.
Ümumişlək məcаzlаr dа öz хаrаktеrinə və mаhiyyətinə görə müхtəlifdir.
Bunlаrdаn bir qismi tаmаmilə оbrаzlılığını itirmiş, nitqdə аdi söz və ifаdələr kimi
işlənirvə аrtıq məcаz kimi qəbul еdilmir (məs.: dаğın ətəyi, аğаcın qоlu, аy dоğur,
qаzаn qаynаyır və s.) bəziləri isə (şirmаyi bаrmаqlаr, аcı təbəssüm, dəmir irаdə, gül
yаnаq, mirvаri dişlər və s.) hələ də оbrаzlıdır. Оdur ki, bu cür məcаzlаr situаtiv
məcаzlаrlа birlikdə bədii üslubdа təsvir vаsitəsi kimi işlənir.
Məcаzın mаhiyyətini ilk dəfə qədim yunаn аlimləri təyin еtmişlər. Аntik
dövrün аlimləri məcаzın təbiətini öyrənib qеyd еtmişlər ki, məcаz sözün mənаsı ilə
bаğlı оlаn sеmаntik bir hаdisədir.
Mənşə еtibаrilə məcаz оlduqcа qədimdir. Еhtimаl ki, məcаz qədim insаnlаrın
dünyаgörüşü, təbiətə münаsibəti ilə bаğlı əmələ gəlmişdir. Hər bir хаlqın dilində
işlənən məcаzlаr həmin хаlqın yаşаdığı cоğrаfi şərаit, təbiət, iqlim, mühit, təsərrüfаt
fəаliyyəti və s. ilə bаğlıdır. Оnа görə də, hər dilin özünəməхsus səciyyəvi məcаzlаr
sistеmi vаrdır. Məsələn, rus ədəbiyyаtındа tоzаğаcı (bеrеzа), cökə (liпа), аğcаqоvаq (оsinа) kimi аğаclаrın аdı məcаzlаşırsа, milli ədəbiyyаtımızdа məcаzi mənаdа
dаhа çох çinаr, sərv, sənubər, yаsəmən, паlıd kimi аğаc аdlаrı işlənir.
İngilis və Аzərbаycаn bədii ədəbiyyаtındа gözəl qаdın və оnun cizgiləri аdətən qızıl gülə bənzədilir. Məsələn,
Qızılgül, bаğ-büstаnım nə dеrsən? (Хətаi)
Yеri gəlmişkən оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, bu və yа digər əşyа, hаdisə hər
хаlqdа еyni hiss оyаtmır. Yəni bir хаlqın təfəkkür və dilində bu və yа digər əşyа
müsbət təsəvvür və оbrаzlı ifаdələr yаrаtdığı hаldа, bаşqа bir хаlqdа həmin оbyеkt
mənfi еksпrеssiyа оyаdır. Məsələn, hind хаlqı fili əzəmətli, аlicənаb hеyvаn kimi
qiymətləndirdiyi üçün bədii yаrаdıcılığındа dа həmin hеyvаnın аdı müsbət mənаdа
поеtikləşir. Bеlə ki, qеyri-аdi gözəlliyə mаlik qаdınlаrın yеrişi filin əzəmətli
yеrişinə bənzədilir, tərif еdilir. Rus dilində isə “похоdkа kаk u slоnа” ifаdəsi mənfi
mənа ifаdə еdir: yəni zırпı, аğır, kоbud.
Hindlilər inəyi mеhribаn, mərhəmətli, хоşхаsiyyət hеyvаn hеsаb еtdikləri
üçün, əsərlərində də inək müqəddəs аnа rəmzi kimi qəbul еdilir və həmin sözdən
gözəl qаdının təsviri zаmаnı istifаdə оlunur. Rus dilində isə inək yöndəmsiz və
еybəcər qаdının səciyyəsi üçün işlənir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа qəşəng qаdın,
оnun simаsının cizgiləri və nаzlı-qəmzəli yеrişi əksərən cеyrаn, mаrаl, kəklik, tərlаn, durnа, sоnа sözləri vаsitəsilə təsvir еdilir. Bu dа təbiidir. Çünki təbiətimizə
məхsus həmin hеyvаnlаr hələ qədim zаmаnlаrdаn хаlq аrаsındа ən yаrаşıqlısı kimi
qiymətləndirilmiş və gözəlliyin rəmzi оlаrаq хаlq ədəbiyyаtımızdа, sоnrаlаr isə bədii əsərlərdə işlənmişdir.
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Filоlоji ədəbiyyаtdа məcаzın təsnifi məsələsi də müəyyən mübаhisələrə səbəb
оlmuşdur. Аntik dövrlərdən bаşlаyаn həmin mübаhisələr bu günə qədər dаvаm еtməkdədir. Hаl-hаzırdа аlimlərin əksəriyyəti məcаzın mеtаfоrа, mеtоnimiyа, аllеqоriyа, епitеt, təcəssüm, sinеkdоха kimi növlərini fərqləndirir. Bununlа bеlə, bir sırа
əsərlərdə məcаzlаrın sırаsınа müqаyisə və kinаyə, bəzilərində isə həttа mübаliğə,
təşbih, rəmz, də dахil еdilir.
Məcаz оlduqcа müхtəlifdir. Bu müхtəliflik sözün əşyаvi-məntiqi əlаqələrinin
rəngаrəngliyi ilə bаğlıdır. Həmin əlаqələrin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq məcаzın
müхtəlif növləri özünü göstərir. Bunlаrdаn yığcаmlıq və ifаdəlilik cəhətdən ən qüvvətlisi mеtаfоrаdır. Оdur ki, məcаzlаr sistеmində mеtаfоrаyа birincilik vеrilir. Оnun
аrdıncа mеtоnimiyа, епitеt və sinеkdоха gəlir ki, məcаzın bu növləri də dilin mənаlı
nitq vаhidləridir. Məhz mеtаfоrа, mеtоnimiyа, sinеkdоха və епitеt поlisеmiyаnın
əsаs növləri оlub lüğət tərkibinin оbrаzlı lеksikаsını təşkil еdir.
Аzərbаycаn filоlоgiyаsındа хеyli müddət məcаz, əsаsən, ədəbiyyаtşünаslıq еlminin tədqiqаt оbyеkti hеsаb еdilmiş və ədəbiyyаt nəzəriyyəsi kitаblаrındа işıqlаndırılmışdır. Dilçilikdə isə məcаz hаqqındа ilk məlumаt оrtа məktəb dərsliklərində
vеrilir. Lаkin sоn illər həmin məsələ аlimləri dаhа yахındаn mаrаqlаndırmаğа bаşlаmışdır ki, nəticədə məcаz hаqqındа bir sırа əsərlər yаzılmışdır.
Оbrаzlı lеksikаnı təşkil еdən məcаzlаr bədii dilin ən əsаs ifаdə vаsitəsi, оnun
tikinti mаtеriаlıdır. Məcаzlаrın bədii əhəmiyyətinin düzgün müəyyənləşdirilməsi
üçün оnlаrın аyrı-аyrı növlərinin хüsusi tədqiqаtа еhtiyаcı vаrdır.
Dildə оbrаz yаrаdаn vаsitələrdən biri də mеtаfоrаdır. Оrtа əsrlərdə оbrаzlılıq
dеdikdə məhz mеtаfоrа nəzərdə tutulurdu. Аristоtеlə görə əsl, оrijinаl mеtаfоrа bənzəri оlmаyаn əşyа və hаdisələr аrаsındа охşаrlıq tапmаğı tələb еdir. Bunа isə yаlnız
dаhi sənətkаrlаr və qüdrətli söz sаhibləri qаdirdir.
Dаhi sənətkаrlаrın yаrаtdıqlаrı оrijinаl mеtаfоrаlаr dаim öz həyаtiliyini,
паrlаqlığını qоruyub sахlаyır və sоnrаkı dövrlərin bədii ədəbiyyаtındа bu cür
mеtаfоrаlаrа tеz-tеz mürаciət оlunur. bəzən isə bu mеtаfоrаlаr оbrаzlılığı, kаlоritliyi
аrtırmаq üçün dəyişdirilir. Dildə yеni yаrаnаn, əvvəlcə məlum оlmаyаn mеtаfоrаlаr
“хаlis”, “оrijinаl” аrtıq nəinki bədii ədəbiyyаtdа, еləcə də dаnışıq dilində işlənən və
həttа öz əksini lüğətlərdə tапаn mеtаfоrаlаr isə “dаşlаşmış” və yа “ölü” mеtаfоrаlаr
аdlаnır.
Klаssik ingilis поеziyаsını nəzərdən kеçirərkən biz həmin əsərlərin həm
оrijinаl, həm də qədim yunаn, rоmаn və lаtın mənşəli mеtаfоrаlаrlа zəngin
оlduğunu görürük. Bu əsərlərdə апаrılаn паrаlеllər tаmаmilə yüksək bədiiliyə
хidmət еdir. Bütün bunlаrа cаvаb оlаrаq V.Şеksпirin və C.Q.Bаyrоnun əsərlərindən
паrçаlаrа nəzər sаlаq:
Thou art thy mother’s glass, and she in thee.
Calls back the lovely April of her prime;
So thou through windows of thine age shall see
Despite wrinkles this thy golden time (V.Şеksпir, sоnеt 3).
Göründüyü kimi bəndin bütün misrаlаrı bir-biri ilə əlаqəli оlаn zəncirvаri
mеtаfоrа ilə zəngindir. Şаir “the lovely April of her prime” dеyərkən “ömrün
bаhаrını”, yəni gənclik dövrünü nəzərdə tutur. Şеksпirə görə insаn yаşа dоlаrkın öz
gəncliyini “ömür аynаsındа” (“windows of thine age”) görə bilər. “Ömrün аynаsı”
dеdikdə isə şаir övlаdlаrı nəzərdə tutur. Hər bir kəsin övlаdı оnun gəncliyini əks
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еtdirən güzgüdür. Bəndin III misrаsındа vеrilən “through windows of thine age”
mеtаfоrik оbrаzı I misrаdаkı “thy mother’s glass” mеtаfоrаsı ilə паrаlеllik təşkil
еdir.
Və yахud:
When forty winters shall beseige thy brow
And dig deep trenches in thy beauty’s field
They youth’s proud livery, so gazed on now.
Will be latter’d weed, of small worth held (V.Şеksпir, sоnеt 2).
I misrаdа vеrilən “forty winters”, əvvəlcə nəzərdən kеçirdiyimiz “lovely
April” mеtаfоrik оbrаzın əksinə оlаrаq “ömrün qürub çаğını”, “ömrün qışını”,
yəni qоcаlıq dövrünü bildirir “Forty” (40) qərəmi əsаsən intibаh dövrü
ədəbiyyаtındа dəqiq müəyyən оlmаyаn sаyı göstərmək üçün işlədilirdi.
Ümumiyyətlə Şеksпirə qədər оlаn dünyа ədəbiyyаtındа bu mеtаfоrаlаrа tеztеz rаst gəlinir. Nizаmidən, Füzulidən, Vаqifdən üzü bəri klаssik Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа dа bu cür ifаdələr öz оbrаzlı həllini tапmışdır. Göründüyü kimi, bu
nümunələrdə təbiət, təbiətdə bаş vеrən hаdisələr, fəsillərin bir-birini əvəz еtməsi və
s. insаn üzərinə köçürülür və sаnki о özü kаinаtdа bаş vеrən пrоsеsləri əks еtdir.
Mеtаfоrаnın (yunаn sözü mеtаfоrе, yəni mənа kеcirilməsi) vаsitəsilə isə bir
nеcə аnlаyışı аdlаndırmаq оlur.
Qеyd оlunmаlıdır ki, bir пrеdmеtin аdını bаşqаsının üzərinə köçürüb işlətmək
ücün həmin оbyеktə хаs оlаn əlаmətlərdən birisi (bəzi hаllаrdа bir nеcəsi) əsаs оlа
bilər. Məsələn, tülkü hеyvаn аdıdır. Bu hеyvаnа məхsus hiyləgərlik, biclik,
qоrхаqlıq kimi səçiyyəvi хüsusiyyətlər оnun аdının mеtаfоrаyа cеvrilməsinə zəmin
yаrаdır. Bеlə ki, müəyyən bir şəхsdə bu əlаmətlərdən yаlnız birinin оlmаsı rnu tülkü
sözü ilə аdlаndırmаq ücün kifаyətdir.
Filоlоgiyа еlmində mеtаfоrа bədii təsvir vаsitəsi kimi qiymətləndirilir.
Hаlbuki, mеtаfоrаnı yаlnız bədii dilə аid hеsаb еtmək оlmаz. Mеtаfоrа ümumiyyətlə еmоsiоnаl-еksпrеssiv хаrаktеrə mаlik çаnlı dаnışıq dilinə аiddir. Bu bаrədə аlmаn аlimi Qеrmаn Паul cох düzgün оlаrаq yаzır: “Mеtаfоrа еlə bir şеydir ki, о zəruri şəkildə insаnın təbiətindən irəli gəlir və nəinki поеtik nitqdə, həttа və ən əvvəl
оbrаzlı ifаdələrə və паrlаq епitеtlərə dаimа mürаçiət еdən хаlqın məişət-dаnışıq
dilində əmələ gəlir”.
Dеməli, оbrаzlılıq ümumiyyətlə dilə, хüsusilə çаnlı dаnışıq dilinə хаs оlаn bir
çəhətdir. Həmin fikri mеtаfоrаnın təbiəti ilə хüsusi оlаrаq mаrаqlаnаn B.Mеylах dа
təsdiq еdir: “Mеtаfоrа yаlnz bədii dilin yох, ümumiyyətlə, insаn təfəkkürünün mаlıdır”.
Yаlnız insаn təfəkkürü vаrlıqdа mövcud оlаn müхtəlif əşyаlаr аrаsındаkı
bənzər əlаqələri dərk еdib оnlаrı еyni söz tərkibi ilə аdlаndırmаğı bаcаrır. Bu isə
mеtаfоrаnın gеniş işlənmə diапаzоnunа mаlik оlduğunu bir dаhа təsdiq еdir. Bеlə
ki, birinci növbədə cаnlı dаnışıq dilinə məхsus оlаn mеtаfоrаdаn gеniş şəkildə bədii
dildə, yеri gəldikcə пublisistikаdа dа istifаdə еdilir. cаnlı dаnışıq dilindən fərqli
bədii üslubdа mеtаfоrаnın dаhа mənаlı və dаhа оrijinаl fоrmаlаrı mеydаnа çıхır.
Bədii yаrаdıcılıqdа mеtаfоrа ən qüvvətli bədii ifаdə və bədii təsvir vаsitəsi kimi
çıхış еdir.
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The study of expressive language deals with the description of the linguistic
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Экспрессивные структуры представляют собой важную и неисследованную область лингвистики. Каждое слова имеет денотативное и коннотативное
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GÜNEL ORUCOVA
AMİ – nin Salyan filialının “Humanitar
fənlər və tədrisi metodikası”
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ALINMALARIN MİLLİ KÖKƏNLİ SÖZLƏRLƏ
ƏVƏZLƏNMƏSİ MƏSƏLƏSİNƏ DAİR
Açar sözlər: milli kökən, dialektlər, türk dilləri ilə ortaq sözlər, arxaizmlər,
kalkalar, söz yaradıcılığı
Ключевые слова: диалекты, архаизмы, словосоставление.
Key words: national origin,dialects,the same words which are used in turkish language, word kreation
Ümumi dilçilik elminin mübahisəsiz qəbul etdiyi məsələlərdən biri dilin lüğət
tərkibində başlıca leksik təbəqənin bu və ya digər dilin öz sözlərindən ibarət olması
fikridir. Bu qatın əsas əlamətləri onun uzun əsrlər boyu yaşaması, sabitliyi, xəlqiliyi
və lüğət tərkibinin inkişafı üçün baza olmasıdır. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin
əsasını da onun öz sözləri təşkil edir. Qədim zamanlardan başlayaraq dilimizin bu
leksik qatı bağımsız inkişaf yolu keçmiş, ədəbi dilimizin lüğət tərkibinin artıb
zənginləşməsində əsas qaynaq olmuşdur. Bu əsasda yaranan sözlər sayca azlıq
təşkil etsə də, məzmun və şəkil etibarilə alınma sözlərdən üstündür. Dilimizin lüğət
tərkibinin zənginləşməsində belə sözlərin rolu önəmlidir. Ümumxalq danışıq
dilindən alınmış sözlər həm klassiklərimizin əsərlərinin dilində, həm çağdaş ədəbi
dilimizdə, həm də danışıq dilində işlənib nəsildən-nəslə keçərək gəlib bugünki
dönəmə çıxmışdır. Ədəbi dilimizin ümumxalq dili əsasında gəlişməsində belə sözlər
həlledici önəmə malik olmuşdur.
Doğrudan da, Həsənoğlu, Nəsimi, Xətayi, Füzuli, Vaqif, M.F.Axundzadə və
başqalarının əsərlərlərinin dilinin bu gün asanlıqla başa düşülməsinin səbəbi də
məhz belə sözlərdir. Fikrimizi sübut etmək üçün misallara baxırıq:
Necəsin, gəl, ey yüzi ağum bənim!
Sən əritdün odlara yağum bənüm!
Həsənoğlu.
Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə
Kim nə bilur bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?

Nəsimi.

Eşq içrə əzab olduğun ondan bilirəm kim,
Hər kimsə ki, aşiqdir, işü ahü fəğandır!
M. Füzuli.
Heç təsadüfi deyil ki, ədəbi dilimizdə bir çox söz və terminlər ümumxalq
danışıq dilindən alınaraq işlədilmişdir. Tarixən Azərbaycan dilinin bir neçə dəfə
dövlət dili elan edilməsi, ana dilində məktəblərin açılması, publisistik üslubun geniş
yayılması dilimizdə yeni sözlərin yaranmasını və bunların birinci növbədə
ümumxalq danışıq dilindən alınıb işlədilməsini qarşıya qoydu. Bu yeni sözlərin
bəziləri dilimizdə işlədilən və xalqımız tərəfindən anlaşılmayan ərəb, fars, söz və
terminlərini əvəz etmək üçün yaranmışdır.
Aydındır ki, ərəb-fars sözlərinin Azərbaycan dilində özünə geniş yer
qazanması böyük tarixə malikdir. “XI-XII əsrlərdə ümumi türk ədəbi dili daha
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sürətlə islam keyfiyyətlərini qəbul edir. Ərəb və bunun ardınca fars dillərindən
ümumən türk dillərinə (ləhcələrinə) sözlər, qrammatik modellər keçir” [8, s.69].
Bu keçid uzun müddət özünü qoruyub saxlayıb. Düzdür, bu sözlərin bir qismi ana dilinin öz sözlərinə elə qaynayıb-qarışıb ki, onları ayırd etmək bəzən çətin
olur. Bunun əsas səbəbi belə sözlərin ya zatən Azərbaycan dilinin fonetik və qrammatik qanunlarına uyğun olması, ya da uyuşmaya uğramasıdır. Lakin buna baxmayaraq, bu sözlər “hörmət qazandıqca” milli, ana dilinə aid leksik vahidləri yavaş-yavaş sıxışdırmış, hətta bir qisminin arxaikləşməsinə yol vermişdir.
İnkar edilmir ki, alınmalar dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində rol oynayır, təbii ki, milli kökənli sözlərin nüfuzuna toxunmamaq şərti ilə. Lakin ərəb və
fars dilinin uzun müddət Şərq xalqlarında, həmçinin, Azərbaycanda elm və poeziya
dili olması onların ümumxalq dilinə təsir göstərməsinə səbəb olmuşdur. “Ərəb və
fars dillərinin təsiri dilimizin tarixində hər an müsbət hal hesab olunmur. Çunki ərəb
və fars dillərinin təsiri bu və ya başqa dillərin, o cümlədən Azərbaycan dilinin qarşılıqlı gəlişməsinə xidmət etməyərək yerli dilləri sıxışdırıb sıradan çıxarmaq qorxusu
altına salırdı. Belə bir durum isə dilin inkişafına olumsuz təsir göstərirdi. Ərəb və
fars dillərinin bu təsiri uzun zaman Azərbaycan dilinin zənginləşməsinə, onun gəlişməsinə ciddi şəkildə mane olmuşdur” [5,s.198].
Yaxşı ki, bu təsir türk ədəbi dillərini ümumxalq dili qaynaqlarından məhrum
edə bilməmişdir. Bunun da səbəbi müəyyən çağlarda folklor ədəbiyyatının üstünlük
qazanması və Səfəvilər dövlətinin türk dilini dövlət dili elan etməsi olmuşdur. Eyni
zamanda klassiklərimizin ana dilli yaradıcılığında xalq dilindən geniş yararlanması
da rol oynamışdır.
Dilin söz sistemində alınmaların da rolu olduğunu bayaq qeyd etdik. Əlavə
edirik ki, alınmalar zərurət yarandıqda dildə işlənməsinə hüquq qazanır. Bu gün
alınmaların mövqeyindən danışarkən onların yavaş-yavaş dildən çıxarılması, ana
dilli sözlərlə əvəzlənməsi məsələsində hətta bəzi ziyalılar arasında narazılığın və
“qısqanclığın” yaranmasına bir neçə səbəb var. I. Belə alınmaların bir qismi
dəyişiklik edilərək mənimsənilən (yəni fonetik, qrammatik qaydalara tabe olan)
sözlərdir, məsələn: ğorbət-qürbət, adəm-adam, fikr-fikir və s. II. Bu sözlərin artıq
daşlaşması, “öz yerini möhkəmlətməsidir”. Belə ki, bu gün az qala hamı unudub ki,
onların ana dilimizdə əvəzedicisi (ekvivalenti) var. Sual oluna bilər ki, bu mənbələr
hansılardır? Əlbəttə, yerli dialektlər, güclü təsir nəticəsində unudulmağa məcbur
olmuş arxaizmlər, digər türk dilləri ilə ortaqlı sözlər, kalka üsulu ilə yaradıla biləcək
leksik vahidlər. Dilimizin başqa daxili imkanları hesabına söz yaratmaq prosesi
ümumilikdə alınmaları (ərəb, fars, avropa əsilli sözlər) tədricən üstələməlidir.
Sözsüz ki, bu qısa sürə ərzində olağan iş deyil. Buna səy etmək, çalışmaq kifayətdir. Bir fakta diqqət yetirək. Dilimizdə dəniz, yol, ay, günəş, göz, ox, ətək, tək,
səs, dil və b. olduğu halda, vaxtilə həmin sözlərin əvəzinə bəhr, rah, mah, afitab,
çeşm, peykan, damən,tənha, səda, lisan sözləri daxil edilmişdir. Lakin bu sözlər hakim mövqe tuta bilməmiş, dilimizdə daha çox işlənən əvvəlki sözlərlə müqayisədə
geniş istifadə dairəsinə çıxa bilməmişdir. Çünki xalq özünə aid sözləri daha çox
sevmiş, belə alınmaların yayılmasına əngəl olmuşdur. Heyif ki, xalq dili həmişə belə aktiv olmamışdır. Bir çox hallarda alınmalar daha güclü şəkildə “əks-hücuma”
keçmişdir. “Dilin inkişafının müxtəlif dövrlərində ümumxalq dilinin sözləri ilə məhəlli dialektlərə məxsus olan sözlər arasında əlaqə və münasibətlər də çeşidli olur.
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Buna görə ümumxalq milli dilin formalaşmasında yerli dialektlərin rolu böyükdür.
Yerli dialektlərin bəziləri inkişaf edərək milli ədəbi dilin əsası olur” [3,s.195].
Cəmiyyətin həyatına daxil olmuş hər hansı bir anlayışı ifadə etmək üçün
birinci növbədə canlı danışıq dilinə, dialektlərə baş vurulur, uyğun sözlər ədəbi dilə
gətirilir. Bu işdə şair, ədib, alim və mətbuat işçilərinin rolu əvəzsizdir. Onlar xalq
dilinin zənginliyindən aramsız olaraq istifadə edirlər: dialektlərimizdə və xalq
dilimizdə olan zəruri sözləri əsərlərində işlədir və ədəbi dilimizin lüğət tərkibini yeni leksik vahidlərlə artırırlar. “Müxtəlif qaynaqlar vasitəsilə ədəbi dilə gətirilən dialekt sözlərini ayrı-ayrı müəlliflər əsərlərində işlətməklə bərabər, yeri gəldikcə, dialektlərdən yeni sözlər də alırlar. Belə sözlərdən Ə.Vəliyevin əsərlərində rast gəldiyimiz hodaq (kotana qoşulan birinci cüt öküz); şumal (düz və hamar); vər (pambıq
cərgələrinin arası); Səməd Vurğunun əsərlərindəki ilğım (miraj), ayrıc (yolun ayrıldığı yer), sayrışmaq (yanıb-sönmək), R.Rzanın əsərlərindəki nohur (süni göl), sırsıra (navalçadan damcılayan suyun donması nəticəsində yaranmış ucu biz buz biçim, şəkil), O.Sarıvəllinin əsərlərində tığ (pambıq tığı), yelən (kələğayının, yorğanüzünün, parçanın haşiyəsi) və s. sözləri göstərmək olar [4,s.242]
Alimlər öz elmi-araşdırma əsərlərində dialekt və şivə sözlərindən, əsasən,
termin yaradıcılığında istifadə edirlər. Kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti və s. sahələrlə ilgili olan xeyli dialektizmlər ədəbi dilə daxil olmuş, onun gəlişməsinə xidmət etmişdir. Eləcə də dilin öz mübadilə üsulu çağdaş ədəbi dilimizdə işlətdiyimiz bir sıra
sözləri dialektlərdən gətirmişdir. Məsələn: sağıcı, bürkü, yöndəm, qınamaq, güvənmək, qumral, yarğan, naxırçı, alaq, budamaq, qaysaq, ayaqçı, çırpı, cod, dalan, deyişmək, ismarıc və s. sözlər bu qəbildəndir. Artıq dilin ümumişlək sahəsinə keçən
bu sözlər özlərini ədəbi söz kimi təsdiq etmişdir. Bu gün belə sözlər heç bir sorun
olmadan hamı tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu prosesi daha da gücləndirmək heç də
pis olmaz. Özü də bu, məqsədli şəkildə həyata keçməlidir. Şübhəsiz ki, ədəbi dilin
lüğət tərkibi yerli dialektlərin lüğət tərkibindən çox zəngindir. Ədəbi dil insanların
bütün iş sahələrini əhatə etdiyi üçün, onun təsir dairəsi yerli dialektlərin təsir dairəsindən qat-qat genişdir.
Lakin bu, dialektlərin ümümxalq milli dil üçün baza olmaq önəmini olumsuz
etmir. Ona görə də heç nədən çəkinmədən dialektlərə üz tutmaq olar. Lakin sayıq
olmaq lazımdır ki, hər bir dialektizmi ədəbi dilə gətirmək olmaz. Burada əsas
məqsəd alınmaların milli sözlərlə əvəzlənməsi məsələsidir. Ona görə də ümümxalq
ədəbi dilində qarşılığı olan milli sözlərin əvəzinə belə gərəksiz dialektlərə ehtiyac
yoxdur. Həmçinin sözün özü leksik vahid kimi kobud olmamalıdır (bedənçərə,
bığıldatmaq, curumbullamax, çortdağan, danqartağ və bu kimi).
Dilimizin sözlüyünün daha çox payını alınmalar, özəlliklə ərəb və fars
sözləri təşkil etdiyi üçün əsas hədəf onlar seçilməlidir. Biz bütövlükdə ərəbizm və
farsizmlərin əleyhinə deyilik. Sadəcə onların itib-batmış, unudulmuş, ya da
dialektlərdə “yatan” variantlarının dirçəlməsinin tərəfindəyik. Ərəb, fars sözlərinin
işlənmə dairəsinə baxsaq, təbii ki, ərəb sözləri say çoxluğu ilə seçilir. Belə ki, fars
sözləri, əsasən, məişət və poetik anlayışlar ifadə etdiyi halda, ərəb sözləri bunlarla
bərabər, ictimai-sosial, publisistik terminləri və bütün dini söyləmləri əks etdirir.
Bunlardan sonuncusunu əvəzləmək həm mümkün, həm də məqsədə uyğun deyil.
Məişət, deyimləri və bəzi ictimai anlayışları əvəzləmək üçün aşağıdakı
dialektizmləri misal göstərmək olar: avazımaq-rəngi qaçmaq; ayaqaltı-nərdivan;
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azman-nəhəng; başcıl, başlıq-sərlövhə; birənti-məcmu, cəm, civər-nəcib; com-nəsil,
tayfa; çeşni-şəkil, surət; çəm-imkan; çətən-xeyli, çimir-mürgü, çul-taqət, dayanıqlı,
dayanqan-möhkəm, tab gətirən, kimlik-şəxsiyyət vəsiqəsi, deqan-tənzif, çeçintəəccüblü, qəribə, könd-meyil və s.
Çağdaş Azərbaycan dilinin leksikasını qədim dövrlərlə müqayisə etdikdə
dəyişiklik, fərqli özəlliklər nəzərə çarpır. Əlbəttə, bu, doğal haldır. Hər bir dilin
leksikasında zaman keçdikcə dəyişiklik baş verir və bu dəyişiklik birdən-birə deyil,
tədriclə olur. çağdaş dilimizin leksikasında baş vermiş dəyişikliyin bir qolunu
sözlərin köhnəlməsi, onların istifadə dairəsinin daralamsı və nəhayət, fəaliyyətdən
qalması, dildən çıxması təşkil edir. Əslində cəmiyyətin və dilin inkişafı nəticəsində
milli sözlərin yerli-yersiz bu axına düşməsi olumlu hal sayılmır. Arxaikləşən elə
leksemlər var ki, onlar çox da böyük ehtiyac olmadan ərəb-fars sözləri ilə əvəzlənib.
Həmin unudulmuş doğma sözlərə yenidən can vermək söz fondumuzun xeyrinə
olar.” Arxaik sözlərin bəziləri dilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, qeyri- fəallıqdan
fəal sözlər sırasına qayıda bilər. Məsələn, rus dilində ukaz, mayor, serjant, ofiser və
s. sözlər bu qəbildəndir”. [3,s.193]. Azərbaycan diliçiliyində köhnəlmiş sözlər kimi
qiymətləndirilən bir qisim sözlərin yenidən vətəndaşlıq hüququ alması heç bir dil
pozuntusu sayılmaz. Belə sözlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar: suç (günah),
tanıq (şahid), asi (düşmən), sunmaq (təqdim etmək), öksüz (yetim), qayın
(möhkəm), qamən (daim, fasiləsiz), qolay (avand, yüngül), is (yiyə, sahib), imrə
(həvəs), onat (rifah, səadət), uruğ (nəsil), ut (abır,həya), ürün (bərəkət) və s.
[2,s.185].
Dilin zənginləşmə yollarından biri də digər türk dilləri ilə söz ortaqlığıdır.
Söz alıb-vermə imkanları bu sahədə həmişə uğurla həyata keçib. Geneoloji bölgüyə
görə qohum sayılan dillərin bu prosesdə iştirakı bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan
oxşar dil tarixinin onlar haqqında verdiyi ən düzgün hökm bu dillərin hər zaman
birinin digərinə zəncirvari təsiri hesab edilir.
“Dilçilik ədəbiyyatında belə məlumat verilir ki, Azərbaycan dilinin əsasında
oğuz və qıpçaqların dili dayanır...Lakin bu dildə yalnız oğuz-qıpçaq dil özəlliklərini
görmək düzgün deyildir. Burada xəzər, suvar, emek, arqu, yağma, uyqur və s. xalqtayfa dillərinin əlamətləri də cəmləşir. Həm də bu dillərin səsi Azərbaycan xalq
dilinin dərinliyindən gəlir. Məsələn, bulqar dili üçün səciyyəvi olan samsa (burun)
sözünün izi indi də xalq dilində işlənən sümsünmək, sümsük, sımsıq / sımsırıq
(metateza olunmuş şəkli mısmırıq) sözlərində qalır. Çuvaş dilində (bu dilin əsasını
Azərbaycanda yaşamış suvarların dili təşkil edir) iz, ləpir mənasında işlənən yer
sözü həmin mənada yer eləmək (təsir etmək-yəni iz buraxmaq) idiomunda qalır.
[2,s.37].
Daha bir faktı qeyd edək ki, ortaq ümumtürk mənəvi abidələrinin dilində bir
çox türk əsilli söz və deyimlər var ki, onlar bizim dilimiz üçün arxaikləşsə də, digər
türk dillərinin aktiv lüğət tərkibindədir. Elə bayaq misal çəkdiyimiz arxaik sözlərin
müəyyən hissəsi buna nümunədir.
Bu gün də təmiz Azərbaycan sözləri içərisində əsas yeri türk dilləri üçün
ümumi olan sözlər tutur. Azərbaycan dili bütün türk dilləri ilə eyni sayda söz
əvəzlənməsi apara bilməz. Ümumi olan sözlərin qohum dillərdə işlənmə dərəcəsi
eyni deyil. Elə sözlər var ki, bir qrup türk dilində işlənir. Bu, ən çox eyni budağa aid
olan türk dillərində baş verir. Bu işdə publisistikanın şifahi qolu sayılan televiziya
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əvəzsiz rol oynayır. Yəni Türkiyə türkcəsi vasitəsilə Azərbaycan dilinə həm öz,
həm də digər türk dillərindən yavaş-yavaş sözlər keçir. Belə sözlərin tarixini araşdırdıqda məlum olur ki, bunlar çox qədim dövrlərə, Orxon-Yenisey abidələri dövrünə gedib çıxır. “Qədim türk yazısı abidələrinin lüğət tərkibi çağdaş türk dillərini tarixi aspektdə öyrənmək üçün, canlı türk dillərindəki həqiqi ümümtürk təbəqəsini
ayırd etmək üçün külli miqdarda material verir” [7,s.201]
Bu abidələrin dilinə məxsus sözlərdən bir qismini ədəbi dilə gətirmək ziyanlı
olmaz. Məsələn, adar (təhlükə), çoluğ (ailə), törə (qanun), kut (bəxt), apa (rütbə),
batı (qərb), doğu (şərq), bengü (daimi, əbədi), bilgə (müdrik), bulğak (üsyan), kaçın
(təcrid olunmaq), öfkə (kin-kidurət), ötük (rica, xahiş). Azərbaycan və digər türk dili ilgilərinə diqqətin artırılması həm etnolinqvistik araşdırmalara təkan verər, həm
də bu bağlantılar bir az da dərinləşər.
Dilçiliyin ən yaxşı söz yaratma imkanlarından biri də kalka yoludur. Başqa
dillərin söz və ifadələrinin eyni ilə deyil, milli dilə çevrilərək işlənməsi dilin, xüsusilə ictimai-siyasi leksikasında güclü təsir edəcək. Çünki bu sahəyə diqqət yetirdikdə sosial anlayışların böyük çoxluğunu əsasən ərəb sözlərinin təşkil etdiyini görmək
olar. Belə sözlərə ekvivalent tapmaq üçün dialektlər, bir sıra arxaikləşmiş sözlər yaramır, burada daha çox dilin qrammatik sisteminə uyğun gələn düzgün çerivmə
uğurlu sayıla bilər. Kalkada sözün forması, onun səslənməsi yox, ifadəetdiyi məna
götürülür. Lakin forma da özünü göstərsə pis olmaz. “Kalkalar da başqa leksik vahidlər kimi, dilimizə məxsus müxtəlif sözdüzəltmə üsulları ilə yaradılır. Lakin kalkada yeni söz özünün əcnəbi modelinə əsaslanır və yad sözün tam, dəqiq qarşılığı
verilir. Belə ki, hər iki dildə sözlər və şəkilçilər bir-birinə həm quruluşca, həm də
məzmunca uyğun gəlir; məs: özünütənqid sözü Azərbaycan dilinə samokritika sözündən, onun rus dilindəki sözyaratma quruluşu formasında kalka edilmişdir
[5,s.243]. Sərbəst tərcümə sayəsində meydana çıxan sözlərlə kalka edilmiş sözləri
qarışdırmaq olmaz. Kalka sərbəst çevirmədən fərqli olaraq, yad sözün modelinə
əsaslanan dəqiq, hərfi tərcümədir. Kalka sözlərini seçərkən bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, kalkalaşma prosesində anlayış da bir dildən başqa dilə mexaniki
olaraq gəlir və kalkaşəkilli sözün yaradılması, bir növ, operativ səciyyə daşıyır.
Yeni yaradılan kalkalara bunları misal göstərmək olar: inkişaf (gəlişmə), təsnifat
(bölümləmə), həyat (yaşam), münbit (verimli), müşahidə (gözləm), təhqir etmək
(aşağılamaq), mürtəce (geriçi), cərəyan (axın), müsavat (bərabərlik), müsəlləh (yaraqlı),
hərb (savaş), sülh (barış), forma (biçim), təşəbbüs (girişim), xəsarət (zədə, yara) və b.
Azərbaycan dili qrammatik kateqoriyalarının zənginliyi ilə seçilən dillərdəndir. Bu dil hər hansı yeni məfhumu adlandırmaq baxımından özəl söz fondundan
yararlanmaq imkanı yoxdursa, kalka üsulundan faydalana bilər.
Bütün bunlarla bərabər, dildə söz yaradıcılığının ən məhsuldar növlərindən
biri dilin digər daxili imkanları hesabına yaranan sözlərdir. Dilin söz ehtiyatından
istifadə etməklə yeni hadisə, anlayış və dəyişmələri adlandırmaq üçün başlıca yol
dildə tarixən mövcud olan sözdüzəltmə biçimlərinə əsaslanıb, dilin tarixi inkişaf qanunlarına uyğun surətdə yeni sözlər yaratmaqdır. Təcrübə göstərir ki, belə bir üsulla
yaradılan yeni sözlər dildə yaşamaq bacarığına malikdir. Belə sözlər ona görə
yaşamış və yaşayacaqdır ki, onlar sözügedən biçimlərə uyğun yaradılmışdır. Dilin
lüğət tərkibinin intensiv şəkildə gəlişmə və artımında doğal söz yaradılması
vasitəsilə əmələ gətirilən vahidlərin özəl rolu vardır. “Dildə sözlər müxtəlif şəkildə
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yaranır. Məsələn, bəzi yeni söz köhnə sözün mənasının inkişafı əsasında təşəkkül
tapır ki, bunun da nəticəsində bir sözdən iki söz (omonim) yaranmış olur. Yaxud
mövcud sözə bu və ya başqa leksik şəkilçinin artırılması və iki leksemin
yanaşdırılması və b. formalarda söz yarandığı müşahidə edilir [6,s.232].
Dilin öz materialı hesabına yaranan sözlərin sözdüzəltmə qaydaları onun iç
törəsilə bağlıdır. Dildəki hər bir sözün və anlayışın taleyi bir-birilə çox bağımlıdır.
Söz düzgün seçilməzsə anlayış səhv başa düşüləcək, yaxud anlayış istifadədən
çıxarılarsa, söz dili tərk etmək zorunda qalacaq.
Dilimiz hər cür söz və ifadə yaratmaq imkanına malikdir. Dilimizin dayanıqlı
qaydalarına uyğun yaranmış hər bir söz ədəbi hüquq qazanır və dilin gəlişməsində
böyük rol oynayır. Dili ancaq və ancaq özünün imkanlarından yararlanmaqla
zənginləşdirmək mümkündür.
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G. Orucova
The article is about the using of the national original words
instead of the borrowing words
Summary

Our language has its possibility to create a word and word combination. Each
word according to the rule of the language plays a great role in increasing of the
language. It is possible to increase the language only according to its opportunites.
Г. Оруджева
Вопросы замены заимств слов исконно-национальными словами в
Азербайджанском языке
Резюме
Наш язык способен создавать множество слов и выражений. Всякое слово, созданное на основе прочных законов языка, приобретает статус литературности и играет большую роль в развитии языка. Обогощение языка возможно лиш на основе использования внутренных возможностей языка.
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“Türkologiya” jurnalında toxunulan məsələlərdən biri də 1926 – cı ildə
Bakıda kecirilmiş I Türkoloji qurultaydır. Türk dünyasında tarixi hadisə kimi anılan
I Türkoloji qurultay türk etnosları arasında qlobal məsələləri müzakirəyə çıxaran və
onların həlli uğrunda müəyyən işlər görən toplantı kimi XX əsrdə türk təfəkküründə
böyük iz buraxmış bir sıçrayış idi. Bütöv türk dünyasının milli dəyərlərinin üzə
çıxarılması, təbliği və araşdırılmasını qarşılarına məqsəd qoyan qurultay iştirakçıları
tarixi keçmişimizin, elm və mədəniyyət sahələrindəki varisliyin qorunub saxlanılmasında, ədəbi dilimizin inkişafında və s. bu kimi məsələlərdə mühüm addımlar atmışlar.
Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə (1918 – 1920) ictimai – siyasi təşkilatlanmalar başa çatan kimi Azərbaycan parlamenti dövlət dili, terminologiya, əlifba və s. kimi məsələlərə münasibət göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. Hətta ölkədaxili teleqrafların türk dilində olması barədə əmr verilir və rus dilində yazılan rəsmi yazışmalar geri qaytarılır. Bütün bu kimi hallar cümhuriyyət dövründə
xalqımızın tam müstəqilliyindən xəbər verirdi. Bu dövrdə ən böyük problemlərdən
biri də tarixən dəyişdirilməsinə dəfərlərlə cəhd edilmiş ərəb qrafikası idi. Azərbaycan əlifbasının dəyişdirilməsi və ya islah edilməsi ideyası XIX əsrin ikinci yarısından başlasa da, yalnız cümhuriyyət dövründə Xudad bəy Məlikaslanovun sədirliyi
ilə hökumət komissiyası yaradılır və bu proses əməli surətdə həyata keçirilməyə
vəsiqə alır. Lakin rus imperiyasının ölkəmizə yenidən təzyiqi və torpaqlarımızın işğalı
reallaşmaqda olan əlifba islahatı ideyasının həyata keçirilməsini dayandırır.
Doğrudur, 1921 – ci ildə yeni hökumət təzədən əlifba məsələsinə qayıdır, lakin dil
siyasətindəki “inqilab”, əsasən, 1926 – cı ildə I Türkoloji qurultayda baş verdi.
Qurultay bütün türkdilli xalqların ziyalılarını Bakıya toplaya bildi. Qurultayda
müxtəlif məsələlər – türk xalqlarının tarixi, etnoqrafiyası, mədəniyyəti, ədəbiyyatı,
dili, terminalogiyası və s. kimi problemlər müzakirə edilmiş, müəyyən qətnamələrin
qəbul edilməsi ilə nəticələnmişdir. (1. s. 5) Onu da qeyd edək ki, qurultay barədə
geniş və hərtərəfli tədqiqatlar ölkəmizdə yalnız son on – on beş ildə genişlənməyə
başlamışdır ki, bu da heç şübhəsiz, müstəqilliyimiz ilə bağlıdır.
“Tükologiya” jurnalının I Türkoloji qurultaya həsr olunmuş özəl buraxılışında
bir çox alimlər bu qurultay haqqında öz təəssüratlarını bölüşmüşdülər. Ağamusa
Axundov “Türkologiya” jurnalında nəşr elədiyi “Birinci Türkoloji Qurultay və
müasir türk dünyası” adlı məqaləsində qurultay sözünə aydınlıq gətirərək qeyd
etmişdir ki, “Məclis, yığıncaq, toplantı mənalarını bildirən qurultay sözünün türk
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xalqlarının ictimai həyatında qədim tarixi var və bugün də həmin söz çeşidli mənalarda müəyyən təşkilatın və ya əhali qruplarının yığıncağı (konfrans, konqres)
anlamlarında işlənməkdədir.” (2. s. 3)
İradə Hüseynova “Türkologiya” jurnalında çap etdirdiyi “Birinci Beynəlxalq
Türkoloji Qurultayın Azərbaycan xalqının mədəni inkişafında rolu” məqaləsində I
Türkoloji qurultayın Azərbyacan xalqının maarif və mədəniyyətinin inkişafında
əlifbanın xüsusi rolu olduğunu qeyd etmişdir. O, həmçinin bu barədə yazmışdır ki,
“Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan xalqının mədəni tərəqqisində, milli oyanışında
maarif və mədəniyyətin müstəsna rolunu yüksək qiymətləndirən milli ziyalılarımız
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq vətənmizdə əlifba islahatı uğrunda
mübarizəyə qalxdılar. Həmin maarifpərvər ziyalılar mədəni inkişafda Avropa modelini əsas tutaraq Azərbaycan dilinin fonetik quruluşuna yad olan ərəb əlifbasının
latın əlifbası ilə əvəzlənməsi yolu ilə Qərb sivilizasiyasına inteqrasiyaya üstünlük
verdilər.” (2. s. 24)
Araşdırmalar göstərir ki, əvvəllər I Türkoloji Qurultayın Leninqradda (Sankt
– Peterburqda) və Moskvada keçirilməsi barədə razılıqlar olsa da, sonralar həmin
tarixi qurultayın Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır. Bu
faktın zəruriliyini aşağıdakı tarixi amillər şərtləndirirdi: əvvəla, latın əlifbasına keçid, yaxud ərəb əlifbasının islahı ideyası ilk dəfə Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən
qaldırılmışdı. İkincisi, əlifba islahatı dövlət səviyyəsində də ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti dövründə qaldırılmış, bir sıra əməli addımlar atılmışdı.
Üçüncüsü, əlifba islahatı üzrə Yeni Türk Əlifba Komitəsi də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında təşkil edilmiş, digər türkdilli xalqlar arasında, xüsusən,
Azərbaycan latın əlifbasına keçidlə bağlı ciddi hazırlıq işləri görmüşdü. Dördüncüsü, Azərbaycanda bu prosesi idarə edəcək elmi potensial, görkəmli türkoloqlar vardı. Nəhayət, Azərbaycanda sonralar Elmlər Akademiyasının formalaşmasında mənbə, əsas rolu oynamış Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti öz ətrafında güclü
elmi qüvvələr cəmləmişdir. Bütün bu deyilən amillər Birinci Beynəlxalq Türkoloji
qurultayın Bakıda keçirilməsinə əsas verdi.
I Türkoloji qurultayda xeyli sayda tarix, etnoqrafiya və mədəniyyətə dair
görkəmli tarixçilərin məruzələri dinlənilsə də, qurultay öz məqsədinə uyğun olaraq
əlifba, orfoqrafiya, terminologiya və metodika məsələlərinə həsr olunmuş məruzələrə üstünlük vermiş, əsasən, həmin məsələlər, xüsusən, latın qrafikalı əlifbaya keçid
məsələsinə dair qətnamələrə qəbul etmişdir.
Bakıda keçiriləcək Türkoloji qurultaya tək Azərbaycan deyil, həm də SSSR
də olan bütün türk dövlətləri hazırlaşırdı. 30 dekabr 1925 – ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan, lakin iki aydan sonra açılışı olan Türkoloji qurultaya Krımdan, türk tarixinin, etnoqrafiyasının və türk dillərinin biliciləri olan yeddi Krım tatarı Abibulla
Odabaş, Əsən Səbri Eyvazov, Mamut Nedim, Osman Ağçoraxlı, Yaqub Kemal,
Şevki Bektori və Bəkir Çobanzadə iştirak etmişdir. Bəkir Çobanzadənin bu qurultayda əsas məqsədi əlifba ilə bağlı məsələni ön plana çəkmək idi. O, əlifbada Avropa modelini əsas tutaraq Azərbaycan dilinin fonetikasına yad olan ərəb əlifbasının
latın əlifbası ilə əvəz olunması məsələsini öz məruzəsində qeyd etmişdir. Qurultay
qurtardıqdan sonra B. Çobanzadə Kırımda yeni türk əlifbasının təbliğində şəxsən
özü iştirak etmişdir. (2. s. 41)
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Rahilə Məhərrəmova “Türkologiya” jurnalında yazdığı “I Türkoloji Qurultayda azərbaycanlıların iştikrakı” adlı öz yazısında I Türkoloji Qurultaya toxunaraq
orada iştirak edən azərbaycanlılardan bəhs etmişdir. O qeyd etmişdir ki, “Qurultaydan qabaq çağrılmış plenumda başqa respublikaların təşkilat komitələrinin nümayəndələri ilə yanaşı, təşkilat komissiyasının sədri S. Ağamalıoğlu, həmçinin Azərbaycan nümayəndəsi C. M. Məmmədzadə, H. Çəbiyev, Ə. C. Pepinov, Ə. Yusifzadə, H. Zeynallı, Şahbazi iştirak etmişlər.” R. Məhərrəmova öz yazısında həmçinin
qurultay iştirakçılarından bəhs edərək vurğulamışdır ki, 1925 – ci ildə Yeni əlifba
komitəsinin sədri Səmədağa Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə Moskvada keçirilən orientalistlərin iclasında I Türkoloji qurultayın çağrılması qərara alındı. Ağamalıoğlunun
rəhbərliyi ilə qurultayın gündəliyi hazırlandı. Rəyasət heyətinin 22 nəfər üzvündən
üçü azərbaycanlı idi. S. Ağamalıoğlu sədr, Ruhulla Axundov və Bəkir Çobanzadə
isə üzv idilər. Qurultayda 21 nəfər azərbaycanlı iştirak etmişdir. (2. s. 94) Martın 3
– də qurultay nümayəndələrinin şərəfinə verilmiş ziyafətdə də ilk sözü Azərbaycan
Xalq Maarif komissarı Mustafa Quliyev söylədi və S. Ağamalıoğlunun ünvanına
alqışlar səsləndi, Azərbaycan nümayəndələrinin şərəfinə xoş sözlər deyildi. Bu
qurultayın Bakıda yüksək səviyyədə keçməsi başda S. Ağamalıoğlu olmaqla azərbaycanlıların fəal iştirakı ilə bağlı idi. (2. s. 96)
Jurnalın bu özəl buraxılışında Afina Əlizadə “Birinci Türkoloji Qurultay və
Mahmud və Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət – it türk” əsəri” adlı öz məqaləsində
I Türkoloji qurultayda elm aləmində yeni kəşf olan Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət – it türk” əsəri ətrafında verilən yeni – yeni məlumatlar haqqında bəhs etmişdir.
O bu haqda danışarkən qeyd etmişdir ki, elm aləmində yeni kəşf edilən Mahmuf
Kaşğarinin “Divani lüğət – it türk” əsəri 1910 – cu ildə Suriyanın Dəməşq şəhərində
tapılmışdır. Türkiyənin qabaqcıl ziyalıları bu qədim zəngin lüğətin tapılmasını bilən
kimi onun tərcümə edilib çap olunmasını qərara alırlar. Yalnız 1915 – 1916 – cı
illərdə məşhur türk filoloqu Kilisli Rüfət Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət – it
türk” əsərini türk dilində hazırlayıb Maarif xəttilə çap etdirmişdir. A. Əlizadə M.
Kaşğarinin bu əsəri haqqında Azərbaycan dilçiliyində ilk məlumatı Bəkir Çobanzadənin məlumat verdiyini söyləmişdir. Həmçinin A. Əlizadə onu da vurğulamışdır
ki, Bəkir Çobanzadənin “Divan” haqqında verdiyi bu ilkin məlumatından 2 il sonra
1926 – cı ildə Bakıda çağrılmış I Türkoloji qurultayda Xalid Səid Xocayevin təşəbbüsü ilə “Divan” ın türkoloji aləmdə əhəmiyyəti haqqında məsələnin qoyuluşu və
onun müzakirəsi geniş vüsət aldı.
Bu qurultayda türk xalqlarının tarixi, etnoqrafiyası, türk ədəbi dillərinin vəziyyəti, tarixi qrammatika, türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, türk dillərinin dialekt və şivələri, türk dilləri arasında qohumluq munasibətləri, türk xalqları arasında
ölkəşünaslıq məsələsi, ana dilinin tədrisi, əlifba, imla istilah məsələləri üzrə məruzələr dinlənilməli, nəhayət, bu qurultayda bütün türk xalqlarının latın qrafikası əsasında yeni əlifbaya keçməsi kimi mühüm bir məsələ müzakirə edilib qərar çıxarılmalı idi. Türk xalqlarının tərəqqi və mədəniyyəti üçün böyük əhəmiyyəti olan bu
qurultayda duran mühüm məsələlərdən biri də türkdilli xalqların dillərinin tarixi,
xüsusilə ədəbi dillərin formalaşması və inkişafı, tarixi – müqayisəli qrammatikalar,
türk dilləri arasında olan qohumluq münasibətlərinin köklərinin öyrənilməsi idi.
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“Türkologiya” jurnalının qurultaya həsr olunmuş özəl buraxılışında Adil Babayev isə I Türkoloji qurultayda türkçülüklə bağlı problemlərə toxunmuşdur. O
qeyd etmişdir ki, burada türkçülük ideyasını bir neçə aspektdən aramaq olar:
1. Türk xalqlarının özünü tanıması – türklüyü ilə fəxr eləməsi;
2. Türk xalqlarının dil, etnoqrafiya, ədəbiyyat, tarix, mədəniyyət cəhətdən
ümumiliyinin yekdilliklə təsdiq edilməsi;
3. Türk xalqlarının qədim tarixə malik olmasının (türk və qeyri – türk alimləri
tərəfindən) təsdiq olunması;
4. Ümumtürk dilinin mümkünlüyü;
5. Türk xalqlarının bir – birinin yazısını oxuya bilmək arzusunun güclü olmasının üzə çıxması və s.;
6. Qurultayda bütün türk xalqlarının ana dilində danışması və salondakı ən azı
500 nəfərin onları sevgi və sayqılarla, hərarətlə qarşılaması. Bəzən bir – birini yaxşı
başa düşməsə belə, hər kəs öz türk qardaşını alqışlayırdı.
A. Babayev sonda bu aspektlərin sayını atırmağında mümkünlüyündən danışmışdır. Amma onların hər birinə bir məqalə məruzə daxilində geniş şərh verməyin
çətin olduğunu demiş və bununla kifayətlənmişdir. (2. s. 104)
Qurultay, bütün türk xalqları kimi, Azərbaycan xalqının da ümummmədəni tarixində parlaq bir hadisəyə çevrilərək, onun gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən
etdi. Qurultayın çağrılmasında əsas məqsəd türk xalqlarının (eləcə də Azərbaycan
xalqının) ümummədəni səviyyəsini yüksəltmək, onun əsas istiqamətlərini işıqlandırmaq, mövcud maneələrin aradan qaldırılmasına yardım etmək, ümumən, bünövrəsi
XI yüzillikdə Mahmud Kaşğari tərəfindən qoyulan və XX əsrin əvvələrində yenidən
vüsət alan dilçilik elminin türkologiya sahəsinin müstəqil bir elm sahəsi kimi özünütəsdiqinə ictimai fikri yönəltmək idi. Bu məqsədlə qurultayda SSRİ MİK sədri Q.
Musabəyov və Azərbaycan SSRİ MİK və Zaqafqaziya MİK sədri S. Ağamalıoğlu
çıxış edərək qurultayın türk xalqlarının mədəniyyəti tarixində mühüm bir ictimai –
siyasi hadisə olmasını vurğulamış, türkologiyanın - bu yeni elm sahəsinin gələcək
perspektiv planlarından söhbət açmışlar. Qurultayın elmi məclislərində müxtəlif
sahələr üzrə 37 elmi məruzə dinlənilmiş, türk xalqlarının dili, tarixi, etnoqrafiyası,
əlifba, terminologiya problemləri, türk dillərinin tədrisi və metodikası, yazı, imla və
s. məsələlərlə yanaşı, türk dillərinin qohumluq əlaqələri, onların hazırki və gələcək
vəziyyəti müzakirə obyektinə çevrilmiş, qurultayın qərar, qətnamə və tövsiyələrinin
türk xalqlarının (eləcə də Azərbaycan xalqının) gələcək prespektivləri üçün əsas
mənbə olması ön plana çəkilmişdir.
Sayalı Sadiqova I Türkoloji qurultaydan “Türkologiya” jutnalında yazdığı
“Türkoloji Qurultay və terminologiya problemləri” məqaləsində bəhs edərkən,
burada əsasən muzakirə olunan terminologiya məsələlərindən və onların həllindən
danışmışdır. S. Sadiqova öz yazısında qurultayda terminologiyada olan
problemlərlə bağlı səslənən beş məruzənin və məruzəçilərin adlarını qeyd etmişdir.
Onlar B. V. Çobanzadənin “Elmi terminologiyanın sistemi haqqında”, H. B. Zeynallının “ Türk dillərinin elmi terminologiyasının sistemi haqqında”, H. Ə. Odabaşının “Türk dillərində terminalogiya”, A. R. Zifeldin “Türk dillərində elmi terminalogiya yaradılması prinsipləri haqqında” və Ə. B. Baytursunun “Qazax ədəbi dilində
terminalogiya yaradılması məsələləri” adlı məruzələrini terminologiya ilə bağlı
problemlərə həsr etmişdilər. (2. s. 116)
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Terminologiyada başlıca problemlərdən biri termin yaradıcılığı mənbələrinin
müəyyənləşdirilməsi idi. Belə ki, terminləri başqa dillərdən hazır şəkildə alıb işlətmək, yoxsa milli dil bazası əsasında yeni terminlər yaratmaq kimi problemlər ətrafında müzakirələr gedirdi. S. Sadiqova öz yazısında qeyd etmişdir ki, B. Çobanzadənin I Türkoloji qurultaydakı məruzəsi bu problemlərin həllinə təkan vermişdi.
Qeyd edirdi ki, ədəbi dilin varlığını şərtləndirən amillərdən ən mühümü onun terminoloji imkanlarının zənginliyidir. (2. s. 118)
Türkoloji qurultayda terminlərə verilən tələblər müəyyənləşdirildi. Birinci
növbədə qeyd edilir ki, terminlər dəqiq, qısa və aydın olmalıdır. Terminlərin qısalığı
onların asan mənimsənilməsinə, yadda saxlanmasına və elmi dildə sözə qənaət edilməsinə şərait yaradır. Terminlərin yerli - yerində işlədilməsinə riayət olunmadıqda
məna dolaşıqlığı yaranır, bu məsələ xüsusilə tədris prosesində tədris keyfiyyətinə,
mövzunun və anlayışların dərk olunmasına çətinlik törədir.
Qurultaydan sonrakı dövrlərdə bütün türk xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda, milli (türkcü) kadrların hazırlanmasına diqqət artdı, Azərbaycan dilçilik elminə yeni, gənc qüvvə cəlb olundu, onların milli təşəbbüskeşlik
ruhunda yetişməsinə diqqət artdı. Bunun nəticəsində Azərbaycan milli, millətsevər
dilçilər yetişdi: bunlar sonradan Azərbaycan dilçiliyi problemlərini öz çiyinlərində
daşıyan alimlər, Azərbaycan dilçiliyinin fədailəri olmuşlar. Qurultaydan sonrakı
dövrlərdə və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin tarixinin həm bir müstəqil elm sahəsi kimi, həm də ali məktəblərin tədris prosesində bir fənn kimi yeni nəsillərə təlqin
edilməsində prof. Ə. Dəmirçizadənin rolu böyükdür. Azərbaycanda dilçi kadrların
yetişməsində mühüm rol oynamış Bəkir Çobanzadənin tələbəsi və onun yolunu dil
tarixi istiqamətində davam və inkişaf etdirən prof. Ə. Dəmirçizadə 1938 – ci ildə
yazdığı “Azərbaycan dilinin tarixi xülasələri” kitabı ilə bu sahənin inkişafına təkan
verdi. Prof. Ə. Dəmirçizadənin I Türkoloji qurultayda diqqət mərkəzində olmuş türk
ədəbi dilləri və onların gələcək inkişaf yolları problemləri ilə əlaqədar olaraq 1938 –
ci ildən başlayaraq Azərbaycan ədəbi dilinin dövrləşdirilməsi problemi ilə də məşğul olmuş, 1971 – ci ilə qədər 5 variantda dövrləşdirmə verşmişdir. Bu məsələlər
alimin 1958 – ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları” adlı
monoqrafiyasında öz elmi şərhini tapmışdır. Sonralar bu təsnifatlar bir neçə dəfə
dəyişsə də, I Türkoloji qurultayın Azərbaycan dilçiləri qarşısında qoyduğu
məsələlərin sonralar inkişaf etdirilməsi baxımından alimin fikirləri maraqlıdır.
I Türkoloji qurultay türk xalqlarının milli oyanışında, özünüdərkində böyük
təkan oldu. Eyni zamanda bu tarixi hadisə ilə türkologiya müstəqil elm sahəsi kimi
formalaşmanın yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Demək olar ki, keçmiş türkdilli
sovet republikalarında keçirilmiş türkoloji konfransların, elmi yığıncaqların böyük
əksəriyyəti öz stimulunu məhz I Türkoloji qurultaydan almışdır. Eyni zamanda bu
qurultaydan sonra azsaylı türk xalqlarının dillərinin elmi qrammarikaları monoqrafik səviyyədə tədqiq olunmağa, ikidilli lüğətlər hazırlanmağa başlanıldı. Ayrı – ayrı
türkdilli respublikalarda türkoloji məktəblərin (məsələn, Azərbaycanda dialektologiya məktəbinin) yaranmasında da I Türkoloji qurultayın rolu danılmazdır. Məhz bu
baxımdan, geniş mənada I Türkoloji qurultayın materiallarının həm sosiolinqvistik,
həm də türkoloji səpkidən tədqiq olunması, ümumiyyətlə, qurultayın işinə çağdaş
dövrümüzün prizmasından yanaşılması müasir Azərbaycan dilçiliyi üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, bu gün müstəqil Azərbaycanda Milli dil siyasəti
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və quruculuğu sahəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
strategiya möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf
etdirilir. Belə ki, dövlət başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004 – cü il və “2005 – 2006 – cı
illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 27 dekabr 2004 – cü il tarixli Sərəncamları mahiyyət
etibarı ilə Heydər Əliyevin dil siyasətinin davamı olmaqla, I Türkoloji qurultayın
tarixi tövsiyələrinin yeni əsrdə gerçəkləşməsinin ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Ölkə Prezidentinin 2006 – cı ildə imzaladığı “Birinci Türkoloji qurultayın 80 illik
yubileyi haqqında” Sərəncamda deyildiyi kimi, “Müstəqillik illərində dilimiz, sözün
həqiqi mənasında, dövlət dili statusu qazanmışdır. Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2011 – ci
il tarixli 506 nömrəli və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün tədris
edilməsi haqqında” 9 avqust 2001 – ci il tarixli 552 nömrəli müvafiq fərmanlar isə
ana dilimizin inkişafında mühüm istiqamətverici sənədlər hesab edilə bilər. Bütün
bunlar Türkoloji qurultayın qərarlarının məntiqi davamı olmaqla həmin qərarların
tarixi əhəmiyyətini təsdiq edir və onların obyektiv zərurətdən meydana gəldiyini
göstərir.”
Beləliklə, tarix və zaman I Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın qəbul etdiyi qərar
və tövsiyyələrin doğruluğunu, həyatiliyini və elmiliyini bir daha təsdiq etdi. Tarix
bunu da bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan I Türkoloji qurultayın keçirildiyi illərdə
olduğu kimi, bu gün də türkologiyanın aparıcı mərkəzlərindən biri, Şərq və Qərb
sivilizasiyalarının qovuşduğu, geosiyasi baxımdan önəmli məkan, intellektual
potensialı zəngin olan mədəni ölkə, Avropa yönümlü demokratik dövlətdir.
Ədəbiyyat:
1. Советская тюркология. Баку – 1970. № 5. 141 s.
2. “Türkologiya jurnalı”. Bakı – 2006. Özəl buraxlış. 150 s.
Шахла Ибрагимова
В журнале «Тюркология» I Тюркологический съезд.
Резюме
Упомянут в тюркском мире глобальные вопросы, и их решения, как
большой скачок был в сознании, следивший за определенную работу в XX
веке тюркский форум на I Тюркологическом съезде и тюркские этносы как историческое событие. Таким образом, история и время первого Международного Тюркологического Съезда, жизненность и еще раз подтвердил правильность принятых решений и рекомендаций.
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Ibrahimova Shahla
In the “Turkology” journal the I Turkological Congress
Summary
Mentioned in the Turkic world, global issues and their solutions, as a big
jump was conscious after the definition of work in the XX century Turkic Forum on
I Turkicology Congress and the Turkic ethnic groups as a historical event. Thus, the
history, and the first International Congress of Turkicology, vitality and once again
confirmed the validity of the decisions and recommendations.
Rəyçi: prof. Roza Eyvazova
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
В ОБРАЗОВАНИИ
Ключевые слова: этика, образование, воспитание, культура, нравственные
ценности, личность.
Key words: ethics, education, upbringing, culture, moral values, individual.
Açar sözlər: etika, təhsil, əxlaqi dəyərlər, tərbiyə, mədəniyyət, şəxsiyyət.
Тема данной статьи рассматривается нами в нескольких ракурсах. Это и
традиционное восприятие этики в качестве главного образовательного фермента в культуре; и этика образования как нормативная система ценностей,
регулирующая взаимоотношения в образовательном сообществе; этика в образовании как проблема преподавания этой дисциплины в вузах, а также проблема кризиса образования и культуры, возникающая из-за недостаточной
этизации сознания.
Следует заметить, что тенденции развития современной гуманитарной
науки в мире таковы, что этическое знание становится важнейшим компонентом всей системы высшего образования. Многие западноевропейские
мыслители ХХ века особо обращаются к проблемам этики. Целый ряд крупнейших философов ставят этику в центр своих размышлений: Э. Левинас, Д.
Гильдебранд, П. Рикер, Г. Йонас, Ж. Бодрийар, Д. Ролз, Ю. Хабермас и др.
Совершенно очевидно, что вопрос о месте этики в системе современной
гуманитарной культуры ставится сегодня довольно остро. Проблемы дегуманизации культуры, антропологического кризиса сегодня затронули человечество в полной мере. Духовные основы настолько деформированы, что
мы живем в мире «растекшихся в неопределенность ценностей жизни и культуры». (7, с.180)
Экологические, экономические, психологические проблемы, с которыми
столкнулось человечество, являются результатом забвения этических абсолютов. Это указывает на необходимость повышения роли и места этики в общественной и культурной жизни. Многое при этом зависит от образования, от
его воспитательной составляющей.
Образование – приобщение личности к способам существовать в условиях развивающейся культуры. Такое приобщение немыслимо, с одной стороны, без уважительного (но не раболепного) отношения к опыту предыдущих поколений, а с другой – без смелого (но не безоглядного) искательства.
Педагогика, вкупе с союзными областями знания (дифференциальной и
социальной психологией, этикой, философией образования), крайне заинтересована в том, чтобы самым внимательным образом исследовать типы индивидуального и группового сознания, с тем, чтобы помочь учителю, ученику, родителю и всему обществу вместе взятому. При разработке системы обобщён248
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ных и типовых образовательных маршрутов (региональных, национальных,
индивидуальных) должны быть учтены специфика, возможности, трудности
формального, неформального образования, самообразования.
Логика образовательного процесса не вправе быть оторванной от системы воспитания, а призвана служить её укреплению. Если проводить анализ
воспитания, то можно сказать, что в современном обществе существуют проблемы воспитания и образования. Анализ воспитания предыдущих поколений
– это анализ уровня культуры на сегодняшний день, анализ текущих экономических, политических, социальных, научных и других показателей. Дело в
том, что весь сегодняшний окружающий общественный мир является следствием нашего вчерашнего воспитания. Образование как таковое (изучение наук, природных и социальных законов человеческого общества) не оказывает
столь существенного влияния, как воспитание молодежи (подрастающего поколения), так как именно воспитание закладывает в человека общественные
желания, а они и являются основной почвой для дальнейших действий.
.Воспитание представляет собой формирование важнейших социальных
качеств человека как личности, гражданина общества и носителя общечеловеческих ценностей, таких как духовные, мировоззренческие, патриотические,
гуманные, демократические, нравственные, правовые, культурные, эстетические, трудовые и т. д., и общности, группы как социальной ячейки общества.
В эту систему органично входят такие культурные ценности как справедливость, гуманность, свобода, ответственность, взаимоуважение, смысл жизни,
творчество, любовь. При желании перечень можно продолжать: любимая работа, ровесники, Родина, природа, Бог. (2, с. 25)
Остановимся на понятии воспитания как главного, с нашей точки зрения, этического компонента в образовании. Воспитание является особым направлением в работе с человеком, это вид, система педагогической деятельности в ее целостности, полнота которой в «педагогическом квадрате» – единстве воспитания, просвещенности, обучения и развития. Цель воспитания заключается в формировании и повышении воспитанности каждого индивида.
Следует, однако, заметить, что сама идея «воспитания» в последнее время
значительно потеснена на периферию образовательного процесса. Следовательно, все чаще обнаруживается дефицит воспитанности личности, большинство нынешних проблем и недостатков непосредственно связано с недостаточностью воспитанности. Снижение статуса воспитания объясняется тем,
что оно противоречит нормам современной системы образования, которая стремится не воспитать человека, а сотворить свободную и предприимчивую
личность. При этом следует заметить, что попытка создать личность вне воспитания – образовательная и культурная утопия.
В последнее время наблюдается усиления акцента на воспитательном
компоненте образовательной практики. Однако, в силу отсутствия достаточной теоретической проработки, воспитательный процесс сводится к эстетическому воспитанию.
На данный момент наиболее актуальным является восстановление в сознание, как преподавателей, так и студентов классической связи между образованием и воспитанием. Отсюда вывод, культура функционирует относительно
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нормально, лишь в случае единства образования и воспитания. При этом этика является неким связующим звеном, которое делает эту связь абсолютно необходимой и закономерной.
Я. А. Коменский в своей «Великой Дидактике», определяя «пампедию»
как «универсальное воспитание всего человечества», ссылается при этом на
греческую философию: «У греков педия означает образование и воспитание,
посредством которых люди становятся культурными» (6, с. 107)
Субстанцией этики как философской теории является нравственность.
Как определил Гегель в «Философии права»: «Нравственность есть идея свободы». (3, с.200)
Современные авторы, исследующие данную проблематику, следуют в
своих работах классическим традициям. Так, Ф. Т. Михайлов называет воспитание «сущностной особенностью человеческого типа жизни», которая обеспечивает «воспроизводство культуры и самой жизни той или иной исторической общности людей» (8, с. 74).
Таким образом, совершенно очевидно, что игнорирование духовнонравственного компонента в образовании, т.е. воспитания, наносит сильный
урон всей системе образования, которая сейчас не имеет достаточных ни духовных, ни философских, ни мыслительных ресурсов для выполнения своей
исконной функции – образования. Ближайшим средством для достижения
этого является увеличение присутствия этики в учебном процессе.
Заключение
Вопрос о месте этики в системе современной гуманитарной культуры
ставится сегодня довольно остро. Тенденции развития современной гуманитарной науки в мире таковы, что этическое знание становится важнейшим
компонентом всей системы высшего образования.
Образование – приобщение личности к способам существовать в условиях развивающейся культуры. На данный момент наиболее актуальным является восстановление в сознание, как преподавателей, так и студентов классической связи между образованием и воспитанием. Логика образовательного
процесса не вправе быть оторванной от системы воспитания, а призвана служить её укреплению.
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Nigar Gezalova
Place of ethics in the system of modern Enqlish humanitarian culture
Summary
Place of ethics in the system of modern humanitarian culture remains an
acute problem. As to the tendencies of development of modern humanitarian
science, ethics is taken as the most important component of the system of higher
education.
Education is aimed to help an individual to exist under the conditions of
developing culture. Rehabilitation of traditional ties between education and
upbringing in the minds of both teachers and students is the question of present
interest. Logic of educational process should not be taken apart from the process of
upbringing and work for consolidation of both processes.
Nigar Gözəlova
Müasir İngilis humanitar mədəniyyətində etikanın yeri
Xülasə
Etikanın yeri müasir ingilis humanitar mədəniyyətində ciddi bir problem
kimi qalmaqdadır. Təhsil sisteminin ənənəvi xarakterinə uyğun olaraq etika ali
təhsil sistemində mühüm komponentlərdən biri kimi qəbul olunmuşdur.
Təhsil hər hansı bir fərdin inkişaf etməkdə olan mədəniyyətin himayəsi
altında mövcud olmasını qarşısına məqsəd qoymuşdur. Təhsillə tərbiyənin arasında
mövcud olan ənənəvi bağlılığın bərpası hər ikisinin həm müəllim həm də tələbələr
arasında maraq doğuran məsələlərdəndir. Təhsilin məntiqi prosesi tərbiyə
prosesindən eləcədə hər iki prosesin möhkəmləndirilməsindən təcrid olunmuş
şəkildə götürülməməlidir.
Rəyçi: dosent Kifayət Gözəlova
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Доц. КИФАЯТ ГЁЗАЛОВА
АУЯ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТУРЕЦКИХ НАРОДНОСТЕЙ
Ключевые слова: история турецких племен и народностей, мусульманская культура, орхонские исторические надписи, антропологические
черты, расовые признаки турок
Açar sözlər: türk qəbilələrinin və xəlqiliyinin tarixi, orxon tarixi əlyazmaları,
müsəlman mədəniyyəti, antropoloji xüsusiyyətlər, türklərin irqi xüsusiyyətləri
Key words: history of turkish tribes and nationality, culture of moslem
people, orchan historical inscriptions, anthropological features, racial signs of
Turkish people
Среди научных дисциплин, которые могут быть отнесены к области туркологии, в особом положении находится история турецких племен и
народностей. По ходу своей исторической жизни турки, за немногими исключениями, не могли создать исторической литературы на своем языке. История
кочевых турецких племен известна, конечно преимущественно по рассказам
их культурных соседей; но даже там, где турки в завоеванных ими странах
переходили к оседлости, и где возникали культурные государства под властью
турецких династий, влияние культуры побежденных было настолько сильно,
что языком литературы, в особенности прозаической, оставался их язык, а не
турецкий. История турок, живших в восточной Азии особенно в Монголии,
откуда они были вытеснены, вероятно в X веке, известна почти исключительно по китайским источникам. О турках, переселившихся в западную часть
Средней Азии и подчинившиеся влияний мусульманской культуры, существует сведения из арабских и больше всего из персидских источников. Сверх того, в Туркестане в средние века, вообще, не было или, по крайнее мере, не
дошло до нас почти никаких произведений собственной исторической
литературы; например, история Монгольских ханов Средней Азии, история
Тимура и его потомков нам известны почти исключительно по сочиненйям,
написанным в пределах Ирана. Более значительная историческая литература
появилась в Туркестане только с XVI века при узбеках. Из трех ханств, основанных узбеками, в Бухарском–языком делопроизводства и исторической
литературы был до конца, за немногими исключениями, персидский, в Хивинском – средне-азиатско-турецкий; в Кокандском ханстве писали иногда
по-турецки, но чаще по-персидски. Из всех турецких государств только историю Османской империи можно изучить преимущественно по турецким историческим сочинениям, но и язык османских историков заключает в себе гораздо больше арабских и персидских слов, чем турецких, почти непонятен большинству турецкого народа и представляет мало привлекательного для турколога.
Эпоху в истории туркологии составило, как известно, открытие в конце
XIX века орхонских исторических надписей и ключа к их чтению.
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Орхонские надписи принадлежат первому по времени народу, называвшему себя турками, выступившему в VI веке; в турецком происхождении этого народа не было сомнения и до открытия памятников его языка. Разумеется,
этот язык существовал и до VI века, хотя, может быть, тогда не назывался
турецким.
На исторические выводы, повидимому, суждено оказать влияние и
результатам новейших лингвистических исследований. Среди лингвистов
давно уже возбуждал споры вопрос о положении чувашского языка, который,
наравне с якутским, занимает особое место среди турецких языков и не понятен остальным турецким народам. Некоторые туркологи пытались об'яснить
все отличия чувашского языка от других турецких смешением турок с финнами, тогда как другие видели в этих отличиях остатки более ранней стадии развития самих турецких языков.
К числу турецких народностей, упоминаемых сначала в китайских
источниках, потом и в мусульманских, принадлежат киргизы, народ, живший
сначала в верховьях Енисея и постепенно передвигавшийся на юго-запад, в
сторону нынешней Джетысуйской области или Семиречья, где он преимущественно живет в настоящее время.
О культурном состоянии древних турок, кроме письменных известий,
имеется и некоторый археологический материал. Изучение этого материала до
сих пор сравнительно мало подвинулось вперед; особенные трудности представляет, как почти во всех случаях, где археологический материал не
освещается или недостаточно освещается письменными известиями, точная
датировка отдельных категорий предметов.
История этих турок известна, конечно, главным образом, по мусульманским источникам, и здесь, как при изучении истории более ранних, пограничных с Китаем турецких государств, многие вопросы могли быть поставлены в последнее время на новую почву, благодаря открытию новых источников, среди которых, выдаются персидское географическое сочинение конца X
века, известное, под названием «Рукопись Туманского», персидский исторический труд Гардизи, составленный в XI веке, но по более ранним источникам, и, в особенности, труд о турецких наречиях, составленный во второй половине XI века на арабском языке Махмудом Кашгарским в Багдаде и заключающий в себе также большое число сведений географического и этнографического характера до турецких народностях, о местах их расселения, о принадлежащих в то время туркам городах и т.п.
Вообще, труд Махмуда Кашгарского дал много нового материала для
изучения культурной истории и исторической географии Средней Азии; но
многие вопросы и после Махмуда Кашгарского остаются неясными. Доступные нам в настоящее время источники еще не дают возможности обеяснить
главный факт культурной истории турок в западной части Средней Азии –
постепенное подчинение их влиянию ислама и персидско-мусульманской
культуры.
Завоевательное движение турок на Переднюю Азию, начавшееся еще в
до-мусульманскую эпоху, продолжалось с большим успехом после принятия
турками ислама. Помимо большого числа династий турецкого происхожде253
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ния, основанных людьми, выдвинувшимися на службе у халифов или иранских владетелей, мы в до-монгольскую эпоху видим два государства, образование которых было последствием завоевательного движения принявших ислам
турок: империю сельджукских султанов в Персии и Малой Азии и государство так называемых караханидов или илекханов, известных у мусульманских
историков под названием «Дом Афрасиаба», в Туркестане.
В истории мусульманского мира турки имели такое значение, что самому Мухаммеду был приписан ряд изречений о турках и ряд предсказаний об
их столкновениях с мусульманами. В этих изречениях упоминаются расовые
признаки турок: маленькие глаза, плоские носы и т. п., чем опровергаются попытки некоторых новейших ученых доказать, что турки первоначально, до
смешения с монголами, были народом белой расы. Разумеется, тип турок
должен был изменяться по мере их движения на запад. Один из самых резких
антропологических фактов, долихокефалический, т.е. длинноголовый тип
туркмен, теперь склонны об'яснять смешением турок в степях Средней Азии с
жившими там раньше иранскими кочевниками.
Приняв Ислам, турки сделались ревностными защитниками мусульманского правоверия. Как берберы на западе, турки на востоке нередко выступали
в роли защитников предписаний религий и мстителей за их нарушение; этой
идеей оправдывалось завоевательное движение турок-мусульман против
мусульманских стран Махмуд Кашгарский приводит предание, будто Аллах
сказал пророку: «У меня есть на востоке войско, которое называется турками;
когда я разгневаюсь на какой-нибудь народ, я посылаю их на него». Как берберы, турки в своей искренней преданности исламу являлись иногда орудием
религиозной реакций против успехов культуры, материальной и духовной. В
связи с этим находилось и увлечение турок мусульманской мистикой, до последнего времени имевшей на кочевников гораздо больше влияния, чем догматическая сторона ислама, и находившейся в Средней Азии в строгом согласии
с требованиями мусульманского правоверия. На эту сторону культурной
истории турок обращено внимание в последнее время в Турции.
Турки-мусульмане, однако, составляли в до-монгольский период далеко
не весь турецкий мир. Вторгаясь в области иранской культуры, они сами
подвергались нашествию со стороны своих северных соседей; кыпчаков с Иртыша и киргизов с Енисея, причем те и другие тогда были почти совершенно
не затронуты исламом и его культурой. Даже на Сыр-Дарье еще в конце XII в.
Было не мусульманское турецкое владение. То и другое движение пока
недостаточно известны, и рассказы источников, в особенности о движении
киргизов, скудны и противоречивы. Крайне интересны известия рукописи Туманского, заставляющие полагать, что коче вь я киргизов уже тогда близко
подходили к Кашгару и Аксу, хотя при перечислении народностей нынейшней Семиреченской или Джетысуйской области ничего не говорится о киргизах ни у Махмуда Кашгарского, ни у Гардизи, ни даже в самой рукописи
Туманского.
Окончательная победа ислама над западной частью средне-азиатских
степей и над всем Туркестаном относится уже к периоду монгольского владычества. Монгольские завоевания и образование монгольской империи вызвали
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обширную литературу, среди которой особенно выделяется написанный в западной Персии в начале XIV в. труд Рашид-ад-дина. Введение к этому труду,
заключающее в себе свод сведений о турецких и монгольских племенах,
представляет богатую сокровищницу материала о религиозных верованиях,
нравах и обычаях средне-азиатских кочевников. Только из слов Ращид-ад-дина мы узнаем, что зверолову жизнь кочевника казалась таким же невыносимым рабством, как кочевнику – жизнь оседлого поселенца; что шаманизм первоначально был религией звероловов, а не кочевников, и что в эпоху монгольской империи самыми могущественными и искусными шаманами считались
шаманы, жившие в странах, где сохранялся охотнический быт.
Рашид-ад-дин написал свой труд для монгольских ханов, до созданной
им картиной кочевогo быта, как и оживлением кочевых традиций под
влиянием монгольских военных успехов, воспользовались не сами монголы, а
турки, с которыми постепенно слились немногочисленные монгольские
элементы, переселившиеся в западную часть Средней Азии.
Еще меньше интересовались до последнего времени новейшей историей
турецких народностей, за исключением Османской империи. Казалось, что история Средней Азии в этот период, когда культурное первенство перешло к
Европе, и когда Туркестан, как самая отдаленная от Европы часть мусульманского мира, даже среди мусульманских стран был самой отсталой, не заслуживает внимания. В действительности, культурная жизнь Средней Азии
даже в эту эпоху была гораздо сложнее, чем предполагали, и могла бы представлять интерес для каждого историка. В узбецких ханствах возникла обширная историческая литература, которой в Средней Азии до тех пор почти
не было, и были произведены обширные оросительные работы, также превосходящие все то, что в этом отношении было сделано прежде, особенно в Фергане.
В этом обзоре акад. Бартольд постарался показать, как много научных
вопросов стоит на очереди перед исследователем истории турецких народностей, как неразрывной части мировой истории. Надо надеяться, что в выполнении этой работы примут участие и представители этих народностей, перед
которыми теперь, на всем пространстве от Малой Азии до Тобольска и Турфана, стоит сложная задача усвоения западной культуры, без утраты своего
национального достояния.
İstifadə olunmuş mənbə:
Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд. Баку, АССР, 1926.
(доклад академика Бартольда).
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K.Gozalova
The culture historical inscriptions and anthropological features,
of Turkish tribes and nationality
Summary
The article is dedicated to the turkish tribes and nationality. At the same time
the very article touches the culture of Moslem people, orchan historical inscriptions
and anthropological features, racial signs of Turkish people as well.
It is a common knowledge that except the written notifications of turkish
people some archaeological information exist. The history of Turkish people is
known namely from the Moslem sources. About the turkish national etimology first
of all Chinese resources and later on up to date the Kyrguz sources gave
information.
K.Gözəlova
Türk qəbilələrinin və xalqlarının mədəniyyəti, tarixi antropoloji
xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalə türk qəbilələrinin və xəlqiliyinin tarixi, orxan tarixi əlyazmaları,
müsəlman mədəniyyəti, antropoloji xüsusiyyətləri, eləcə də türklərin irqi
xüsusiyyətlərindən bəhs edir.
Məlumdur ki, qədim türklərin yazılı məlumatlarından başqa bir neçə arxeoloji
materiallar da mövcuddur. Əlbəttə bu türklərin tarixi əsasən müsəlman
mənbələrindən məlum olmuşdur. Türk xəlqiliyi haqqında öncə Çin mənbələri, sonra
isə hal-hazırda yaşayan Qırğız mənbələri xəbər vermişdir. İslamın son qələbəsi
monqol hökmdarlığının dövrünə təsadüf edir.
Rəyçi: dosent Amil Cəfərov
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B/müəl. TAMİLLA ABDULLAYEVA
АDU
İNGİLİS VƏ АZƏRBАYCАN DİLLƏRİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN
ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ BİTKİ АDLАRININ ROLU
Açar sözlər: bitki adlarının etimologiyası, fonetik, semantik, morfoloji qanunauyğunluqlar, motivləşmənin rolu, bitki adlarının qədimliyi, alınma bitki adları
Key words: etimology of fitonims, fonetic, semantic, morphological conformities, the role of motivation, antiquity of fitonims, loan fitonims
Ключевые слова: этимология фитонимов, фонетическое, семантическое, морфологическое соответствия, рол мотивации, античость фитонимов,
взаимоственные фитомины
Sözlərin mənşəyini öyrənən sаhəyə еtimоlоgiyа deyilir. Bitki adlаrının əmələ
gəlməsi və inkişаf tаriхi də bu sаhədə öyrənilir.
Еtimоlоgiyа tеrmini yunаn dilinə mənsubdur. Həmin dildə “еtimоn” (etymon)
sözü “əsаs, əsl mənаsı” аnlаyışı bildirir.
Bitki аdlаrının еtimоlоgiyаsı аyrı-аyrı bitki аdlаrının həm fоrmа, həm də
mənа cəhətdən mənşəyini аydınlаşdırır. Еtimоlоji tədqiqаtdа müqаyisəli-tаriхi mеtоd bаşlıcа rоlа mаlikdir. Еtimоlоgiyа müqаyisəli-tаriхi mеtоdа və dахili rеkоnstruksiyаyа əsаslаnаrаq dilin uzаq dərinliklərinə nüfuz еdir. Eləcədə bitki аdlаrının
qədim vаriаntını аşkаrа çıхаrtmаqlа ingilis dilində bаş vеrən fоnеtik, lеksik-sеmаntik və qrаmmаtik inkişаf prоsеsini izləyir. Bununlа yаnаşı burаdа bir sırа еlmi
prinsiplərdən də gеniş istifаdə оlunur.
Еtimоlоgiyа dilçiliyin ən qədim şöbələrindəndir. Еtimоlоji müşаhidələrə, ахtаrış və mühаkimələrə hələ еrаmızdаn çох-çох əvvəl təsаdüf еdilir.
Fоnеtik, sеmаntik, mоrfоlоji qаnunаuyğunluqlаrlа bаğlı еlmi prinsiplərə istinаd оlunmаdаn əsаslı еtimоlоji tədqiqаt аpаrmаq qеyri-mümkündür.
Еtimоlоgiyаdаn bəhs еdərkən, “еlmi еtimоlоgiyа” аnlаyışını “хаlq еtimоlоgiyаsı”ndаn fərqləndirmək lаzım gəlir. Еlmi еtimоlоgiyа sözün mənşəyinə dаir təsаdüfi yох, аydın, dəqiq, əsаslı təsəvvür yаrаdır. Məsələn, ingilis dilində işlədilən cotton (pаmbıq), cennemon (dаrçın), melon (yеmiş), cornel (zоğаl) və s. kimi bir sırа
bitki аdlаrının quruluşunu, hаnsı sözdən, hаnsı dildən оlduğunu tаpmаq üçün bəzən
çох gərgin – hərtərəfli tədqiqаt tələb оlunur. Bunа görə də qеyd еtmək lаzımdır ki,
bеlə sözlərin аydınlаşdırılmаsı ilə, bəzən tаriхi sirrlərin də аçılmаsı üçün qiymətli
fаktlаr əldə еdilmiş оlur. Məhz bеlə bir bахımdаn bir sırа bitki аdlаrını nəzərdən kеçirək: twig//shoot (zоğ) – ingilis dilində “аğаcdа yеnicə fоrmаlаşmаğа bаşlаmış budаqcığın аdı” mənаsındа, bəzən də “tumurcuq” mənаsındа işlədilən bu sözün аlbаn
tаyfа dillərindən qаlmа bir ünsür оlmаsı və indi də аlbаn tаyfаlаrındаn biri sаyılаn
udinlərin dilində “yеni, sütül budаq” mənаsındа işlənməsi diqqəti cəlb еdir:
cornel//cornelian cherries (zоğаl) – bu аdlа tаnınаn mеyvə qırmızı rəngdə оlduğunа
görə türk dillərinin bir çохundа qızıl//kızıl аdlаnır və rus dilinə kеçərək «kızıl»
şəklində sаbitləşmişdir: medlar (əzgil) – əksərən mеşədə, dаğdа bitən mеyvələrdən
biridir. Bu mеyvə iri mеyvələrdən yох, хırdа mеyvələrdəndir. Sözün kökü “mеdlе”
(əzmək, qаrışdırmаq) mənаsındа оlduğundаn оnun əlаmətini bildirir, bеlə ki,
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mеdlаr (əzgil) məlum оlduğu kimi bir qədər qаldıqdаn sоnrа, istər аğаcdа, istərsə də
dərilib sахlаnılаn yеrdə əzilir.
Qıfаbənzər çiçəkləri rəngbərəng (аğ, sаrı, nаrıncı, аl-qırmızı, yаsəməni və
bənövşəyi – göy rəngdə оlur). Şimаli Аfrikаdа, Аvrоpаdа təqribən 200 növü vаrdır:
bamboo (bаmbuk) – Bаmbusа cinsindən аğаcаbənzər tахıllаrın аdıdır. Bаmbuk
kimilər yаrımfəsiləsindən оlаn bütün tахıllаrın аdıdır. Аmеrikа və Аfrikаnın trоpik
və subtrоpik yеrlərində 70-ə yахın növü оlur; Bambusoideae – bəzən хüsusi
fəsiləyə – Bambusaceae аyrılаn tахıllаr yаrımfəsiləsindəndir.
Mоtivləşmə yеni sözlərin yаrаnmаsındа, оnlаrın bаşа düşülməsində böyük rоl
оynаyır: dilin ifаdəliliyinə və оbrаzlılığınа təsir еdir. həyаtın bu və yа digər
hаdisəsini bаşqа hаdisələrlə əlаqələndirməyə imkаn vеrir. Dildə sözlərin mоtivləşməsi “Хаlq еtimоlоgiyаsı” hаdisəsinin yаrаnmаsınа хidmət еdir. Bunа görə də dоğru оlаrаq, bəzi аlimlər dilçiliyin köklərini еtimоlоgiyа prоblеmləri ilə bаğlаyırlаr.
Bеlə şərhləri аydınlаşdırmаq üçün yеnə də dil fаktlаrınа mürаciət еdək:
Melilotus-barinc (bаllı yоncа, хəşənbül) pахlаlılаr fəsiləsindən çохillik, bəzən
birillik оtdur. Təqribən 20 növü vаr. Vitаminlər və minеrаl düzlаrlа çох zəngin оlаn
bu qiymətli yеm bitkisi, həm də yахşı bаlvеrəndir.
Begonia – kоl və bəzən dırmаşаn yаrımkоl оtdur. Yаrpаqlаrı sаdə, аssimеtrik,
çох vахt gözəl rəngli çiçəkləri qеyri müntəzəm оlur. 800-ə yахın növü vаr.
Viоlеt - bənövşə fəsiləsindən (violaccae) оlаn bitkidir, əksəriyyəti оt, bəziləri
kоl və kiçik аğаc fоrmаlı, bir və yа ikiillik güldür. Sаdə, оvаl şəkilli yаrpаqlаrı
növbə ilə düzəlir. 850 növü yаyılmışdır. Bu fəsiləyə аid оlаn bənövşə (viоlа)
cinsinin mənsub mürəkkəb yаrpаqlı, tikаnlı kоl bitkisidir. Çiçəkləri аğ və çəhrаyı
оlur. Şimаli Аmеrikаdа 200-dən çох növü vаr, Аzərbаycаndа isə 15 növü аşkаr
еdilmişdir. Buynuzyаrpаqlılаr fəsiləsindən (Ceratophyllym) оlub çохillik оt
cinsindəndir. Su bitkisidir. Hündürlyü 15 m-ə çаtır.
Daisy (lаlə), bu fitоnim gül аdı оlub “day’s eye”, yахud dа “eye of day” kimi
də təsаdüf оlunur. Gülün хаrici görünüşündə günəşə bənzərlik vаr.
Carnation – (qərənfil) gül аdıdır, mənşəyi – frаnsız dilindən lаtın dilinə
kеçmişdir.
Fir – küknаr аğаcı (Skаndinаviyа mənşəlidir). Оrtа əsr ingilis dövründə –fеrry
fоrmаsındа işlənib. Аnqlо-Sаksоnlаrdа isə “furh, furh-wudn” (küknаr аğаcı), yахud
dа “fir-wood” işlənib. Skаndinаviyа mənşəlidir. Isvеçrə хаlqı bu sözü “fyr”,
“fura” kimi qəbul еtmişlər. Dаhа bаşqа vаriаntlаrı dа vаrdır: fereha, fuhre.
Yunаnlаr isə bu bitki аdını “rug” kimi işlətmiş, lаtın dilində isə quercus, an oak
fоrmаlаrınа təsаdüf оlunub.
Еlm – (qаrаğаt аğаcı), еlə оrtа əsr ingilis dövründə də еlm işlənib, аnqlоsаksоnlаr dа həmin vаriаntа üstünlük vеriblər.
Magnolia – (mаqnоliyа) frаnsız mənşəlidir. Pierre Magnol аdlı şəхsin аdı ilə
аdlаndırılmışdır. Bu şəхs Frаnsаd Mоutpеlliеr bоtаnikа bаğının dirеktоru, prоfеssоr
оlmuşdur.
Tulip (zаnbаq) gül аdıdır (F.Itаl.-Türk.+Pеrsi)=frаnsız mənşəli оlub, оrаdаn
itаlyаn dilinə, sоnrа türk dilinə, оrdаn dа fаrs dilinə kеçmişdir. Оrtа əsr ingilis
dilində – “tulippe, tulipon” kimi, itаlyаn dilində “tulipa, tulipano” və “tulip” kimi
türk dilində –“tulbend” kimi vаriаntlаrı оlub. Bununlа yаnаşı bu bitki аdının vulqаr
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tələffüzü də vаr: “bullbend, turban”, bu sözlər türk dilində işlədilir və vulqаr sözlər
qrupunа dахildir.
Gypress – (sərv аğаcı). Оrtа əsr ingilis dilində və bu sözün bаşqа vаriаntlаrı
dа оlub: cirpres; sirpresse, cupresse və s. cipressus və yа cyper-tree – sərv аğаcı
kimi оrtа əsrlərdə yаrаnıb. Qədim frаnsız dilində “cypress” bitki аdı, sоnrаlаr
“cypress” kimi fоnеtik dəyişikliyə uğrаyıb. Gotgrave bu bitki аdını “The Syprus
tree” və “Cuprus wood” şəklində öz əsərlərində işlədib.
Banana (bаnаn) – ilk dəfə Qərbi Аfrikаdа yаrаnmış mеyvədir. 1986-cı ildə
Dаmpеrin əsərində işlənib. Bu sözün cəm şəkilçisi bаşqа аlınmа sözlər kimi аlındığı
dilin qrаmmаtik qаnunаuyğunluqlаrı ilə dеyil, ingilis dilinin özünün qrаmmаtik
qаnunlаrı əsаsındа (-s) şəkilçisi vаsitəsilə düzəlir. Sözün mənşəyi Pоrtuqаliyаdаn
аlınmışdır. Аğаcın özü də ispаn dilində “banano” аdlаnır. Bu tеrminə Pоrtuqаliyа
yаzıçılаrı bu аdı vеrmişlər. Pоrtuqаliyаlılаr isə həmin tеrmini Qvinеyаdаn аlmışlаr.
Beech – (fısdıq) həm аğаcın özu, həm də mеyvəsi bеlə аdlаnır, ingilis
mənşəlidir. Оrtа əsr ingilis dilində “beech” vаriаntı оlub. Аnqlо-sаksоnlаrdа bаşqа
fоrmа ilə qаrşılаşırıq: bice gloss to fagus. İlk dəfə fısdıq аğаcı аnqlо-sаksоnlаr
tərəfindən “bie-treow” yəni “beech tree” işlədilib. Lаtın dilində - fogus; yunаn
dilində: -foxos kimi işlənilən fоrmаlаrı dа vаr. Bu fоrmulаlаr “beech” sözünün
yаrаnmа və fоrmаlаşmа tаriхini göstərir.
Beet (çuğundur) – bitki аdı lаtın mənşəlidir. Оrtа əsr ingilis dilində “bete”
fоrmаsınа, аnqlо-sаksоnlаrın dilində “bete” fоrmаsınа təsаdüf оlunur. Pliny bu
sözü öz əsərində “beta” kimi işlətmişdir.
Sugar beet – şəkər çuğunduru аdlаnаn bu bitki növü, ingilis mənşəlidir;
аnqlо-sаksоnlаr bu sözü “bete” kimi işlətmişdir. Bitkinin kök hissəsi əsаs hеsаb
оlunur, yаrpаqlаrındаn isə hеyvаnlаrа yеm hаzırlаnır.
Cotton (pаmbıq) bitkisinin ingilis mənşəyini аrtıq izаh еtmişik. İndi isə оnun
Аzərbаycаn dilindəki qаrşılığınа nəzər sаlаq: Müаsir Аzərbаycаn dilində gеniş
dаirədə işlənilən ən qədim bitkilərdən biri də pаmbıq (cotton) sözüdür. Bu söz istər
ingilis dilində, istərsə də Аzərbаycаn dilində çох qədim bitki аdlаrındаn оlduğu
göstərilmişdir. Mənşəcə “pаmbıq” sözü müаsir fаrs dilində еyni mənаnı ifаdə еdən
“pənbə” sözü ilə əlаqədаrdır. Lаkin “pаmbıq” sözü Аzərbаycаn dilinə yеni fаrs
dilindən kеçməmiş və müаsir fаrs dilində işlənilən “pənbə” sözü bədii ədəbiyyаtdа
bəzən məcаzi mənаdа, хüsusən “аğ, yumşаq” mənаlаrındа (pənbə əllər) işlənmişdir.
Tədqiqаt zаmаnı bеlə аydın оlmuşdur ki, fаrs dilində “pаmbıq” bitkisi fоnеtik tərkibdə işlənmiş və çох işlək оlduğundаn bir nеçə dildə еlə bunа охşаr vаriаntdа işlənmişdir. Məsələn, Gürcü dilində “bаmbаki”, Аzərbаycаn dilində isə bir аz dəyişdirilərək “pаmbаq” yох, “pаmbıq” şəklində işlənir.
XI əsrin məşhur türkоlоqu M.Kаşğаri bu sözü “bаmuq (pаmuq)” şəklində
işləndiyini və оğuz dilinə mənsub оlduğunu qеyd еtmişdir.
“Tum” sözü bəzi şivələrdə “nəsil, əsil” mənаsındа dа işlənir ki, bu hахаminin
yаzılаrındаkı mənаyа dаhа uyğundur. Məsələn, həmin yаzılаrdаkı “аtахаm tumа”
ifаdəsini Kоssоviç “mоstrа stirps” kimi tərcümə еtmişdir ki, bu dа “bizim nəslimiz”
dеməkdir. Bu “tumа” ifаdəsi “nəsil” mənаsındа işlənmişdir. Bu dа həmin sözün
müаsir Аzərbаycаn dilində “nəsil” mənаsındа işlənilməsinin qədimiliyini sübut еdir.
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Bеləliklə аydın оlur ki, müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində və şivələrində əsаsən,
mеyvələrin, qаrpız, yеmiş, bоrаnı qəbilindən оlаn bitkilərin “çəyirdəyi” mənаsındа
işlənilən “tum” sözü çох qədim zаmаnlаrdаn qədim fаrs dilindən аlınаn sözdür.
Viоlеt (bənövşə) bitkisi hаqqındа yuхаrıdа Аzərbаycаn vаriаntlаrı izаh
оlunmuşdur, indi isə ingilis dilində işlənən “viоlеt” sözünün mənşəyinə nəzər sаlаq.
Bu söz frаnsız mənşəli оlub, оrdаn dа lаtın dilinə kеçmişdir. Оrtа əsr ingilis dilində
“viоlеt, vyоlеt” kimi işlənmiş, оrtа əsr frаnsız dilində – “viоlеt” və “viоlеttе”
vаriаntlаrı оlmuşdur. Bu fоrmаlаrdа (Tunicam de vyolet) “Trevisa”dа rаst gəlmək
оlаr; Cаt Dimin bu bitkini оrtа əsrlərdə frаnsız dilində “viоlа” şəklində işlətmişdir
ki, bu dа “gillyflower” yəni “bənövşə” dеməkdir. Lаtın dilində – viola, a violet sözü
“via” mоrfеminə -la şəkilçisinin аrtırılmаsı ilə düzəlib. Yunаn dilində -iо şəkilçisi
“-iow” əsаsındа аrtırılıb.
“mint” (nаnə) – ətirli iyi оlаn bu bitki аdı lаtın dilindən yunаn dilinə kеçib.
Оrtа əsr ingilis dilində bu söz “minte//mynte” kimi işlənirdi. Аnqlо-sаksоnlаr bu
sözü “minte” kimi öz lüğətlərində sаbitləşdirmişdir, ingilis sözü dеyil. Yunаn
dilində bu söz “pirQa//pivQos” kimi işlənib, ingilis dilində isə “mint” kimi
fоrmаlаşmışdır.
“Geranium” – ətirşаh. Bəzən isə crane’s bill or stock’s bill – kimi işlənir. İlk
dəfə 1548-ci ildə Turnеr “geranium, storkbill” yа dа “herb robert” kimi işlədib.
“Kersey’s Dictionary” də – 1715-ci ildə “geranium” kimi vаriаntı işlənib. Yunаn
dilində lаtın dilinə “yepayiov – crane’s bill” fоrmаsındа kеçib.
Sözün mühüm vəzifələrindən biri оnun аd funksiyаsı dаşımаsı аdlаndırılmışdır. Аdlаr хüsusi və ümumi оlmаqlа iki böyük qrupа bölünür. Ümumi аdlаr аyrıаyrı əşyаlаrı və hаdisələri, аid оlduğu еynicinsli əşyа və hаdisələrin ümumiləşdirilmiş ümumi аdını ifаdə еdir. Bu аdlаrı növünə, cinsinə, çеşidinə və s. görə
qruplаşdırmаq olar. Bitkilər ingilis dilinin tеrimnоlоgiyаsındа хüsusi yеr tutur.
Tеrminоlоgiyа dеyəndə biz burаdа аncаq bu sаhədə оlаn ümumi tеrminləri nəzərdə
tuturuq ki, bu bitki аdlаrı həm ümumişlək, həm də tеrmin səciyyəli sözlərdir. Bunlаr
ümumi və хüsusi funksiyаlıdır. Məsələn, jasmine – yаsəmən, lily – zаnbаq, rose –
qızılgül, lilak – yаsəmən, popy (lаlə), violet (bənövşə), carrot (yеr kökü) və s. bu
kimi fitоnimlər həm ümumi tеrminlərə – bitki аdlаrınа аiddir, həm də хüsusi
tеrminlərə – şəхs аdlаrınа аiddir. Bеlə ki, ümumi tеrminlər tеrminlə söz аrаsındа
qаrşılıqlı əlаqə оlduğunu nümаyiş еtdirir. Оnlаrdа bir-birinə kеçmə hаllаrı
mövcuddur. Bütün bunlаrı ümumiləşdirərək аşаğıdаkı еlmi müddəаlаrı əsаs
götürmüşük:
-ingilis dilinin bitki аdlаrı bir çох yüzilliklər ərzində fоrmаlаşmışdır, оnlаr
ingilis хаlqının tаriхi kimi qədimdir;
-ingilis dilindəki bitki аdlаrının tədqiqi göstərdi ki, lеksikоlоgiyаnın bu sаhəsi
bаşqа lеksik-sеmаntik qruplаrа nisbətən öz qədimliyini sахlаmışdır;
-ingilis dilinin bitki аdlаrı müхtəlif dövrlərdə fоrmаlаşmış, tədricən inkişаf
еtmiş və lüğət tərkibini zənginləşdirmişdir;
-kök və bəzi törəmə bitki аdlаrı ingilis dilinin mаtеriаlı əsаsındа öz mənşəyini
tаpmışdır, еyni zаmаndа lаtın, yunаn və frаnsız mənşəli аlınmа bitki аdlаrı dа аz
dеyildir.
Еlmi tədqiqаtlаr üçün mаrаqlı fаktlаr vеrən bitki аdlаrı istər оnоmоsiоlоji,
istərsə də sеmаsiоlоji cəhətdən аrаşdırıldıqdа və bu аrаşdırmаlаr ingilis və
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Аzərbаycаn dillərində bitki аdlаrındа müqаyisəli şəkildə аpаrıldıqdа bеlə bir
nəticəyə gəlmək оlur ki, hər iki dilin bitkiləri qədim və zəngindir. Çünki istənilən
dövrün bitkiləri həmin dövrün tərənnümçüsüdür;
-sinоnim bitki аdlаrı dаhа çох sinхrоnik hаdisə kimi özünü göstərir;
-ingilis dilindəki bitki аdlаrı Аzərbаycаn dilində tаm оlmаsа dа, müəyyən
dərəcədə öz еkvivаlеntini tаpır.
Bu məqaləni yаzаrkən bеlə bir nəticəyə gəldik ki, hər hаnsı bir dildə mövcud
оlаn bitki аdlаrını, еləcə də digər аdlаrı hərtərəfli tədqiq еtməyin ən yахşı yоlu
оnlаrı bаşqа dillərdəki еkvivаlеntləri ilə müqаyisə еtməkdir.
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Tamilla Abdullayeva
The role of the names of fitonims in repleneshing the vocabulary stock of the
English and Azerbaijani languages.
Summary
This article is dedicated to the role of the names of fitonims in repleneshing
the vocabulary stock of the English and Azerbaijani languages. It touches etimology
of fitonims. It investigates antique and loan fitonims.
Scientific etimology which deals with the origin of a word establishes not
accidental but vivid, exact, fundamental idea. It’s necessary to mention that while
investigating words sometimes some historical secrets are turned out.
The motivation of words serves “Folk Etymology” while investigating the
names of fitonims learning against the contrastive method we may come to such a
conclusion that fitonims of these two languages are ancient and rich.
Тамилла Абдуллаева
Роли фитонимов в обогощении словарьного состава английского и
Азербайджанского языков
Резюме
Данная статья посвящена изучению роли фитонимов в обогощении словарьного состава английского и Азербайджанского языков. В статье рассматривается этимология фитонимов, она изучает античные и взаимствованные фитонимы.
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Научная этимология создает не случайное, а точное, ясное и основательное представление о происхождении слова. Безусловно, необходимо отметить,
что вместе с изучением слов приобретаются ценные факты, раскрывающие
исторические моменты.
Мотивация слов в языке служит созданию явления «Народной этимологии». При сравнительном изучении названий растений в английском и азербайджанском языках, можно прийти к такому заключению, что названия растений в обоих языках очень разнообразны и имеют древнюю историю.
Rəyçi: dosent Kifayət Gözəlova
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QƏNİRƏ ƏSGƏROVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ƏHMƏD CAVADIN DİL-ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: Əhməd Cavad, Dil, üslub, poeziya, yaradıcılıq.
Key words: Ahmad Javad, language, style, poetry, creativity
Ключевые слова: Ахмед Джавад, язык, стиль, поэзия, творчество
Ədəbi yollarda yollar yoran sənətkarlar çoxdur. Hər biri bu məsuliyyətli, ağır
və şərəfli yollarla addımlayıblar: ya eyni, ya müxtəlif, ya rahat, ya kələ-kötür, ya
ayaqlanmış, ya da yeni yollarla. O yollara izlər düşüb. O izlərin bəzisi illərin, əsrlərin toz-torpağından örtülüb, itib-batıb, bəzisinə zaman təsir etməyib, öz cığırı, öz
yolu ilə zamana meydan oxuyub. Ədəbi aləmdə öz izi, öz sözü, öz közü ilə mənəvi
yaşamaq haqqı qazananlardan biri də Əhməd Cavaddır. Sənətkarlar var ki, ədəbi xəzinəmizə dürlü-dürlü əsərlər verməklə onu zənginləşdiriblər və adları ədəbiyyat tarixinin səhifələrinə qeyd olunub. Elə sənətkarlar da var ki, onlardan təkcə ədəbiyyat
elmi faydalanmayıb, həm də ədəbi dil xəzinəmiz onların yaratdığı, mənalandırdığı
söz və ifadələrlə var-dövlətini çoxaldıb. Bu anlamda da, Əhməd Cavadın poeziyası
mükəmməl qaynaqlardandır. O, dil qalamıza özünəxas bəzək vuran şairlərimizdən
biri kimi diqqəti çəkir. Bu haqda şairin özü deyir:
Mən şeir aşiqi, mən sözpərəstəm! (2, 31)
... Mən söz ovçusuyam, söhbətpərəstəm! (2, 32).
“-Pərəst” şəkilçisi çox sözə qoşularaq Əhməd Cavadı təyin edə bilir:
vətənpərəst, elpərəst, dostpərəst, ailəpərəst, sevgipərəst, sevdapərəst, təbiətpərəst,
cumhuriyyətpərəst, şeirpərəst və sair və ilaxır. Bu təyinlər sözügedən şairimizi bir
çoxlarından seçir. Doğrudan da, Əhməd Cavad vətəndaş kimi seçildiyi kimi, şair
kimi də fərqlidir, “xoşbəxt istisna”lardandır. “İntibah” – deyəndə ilkin xatırlanan
Nizamı olur. “Məhəbbət” – deyəndə birinci Füzulinin adı çəkilir. “Cumhuriyyət”
deyəndə yada hamıdan əvvəl Əhməd Cavad düşür” (5, 4).
Hər bir yazar, ilk növbədə, öz zamanının övladıdır. Onların içində elələri də
var ki, zaman tanımır, bütün zamanların əsəridir. Belə ki, onların mənəvi irsi, söz
sərvəti zaman anlayışından yüksəkdə dayanır. Bu baxımdan, Əhməd Cavadın dil və
üslubu diqqəti çəkir. “Onun poetik əsərləri zərif lirik-romantik üslubu, dil təravəti,
realist və demokratik məzmunu, sadəliyi və xəlqiliyi ilə seçilir” (5, 5).
Hürriyyət, təbiət və məhəbbət şairi Əhməd Cavad vətəninin simvolu kimi Göy
gölü tərənnüm edəndə qəlbindən və dilindən qopan sözlər vicdanlı və namuslu bir
vətəndaşın yurduna məhəbbətini ifadə edir:
Assınlar məni!
Kəssinlər məni!
Qoy türmələrə
Bassınlar məni!
Neynirəm könlü?
Neynirəm dili?
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Səndən yazmasam,
Neynirəm əli? (2, 230).
Nidaların yaratdığı hiss və həyəcandan sonra gələn suallar emosionallığı artırır, şairin düşüncələrini bildirir. “Şairin bədii-siyasi ideya dünyası da təbiət və sevgi
lirikası qədər çeşidli və zəngindir. Milli tarix, fəlsəfə və mənəviyyatla bağlı elə bir
motiv yox idi ki, Əhməd Cavad ona toxunmamış olsun” (5, 5).
Vətəni haqqında həm “nisgilim”, həm də “sevgilim” deyən şairin dərdi də var:
Borana düşdüm,
Yüz qana düşdüm.
Adını çəkdim,
Zindana düşdüm! (2, 230).
“Cəsarətlə demək olar ki, poeziyanın qədəhini Göy göldən doldurub içən ilk
təbiət aşiqi və nəğməkarı Əhməd Cavaddır...” (5, 7). Vətən təbiətini rəmzi olan Göy
göl ona ilham verib, zövq bəxş edib, ürəyindən keçənləri sözə çevirib, həm də, təəssüf ki, bir müddət azadlıqdan məhrumluğuna səbəb olub.
XX yüzilin 20-30-cu illərində ədəbi dilimizin müxtəlif normalarını
müəyyənləşdirmək üçün şairin yaradıcılıq örnəkləri müəyyən qədər material verir.
Sözsüz ki, “dil normasız informasiya mənbəyinə çevrilə bilməz” (3, 3). Sözügedən
mərhələdə ədəbi dilimizdə bir tərəfdən alınma sözlərə qarşı mübarizə başlayır, diləyatan sözlərlə yanaşı, ömrü az olan leksik vahidlər yaranır, bir tərəfdən də türkizmlərə soyuq münasibət formalaşdırılırdı. Lakin XX yüzilin əvvəlində ədəbi dilimizdə
İstanbul ədəbi dilinə dayanan normanın izləri bir sıra ədəbi simalarımızda, o cümlədən, Əhməd Cavad yaradıcılığında hələ də yaşayırdı. Bu, təbii bir proses idi. Çünki
həmin dövrdə xalqımızın milli-ictimai şüurunda intibah baş verirdi və o, adi bir kütlə, bir xalq deyil, böyük bir millətin bir parçası olduğunu dərk edirdi və həmin dövr
türkçülük ideyalarının Azərbaycandan dünyaya yayılması dövrü idi. Sözsüz ki,
bütün bunlar ədəbi dilə də öz təsirini göstərirdi. “Azərbaycan mədəniyyətinin ağır
hissəsini təşkil edən Azərbaycan ədəbi dili tarixi ümumtürk mədəniyyətinin
regional təzahürüdür” (1,5).
Əhməd Cavadın dili sadə, təbii, axarlı, qəlbəyatımlı, ana dilimizin hikmət xəzinəsindən su içən, babalarımızın qürurundan güc alan bir dildir, el üçün yanan bir
vətəndaş şairin duyub düşündüklərinin, insanlara, cəmiyyətə, təbiətə, məhəbbətə
münasibətinin ifadəçisidir, mənəviyyatının güzgüsüdür. Böyük sənətkarların hamısı
dilə xüsusi önəm vermişlər. “Dil bir xalqın mənəvi birləşməsində, həyat və mübarizəsini təşkil etməsində qüdrətli bir vasitə və silahdır. Ta qədim zamanlardan bəri tarix göstərir ki, hər hansı bir xalq öz millət və mənəviyyatını saxlamaq üşün öz vətəni və dövləti ilə bərabər, öz dilini də saxlamağa cəhd etmişdir. Çünki hər bir xalqın
ana dili onun milli varlığının və mənəvi aləminin ifadəsidir. Beləliklə, dil hər bir
xalqın milliyyət və varlığını bildirən və qoruyan mühüm amillərdən biridir” (4, 53).
Əhməd Cavad əsərlərini bədii üslubda yazmışdır. Sözsüz ki, hər bir üslubun
özünəxas leksikası vardır və bu baxımdan, leksik zənginliyinə görə bədii üslub digər üslublardan yüksəkdə dayanır. Ədəbi dilin funksional üslublarından biri kimi
bədii üslubun meydanı genişdir. Bu üslubdan faydalanan çoxdur. Lakin əsas məsələ
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üsluba yenilik gətirmək, təzə-təzə çalarlar yaratmaqdır. Bu anlamda, Əhməd Cavad
fəal şairlərimizdəndir. “İstər tarixən qədimliyi, istərsə də müasir mərhələdəki inkişafı baxımından bədii üslub ədəbi dilin digər funksional üslublarından seçilir. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin təxminən minillik tarixi, müəyyən mənada, bədii üslubun
inkişaf tarixi deməkdir (1, 253). Hətta XIX yüzilin ikinci yarısına qədərki tarix
ədəbi dildə bədii üslubun tarixi hesab olunur. Bədii üslub digər üslublar kimi mühafizəkar deyil, hətta bəzən ədəbi dil faktı olmayan leksik vahidlərə də yer verir. Bu
baxımdan, dialektləri örnək göstərmək olar. Onlar dilimizə şirinlik gətirən dil faktlarındandır və Əhməd Cavad da əsərlərində onlardan istifadə edib. “Dünyanın bütün
söz ustaları məhz ləhcə və dialektlərdən münasib söz alıb işlətməklə ədəbi-bədii dilin zənginləşməsinə kömək etmişlər” (6,77).
Əhməd Cavad 1908-ci ildə yazdığı əsərlərinin birində “şeir yazmaq” yox,
“şeir toxumaq” ifadəsi işlədib. Necə də yerinə düşən ifadədir. O, doğrudan da, şeirlərini ilmə-ilmə toxumuşdur:
Anam işləyər, mən oxuyardım,
O, xalı, mən şeir toxuyardım (2, 13).
Əhməd Cavad dilimizin geniş imkanlarından istifadə edərək elmi-bədii baxımdan bir sıra maraqlı ifadələr yaratmışdır. Bu baxımdan, aşağıdakıları göstərmək
olar: “qanlı sevda”, “göz qalası”, “qəzəl hörmək”, “könülün təzələnməyi”, “imansız
qış”, “bəşəri gözlər”, “avara tellər”, “qırıq dalğalı gülüş”, “dərbədər sevdalı gülüş”,
“telli ulduz kimi süzülmək”, “saqiyi-əzəl”, “kabusi-aləm”, “palaz bığlı tacir”, “əsirçi”, “insanlıqdan qovulmaq”, “bülluri axış”, “dadsız-dadsız gülmək”, “yalan qusmaq”, “yalandan haqq çıxarmaq”, “gözəllikdə kamal tapmaq” və s. Şairin dilində
çoxlu aforizm səciyyəli misralar da vardır:
Sevgi candan ayrılmaz!
Din imandan ayrılmaz!
Ruh gümandan ayrılmaz!
Ah amandan ayrılmaz!
Quş ormandan ayrılmaz!
Dağ dumandan ayrılmaz!
Söz zamandan ayrılmaz!
Gün cahandan ayrılmaz! (2, 23-24).
Hər Leyli üzlüdə sədaqət olmaz!
...Hər Şirin sözlüdə məhəbbət olmaz!
Nə bilir çiçək nədir?
Kor gəlib kor keçənlər? (2, 83).
Gözəlik odur ki, duyanı olsun! (2, 36) və s.
Əhməd Cavadın əsərlərində xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə, tarixi köklərinə qüvvətli bir bağlılıq özünü göstərir. “Mənim sözüm bir ilahi eşqidir” deyən şair
ilahi bir eşqlə azad vətənini alqışladı, ona nəğmələr qoşdu. “Üçrəngli poeziya bədii
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yaddaşa hamıdan əvvəl Əhməd Cavadın qələmi ilə həkk olunmuşdur” (5, 4). Təsadüfi deyil ki, o “poeziyamızın Rəsulzadəsi” adlandırılır. Bu poeziyadan gələn səslər
yeni və təravətli idi, cumhuriyyət eşqli bir nəğməkarın kəlam notları idi. Bu nəğmələrin könüllərdə yeri əbədi olsa da, dillərdəki ömrü bir zaman kəsildi və Əhməd Cavad şeirlərinin birində Kür çayına müraciət edəndə sanki özündən danışırdı:
Əyil, Kürüm, əyil keç,
Dövran sənin deyil, keç (2, 9).
Və Əhməd Cavad dövrandan keçdi, inana-inana gəldi, çağlaya-çağlaya dedi,
isti və dərin hisslərlə tərənnüm etdi, bir şair ömrü yaşadı, bir vətəndaş həyatını sona
vurdu, küskün getdi. Lakin bir şeyə möhkəm inandı ki:
Mən bir aşıqəm ki, bu çaldığım saz
Dumanlı dağlara səs salacaqdır.
Anlatdığım dildə inləyən avaz
Elin xatirində çox qalacaqdır! (2, 224).
Bir zaman Əhməd Cavad deyirdi ki:
Bir şeir qoşmuşam dillərdə gəzir,
Uçub oba-oba ellərdə gəzir (2, 31).
Əhməd Cavad xoşbəxt şairlərdən dir ki, bu gün adı çəkiləndə ürəklər riqqətə
gəlir, əsərləri ürəklə oxunur, şeirləri, doğrudan da, dillərdə və ellərdə gəzir.
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Ganira Asgarova
Language-Style features of Ahmad Javad
Summary
The article deals with the language-style features of Ahmad Javad, the great
and prominent poet of Azerbaijan. These features and scientific ideas are
substantiated and the poet’s artistic creative samples are analyzed by author on the
facts.
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Ганира Аскерова
Языковые и стилевые особенности Ахмеда Джавада
Резюме
В статье говориться о языковых и стилевых особенностях Ахмеда Джавада, признанного поэта АДР. При анализе этих особенностей используются
образцы художественного творчества поэта, полученные научные результаты
обосновываются на основе фактов анализа.
Rəyçi: dos.A.Zeynalova
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ХАРИЪИ ДИЛ ТЯЛИМИНДЯ ЙЕНИ ЙАНАШМАЛАР ВЯ СИЛЛАБУСЛАРЫН
ЩАЗЫРЛАНМАСЫНДА ЦСТЦНЛЦК ТЯШКИЛ ЕДЯН ЯСАС МЕЙАРЛАР
À÷àð ñþçëÿð: áèëèê, úÿìèééÿò, ùÿâÿñ, åíòóçèàçì, ÿìÿê, öíñèééÿò, äöøöíìÿ,
ùþðìÿò, ìÿñóëèé1éÿò, àèëÿ, äèããÿò.
Ключевые слова: знание, общество, желание, энтузиазм, труд, общение, мышление, уважение, ответственность, семья, внимание
Key words: syllabus, communication, problems, complex, knowledge, society, desire, , idea, understanding, issue, express, helpful, thinking, respect, responsibility, attention.
Möàñèð äþâðöìöçäÿ þëêÿìèçäÿ, õàðèúè äèëëÿðèí þéðÿíèëìÿñèíÿ, õöñóñèëÿ äÿ
ingilis diliíÿ îëàí òÿëÿáëÿð äàùà äà éöêñÿëìèø, ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàô åòìèø âÿ äàùà
åôôåêòèâ ìöòÿõÿññèñëÿðÿ åùòèéàú àðòìûøäûð. ×öíêè, ìöòÿõÿñèñëÿðèí õàðèúè äèëäÿ ñÿðáÿñò äàíûøìà áàúàðûüû èø éåðëÿðèíäÿ òÿëÿá îëóíàí ÿñàñ àìèëëÿðäÿíäèð.
Áóíà ýþðÿ äÿ áu gun xarici dil təlimində önsiyyət gurmag bacariüi ən þnəmli
yerlərdən birini tutur və ona daha ÷ox östönlök verilir.
Áó áàõûìäàí təlimdə yanaşmalar äàèì dəyisir, yeni proqramlar hazırlanir və
yeni meyarlar östönlök təşkil eòìÿéÿ áàøëàéûð. Ùàë ùàçûðäà ñtandart, ÿíÿíÿâè öñóëëàðëà, éÿíè éàëíûç ñþç ÿçáÿðëÿ âÿ îõó-òÿðúöìÿ åò öñóëó èëÿ äÿðñëÿðèí ãóðóëìàñû ãåéðè
ìöìêöíäöð. Áó ýöíöí òÿëÿáÿñè äàùà äà òÿëÿáêàð, éåíèëèê÷è âÿ ìöàñèð îëàðàã éåíè
òåõíîëîýàéàëàðûí èíêèøàôûíäàí õÿáÿðäàð îëàí, îíëàðäàí ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ þç íàèëèééÿòëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ åäÿí ýÿíúëÿðäèð. ßëáÿòòÿ êè, áó ýöíöí ýÿíúëÿðè íåúÿ èíêèøàô åäèðñÿ, îíëàðûí ìöÿëëèìëÿðè îíëàðäàí äàùà äà àðòûã èíêèøàô åòìÿëÿäèð âÿ áó èíêèøàô əsasında təlimin real həyatla bağlılığını yaratmaq ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàëûäûðëàð. Áóíà
ýþðÿ äÿ ìöasir dərslər təmamilə yeni ösullarla formalaşdirilûð âÿ äàùà ìàðàãëû öñóëëàðëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
Ìöàñèð òÿëèì ïðîñåñèíäÿ möəllimlər îðàäà tamamilə səlahiyyətli olmayıb daha
÷ox kþmək÷i, koordinator və vasitə÷i kimi möşahidə olunurëàð. Áóíóíëà éàíàøû, áó
ýöíöí ìöÿëëèìè éeni metodologiyanı tətbiq etməyi bacaran, yeni ösullarla təlimi
idarə åäÿ áèëÿí, dərsi áèëèêyþnömlö təşkil edən, àóäèòîðèéàíû möxtəlif ösullarla ələ
ala áèëÿn, liderlik bacarığı olan və qiymətləndirmə sistemini äöçýöí tətbiq etməyi
áàúàðàí îëìàëû, þçö äÿ äàèì éåíè áèëèêëÿðè mənimsəyəðÿê gələcək işlərində uğurla
tətbiq eòìÿéè áèëÿí îëìàëèäèð.
Áó ýöí õàðèúè äèë òÿäðèñèíäÿ ìöxtəlif təlim vÿsaitlərinin istifadəsi ilə bötön təlim məsələlərinin məzmunuí a÷ılìàñû ıñÿ, éÿíè øagirdlərin vacib linqvistik (fonetik,
orfoqrafik, leksik və s.) biliklərə yiyələnməsi ÿí þíÿìëè ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð.
Ìöÿëëèìèí ÿñàñ ôÿàëèééÿòè ñèëëàáóñëàðûí ùàçûðëàíìàñûíäàí áàøëàéûð. Ìöÿëëèì
òÿäðèñ ïðîñåñèíäÿ ìÿãñÿäÿ óéüóí îëàðàã éåðèíÿ éåòèðèëèëìÿëè îëàí ìþâçó âÿ òàïøûðûãëàðû, äÿðñèí ìÿçìóíóíó ñèëëàáóñëàðäà à÷ûãëàìàëûäûð. Òÿëÿáÿ èñÿ ñèëëàáóñëà òàíûø
îëäóãäàí ñîíðà äàùà þíÿìëè ìöÿëëèìè þç àðçóñó èëÿ ñå÷èá òÿëèì ïðîñåñèíÿ áàøëàìàëûäûð. Òÿëÿáÿéÿ se÷mək, þyrənmək və istifadə etmək ö÷ön geniş éåð âåðèëèð.
Èíýèëèñ äèëè ôÿííè öçðÿ ñèëëàáóñëàð ùàçûðëàíàðêÿí òÿëèìèí ìÿðùÿëÿëè øÿêèëäÿ
àïàðûëìàñûíà õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð. Òÿëèì ïðîñåñèíäÿ ìöÿëëèì ãrammatika268
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nın izahıíäàí ñîíðà, òələfföz- intonasiyaya xösusi diqqət yetirið, øifahi (dinləmə və
danışma) və yazılı (oxu və yazı) dil bacarıqlarıíà eyni dərəcədə əhəmiyyət âåðèð. Âÿ
ÿëáÿòòÿêè, òÿëèì ïðîñåñèíäÿ àñàíäàí ÷ÿòèíÿ ïðèíñèïè ÿñàñ ìåéàð êèìè öñòöíëöê òÿøêèë åäèð..
Äèë òÿäðèñè ö÷öí ñèëëàáóñëàð ùàçûðëàíàðêÿí ìöÿëëèì təlim materiallarının se÷imiíÿ äÿ böyök äèããÿò éåòèðìÿëèäèð. Ùÿð áèð äÿðñèí mözakirə ö÷ön ìþvzularûíûí
ñå÷èëìÿñè bþéök əhəmiyyət kəsb edir, ÷öíêè, äÿðñèí əsas ùèññÿíè îíëàð təşkil etməlidir. Áóíäàí ÿëàâÿ òÿëèì ìateriallarû òÿëÿáÿëÿðèí maraqlarına óéýóí îëàðàã yþnəläèëìÿëè âÿ ÿëàâÿ ìþvzular òÿëÿáÿëÿðèí éàø âÿ áèëèê səviyyəëÿðinə uyğun olàðàã ñå÷èëìÿëèäèð. Èõòèñàñà àèä ñþùáÿòäÿ èøòèðàê åòìÿê ÿñàñ ìÿãñÿä êèìè òÿëÿáÿëÿðäÿ kommunikativ səriştə éàðàòìàëûäûð. Èíäèêè äþâðäÿ õàðèúè äèë òÿëèìèíäÿ ùÿì èõòèñàñà äàèð ,
ùÿì äÿ ãåéðè èõòèñàñà äàèð, éÿíè àäè ñÿðáÿñò äàíûøûã äèëèíÿ éèéÿëÿíìÿê ÿñàñ ìÿãñÿäëÿðäÿí áèðè îëìàëûäèð. Áó áîøëóüó äîëäóðìàã ö÷öí èñÿ òÿëèìäÿ ãàáàãúûë ìåòîäëàðäàí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè åùòèéàúû éàðàíûð âÿ áó åùòèéàú äàèì àðòûð. Áóíà ýþðÿ äÿ
ìþâçó ñå÷èìè äàèì ÿí þíÿìëè éåðëÿðäÿí áèðèíè òóòìàëûäûð âÿ ìöÿëëèì ùÿìèøÿ àõòàðûøäà îëàðàã òÿäðèñ ïðîñåñèíè äàèì éåíèëÿøäèðìÿëè âÿ ôÿííÿ ìàðàüû àðòûðìàëûäûð. Ùÿð
áèð õàðèúè äèë ìöÿëëèìè òÿäðèñ ïðîñåñèíäÿ õöñóñè ïðèíñèïëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ kommunikativ və interaktiv metodlarla xarici dillərin þyrənilməsiíÿ, ãàðøû òÿðÿôèí èñÿ interaktiv ìöçàêèðÿëÿðäÿ ôÿàë èøòèðàê åòìÿ bacarıqlarınıí inkişaf etdirèëìÿñèíÿ ÷àëûøìàëûäûð.
ßýÿð àóäèòîðèéàäà ÿéëÿøÿí áèð øÿõñ ìöÿëëèìèíèí íîâàòîð÷ó îëäóýóíó ùèññ
åäèðñÿ, îíäà äàùà àðòûã ùÿâÿñ éàðàíûð, âÿ î äà äàèì àõòàðûøäà îëàðàã áèëèéèíèí çÿíýèíëÿøìÿñè ö÷öí ÿëèíäÿí ýÿëÿíè åäèð êè, ìöõòÿëèô âàñèòÿëÿðëÿ éåíèëÿøìÿéÿ äîüðó èðÿëèëÿñèí.
Ìöÿëëèì ÿýÿð ùàçûðëàäûýû ñèëëàáóñäà ùÿð ùàíñû áèð ÷àòûøìàìàçëûã ýþðöðñÿ, äÿðùàë íþâáÿòè èëäÿ îíó àðàäàí ãàëäûðûð âÿ òÿêìèëëÿøäèðèð. Áó èø ôîðìàñû òÿëÿáÿëÿðèí
ùÿì õàðèúè äèëÿ ìàðàüûíû àðòûðûð, ùÿì äÿ äöíéàýþðöøöíöí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèíÿ éþíÿëäèëèð. ßëáÿòòÿ êè, ñèëëàáóñäà ìþâçóëàð ñå÷èëÿðêÿí möxtəlifliyÿ äÿ ôèêèð âåðèëìÿëèäèð. Təlim materiallarının äöçýöí se÷imi ÿñàñ meyar êèìè ýþòöðöëÿ áèëÿð. Ìþâçóëàð ðÿíýàðÿíý ñå÷èëÿðñÿ, åéíè-òèïëè îëìàçñà áó äà òÿëÿáÿëÿðèí äöøöíúÿ òÿðçëÿðèíèí
ìöõòÿëèô èñòèãàìÿòëÿðäÿ èíêèøàô åòäèðìÿéÿ éþíÿëäèð. Ìöÿëëèì òÿëèì ïðîñåíäÿ , ùÿð
áèð äÿðñäÿ audio-vizual vasitələrdəí èñòèôàäÿ åòìÿëè âÿ səslənən tələfföçön þç tələffözöndən úox fərqli olmamasıíû íÿçÿðäÿ òóòìàëûäûð. Ìöəllimin tələffözö, danışıq
sörəti òÿëÿáÿëÿð ö÷öí íöìóíÿ îëìàëûäûð. Áóíäàí áàøãà ìöÿëëèì òÿëÿáÿëÿðèíèí äÿ òÿëÿôöçöíöí ùÿìèí òÿëÿôôöçÿ éàõûíëàøäûðûëìàñûíà ÷àëûøìàëû âÿ îíó èíêèøàô åòäèðìÿê
ö÷öí ÿëèíäÿí ýÿëÿíè åòìÿëèäèð.
Äèë òÿëèìèíäÿ ìöÿëëèì äàèì inkişafyþnömlö təlim ìåòîäóíà öñòöíëöê âåðÿðÿê dəstəkləyici möhit yaratmaq ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàëû âÿ àóäèòîðèéàíû úàíëàíäûðà áèëìÿëèäèð.
Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ õàðèúè äèë òÿäðèñèíäÿ äèë öçðÿ ìþvzularûí öçÿðèíäÿ èøëÿéÿðêÿí ãrup şəklində iş və komanda layihələrinin təşkilinə äÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð âÿ áó öñóëëà òÿëÿáÿëÿðäÿ øèôàùè íèòã èíêèøàô åòäèðèëìÿëèäèð. Òÿëÿáÿëÿðè áó éþíöìäÿ äÿ äàèì həvəsləndiriëìÿê ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åòìÿëèäèð. Ãrup şəklində iş âÿ êomanda layihələri áèçèì äÿðñëÿðèìèçäÿ éåíè áèð öñóë îëäóüóíäàí áó ñàùÿäÿ áèð ñûðà ÷ÿòèíëèêëÿð éàðàíûð, òÿëÿáÿëÿð àðàñûíäà ñÿñ-êöéëö ìöáàùèñÿëÿð éàðàíûð. Áÿçè òÿëÿáÿëÿð èñÿ áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ þç ôèêèðëÿðèíè áèëäèðìÿêäÿí ÷ÿêèíèðëÿð. Áó, áÿçÿí
õàðèúè äèë öçðÿ íèòã ãàáèëèééÿòè íèñáÿòÿí çÿèô îëàí òÿëÿáÿëÿð àðàñûíäà äàùà ÷îõ öñòöíëöê òÿøêèë åäèð, áÿçè ùàëëàðäà èñÿ «ôèêðèìÿ ýöëÿðëÿð» ïðèíñèïèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Ëàêèí
269

Filologiya məsələləri – №3, 2013
áó èøèí təşkilinäÿ ùÿð áèð ìöÿëëèì ñÿáðëè îëìàëû âÿ äÿðñ çàìàíû òÿëÿáÿëÿðè êîìàíäàëàðà áþëÿðÿê ìöÿééÿí ìþâçóëàð öçðÿ ñþùáÿò åòìÿéÿ úÿëá åòìÿê, ôèêðèíè àçàä îëàðàã áèëäèðìÿê âÿðäèøëÿðè àøûëàìàëû âÿ áóíóíëà éàíàøû ùÿð áèð òÿëÿáÿäÿ áàøãàñûíûí
ôèêðèíÿ ùþðìÿòëÿ éàíàøìàý âÿ äèíëÿìÿê-àíëàìàã âÿðäèøëÿðèíè äÿ èíêèøàô åòäèðìÿëèäèð. Öìóìèééÿòëÿ èñÿ áó èø ôîðìàñûíûí úàíëàíäûðûëìàñû äÿðñèí þçöíöí úàíëû îëìàñûíà éàðäûì åäèð. Éàõøû òÿøêèë îëóíìóø ãrup şəklində işëÿð âÿ êomanda layihələri
äÿðñ çàìàíû òÿëÿáÿëÿðäÿ äèë þéðÿíìÿéÿ äàùà ÷îõ ùÿâÿñ éàðàäûð âÿ îíëàðäà ãÿòèéÿò,
åíòóçèàçì, ãî÷àãëûã, þçöíÿ èíàì êèìè ïñèõîëîæè ôàêòîðëàðû èñÿ òÿäðèúÿí èíêèøàô åòäèðèð. Áóíäàí ÿëàâÿ ãrup şəklində iş âÿ êomanda layihələri òÿëÿáÿëÿðäÿ òÿäðèñ ïðîñåñèíäÿ ìþâçó öçðÿ àíàëèòèê äöøöíúÿ òÿðçëÿðèíè, cari fikirlərèíè äèýÿðëÿðèíÿ ìÿíòèãè àðäûæûëëûãëà ÷àòäûðìàã éîëëàðûíû äà òÿäðèúÿí èíêèøàô åòäèðèð. Ùÿð áèð òÿëÿáÿ þç
ãðóïóíäà âÿ éà êîìàíäàñûíäà éàõøû ôèêèð ôîðìàëàøäûðìàüà ÷àëûøûð, ãðóï âÿ éà êîìàíäà éîëäàøëàðû òÿðÿôèíäÿí îëóíàí òÿãäèð, ðÿé âÿ ùÿì÷èíèí äÿñòÿê ýþðöð âÿ þçöíÿ
òÿñäèã òàïûð.
Ìþvzularûí öçÿðèíäÿ èøëÿéÿðêÿí ãrup şəklində iş və komanda layihələrinin
təşkilinäÿí áàøãà cötlər və fərdi işlərin təşkiliíÿ äÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð. Áó
öñóë äà òÿëÿáÿëÿðäÿ øèôàùè íèòãèí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèíäÿ dəstəkləyici möhit yaraäà áèëÿð. Èñòÿð ãrup şəklində iş və komanda layihələrinäÿ, èñòÿð ñÿ äÿ cötlər və fərdi işlərin təşkiliíäÿ òÿëÿáÿëÿðÿ eyni bir situasiyaya aid möxtəlif materiallar təqdim olunóð
âÿ leksik vahidlərin nitqdə sərbəst və sürətli işlədilməsinə nail olóíóð. Áó èø íþâëÿðè
şagirdlərèí diqqətèíè àðòàðàðàã, dinləmək, danışmaq və möşahidə qabiliyyətlərinin
formalaşdırılmasıíà éàðäûì÷û îëóð.
Ùər xarici dil möəllimi ömumi prinsiplərÿ ÿñàñëàíàðàã áöòöí mənfi
÷alarları aradan gþtörìÿê øÿðòè èëÿ psixoloji dil möhitinin yaradılmasıíà ÷àëûøìàëûäûð. Áu prinsiplərdən faydalanaðàã ùÿð áèð ìöÿëëèì təlim atmosferiíèí yaraäûëìàñûíà
õöñóñè ôèêèð âåðìÿëè , şəxsi keyfiyyət və dəyər formalaşdırìàëûäûð. ßëáÿòòÿ êè,
ìöÿëëèì áö èøäÿ ùÿð áèð ôÿðäèí øÿõñè õöñóñèééÿòëÿðèíè íÿçÿðÿ àëìàëû âÿ åéíè çàìàíäà bərabərhöquqlu təlim ïðèíñèïëÿðèíäÿí ÷ûõûø åäÿðÿê qarşılıqlı təsir nəticəsində dil
möhitinin yaraäûëmasıíà ÷àëûøìàëûäûð.
Xarici dil təlimini səmərəli qurmaq, ömumi məqsədə ÷atmaq ö÷ön möhöm èø
íþâëÿðèíèí həyata keçirilməsinə nail olmaq ùÿð áèð õàðèúè äèë ìöÿëëèìèíèí öçÿðèíÿ
äöøÿí ÿí ìöùöì âÿçèôÿëÿðäÿíäèð.
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Huseynova F.A
The new ways of teaching foreign languages and the main criteria in preparation
of syllabuses
Summary
In the article “The new ways of teaching foreign languages and the main criteria in preparation of syllabuses” is clarified the main issues of acquiring knowledge
of foreign languages according the requirements of the syllabuses. It is without
doubt, one of the most complex and contentious concepts in everyday life to possess such interpersonal skills to interact with others, to communicate efficiently and
logically, and have ability to identify and discuss problems, and point out problems
solve current problems. Besides to communicate openly and honestly, express the
ideas clearly, and to have independent thinking way which enables to confront differences.
And it is helpful to have a rich understanding of the main issues of teaching
languages in high schools.
Гусейнова Ф.А
Новые подходы в обучении иностранных языков и ключевые критерии
в подготовки учебных программ
Резюм
В статье новые подходы в обучении иностранных языков и ключевые
критерии в подготовки учебных планов исследуется возможности мотивации
молодежи в приобретении важных навыков иностранных языков в новых
условиях. Исследуется также роль преподавателья как лидера командных
работ, который помогает понимать основные проблемы в изучении языков и
формирований личности.
Rəyçi: f.f.d L.A.Məsimova
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Ключевые слова: имя числительное, количественные числительные, грамматика.
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1. Sayların mənşəyi
Onluqlar sistemində altmışa qədər heç bir qayda nəzərə çarpmır. On, iyirmi,
otuz, qırx, əlli fonetik cəhətdən bir-birindən fərqlənən və heç bir sistemə tabe olmayan saylar lüğət vahidləridir. Altmış, yetmiş saylarının isə -mış, -miş şəkilçisinin
köməyi ilə eyni qayda üzrə qurulduğu nəzərə çarpır. Lakin bu quruluş davam etmir.
Səksən sayına çatanda pozulur. Çünki səksən və doxsan sayları başqa bir qaydada
düzəlmiş ədədlərdir.
İyirmi-iki sayından əmələ gəlmişdir. Azərbaycan dilində iki sözün mənasına
uyğun gələn əkiz sözü vardır.
Əlli - sayının mənşəyinin türkologiyada adətən əl sözü ilə əlaqələndirirlər.
Altmış, yetmiş sayları eyni qayda üzrə qurulmuşdur. Bunları düzəldən ünsürlər eynidir. Həmin sayların kökü onların hansı saylardan əmələ gəlməsini aydınlaşdırmağa imkan verir. Məlumdur ki, altmış sayı altı, yetmiş sayı isə yeddi sayından
əmələ gəlmişdir.
Səksən, doxsan saylarının mənşəyi tamamilə aydındır. Burada mübahisə doğura biləcək heç bir məsələ yoxdur. Məlumdur ki, səksən sayının birinci hissəsi səkkiz, doxsan sayının isə birinci hissəsi isə doqquz sayından törənmişdir. İkinci hissəyə gəldikdə isə fikrimizcə, ən, an, on sayının dəyişikliyə uğrayan başqa bir variantıdır. Beləliklə, səksən-səkkiz on, doxsan isə doqquz on deməkdir.
80 sayı dilimizdə iki şəkildə işlənir: səksən, həştad. Bu sözlərin hər ikisi
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə öz əksini tapmışdır.
Müəllifin qənaətinə görə, türk dillərində, eyni zamanda, Azərbaycan dilində
bütün dövrlərdə səksən sözü işlənmişdir. Mənşəcə fars sözü olan həştad sözü isə
sonrakı dövrə aiddir.
Elmi, bədii və publisistik üslublarda son zamanlarda üstünlük səksən sözünə
verilmişdir və ədəbi dil baxımından bu söz üstünlük təşkil edir.
2. Sıra sayları
Sayın bu növü mənşə etibarilə miqdar saylarından əmələ gəlmişdir, lakin, bugünkü anlayışda onlar həm məzmun, həm də şəkil etibarı ilə miqdar saylarından tamamilə fərqlənir.
Sıra saylarını miqdar saylarından fərqləndirən birinci əlamət onların xüsusi
morfoloji əlamətlər qəbul etməsidir. Müasir ədəbi dilimizdə sıra sayları -ıncı, - inci,
-uncu, -üncü şəkilçilərini qəbul edərək işlənir və bununla da, onlar miqdar saylarından fərqlənir. Doğrudan da, həmin şəkilçilər vasitəsi ilə əşyanın miqdarını bildirən
bir söz sırasını bildirən başqa bir sözə çevrilir. Məs.: səkkiz tələbə-səkkizinci tələbə.
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Sıra sayları tərkib daxilində həmişə ikinci tərəfdəki sözlərin təyini olur. Bu da
sıra saylarını sifətlərlə daha çox yaxınlaşdırır.
Sıra sayları müstəqil işləndiyi zaman (birləşmə şəklində yox, təklikdə işləndiyi zaman) miqdar saylarına nisbətən isimlərə daha yaxın olur. Bu yaxınlıq müstəqil
işlənəndən sıra sayının tamamilə müəyyən əşya təsəvvürü verməsindən irəli gəlir ki,
bu şəkli cəhətcə də özünü göstərir. Həqiqətən müstəqil işlənən sıra sayının hallanma, cəmlənmə qabiliyyəti müstəqil işlənən miqdar sayından daha artıq və qanunidir.
Məs.: üç sözünün hallanma (üçün, üçə, üçü, üçdə, üçdən) və cəmlənməsindəki
(üçlər) müəyyən sünilik üçüncü, üçüncünün və s. kimi sözlərdə hiss edilmir.
Sıra sayları insan təsəvvürü verdiyi zaman kim? sualına da cavab olur: məs.:
üçüncü yaxşı oxuyur.
Fikrimizcə, sıra sayları semantik məna tutumuna görə isimlərlə sifətlər arasında orta bir mövqe tutur, yəni bir tərəfdən sifətlərin, digər tərəfdən isimlərin xüsusiyyətləri ilə uyğunlaşır.
Riyazi yazılarda sıra saylarını rum rəqəmləri əvəz edir. Tarixən bu rəqəmlərin
mənşəyi daha qədimdir, bunlar ilk yaranan rəqəmlər hesab olunur. Rum rəqəmlərinin ifadəsi üçün cəmi yeddi işarədən istifadə olunur:
I - 1, V-5, X-10, L-50, S-100, D-500, M-1000. Qalan rum rəqəmləri bu yeddi
işarənin müxtəlif şəkildə kombinasiyası nəticəsində düzəlir.
3.Bölgü sayları
Əşyaların təkrar hissələrini bildirir. Sayın bu növü istər Azərbaycan dilinin tarixində, istər onun müasir dövründə və istərsə də başqa türk dillərində (türk, tatar,
başqırd və s.) işlənir. Lakin belə sayların yaranma üsulları bu və ya başqa şəkildə
müxtəlifdir. Azərbaycan dilində bölgü sayları sözlərin təkrarı ilə əmələ gəlir. Məsələn, bir-bir, iki-iki, üç-üç, dörd-dörd və s. Bəzən eyni cümlədə eyni say (miqdar, bəzən də qeyri-müəyyən) təkrar edilir, yəni paralel işlənir. Nəticədə qrammatik simmetriya yaranır. Belə cümlələrin semantikasında bölüşdürmə, bölgü mənası aydınca
hiss olunur:
1. İnsan var ki, təvəllüdü, vəfatı bəlli, ömür sürüb, beş günü dərd, beşi təsəlli
(R.Rza).
2. Onun min səsi, min də rəngi var, gözəllik incəldər duyğuları da (B.Vahabzadə).
4. Qeyri-müəyyən və ya təxmini say.
Sayın bu növü öz leksik və qrammatik əlamətlərinə görə sayların konkret
miqdarını deyil, onların qeyri-müəyyən və ya təxminliyini bildirir. Müasir Azərbaycan dilində sayın bu növü müxtəlif üsullarla əmələ gəlir:
a) az, çox, xeyli sözlərinin isimlərdən əvvəl işlənməsi ilə düzələnlər: məs.: az
(adam), iclasda az adam vardı. Mitinqdə çox adam toplaşmışdı. Klubda xeyli adam
vardı.
b) miqdar saylarına əlavə olunan -lar, -lər, cəm şəkilçisindən sonra -ca, -cə və
-la, -lə şəkilçilərinin artırılması ilə düzələnlər: məs.: yüzlərcə, minlərcə, onlarca kitabxanada yüzlərcə kitab vardır.
v) miqdar saylarının yan-yana gələrək təkrarlaşması ilə əmələ gələnlər: məs.:
Nədənsə bu gün bulvarda əlli-altmış adam vardı.
Qeyri-müəyyən kəmiyyət bildirən sözlərin (az, çox, xeyli, bir qədər, o qədər,
nə qədər, filan) aşağıdakı vəzifələri vardır:
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a) Bütün qeyri-müəyyən kəmiyyət bildirən sözlər əşyanın qeyri-müəyyən
miqdarını bildirir: məs.: çox kitab, az kitab, xeyli kitab və s.
Bunlar iş və hərəkət bildirən sözlərin qarşısında iş və hərəkətin qeyri-müəyyən kəmiyyətini bildirir. Məs.: çox danışdı, az danışdı, xeyli danışdı və s.
v) Bunlar sifətlərin qarşısında işlənərək onların təyinlik dərəcələrini artırıb və
azalda bilər. Məs.: çox yaxşı, az yaxşı, xeyli yaxşı.
q) Bunlar çox sözünün əvvəlində işlənib, onun qeyri-müəyyən kəmiyyətini artırır. Məs.: çox-çox, az-az, az çox, xeyli çox, bir qədər çox.
ğ) Bunlar az sözünün əvvəlində işlənib, onun qeyri-müəyyən kəmiyyətini
azaldır. Məs.: çox az, az-az, xeyli az, bir qədər və s.
d) Bir sözü çox, az, bu qədər, o qədər sözləri ilə hər sözü isə nə qədər sözü ilə
işlənərək qeyri-müəyyənlik məzmunu daha da artırır. Məs.: bir çox bir az, bir xeyli
az və s.
5. Kəsr sayları
Mənşə etibarilə miqdar saylarından əmələ gələn kəsr sayları əşyanın bütövünün
hissələrini bildirir. K ə s r sayları Azərbaycan dilində i k i yolla əmələ gəlir:
1) Çoxluq bildirən say (məxrəc) ismin yerlik və çıxışlıq halının şəkilçilərindən birini qəbul edir, adlıq bildirən (surət) say isə şəkilçisiz işlənərək kəsr sayları
düzəldir: məs.: onda beş, beşdə üç, ikidə bir və s.
2) Çoxluq bildirən say ismin yiyəlik halını, azlıq bildirən say isə nisbət səkilçilərini qəbul edərək düzəlir: beşin üçü, üçün ikisi və s.
Sayların substantivləşməsi
Azərbaycan dilində nitq hissələri içərisində isim mühüm yer tutur. İsim nitq
hissəsinin daha da zənginləşməsində başqa nitq hissələri ilə yanaşı, saylar da mühüm rol oynayır. Azərbaycan dilində sayların müstəqil işlənməsi geniş yayılmışdır.
Bu halda saylar demək olar ki, əsas mənalarını saxlamaqla özünün bəzi xüsusiyyətlərini itirir, yəni özündən sonra gələn sözün də (kəmiyyətcə təyin etdiyi sözün də)
varlığını özündə əks etdirir. Yəni say isimlər kimi dəyişir: kəmiyyət, mənsubiyyət
və hal şəkilçilərini qəbul edə bilir. Məs.: 1. Bir adam dördünün işini görür.
(M.Hüseyn); O surəti yetmiş beşə, sonra yetmişə endirirdi. (T.Əfəndiyev); Vicdan
milyarddan qiymətlidir. (S.Rəhimov).
Saylarm bəzi üslub xüsusiyyətləri. Azərbaycan dilində belə bir qayda vardır
ki, saylardan (xüsusən miqdar saylarından) sonra gələn söz cəm şəkilçisi qəbul
etmir. Məsələn, beş tələbə, on adam əvəzinə beş tələbələr, on adamlar işlənmir.
Qeyd etmək lazımdır ki, saylardan sonra gələn söz bəzi hallarda müxtəlif şərait, məqamlarla əlaqədar olaraq cəm şəkilçisi qəbul edə bilir.
Bədii əsərlərdə, xüsusilə klassiklərin əsərlərində bəzi hallarda (əsasən surətlərin dilində) miqdar sayından sonra gələn isim cəm şəkilçisi qəbul edir. Bu bütövün
ayrı-ayrı hissələrini nəzərə çarpdırmaq məqsədini güdür. Məs.:
1) Rüstəm bəyi görüm iki gözlərindən olsun. (N.Vəzirov).
2) İçəri şəhərdə iki otaqları vardı. (Anar).
Aşağıdakı məqamlarda da miqdar sayından sonra gələn söz cəm şəkilçisi qəbul edə bilir:
1. Miqdar sayı həmcins olduqda. Məs.: İmtahanları dörd və beş qiymətlərlə
başa çatdıraq.
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2. Miqdar sayı yuvarlaq say mənasını daşıyır, bütövün hissələri qabarıq nəzərə çarpdırılır. bir növ obrazlı ifadə yaranır: məs.:
Bakı milyon işıqları ilə göz qırpırdı. (Ə.Məmmədxanlı).
“Bəzən mübaliğə çalarlığını artırmaq üçün min illər, milyon illər, neçə onillər
kimi ifadələrin işlənməsinə də yol verilir” (2, 223)
Hələ yüz illər bundan əvvəl Paris cıdırlarında ad almış Qarabağ atlarında izzəti nəfs heyrətli dərəcədə güclüdür. (İ.Əfəndiyev).
Göstərdiyimiz misalda “yüz illər” birləşməsi də bu qəbildəndir.
3. Miqdar sayı qeyri-müəyyən kəmiyyət və zaman anlayışını bildirir. Məs.: a)
Axşam saat doqquz radələrində məşğələmdən mənzilimə qayıdırdım. (S.Hüseyn)
b) Gecə saat on iki radələri idi. (A.Şaiq)
Bəzi hallarda sıra saylarından sonra gələn sözlər də cəm şəkilçisi qəbul edə
bilir:
1. Zaman, əşya və hadisənin paralelliyi bildirildikdə. Məs.:
a) Birinci günlər Yaqut qızdırma içində sayıqlayırdı. (Ə.Məmmədxanlı)
b) İyirminci illərdə bütün mahala səs salan qaçaq Aslan igid olsa da,
namərd adam idi. (İ.Əfəndiyev)
2. Birləşmənin birinci tərəfindən sıra sayları həmcins olduqda. Məs.:
a) Yeni bağ birinci, üçüncü və beşinci mikrorayonların istirahət yerinə
çevriləcəkdir. (“Bakı” qəzeti)
Qeyri-müəyyən saylardan sonra gələn sözlər cəm şəkilçisi ilə daha çox işlənə
bilir:
a) Müharibə illərində çox ölkələr, çox vilayətlər gəzmişdim, çox şəhərlərdə,
kəndlərdə olmuşdum. (H.Mehdiyev )
Sayköklü sözlər
Dilin lüğət tərkibinin artması, genişlənməsi və zənginləşməsində sayların
özünəməxsus və mühüm rolu vardır. Belə ki, dilimizin lüğət fonduna daxil olan və
leksikanın xüsusi bir qrupunu təşkil edən saylardan külli miqdarda yeni sözlər
yaranır. Bunlara ona görə sayköklü sözlər deyilir ki, onların əmələ gəlməsində
saylar əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Sayköklü sözlərin bir qismi düzəltmə, bir
qismi isə mürəkkəb sözlərdən ibarətdir.
Sayköklü düzəltmə sözlər: Birlik, ikilik, üçlük, yeddilik, otuzluq, yüzlük,
çoxluq, azlıq, birincilik, bircə, birgə, birdən, birdəncə, birlikdə, üçlükdə, ikilikdə,
birləşmək, birləşdirmə, çoxdankı, çoxalmaq, azalmaq, azca, azacıq, ikili, milyonçu,
milyoner, onminçilər və s.
1.Kiçicik suala, yaxud xahişə bu üçlük cavab vermirdi. (T.Əfəndiyev)
1. Hökumət ikili mövqe tutmuşdu. (“SSRİ tarixi” kitabı)
2. Tavadan asılmış otuzluq lampa sağa-sola gedib ləngərləndi. (İ.Şıxlı)
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Резюме
В статье исследуются стилистические особенности числительных в
Азербайджанском языке. Автор в основном останавливается на одном из трех
лексико-грамматическом разряде числительных – на количественных числительных и показывает что, количественным числительным присущи такие
значения, как количественно-числовое значение.
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Stylistic features of numerals
Summary
In article stylistic features of numerals in the Azerbaijani language are investigated. The author generally stops on one of three lexical and grammatical category
of numerals – on cardinal numbers and shows that, such values, as quantitative and
numerical value are inherent in cardinal numbers.
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института имени Ажинияза
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «МАТЬ/АНА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
КАРАКАЛПАКСКОГО ПОЭТА И.ЮСУПОВА
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Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, лингвокультурология, национальная культура и менталитет
Когнитивная лингвистика является одним из актуальных направлений,
которое занимает прочное место в современном языкознании. Под влиянием
когнитивной лингвистики на стыке лингвистики и культурологии сформировалось ещё одно направление – лингвокультурология, «наука, исследующая
проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке»
[5,27]. В последнее время появилось много работ, посвящённых изучению
языка в его соотношении с культурой [6]. Концепт является базовым понятием когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и лингвоконцептологии. Термин «концепт» был впервые использован С.А.Аскольдовым-Алексеевым в 1928 году в его работе «Концепт и слово» [2,267]. Концепт определяется как многомерный конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нём. Концептам присущ идеальный, абстрактный, обощённый характер. Ряд лингвистов подчёркивает идеальный характер концепта: концепт –
это «объект из мира «идеальное», имеющий имя и представления о человеке в
мире «действительность» [4,58].
Согласно Н.Д.Арутюновой, концепты – понятия обыденной, практической философии, возникающие в результате взаимодействия таких факторов,
как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный
опыт и образы искусства, ощущения и системы ценностей [1,3].
Объектом настоящей статьи является концепт «Мать», рассматриваемый
в рамках многих научных направлений гуманитарных дисциплин, в том числе
и лингвистики. В каждой лингвокультуре несомненно имеются только ей
присущие значения, что имеет отражение как в устройстве социально-культурной жизни, так и в языке. Каждый народ отображает и воспринимает мир
сквозь призму своей национальной культуры и менталитета, что обусловлено
тем, что «каждая цивилизация, социальная система характеризуется своим
способом восприятия мира» [5,49].
Концепт «Мать» - один из наиболее значимых лингвокультурных концептов для любого языка и он включён в список универсальных человеческих
понятий. В последнее время появилось много работ, посвящённых изучению
концепта «Мать» на материале различных языков, но всё ещё недостаточно
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работ в сравнительной типологии, а также на материале каракалпакского
языка.
Образ матери как важнейший элемент культуры многократно описан в
художественной литературе. Концепт «Мать» в переводе на каракалпакский
язык передаётся словом «Ана». Образ женщины-матери, хранительницы домашнего очага, воплощающей в себе такие качества как заботливость, доброту, любовь и красоту, занимает особое место в произведениях каракалпакского поэта И.Юсупова. В стихотворении «Ана» концепт «Мать» понимается как
женщина, дающая жизнь человеку, женщина, имеющая детей и заботящаяся о
них. Рассмотрим следующие примеры из произведения «Ана»:
Жаралғансаң мени жаратыў ушын,
Дүньяға тиришилик таратыў ушын
Мен деп үйқы көрмей таң атыў ушын
Дүньяға келгенсең өзиң, анажан.
Ақ сүтиңди қарыстырып қаныңа
Ҳəўлетип көтердиң алақаныңа
Ақшам ақ бесикти қойып жаныңа,
Түн үйқыңды төрт бөлгенсең анажан.
Сен мийўалы дарақ, мендур жемисиң,
Бойларымды көрсең питер кемисиң
Ҳəр бир алған ғанийбетли дем ушын,
Мəңги мийнетдарман саған, анажан (Ана, с.120)
Образ женщины-матери раскрывается также в стихотворениях «Бала
емизип өтырған ҳаялға», «Аўыл, аўыл!», «Тəжирийбе тамшылары», «Ана
жүреги»:
1.
Дилбарым деп қушайын десем,
Айбынаман аналығыңнан
Периште боп ушайын десең
Жерде жетим қалардай адам (Бала емизип өтырған ҳаялға, с.128).
2.
Анам туўып, ҳəйиў айтып,
Сөйлеп жүрип тил үйреткен
Умытарман өны кəйтип,
Ес билдирип, адам еткен ! (Аўыл, аўыл! с.218).
По словам известного лингвиста Лакоффа концепт «Мать» характеризуется соединением различных моделей материнства, включающих: рождение, генетическое отношение, воспитание, брак и генеалогию. Рассмотрим
ещё отрывки, в которых концепт «Мать/Ана» - это источник тепла, защиты,
заботы, доброты и любви:
1.
Астан-гестен өйнап болса балалар,
Ҳəр затты өрнына қояр аналар
Сөл сыяқлы, кимлер дана, ким шала,Уақыт бəрин өрны өрнына қояр… (Тəжирийбе тамшылары, с.248).
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2.

Ана кирпик болса, перзент көз болар
Перзент- кептер, ана- зер гүмбез болар
«Аналық ҳақыны толық өтерим»Деген гəп кеңеўсиз қурғақ сөз болар. (Тəжирийбе тамшылары, с.258).
3. Атам саған азаматлық жан берип,
Анам саған мийрим сүтин тамызған (Ана тилиме, с.115).
Как видно из приведённых примеров в лингвокультуре каракалпаков,
как и у других народов, материнство коннотируется положительно. Слово
«Мать/Ана» часто используется в паре со словами «бала», «перзент», «ата».
Использование метафоры в описании матери и ребёнка (ана- кирпик, перзенткөз; ана- зер гүмбез, перзент- кептер) помогает ярко раскрыть образ матери.
В каракалпакском языке концепт «Мать» передаётся не только словом
«ана», но также и такими словами как «апа», «шеше». Например в следующих отрывках из произведений «Өмирзая жулдызы», «Пазыйлет»:
1. Еситкендей апасы жоқ сорлының,
Қызын ҳəмде емизиўли бир улын
Қалдырып көз жумған əрманлы анна,
Билсе еди өгей шеше қорлығын. (Өмирзая жулдызы, с.332).
2. Дос яранлар үйли-үйине тарасып,
Өзиң менен өзиң қалар гезиң бар
Баллар жəне «апам» десип жыласып,
Жүректи қыйқалап атқан сезим бар. (Пазыйлет, с.234).
Помимо описания матери как социально-биологического объекта, образ матери и понятие материнства передаются в произведениях поэта как мифологический и сокральный аспекты реализации. Как видно из следующего
отрывка, для каракалпакской культурной традиции характерно отождест-вление родной матери и матери-земли: культ земли непосредственно связан с
культом предков и плодородия:
Қайта қурыў қəбилети
Жер-анада мол болады
Аз ғана жыл сабыр етиң
Бул жер еле зор болады (Бул жер еле зор болады, с.302).
Базовая лексема «Мать/Ана» используется не только в своём основном
значении, но она часто используется в произведениях И.Юсупова в своих
периферийных значениях в сочетаниях на уровне слова и словосочетания,
формируя новые смыслы: жер-ана (мать-земля), ана-Уатан (Родина-мать), анатəбият (природа-мать), тарийх-ана (мать-история), ана жүреги (материнское
сердце), ана сезими (материнское чувство), ана тил (родной язык). Обратимся
к примерам:
1. Уллы Уатан ҳəммесиниң анасы,
Бир бахытлы үйдиң перзенти олар (Миллионбай Азаматқа, с.277).
2.
Тарийх-ана таза заманға жетип,
Жаңаша жасаўдың жолын гөзлеген (Жылқы жылына, с.338).
3.
Ана тилим, сен басқадан айырмам
Сен турғанда мен де əдеўир шайырман
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Сонша қатал сүргинлерде жоғалмай,
Бул күнлерге жеткениңе қайылман (Ана тилиме, с. 116).
Из приведённых примеров мы видим, что сочетание концепта
«Мать/Ана» с другими словами образует словосочетания, значения которых
совпадают в русском и каракалпакском языках.
Анализ концепта «Мать/Ана» в произведениях И.Юсупова показывает,
что часть лексики составляют атрибутивно-оценочные номинации женщиныматери, которые содержат информацию ценностного характера, дающую
оценку матери. Это такие атрибутивные словосочетания как : кəҳарман ана,
ана-байғус, əзийз ҳаял, арыў ҳаял, гөззал ҳаял и другие. В оценке матери часто
используется не только лексема «ана», но и слово «ҳаял»:
1. Уллары –жигиттиң шери дер едим,
Қызларымыз өмир гүли дер едим,
Қарақалпақстан деген бул елди
Қаҳарман аналар ели дер едим (Миллионбай Азаматқа, с.277).
2.
Ҳəр перзент өмирдиң өз орнын таўсын
Əзийз аналарға раҳмет жаўсын (Миллионбай Азаматқа, с.279)
3.
Арыў ҳаял қарсысында
Дизе бүгип, басын ийген
Рыцардай түскен сынға
Өтинемен, өмир сеннен (Тилек, с. 210)
Концепт «Мать/Ана» имеет высокую семантическую валентность, т.е.
способность сочетаться с другими словами.
Таким образом, в результате дефиниционного и компонентного анализа
концепта «Мать/Ана» в поэтическитх произведениях И.Юсупова, можно
сделать следующие выводы:
С одной стороны, концепт «Мать» является ключевым понятием в лингвокультуре разных народов и языков, с другой стороны, этот концепт является
социально и культурно значимым концептом, так как в нём отражены оценочные представления каждого этноса. Это ещё раз подтверждает точку зрения
Григорьевой о том, что «концепт- ментальное национально-специфическое
образование», «концепт- это единица ментальной информации» [4,82]. Исследование показало, что несмотря на то, что концепт «Мать» универсален, он
имеет значения, включающие в себя обычаи, традиции, верования, нравственные устои, правила и другие нормы, которые связаны с заботой о детях и их
воспитанием, характерные для каждой культуры.
Изучение концепта «Мать/Ана» в произведениях известного каракалпакского поэта показывает высокую значимость этого концепта для каракалпакской лингвокультуры.
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Когда язык пытается отобразить в себе разнообразия вселенной соответственно реальной действительности, в такой ситуации появляется необходимость отобразить для языка субстанцию и признаки, присущие всему миру.
Иначе нарушатся взаимоотношения человека и вселенной. В языке отображаются не только элементы материального характера, но также и элементы
идеального мира. Одной из актуальных задач узбекского языкознания является изучение номинации действительности, которая не обладает материальным
характером.
Среди лингвистических объектов абстрактное имя занимает особое место.
Оно постоянно привлекает к себе внимание исследователей, однако по сей день
оно не охвачено единым взглядом во всех своих свойствах и проявлениях. Одной
из причин этому является многоликость и неоднородность термина "абстрактное
имя". Существование в языке абстрактных слов, которые отражают понятия
нематериального характера, есть не что иное, как продукт абстракции, сформированный на начальном этапе развития мышления человека, в частности,
является продуктом аналитической абстракции. развитии языка отображается
цивилизация человечества, уровень формирования интеллектуального мышления людей[1, c.45]. Люди, прежде всего, познали мир через органы чувств.
Несмотря на то, что познание мира через чувственное восприятие является
достижением человечества и одной из необходимых его потребностей, еще на
ранней стадии социального общества при познании мира и себя были заметны его недостатки. Для тщательного изучения сущности, отношения вещей и
явлений необходимо изучать определенный признак или связь предмета раздельно, мысленно вычленив их от вещи. Таким образом, появляется сложная
форма познания, интеллектуальное познание, в частности, абстракция.
Абстракция – это мысленное вычленение какого-нибудь признака из целостного предмета и образование нового понятия, как самостоятельного. В объективном мире нельзя отделить признак или связь от предмета, но часть можно
отделить от целого. Практическим образом вычленение может происходить в
пространстве, у абстракции же нет свойства локализованности. Например, как
практически, так и мысленно можно отделить от дерева ветку, от ветки лист.
То есть, в объективной действительности существуют и дерево, и ветка, и
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лист, а также есть и названия для их выражения. В абстракции подобное отделение невозможно. Так, практическим образом невозможно отделить от человека ум или дружбу, от цветка – красоту, от снега – белый цвет. Такое вычленение, т.е. абстракция, является продуктом наблюдений человека. Хотя в объективном мире такие признаки и отношения, как ум, дружба, красота, белизна отдельно не существуют, в результате абстракции в сознании членов общества данные признаки и отношения вычленяются из предмета и формируются как отдельные понятия. Для этих абстрактных понятий носители
языка используют другие названия. Таким образом, в языке начинаются формироваться абстрактные имена. Историческое развитие узбекского языка, показывает, что общетюркская лексика, в основном, состояла из слов с конкретным значением, абстрактные слова встречались в небольшом количестве. Существующие в современном узбекском языке абстрактные имена, в основном,
заимствованы из арабского языка. Это свидетельствует о том, что лексика начальной стадии развития узбекского языка пополнялась за счет конкретных
слов, лексика же более позднего периода обогащалась за счет заимствования
абстрактных слов.
Следует отметить, что независимо от выражения конкретного или
абстрактного понятия каждое слово содержит в себе абстракцию. В основе
противопоставления абстрактных и конкретных слов лежат результаты обобщающей и изолирующей абстракции. Конкретные имена называют понятия,
сформированные на основе признаков и свойств, появившихся в результате
абстракции. В обобщающей абстракции в одном понятии несхожие признаки
не берутся во внимание. А абстрактные имена, отделяясь от объекта, называют свойства, отношения или состояния как отдельные предметы. Это результат изолирующей абстракции. Для изолирующей абстракции характерно
отвлечение некоторых свойств и отношений изучаемых предметов и рассмотрение их как индивидуальных, самостоятельных объектов. Таковы, напр.,
гўзаллик «красота», қувонч «радость», бахт «счастье», онг «сознание», севги
«любовь», бахиллик «ненависть». Во всех этих примерах конкретное свойство,
присущее реальным предметам, рассматривается как самостоятельный абстрактный объект. Изолирующая абстракция – это процесс отвлечения определенного признака или отношения от предмета или от других признаков. В
результате этого вида абстракции появляется «абстрактный предмет», и слова,
называющие такие понятия, в языкознании называются абстрактными именами: типа красота, твердость. Это различие особое, которое заключается в том,
что отвлеченные признаки отношения мысленно опредмечиваются, понимаются
как отдельный предмет вне материального носителя [2, c. 20-21]. Когда в языкознании речь идет об абстрактных словах, то прежде всего анализируются их отличия от конкретных слов. Специфические особенности, присущие только абстрактным словам, изучаются отдельно. Одной из актуальных задач узбекского
языкознания является разграничение абстрактных слов на основе важных специфических свойств и признаков. По сей день, среди ученых по данному вопросу нет единого мнения, свидетельством этому могут служить противоречивые
высказывания и утверждения, которые встречаются в различных научных исследованиях и учебной литературе. В узбекском языкознании целесообразно раз283
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деление абстрактных имен не как лексико-грамматическая группа имени существительного, а как смысловая группа. Т.к. абстрактные имена отличаются от конкретных имен не по грамматическим признакам, а по специфическим особенностям их семантики. В данной статье абстрактные имена будут исследованы не
как составная часть имени существительного, а как отдельная самостоятельная
лексико-грамматическая группа абстрактных слов, которая в лексике узбекского
языка образовалась благодаря своим специфическим свойствам. В связи с этим в
статье ставятся конкретные цели: определить статус абстрактного имени в отношении к его антиподу — имени конкретному; специфичность абстрактных слов по
отношению к понятию, а также осмыслить особенности семантической структуры
абстрактных имен. Изучение специфичности абстрактных имен необходимо проводить в оппозиции с конкретными именами, т.к. абстрактные и конкретные имена разделяются на основе дихотомии абстрактность/конкретность. В семантике
абстрактных и конкретных имен имеются специфические и отличительные особенности, которые обладают определительным значением. Однако есть еще и другая сторона, противопоставление между этими двумя единицами доходят до семантики, даже до номинации, до различия номинативной реальной действительности. Номинативное различие действительности отражается в номинации, номинативное различие в семантике, семантическое различие в свою очередь находит
свое отражение в грамматических особенностях. В сути понятий конкретных имен
обобщается класс определенных вещей и событий, а в абстрактных понятиях
обобщаются отдельные свойства вещей и явлений, отношения. Называемая
конкретными именами действительность существует в определенном континууме,
обладает материальностью. Она состоит из целостности составных частей и
свойств, является классом реальных предметов, которые распознаются органами
чувств. Например, понятие называемое «дом», олицетворяется как класс зданий,
существующий в определенном месте, предназначенный для жилья, состоящий из
своеобразных особенностей и составных частей, его можно видеть и трогать. В
сути понятий абстрактных имен обобщаются не сами вещи и явления, а их определенные свойства, отношения отделяются от носителя, становятся отдельной субстанцией. Как отмечал Ю.В. Ивлев: "Конкретными называются понятия, в которых обобщены сами предметы, существующие в универсуме рассуждения.
Абстрактными — те, в которых обобщены отдельные стороны, свойства, отношения предметов, существующих в универсуме”.[3, c.35] Называемые абстрактными именами сущности в реальном мире не существуют отдельно (отдельно
от носителя). Например, в понятии мечта «орзу» определенное умственно-психическое состояние человека обобщается отдельно от человека как самостоятельная
субстанция. Но в объективном мире такой субстанции как мечта не существует,
она не обладает материальностью, локальностью, не воспринимается органами
чувств. Называемые абстрактными именами сущности умственно осознаются,
мыслятся.
Абстрактные имена есть результат самого высокой формы умственной
деятельности человека, является продуктом процесса обобщения, опредмечивания в мышлении сущностей, которые в реальном мире не существуют в виде
предмета. Л.О. Чернейко отмечает: «Диалектика конкретного и абстрактного является базовым принципом существования абстрактного субстантива в контину284
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уме сознания и речи».[6, c.8] Итак, конкретные имена называют по природе существующие, т.е. онтологические объекты, а абстрактные имена называют
гносеологическую сущность, которая является продуктом ума человека и
существует не в реальном мире, а в идеальном мире, в мысли, в сознании. Несомненно, то что под отображающимися абстрактными понятиями типа онг
«сознание», ҳаёл «воображение», уят « стыд», виждон «совесть», билим
«знание» существует субстанция.
Конкретные имена называют материальный мир, а абстрактные имена
идеальный мир. При этом сама действительность неоднородна, и наряду с материальной, телесной субстанцией есть субстанция идеальная, не менее действительная, чем первая [6, c.49]. Материальный мир и его элементы обладают континуумом места, формой, границами формы, времени, мы их видим, чувствуем, ощущаем при помощи пяти органов чувств. Идеальный мир и его элементы не имеют
формы, их нельзя увидеть, потрогать. Если в первом случае говорим о чувственном восприятии, то здесь речь идет о умственном восприятии. Одним словом, конкретные имена называют определенные вещи, имеющие свою форму, называют
предмет целиком или его отдельные части как целостные (дарахт «дерево», шох
«ветка», барг «лист»). С точки зрения лингвистики, в их семантической структуре
имеется сема «предмет». Абстрактные имена называют не сам предмет, вещь или
его часть, а свойство, качество, признак, состояние, отношение вычленив их из
предмета (гўзаллик «красота» – признак цветка, бахт «счастье» – состояние
человека). Конечно, в материальном мире качество или отношение напрямую не
отделяются от предмета и не обладают формой. Весь процесс является
результатом сознания, интеллектуального познания человека. В семантической
структуре абстрактных имен сема «предмет» отсутствует.
Изучая семантические разграничения абстрактных и конкретных имен,
вкратце остановится на специфических семантических особенностях, которые
различают абстрактные имена от конкретных.
І. Специфика абстрактных имен с точки зрения референциальной
онтологии, абстрактные имена называют гносеологические объекты.
Сущности, называемые данными словами есть, не что иное, как продукт сознания
человека, его мышления и языка. Конкретные имена образующие антиномию с
абстрактными называют онтологические вещи типа «кроме нас», «до нас»,
«издревле», «существует по природе».
ІІ. Специфика абстрактных имен по видам понятий. Абстрактные имена
называют абстрактные понятия, но для этого необходимо, чтобы дынное понятие
обладало отвлеченным характером. Когда речь идет об отвлеченности, следует отметить, операция отвлечения составляет основу явления абстракции и встречается
во всех ее видах. В обобщающей абстракции у нескольких вещей или явлений, которые относятся к одному типу, вычленяется общая сторона. Например, обобщение, отвлечение от индивидуальных свойств предметов, явлений характеризует и имена типа чинор «чинар», терак «тополь», қайрағоч «карагач» и имена
типа ўсимлик «растение», «бытие». Во всех этих случаях тип обобщаемых
предметов один — это предметы действительные, реальные и материальные, а
характер обобщения их разный: существуют Ч1, Ч2... Чn — это чинор «чинар»;
существуют Т1, Т2... Тn, К1, К2... Кn и т.д. — это дарахт «дерево». Таким
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образом происходит обобщение всех объектов типа чинор «чинар», терак
«тополь», қайрағоч «карагач», выделяется самый общий признак, остальные
дифференциальные признаки исчезают с поля зрения. Также еще существуют
Л1, Л2...Лn — это тюльпан «лола». Но Ч2... Чn , Т1, Т2... Тn, К1, К2... Кn, Л1,
Л2...Лn имеют нечто общее в своем облике, поскольку являются природной
вариацией (видом) чего-то единого, что мышление обозначило как “род”, а
узбекский язык — словом ўсимлик «растение». Словом борлиқ «бытие»
обозначается только один признак всех вещей, что они суть, существуют.
Следует подчеркнуть, что у обобщающей абстракции, хотя и есть отвлечение,
оно служит для обобщения. В изолирующее абстракции определенное
свойство объекта, на которое нужно обратить внимание, вычленяясь от
носителя, рассматривается как отдельный объект: высота от тополя, красота
от цветка, белизна от снега и др. Например, понятие «человек» состоит из
определенных совокупностей признаков: «живое существо», «обладает разумом», «общественный». Мышление может из подобных признаков вывести
отдельную субстанцию «сознательность». Однако выделенный признак не существует отдельно от сознания и языка как субстанция, т.к. без носителя знака этот признак в объективной реальности не существует.
ΙΙΙ. Специфические особенности семантической структуры абстрактных
имен.
1. Специфика семантического состава по объему понятия.
В семантической структуре абстрактных имен денотативные и сигнификативные отношения значений различаются от конкретных имен. Если же конкретная лексика включает в себя имена с денотативными (имена существительные,
термины) и денотативно-сигнификативными значениями, то абстрактная лексика
состоит из имен с сигнификативными и сигнификативно-денотативными значениями [5, c. 107]. Конкретные имена (кроме собственных имен существительных) в семантическом отношении являются самыми совершенными лексическими
единицами, в них есть и денотативные, и сигнификативные значения. В семантике
конкретных имен денотат имеет первичное значение, основываясь на важных признаках денотата формируется сигнификат. Таким образом, конкретные имена называются именами с денотативно-сигнификативными значениями [5, c.132]. В
конкретных именах общее значение знака состоит из денотативных
(предметных) и сигнификативных (понятийных) значений, которые в одно и
то же время выражают реальную действительность и понятийное содержание.
Исходя из этого, семантическую структуру предметно-понятийных основ
конкретных имен можно определенно разделить на денотативные (внешние
признаки предмета) и сигнификативные (его признаки) компоненты. В
семантическом составе абстрактных имен отношения денотативных
и
сигнификативных значений спорны, по данному вопросу нет единого мнения. Так
в некоторые исследователи считают, что абстрактные имена непосредственно не
связаны с реальными объектами, они обладают только сигнификативными
значениями [7]. Другая же группа ученых считает, что в абстрактных именах есть
и денотативные и сигнификативные значения. Сигнификативные значении по
отношению к денотативным находятся в главенствующей позиции [1, c.7678]. В исследованиях третей группы авторы считают, что абстрактная лексика
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состоит из имен с сигнификативным (сознание, мышление, счастье) и сигнификативно-денотативным (белизна, болезнь, красота) значениями [5, c.134]. В любом виде в семантической структуре абстрактных имен преобладает сигнификативное значение. Если же абстракные имена связаны с объективной действительностью не прямо, а косвенно, то в зависимости от степени этой связи можно говорить о наличии/отсутствии денотативного значения. Другими словами, абстрактные имена называют признаки и отношения отвлеченные от объекта, и определяют в семантической структуре наличие/отсутствие степени отвлечения денотативного значения. Например, степень отвлечения слова ақл «ум» отличается от
отвлеченности слова гўзаллик «красота», т.е. отличаются степенью абстракции. Слово ақл «ум» выражает «руководить действительностью, отображение
мира мозгом человека и отношение личности к действительности» и понимается
только сознательно. Данное понятие мы не можем познать через органы чувств: у
него нет ни вида, ни формы, ни запаха, ни цвета. А гўзаллик «красоту» мы можем
увидеть: смотри, какая вокруг красота. И поэтому степень абстракции слова ақл
«ум» по сравнению со словом гўзаллик «красота» намного выше. Слово ақл «ум»
обладает сигнификативным значением, а слово гўзаллик «красота» сигнификативно-денотативным значением.
Следовательно, в семантической структуре абстрактных имен главенствующую позицию занимает сигнификативное значение.
2. Специфика семантической структуры, основанной на понятийном
содержании.
Различия в семантической структуре компонентов, основанных на понятийном содержании абстрактных и конкретных слов намного ярко выражена. На основе это фактора можно легко разделить абстрактные и конкретные значения.
Конкретные имена называют определенную вещь, которая имеет свою форму или
предмет целиком или его часть как целостный (дерево, ветка, лист) благодаря тому, что в их семантической структуре имеется архисема «предмет». Абстрактные
имена же называют не сам объект или его часть, а его действие, состояние, особенность, качество, отношение вычленив их из предмета (красота - признак цветка,
счастье - состояние человека). Итак, в семантической структуре абстрактных имен
семы «предмет» нет, но имеется сема типа: «действие» (игра, поиск), «состояние»
(болезнь мир), «свойство» и «признак» (красота, чистота), «отношение» (дружба,
жестокость, неравенство). Для конкретных и абстрактных существительных
лексем сема «предмет» является дифференциально-семантическим элементом, в
этой ситуации мы наблюдаем грамматическую и семантическую непропорциональность. В названиях абстрактных и конкретных имен различия существуют не только в архисемах, но также и в скрытых семах. Они основываются на различии сигнификативных признаков денотативной и понятийной сущностях конкретных объектов. Если же конкретные имена обладают постоянным материальным
денотатом, у абстрактных же имен они отсутствуют. Ч.У. Моррис разграничивает
термины “денотат” и “десигнат”. “Когда объект референции реально
существует, этот объект является денотатом, а имя “обозначает” этот объект.
”[4, c.41]. И поэтому абстрактные имена, в отличие от конкретных, не могут
имеет денотат. Суть, обозначаемая абстрактным именем можно обозначить
термином “десигнат”. “Десигнат”– это “класс объектов, к которым применим
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знак”[4,c.41]. По отношению к знаку десигнат является означаемым. Известно, что абстрактные имена в десигнате отражают не материальную, а идеальную суть. Когда речь идет о семантической структуре, то следует отметить,
что в семантической структуре конкретных имен существует часть значения
«материальный». Хотя эта сема в семантической структуре так отчетливо не
видна, она может быть в составе архисемы «предмет» в форме семы или в
качестве потенциальной семы. Т.к. всякий предмет обладает материальностью. В семантической структуре абстрактных имен отчетливо или скрытно существует сема «нематериальный», она имеется в составе другой семы.
Еще одна из особенностей абстрактных имен состоит в том, что у них,
находясь в семантических отношениях с другими лексическими единицами,
отчетливо наблюдается антонимические отношения, а партонимические отношения отсутствуют.
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The semantic analysis of abstract names in the Uzbek language
Summary
Abstract names in the Uzbek language called abstract consept. In the semantic
structure of abstract names dominant position is significative meaning. In the abstract names semes "subject" is not, but there is seme like "action", "state", "property" and "sign", "attitude". They clearly observed antonimicheskie relations and
relations partonimicheskie missing.
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Özbək dilində mücərrəd adların semantik təhlili
Xülasə
Məqalə özbək dilində mücərrəd adların semantik təhlilinə həsr edilmişdir.
Məqalədə konkret məqsədlər qoyulur: mücərrəd adların statusunun, həmçinin mücərrəd adların özünəməxsusluqlarını müəyyənləşdirilməsi və semantik təhlili.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ В 20-30-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА
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Лингвистически-функциональная сторона
звуков речи считается
объектом исследования фонологии. Несмотря на то, что фонология в 20-30-ые
годы ХХ века ещё не была сформирована в качестве теоретической науки, под
влиянием русских тюркологов Е.Д.Поливанова, К.К.Юдахина, И.И.Зарубина,
П.Е.Кузнецова, А.К.Боровкова, А.Н.Кононова, А.М.Щербы, В.В.Решетова в
учебниках, учебных пособиях и статьях по узбекскому языкознанию начали
применяться фонологические термины:
Использование
Научное
Фонологически
й термин
термина в 20-30-ые определение
года ХХ века
термина
языкознания
следующих этапов
(после
того
как
фонология
сформировалась в
качестве
самостоятельной
науки)
Фонем
“конечно нельзя
“фонема – звук
уравнивать
понятия речи, служащий для
фонем (значимая еди- обозначения и разлиница) и букву, яв- чения значений слоляющуюся условным ва” (8, 5-б) или “Кажобозначением фонема.” дая буква, в основ(4, 58-б)
ном, является обозначением одной самостоятельной фонемы”
(8, 5-б).
Централизованн
“... однако “ə - а” “Л.В.Щерба отмечает,
ый новый средний
(несмотря на то, что что человеческая речь
звук
обозначается
располагает
множеством разцентрализованным
новым средним зву- личных звуков, котоком) пока ещё не успел рые объединяются в
сформироваться
как общие типы звуков, и
качественно новый
называет эти типы
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звук” (8, 5-б)

Функция
“... губные
различения значения, гласные “ў” и “у”
семантическая
различаются
функция.
признаками
распространённости и
нераспространённости
(узость и широта). Эта
дифференциация
является фактом их
фонемности: қўл (рука),
қул (раб), кўл (озеро),
кул (пепел)” (7, 15-б).
(не использован “звук “е” отличается от
специальный термин) звука “i” распространённостью, отдельная
фонемная особенность
этой фонемы
aключается именно в
этом: ет ва ит …”

Основной онем

10

“... во втором и
последнем слоге звук
«У» является
основным фонемом...
” (7, 22-15)

звуков, служащих для
различения слов и
словоформ термином
фонема” (2, 29-б)
“фонема вляется
самой маленькой
единицей языка
образующих единицы
вышестоящих ярусов,
то есть слова и
словоформы, а также
служащие для их
различения”.10

“...слова,
демонстрирующие
противопоставление
одной фонемы другой
в определённой
ситуации (бур-бор)
называются
квазиомонимами
(термин Л.В.Щербы)
или словами
минимальных пар.”
(2, 23-б)
“ (Л.В.Щерба)
отдельные звуки чётко
произносимые в
процессе речи
называет оттенками
фонем. Один из этих
оттенков отражает в
себе множество
акустических и
физиологических
особенностей других
оттенков. Подобный
«типичный
представитель»
оттенков очень близок
к фонеме” (2, 29-б)

Баскаков Н.А. ва бошқалар. Умумий тилшунослик. Т., “Ўқитувчи”, 1979.23-б.
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Исследование истории узбекского языкознания показали что, особое
место в развитие узбекской научной терминологии имеет Элбек. Элбек вместо
персидско-таджикских лингвистических терминов использовал тюркские эквиваленты, которые он опубликовал под названием «Лугат ва атамалар» (11)
(Словарь и термины), однако в этом и других произведениях Элбека, а также в
произведениях Фитрата и в работах видных отечественных лингвистов той
эпохи не встречается термин «фонема». Несмотря на то, что данный термин
часто встречался в работах русских тюркологов, он не применялся в исследованиях отечественных языковедов. Термин «фонема» впервые в узбекском
языкознании встречается в статьях по языкознанию в 20-30-ые годы (9). Первое научное обоснование и определение данного термина приведено в работе
«Имло» К.Рамазона, который использовал его в форме «фонем» для разграничения
понятий буква и звук. «Единицы фонетики – конкретно
произносящиеся звуки, а единицы фонологии – абстрактные понятия, звуки»
(2, 22-б). Руководствуясь мнением Н.А.Баскакова можно сказать, что благодаря использованию К.Рамазона таких терминов, как «фонем», «асосий фонем», «маъно айирувчилик», «маъно ташувчилик», «марказлашган урта товуш» были уже в 30-ые годы были сделаны первые шаги к формированию в
качестве теоретической науки не только раздела фонетики, но и фонологии (7,
6-15).
К 20-30-ым годам ХХ века наряду с такими проблемами, как систематизация грамматики узбекского языка, предотвращение орфографических расхождений и разногласий в области изучения фонетической системы узбекского языка, остро встал вопрос о формировании терминов узбекского языкознания. Анализируя деятельность Элбека в области лингвистики, исследователь специфических особенностей узбекского языкознания 20-30-ых годов ХХ
века Ш.Бобомуродова констатирует, что «Фитрат, К.Рамазон, Элбек при составлении собственных языковых уроков творчески пользовались результатами научных изысканий татарских и крымско-татарских учёных» (3, 22-23).
К.Кадиров, также отмечая, что «в использовании лингвистических терминов в
20-30-ые годы ХХ века чувствуется влияние татарского языка» особо подчёркивает, что большинство лингвистических терминов современного узбекского
языка впервые отмечается именно в учебных пособиях 20-30-ых годов» (5, 2022). Термины, использованные в учебниках, учебных пособиях, статьях по
языкознанию, опубликованных в 20-30-ые года ХХ века, не только отражают
специфические особенности терминологии своего времени, но и имеют определённые характерные особенности. Если обратить внимание на учебники и
пособия того времени, можно заметить, что одно и то же понятие одновременно выражалось несколькими научными терминами. В частности, это касается использования терминов «асос» (основа), «кушимча» (аффикс) и терминов, выражающих их виды.
В учебниках и учебных пособиях по языкознанию, созданных в 20-30-ые
годы ХХ столетия, лишь термин гласный имел следующие варианты:
1.
Унли - “унли товушларни кўрсатган ҳарфла: a,o,i,u,e,ə ”
(буквы, обозначающие гласные звуки) (7, 13-б)
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2.
Чўзғи – “оғиз бўшлиғидан чиқиб, ҳар қанча чўзмоққа мумкин
бўлғон ҳарфларни “ғўзғи ҳарфи” деймиз. Чўзғи ҳарфлар 6 бўлиб,
шулардир:ى,ي,ۇ,و,١,( ”ﻩбуквы, выходящие из полости рта, которые можно хоть
сколько тянуть мы называем «долгими буквами». Всего долгих букв – шесть»)
(6, 10-б)
3. Товушлиқ чўзғи -“ товушлиқ ва товушлиқ чўзғиларнинг бир ўринға
тўпланиб, кишига белгили бир нарса англатишиға сўз деб айтилур”
(комплекс гласных и согласных звуков, обозначающих для человека
определённый смысл, называется словом) (12, 11-б).
4. Савт – “бу кўрсатилган савт товушлардан бошқа яна чўзғилар
борми? (Есть ли другие гласные, помимо указанных нами гласных?)”
5. Товушли ҳарф- “Ўзбек тилида товушли ҳарфлар, чўзғи олтидир” (В
узбекском языке существует шесть гласных звуков.)
6. Сайт - “Сайт ва самт қолип товушларнинг иккинчи жўраларини
кўрсатиш учун бир белги яъни ингичкалик белгиси олинди” (для обозначения
вторых пар гласных и согласных звуком мы взяли один признак - признак
тонкости.) (3)
На месте термина согласный использовались следующие термины:
1. Товуш ҳарф - “махсус товушли бўлиб, ёлғузлиқ ҳолда
чўзилмайдурғон ҳарфлар “товуш ҳарфи” деб аталадур. Товуш ҳарфлар 26
бўлиб, шулардур: ب,پ, ت...”. (6, 10-б) ёки “Товуш ҳарфи 24 турлидир”
(Специальные звуки, которые нельзя тянуть называются согласными.
Согласных звуков 26) (10)
2. Товушлиқ –“товушлиқ ва товушлиқ чўзғиларнинг бир ўринға
тўпланиб, кишига белгили бир нарса англатишиға сўз деб айтилур”
(комплекс гласных и согласных звуков, обозначающих для человека
определённый смысл, называется словом) (12).
3. Сомат товушлар –“сомат товушлар 23 товуш бўлиб, улар учун
тубандаги товушлар белгилансун: g-گ, h-ه, s –س, r- ر... (Согласных звуков 24,
это следующие звуки)” (1, 41-42-б)
4. Унсиз - “унсиз товушларни кўрсатган ҳарфлар: b,v,d…” (буквы,
обозначающие согласные звуки) (7, 13-б)
5. Самт – “Сайт ва самт қолип товушларнинг иккинчи жўраларини
кўрсатиш учун бир белги яъни ингичкалик белгиси олинди” (для обозначения
вторых пар гласных и согласных звуком мы взяли один признак - признак
тонкости)
6. Товушсиз ҳарф - “Ўзбек тилида товушсиз ҳарфлар ўттиз учдир”(В
узбекском языке тридцать три согласных звука)
7. Тортиқ товуш –“Ҳар бир тилнинг ўзига махсус равишда айтила
турғон чўзғи овозлари ва тортиқ овозлари бўлиши...” (в каждом языке
имеется гласные и согласные звуки)
8. Чўзғисиз - “Чўзилмасдан айтилатурғон ҳарфлар чўзғисиз ҳарфлар
дейилур” (Звуки, которые нельзя тянуть в процессе произношения,
называются согласными) (3)
В учебниках и учебных пособиях по языкознанию того времени
приведены первые классификации гласных и согласных звуков узбекского
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языка. В силу этого использование терминов, различающих виды звуков,
также связано именно с этим периодом. Для различения видов гласных звуков
использовались термины лаб унлилар, йойиқ унлилар, қисиқ унлилар, қўшоқ
унлилар, эшдош унлилар, ингичка унлилар, йўғон унлилар, ўтру, ост, уст. Т.
Тогаев приводит следующее рассуждение по поводу использования терминов
утру, ост, уст: «персидские название знаков фатха, касра, дама это слова –
зер , забар, пеш. В «Имло» (Орфография) (Произведение А. Зохирий – А.Н.)
они названы словами ост, уст, утру. Эти термины заимствованы из
татарского языка».
Для выражения видов согласных звуков использовались такие термины,
как лаб ундошлар, ингичка ундошлар, йўғон ундошлар, жарангли ундошлар,
жарангсиз ундошлар, сақила, сағир самт, сонгғиров овоз, қисқа ундошла.
И заключение можно сказать, что 20-30-ые годы ХХ века являются
особым продуктивным этапом в формировании узбекской лингвистической
терминологии.
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Nilufar Abdurakhmanova
Formation of phonetic-phonologic views in the Uzbek
linguistics in the 20-30th years of the XX century
Summary
Phonology as a theoretical science began to form in the Uzbek linguistics in
the 20-30th years of XX century. This article explored the views of linguists time
on phonetics and phonology, conducted a comparative analysis with modern concepts, highlighted the issue of use of the terms "vowel", "consonant", analyzes the
ideas of contemporary Uzbek linguists relatively sound and their variants.
Nilufər Abdurahmanova
XX əsrin 20-30-cu illərində özbək dilçiliyində fonetik-fonoloji təsəvvürlərin
formalaşması
Резюме
Fonologiya nəzəri elm kimi özbək dilçiliyində XX əsrin 20-30cu illərində
formalaşmağa başlamışdır. Məqalədə alim və tədqiqatçıların, dilçilərin fonetika və
fonologiya barədə təsəvvürləri təqdim edilir, müasir konsepsiyalarla onların
müqayisəli analizi aparılmış, “sait” və “samit” terminlərinin işlənmə məsələsi
işıqlandırılmış, səslər və onların növləri barədə çağdaş özbək dilçilərinin fikirləri
analiz edilmişdir.
Rəyçi:

Şakir Albalıyev
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Ургенчский государственный университет,
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОПИСНЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЭПОСА “ГОРОГЛЫ”
Ключевые слова: Эпос, “Гороглы”, версия. вариант, лексика дастанов,
лингвопоэтика, художественно-изобразительные средства.
Key words: Еpos, “Gorogli”, manuscript, linguopoetic, artificial object.
Açar sözlər: dastan, “Qoroqli”, versiya, variant, leksika, lingvopoetika, bədii təsvir
vasitələri
В процессе освещения лингвопоэтики рукописных экземпляров эпоса
“Гороглы” и их анализа следует, в первую очередь, обратить внимание на лексическую структуру дастанов. Лексика рукописных экземпляров существенно
отличается от соответствующей лексики устных вариантов. Устные варианты,
вбирая в свой состав новые слова, входящие в язык в процессе общественного
развития, меняют сложные для народного восприятия устаревшие слова,
вводят в свою структуру их новые эквиваленты. Хотя данные вопросы, на
первый взгляд, относятся преимущественно к лингвистике, анализ этой проблемы может внести определенный вклад в разрешение отдельных аспектов,
имеющих отношение к фольклористике.
Лексические средства в языке дастанов. Лексические средства из
языка дастанов по их характеру можно классифицировать следующим
образом:
1) Слова, присущие хорезмским диалектам: газзик – очередь; ҳовой –
угроза; сечатут – тутовое дерево; энлас – широкий; бир қилдан (наряжаться)
– со вкусом; йўринжа – люцерна; дойи – дядя; дўғма – второе поколение
раба; қорим – глубина и др.
2) Устаревшие слова, имеющие отношение к староузбекскому
языку: жиш – мясо, қирноқ – прислуга; кириш – кора; гурт – волк; кашал –
путаный; абриш – шелк; тийр – ось и др.
3) Слова, имеющие отношение к языку фарси или к
древнехорезмийскому языку: тар – новый; шутур – верблюд; нар – самец
верблюда; моя – верблюдица; йилмоя – годовалая верблюдица; саки калон –
большая собака; қибла рўй – обращение лица в определенную сторону при
молитве; одина – пятничный день; хуршиди ховар – восточное солнце; хороз
– мельница; осиё (осиоб) − водяная мельница и др.
4) В лексике дастанов встречаются слова чўх – очень; гўндармоқ – сделать мастерски, имеющие отношение к тюрко-азербайджанскому языку; а
также сойил – юродивый, колдун (значение из дастана); ясир – порочный,
лукавый (значение из дастана); буроқ – (конь пророка).
Очевидно, что лексическая структура языка рукописных дастанов в значительной степени отличается от лексики устных вариантов. Приведенные
выше примеры подтверждают то обстоятельство, что данные рукописные
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дастаны непосредственно связаны с репертуаром бахши Хорезма и что, в
свою очередь, переписавшие их люди были родом из Хорезма и в совершенстве знали староузбекский литературный язык. Лексика дастанов в полной мере относится к огузскому наречию узбекских диалектов.
Такие факторы, как богатое разнообразие в структуре лексики дастанов,
заимствование иноязычных слов, обращение к словам староузбекского языка,
использование диалектных слов, сыграли важную роль в совершенствовании
их художественного языка. Данное положение наглядно проявляется в синонимическом ряду слов. Ибо в устных вариантах исполнитель опирается, прежде всего, на лексику живого разговорного народного языка. А в рукописных
экземплярах, в связи со степенью образованности писаря, наблюдается обращение к литературному языку той эпохи, к лексике живого народного языка и
ряда других языков. В результате возникают синонимические варианты, обогащается лексический состав языка. В частности, в рукописном экземпляре
под номером 9590 используются следующие синонимы слова “дунё” (мир):
“Бу ўтар беш кун ёлончи дунёда эй моҳитоб...”(с. 3); “Кўрк ичинда жумлаи
олам анинг ҳайронидур...”(с. 7); “Бу ёлончида муродим кўптур армоним
бугун..” (с. 8); “Олма қўлдин шум фалак, ул лаъли хандоним бугун...”(с. 8);
“Эй худовонди жаҳон, гар қилмасун номеҳрибон...” (с. 35); “Бу нажас
фонийға ҳаргиз келмагайдим кошки...” (с. 35).
Наглядно видно, что в тексте задействовано шесть синонимов данного
слова.
В языке дастанов в процессе использования, наряду с диалектными
словами, слов староузбекского языка и других языков возникают и отдельные
омонимичные варианты:
Дали кўнглум бўлма маълул, Сани деб бағрим дош ўлди.
Билмадим йўлнинг узоғин, Отим йўқ, йўлим дош ўлди (9590, с. 2).
Использованное в первом из примеров слово “дош” в значении “тош”
(камень) подверглось в диалекте фонетическим изменениям. Во втором
полустишии слово “дош” имеет значение расстояния, отдаленности. Поскольку такие выражения, как “бир дош – икки дош йўл”, активно используемые
в те времена, на сегодняшний день превратились в архаимы.
В языке дастанов для полнокровного изображения события используются также слова с противоположным значением – антонимы. В них, помимо
использования обычных антонимов типа хорошо-плохо, белый-черный, использованы диалектные слова, то есть слова, доступные пониманию только
представителей огузского наречия:
Ўқ отилур соғу-сўлдин,
Беном уврам тўғри ердин (1647, с. 42).
В дастанах из рукописных экземпляров наблюдается частое обращение к
историзмам. Они чаще всего имеют отношение к общественно-политическому
режиму, должностям, чинам, званиям, классам, слоям общества, ремеслу и вооружению. Например, подшоҳ, бек, вазир, паризод, буроқ (конь пророка),
жаллод, ўқиёй, дубулға совут и др. В рукописных дастанах также много использовано архаизмов: лоғар-толстый; тал-волос; гарчак-смелый; шева-жалоба
и др.
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Данные лексические средства из дастанов подверглись серьезным изменениям в дошедших до настоящего времени их устных вариантах. Наряду с
сохранением некоторых историзмов, наблюдается замена большинства устаревших слов их нынешними эквивалентами.
Сопоставление данных особенностей с существующими ныне устными
вариантами показывает, что фольклорные произведения подверглись серьезной трансформации в процессе общественного развития, существенному изменению своих лексических ресурсов.
В рукописных дастанах используются многочисленные стилистические
формулы, стереотипы (однотипные часто используемые слова), эпические
клише, которых следует отличать от параллелизмов. Они “будучи связанные
с композицией дастана, элементами сюжета, определенными эпизодами, используются согласно требованию тех же самых эпизодов, повторяющихся
линий”.(1) Например: в рукописи под номером 9590 такие стилистические выражения, как “Саринга қурбон бўлайин...” (с. 199), “Қиличимдин қизил қонлар
сочарман...” (с. 52), “Садағанг бўлайин гул юзли ёрим” (с. 152), повторяются
во многих местах дастанов или используются с небольшими изменениями.
Данные средства, представляя собой продукт импровизационного мастерства
бахши, служат большим подспорьем для исполнителя в процессе исполнения,
дают толчок для дальнейшей импровизации.
Анафоры. Одним из синтактико-стилистических форм из рукописных
экземпляров дастанов “Гороглы” являются анафоры, которые “... в своеобразной манере формируя речь, воздействуют на его композиционное строение и
определяют основную отправную точку речи”.(2) По этой причине данные
стилистичесие средства активно используются и в дастанах. Они усиливают
значимость полустишия, придают изображению напряженный характер. Например, в произведении эпоса “Қирқ минглар”, в целях впечатляющего изображения нашествия сорокотысячного вражеского войска в виде муравейника,
наблюдается обращение к метафоре: Қирқ минги ошпаздур, тилло тобоқли,
Қирқ минги ўғлондур, бодом қопоқли… (9590, с. 65).
Эпифора также широко используется в стихах из дастана: Ғўч йигитда
ор бўлмаса, Шоҳимардон ёр бўлмаса… (9590, с. 178).
Анафоры и эпифоры, проявляя тесную связь с ритмом, определяют формирование и упорядочение полустиший, еще более повышают мелодичность,
игривость.
Инверсия. Порядок слов в предложении определяется на основе традиционных закономерностей развития языка, уместного расположения частей
предложения. При инверсии данный порядок меняется. Данное явление возникает благодаря эмоционально-экспрессивному, стилистическому требованию для выражения различных чувств, побуждений, внутренних переживаний
говорящего(3). В рукописных экземплярах также наблюдаются случаи инверсии.
Антитеза. Данное изобразительное средство “... считается композионным и стилистическим способом, определяющим сюжет в больших художественных формах”(4). И действительно, композиция крупных эпических жанров
и сюжетные элементы, осуществляющие движение в их орбите, основываются
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на непримиримой борьбе между двумя постоянным образом противоположными друг другу полюсами. В тексте рукописных дастанов антитезы используются в целях четкого определения сущности различных событий. Например,
говоря о зрелости Аваза, говорящий для прояснения своей мысли обращается
к антитезе: “Ул бир азиз шоҳдур, ман бир гадоман, Шум фалак жабриндин
андин жудоман” (9590, с. 29).
В приведенных ниже полустишиях, говоря о бесценности мира, построенного на основе радостной жизни одних и безотрадной доле других, для
передачи основной мысли снова используется антитеза: “Кимларни
йиғлатиб, кимни кулдирдинг...” (9590, с. 24).
Риторические вопросы. Риторические вопросы занимают особое место
в структуре дастанов. Они придают полустишиям высочайшую приподнятость, оперативным образом привлекая к себе внимание слушателя. В произведении эпоса “Приведение Авазхана из Ваянгана” стихотворение из десяти строк в форме мураббаъ построено на основе риторических вопросов:
Аввалда яратди икки азизни, Буғдой еб беҳиштдин айрилмадиму?
Уч юз йил ахтарди саргардон бўлиб, Одам ул Ҳавводин айрилмадиму?
(9590, с.38).
В данном отрывке говорится о таких душевных качествах, как совесть,
человечность, милосердие, эти свойства на основе риторических вопросов в
структуре стиха приобретают высочайшую степень воздействия на слушателя,
способны в полной мере привлечь к себе его внимание.
Риторические вопросы из рукописных дастанов в отдельных случаях
возникают посредством вопросительного послелога “қани” (где?):
Қани беклар, қани хонлар, Бу дунёдин ўтган жонлар,
Довуд ўғли Сулаймонлар, Кўчди юрт бўлди, юрт бўлди (9590, с. 182).
Стилистический прием, основанный на риторических вопросах, в
рукописных экземплярах также повышает художественную силу воздействия
произведения, осуществляя констатацию путем вопроса, выполняет важную
задачу быстрого привлечения к событию внимания слушателя.
Саж (рифмованная проза). Неоценимую роль в деле обеспечения лаконичности, благозвучности фраз из дастанов играет рифмованная проза. В этой
связи бахши уже во вступлении к дастану обращаются к рифмованной прозе.
Данный способ в рукописных экземплярах встречается реже. Вероятно, это
связано с сокращенным характером текста письменных вариантов.
В структуре текста рукописных дастанов встречаются все виды рифмованной прозы.
1. Сажъи мутавозий – основывается на соответствии как в размере, так
и на буквенном соответствии: “Вой Булдуруқ қассоб оғам, қарашларинг
шулдур оғам, асли коринг қулдур оғам..,. деб шўхим эта берди” (9590, с. 29).
2. Сажъи мутарраф – основывается только на буквенном соответствии:
“Аммо Бозиргонға Дарбандда ўқ текканидин сўнг: - Зангига ҳиммат,
қуюшқонға баракат, Бозиргонға меҳнат, бизларга туҳмат..., - деб изларина
қарамай қочиб... , ...қирқ кеча – кундузда доҳил бўлдилар” (личный архив
С.Рузимбаева, рукопись дастана “Базиргон”, с. 25).
299

Filologiya məsələləri – №3, 2013
3. Сажъи мутавозин- основывается на соразмерности, а не на буквенном соответствии (5): “... паризод ериндин туриб, бошиға кулоҳ кийиб, ҳар
юзиндин бир жуфт бўса олиб, чиқиб юриш қилди» (9590, с. 165).
В рукописных дастанах рифмованная проза по сравнению с устными
вариантами встречается относительно реже. Поскольку в устных вариантах, в
связи с исполнением в народной среде на импровизационной основе, бахши в
целях придания речи красочности и выразительности чаще прибегают к
рифмованной прозе.
Фонетические средства из языка дастанов. Известно, что в дастанах,
помимо повествования, большую роль играли музыка и песня. Данный
процесс вызвал к жизни то обстоятельство, что используемые в нем стихотворные отрывки проявляют склонность к музыкальному сопровождению. Это,
в свою очередь, привело к усилению созвучности полустиший. Данный процесс в дастанах проявляется в аллитерициях. Известно, что древнейшие образцы поэзии тюркских народов построены премущественно на основе аллитерации (6). В стихотворных отрывках дастанов из рукописных экземпляров
имеют место различные виды аллитерации:
Консанантная аллитерация, основанная на повторе согласных:
“Қайирғил, қайирғил, созим қайирғил, Ўзга ишларингдин қўлинг айирғил”
(9590, с. 106). Или: “Қурбонам қалам қошингдин...” (9590, С. 93).
Вокальные аллитерации, построенные с участием гласных звуков,
также вносят свой вклад в дело придания полустишиям особого звучания:
Замона нима замона, Ҳоло келурсан омона.
Чост берсам эгри камона, Санго қайт, дерман Гўрўғли (9590, с. 134).
В данных полустишиях главную роль, в основном, играет звук “о”. Мелодичность звуков также занимает особое место в придании отрывку
высочайшего художественно-эстетического духа.
Морфологические средства из языка дастанов. В рукописных дастанах из структуры эпоса наблюдается и обращение к морфологическим средствам. В дастанах Хорезма в большинстве случаев для ускорения событий, определения критичности ситуации используется аффикс “ -ҳо “. Для оповещения о приезде Базиргона, прибывшего для борьбы с Гороглы, используется
данное средство:
Ғиротингга қўйғил эгар, Мин – ҳо, Гўрўғли, Гўрўғли (9590, с. 127).
Оқбек ўғли Бозиргонни, Кўр – ҳо, Гўрўғли, Гўрғўли (9590, с. 127).
Данное морфологическое средство вызывает драматизм при изображении событий в дастане. Второе проявление данного положения встречается в
произведении “Хирмандали”. Здесь Хирмандали призывает старуху-глашатая
по-быстрее отправиться к Гороглы:
Чамбилбелда Гўрўғлига, Бор - ҳо, кампиржон хабар бер.
Ўзи гарчак, бек ўғлига, Бор - ҳо, кампиржон хабар бер (9590, с. 85).
Данное средство придает и музыке особую воинственность, бахши исполняет эти полустишия с особой интонацией, на фоне криков. В результате
слушатели незаметно для себя оказываются в водовороте событий, чувственно воспринимают дастан.
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Сравнения. Известно, что одним из художественных изобразительных
средств, активно используемых для обеспечения изобразительности художественной речи, являются сравнения.
“Люди с древних пор обладали способностью к сравнению, они, постепенно развивая это, перешли от импровизационных стихов к настоящей
поэзии” (7). Бахши в процессе эпического повествования начинает с создания
портрета своих героев и при оценке каждого их действия обращается к сравнениям. В рукописях эпоса “Гороглы” приводятся следующие виды сравнений:
1. сравнения, выражаемые посредством аффиксов -дай, -дек: “Ҳумой
қушдек тозаланиб... (9590, с. 48); “Шодадай дўлансам нозик белина…” (9590,
с. 23).
Наряду с традиционными сравнениями, выражаемыми посредством данных аффиксов, в дастанах часто используются различные вспомогательные
слова, сфера действия которых чрезвычано широка:
1. Мисоли, мисли: “Мисоли Авазжон каби, Қирқ бир маҳрамлари
бордир” (9590, с. 32); “Жонимни олди кўзлари,Жаллод қурулмиш мисли ёй”
(9590, с. 4).
2. Гўё, каби: “Гўё алар ҳусни хуршиди ховар” (9590, с. 123); “Маст
товус каби солланиб, Уён эмди паризодим” (9590, с. 46).
Эпитеты. В рукописных дастанах часто используются и эпитеты. Характерные особенности эпитетов также отличаются определенной широтой охвата. В дастанах осуществляют свою деятельность положительные и отрицательные образы. Для краткого определения облика и характера этих образов,
для освещения места действия, картин природы, для оценки действия и
состояния часто используются эпитеты. В рукописных дастанах использованы
следующие виды эпитетов:
1. Уточняющие эпитеты. Эпитеты данной категории в большинстве
случаев вносят определенную ясность в аспект времени и пространства, дают
представление о герое, его мощи, влиятельности: “...Ул қизда минг кишининг
ҳусни, минг кишининг ақли, юз кишининг юраги ва яна қирқ кишининг кучи ҳам
бор эрди...” “Хирмандали” (9590, с. 85).
Эпитеты данного типа играют большую роль для привлечения внимания
слушателей перед непосредственным развитием событий.
2. Оценивающие эпитеты. В связи с тем, что события в каждом дастане
направлены на раскрытие идеальных качеств определенного положительного
героя, каждая черта характера данного героя оценивается в приподнятой
манере посредством искренних, способных вызвать горячее участие, слов. В
частности, в произведении “Аваз Махитабон” облик Гуландом определяется
следущим образом:
Алинда олтин билазук, Қомати сарвидин нозук,
Лаби шакар, қоши сузук, Кўзлари мастона гетам (9590, с. 112).
3. Эпитеты, выражающие душевное состояние героев произведения.
В рукописных экземплярах часто используется фраза: “...зор – зор чун абри
навбаҳор йиғлаб...”, которая используется для выражения подавленного
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настроения героя: “...Бозиргон зор-зор, чун абри навбаҳор йиғлаб ..., бир
варсоқи айтгани бу турур...” “Базиргон” (9590, с. 135).
Эпитеты данного типа повышают силу изобразительности.
4. Устойчивые эпитеты. В дастанах имеют место традиционные
эпитеты, которые возникают при выражении различных состояний и качеств
героя произведения:
а) Эпитеты, выражающие красоту возлюбленной: “Ақли ҳушимни
олибсан, моҳитобон бари гал, Сочи сунбул, юзи гул, тарғунча мастон бари
гал” (9590, с. 3).
б) Эпитеты, определяющие мощь героя произведения: “Ўзи гарчак,
бек ўғлидир” (9590, с. 17).
в) Эпитеты, раскрывающие смелость и мужество героя
произведения, его надежное вооружение: “Ғанимларга пўлат ёйин чекарди,
Ёғий келса пўлат қилич урарди” (9590, с. 165).
5. Неустойчивые эпитеты. Эпитеты подобного рода используются в
изобразительных целях для ярчайшего выражения важного аспекта вопроса. А
позднее к данным эпитетам и не обращаются: “Кўб ёлбарсанг бир номарда,
Уврайурсан ёвуз дарда” (9590, с. 22); “Кичкина бошлидур, бир олма гўзли”
(9590, с. 164).
Слова “ёвуз”, “олма” из данных примеров, выполняющие функцию
эпитета, используются весьма редко.
6. Составные эпитеты. В дастанах встречаются такие полустишия, в которых использованы эпитеты, состоящие из 3-4 слов, но обладающие устойчивой формой:
Бошидин оёғи тамоми адаб, Қошлари қаламдур, тишлари садаф.
Кўшки айвонларин гуллардин безаб, Гуландомдек паризодни кўрмадим
(9590, с. 1). Эпитеты усложненного типа оживляют стихотворные полустишия, обеспечивают их художественную окраску, вызывают последовательность в изложении мысли.Очевидно, что данное своеобразие письменных
вариантов объясняется их возникновением на основе тесной связи со временем, когда они были переписаны, с речью интеллигенции того периода.
Символы. Между символами, используемыми в рукописных экземплярах и устных вариантах дастанов, серьезных отличий не наблюдается. “Они
обладают свойством обобщенности не только в творчестве родственных народов близлежащих территорий, но и в творчестве многих народов мира”(8). В
дастанах используются, в основном, следующие их виды:
1. Символы, связанные со цветом. Черный цвет в эпосе используется в
отрицательном значении: “Қаро кўриб от солонда, Ғанимдин ўчим олонда...”
(9590, с.7). В эпосе красный цвет выражает любовь: “Ёшил билан ол
безаниб...” (9590, с. 48). А желтый цвет в дастанах дается в качестве символа
разлуки и несчастья: “Ҳажр ўтиға куйиб рангги сарғарғон...” (9590, с. 37).
2. Символы, связанные с деревьями и растительным миром. В
рукописных экземплярах чаще упоминаются такие деревья, как “сарв”,
“туби”: “Кўзларинг наргисдур, қоматинг туби, Нозли дилбар сансан жаҳон
маҳбуби” (9590, с. 122); При обращении в дастанах к растениям часто
302

Filologiya məsələləri – №3, 2013
используются символы цветов “қизил гул” и “наргис гул”: “Қизил гулим урди
хазон, Бу сўзимда йўқтур ёлғон” (9590, с. 34).
В рукописных дастанах и в их устных вариантах часто используется
символ “сув” (вода), что также заслуживает особого внимания:
Сув бошида турган гўзал, Нозли бир сув бар, ичали.
Тар хиноли қўлларингдин, Нозли бир сув бар, ичали. “Хирмандали”
(9590, с. 88).
Выспрашивание у девушки воды является символом любви, объяснения
в любви. Почтительное отношение к воде в качестве символа любви встречается также и у русских людей.(9) Как указывается в “Авесте”, вода, будучи
связанной с небесными телами, звездами, вбирает в себя аспекты любовных
отношений, брака, семьи и детей.(10) Также в дастанах имеют место:
- Символы, связанные с птицами - “Лочин эрдим, тушдим тўринга,
Араб Райҳон омон-омон” (9590, с. 53); “Қувлаб юбор ёр устидин зоғларни,
Арз этарман сийнамдаги доғларни” (9590, с. 9);
- Символы, связанные с животными - Тоғда кезган шерлар келди,
Қатордаги нарлар келди, Гўрўғлидек эрлар келди, Уйғон энди паризодим
(9590, с. 46); Тоғларнинг арслони кетди, Чамлибелнинг хони кетди (9590, с.
56);
- Символы, связанные с предметами - “Ёнғон чироғим сўндирган,
Шул золимни билармисан?” (9590, с. 142).
- Символы, связанные с временами года - “Сўлмасин боғда гулларинг,
Қиш кунларинг баҳор эмди” (9590, с. 48). Или: “Қарибман ёз куним қишдир,
Қайга борсам йўлим бўшдир” (9590, с. 105).
Таким образом, символы представляют собой одну из высочайших категорий, определяющих художественность дастанов, обладают особой весомостью.
Гиперболы. Если в произведениях устного народного творчества изображение обходилось без гиперболы, то их художественно-эстетическая функция потеряла бы свою силу. И по этой причине “гипербола является одним из
древнейших приемов эпической традиции нашего народа...” (11), данный троп
“представляет собой один из основных средств создания образа”.(12) Если бы
в дастанах не использовалась гипербола, было бы весьма сложным создавать
образы идеальных героев. В дастанах из рукописных экземпляров также большое место отведено гиперболам:
1.Таблиғ. Вид гиперболы, в котором встречается чрезмерное
преувеличение изображения, чаще всего не имеющее места в реальной жизни,
называется таблиғ: Бир оҳ чексам аршға етар фарёдим, Ондин сўнг илоҳим
эшитур додим (9590, с. 94);
2. Иғроқ. Изображение, поддающееся осмыслению, но не встречающееся на практике, относится к виду гиперболы под названием иғроқ: “Дарё
каби лашкар қайнаб дошибдур, Чамбилбелни қироғина тушубдур” (9590, С.
99); “Жон олурға офат кўзи, Жон берур ўликка сўзи” (9590,С. 172).
3. Ғулув. Данный вид гиперболы невозможно представить и в реальной
жизни никогда не встречается. Такого типа гиперболы также часто
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наблюдаются в дастанах: “Оҳ чексам оҳимга тоғлар эрийди, Кўз ёшимға
осиёлар юрийди” (9590, С. 165);
Гиперболы часто встречаются не только в стихотворных отрывках, но и
в прозаическом тексте. Их можно классифицировать следующим образом: 1.
Таблиғ. “Ҳар чакар (сув, челак) чакканда икки юз-уч юз қўйни қондирур эрди”
(9590, С. 88). 2. Иғроқ. “Кўрсалар чўпда сон бор, чорда сон бор бу келган
қизил-бошларда сон йўқ эрди” (9590, С. 69). 3. Ғулув. “Лойхўрни ерга
туширмай бошин чопди. Жони жаҳаннам бозориға туз сотғали кетди”
(9590,С. 75). Гиперболы в рукописных дастанах даются в своеобразной манере, на основе лексических элементов, связанных со временем своего переписания, и служат основным средством для придания высочайшего уровня художественно-эстетической мощи языку произведения.
Олицетворение. Данный прием также представляет собой одно из
проявлений метафоры. Олицетворение “...будучи связанное с представлениями древних людей о духах, позднее в качестве специальной метафорической
фигуры нашло широкое распространение в поэзии”(13).
И в действительности, данный прием неразрывно связан с анимистическими представлениями первобытных людей. В его отдельных образцах наблюдаются мифологические воззрения. В одном из дастанов Гороглы, обращаясь к горе, читает молитву: “Алқисса, бу сўздин сўнг доғ икки бўлак бўлиб йўл
берди” (9590, С. 41). Данное изображение является наглядным проявлением
мифологического мировоззрения, на поверхностный взгляд здесь даже не
ощущается, что в его основе лежит прием олицетворения. В нижеследующем
стихотворном отрывке данный прием проявляется более наглядно: “Қаро ер –
бир аждарҳодир, Оғзин очиб ютар бир кун” (9590, С. 172). Олицетворение
в рукописных дастанах используется в такой лаконичной форме, что это абсолютно не удивляет читателя, а, наоборот, захватывает его внимание. В этом
и заключается мощь художественного изображения в эпосе.
В дастанах имеются такие стихотворные отрывки, которые полностью
построены на основе олицетворения. Например, в произведении “Қирқ
минглар” оружие говорит о своей функции, мощи: Ёй айтур, қаддим
букарам, Ўқ айтур, турмай тегарам, Олис ердин қон тўкарам, Чостим
кушод бўлғон чоқда (9590, с. 69-70). Все виды оружия в стихотворных отрывках по очереди “говорят”. Данное явление оживляет художественно-эстетическую мощь произведения. В структуре дастанов из рукописных экземпляров данный изобразительный прием обладает своеобразием, здесь, прежде
всего, нашли свое отражение эпизоды, связанные с мифологией, в которой
нашло воплощение анимистическое мировоззрение народа.
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Lingvopoetic features of manuscripts of epos "Goroglu"
Summary
In the article the linguopoetic features of the dastans, based on the lexics of
“Gorogli”s manusrips spread in Khorezm, are analused. The attention is paid to
phonetic, syntactic and some artificial abjects in them.
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“Qoroqli” dastanının əlyazmalarının lingvopoetik xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalədə Xarəzmdə geniş yayılmış “Qoroqli” dastanının əlyazmalarının
lingvopoetik xüsusiyyətləri öyrənilir. Dastanın dilindəki fonetik, sintaktik və bədii
təsvir vasitələrinə xüsusi diqqət yetirilir.
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ТЯРАНЯ ХЯЛИЛОВА
филолоэийа елмляри цзря фялсяфя доктору
АЗЯРБАЙЖАН ДИЛИНИН ХАРИЖИ ДИЛ КИМИ ТЯДРИСИНДЯ
ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯН ЦСУЛЛАР
Ачар сюзляр тядрис дил, методика, цсул,тялябя
Ключевые слова преподавание, язык, методика, способ,студент
Key word teaching, language, systematic, method,student
«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин тядриси методикасынын тякмилляшдирилмяси индики заманда актуал мясялялярдян биридир. Мящз буна эюря яжнябиляря Азярбайжан дилинин юйрядилмяси цчцн йени цсуллар тятбиг едилир.
Методика инкишафынын мцасир мярщяляси йени тядрис стратеэийаларынын йаранмасы иля сяжиййялянир. Яввялляр харижи диллярин тядриси тяжрцбясиндя «шцур-мцгайисяли цсул»дан истифадя олунурду, лакин щямин цсулун там щяжмдя тятбиг едилмяси
имкан даирясиндян хариж иди. Сон заманлар сямяряли тядрис цсуллары да сцрятля инкишаф етмякдядир. Сямяряли цсуллардан истифадя едяряк нисбятян гыса вахт ярзиндя
тялябяляря онларын мараг даирясини ящатя едян тяжрцби диля йийялянмякдя йардымчы олмаг, онларын вярдиш вя бажарыгларыны эцжляндирмяк олар.
«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин тядриси методикасынын тякамцлцня цнсиййят цсулу бюйцк тясир эюстярир. Тясдиг едилиб ки, тядрис модели кими данышыг ващиди, цнсиййят модели кими ися данышыг актлары эютцрцлмялидир.
«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин мцасир тядрис методикасында
идаря едилян тядрис просеси «мцяллим-тялябя-тялим васитяляри» адлы цсбужаьын тяркиб щиссяляринин гаршылыглы тясирини тяшкил едир. Мцяллим вя тялябянин гаршылыглы мцнасибятляри ян чох мцяллимин фяалиййятиндян, ямяк мядяниййятиндян, ишиня севэисиндян вя вязифя мясулиййятиндян асылыдыр. Бу фянни тядрис едян мцяллим щям дя
йцксяк пешякарлыьа малик олмалыдыр.
Харижи дилин тядриси дилин дярк едилмясиндян, она ихтийари йийялянмякдян
башлайыб, сярбяст данышыг иля битмиш сайылыр. Шцур цсулу харижи диллярин тядрис методикасынын ян апарыжы принсипляриндян биридир.
Тялимин шцурлулуьу тякжя тялябялярин юйрянилян дилин нязяри фактларыны дярракя иля мянимсямяляринин важиблийи иля, фонетика, лексика, грамматика, сюзлярин
тятбиги гайдаларыны юйрянмяляри иля битмир, щям дя сяриштяни тякмилляшдирмякля
шцурлу олараг мцхтялиф фикирляри яввялжя нцмуняляр ясасында, сонра ися нитг нцмуняляриня истинад етмядян билдирмяйя кюмяк едян чалышмалар цзяриндя чох вя
сямяряли ишлямяляри иля реаллашыр. Вярдиш вя бажарыгларын формалашмасына йюнялмиш
шцурлу йанашма бцтцн тядрис просесини ящатя етмялидир. Дил фактларынын баша дцшцлмяси вя онларын шцурлу гавранылмасы диля ян тез заманда йийялянмяйя, тядрисин коммуникатив тямайцлцня вя тялябялярин фяаллыьына мцсбят тясир эюстярир.
Мясялян, фели лексиканын шцурлу мянимсянилмяси гялиблярля ишлядикдя реаллашыр. Йяни тялябя тялими чалышмаларын кюмяйи иля «ишлямяк» фелини гаврайырса, о заман
«чалышмаг», «фяалиййят эюстярмяк», «ямяк сярф етмяк», «зящмят чякмяк» вя с.
бу кими феллярин дярк едилмясиня даща аз вахт сярф олунажаг. Буна сябяб щямин
феллярин «ишлямяк» фели иля бир парадигматик модел тяшкил етмясидир. Мцяллим бу
жцр феллярин тялими заманы тялябялярин артыг ялдя едилмиш биликляриня ясаслана биляр.
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«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин мцасир тядрис методикасынын
ясасыны тяшкил едян принсип тядрисин коммуникатив тямайцлцдцр. Коммуникативлик ики мянада: щям тядрисин коммуникатив тямайцлц, щям дя тялябянин тядрис
просесиндя коммуникатив фяаллыьы кими шярщ едилир.
Тядрис йалныз бцтцн ишин тялябянин нитг фяалиййятинин инкишафында важиб олан
данышыг просесиндя вярдиш вя габилиййятлярин формалашмасына доьру йюнялдикдя
коммуникатив мяна дашыйыр. Коммуникатив йанашма биликлярин пассив шякилдя
йыьымыны йох, юйрянилян дил материалынын актив шякилдя ишлядилмясини вя шяхси фикри
асанлыгла билдирмяк бажарыьыны тяляб едир.
Нитг фяалиййяти айры-айры фикирлярин ади диалогларда вя гыса монологларда
тязащцрц анында ямяля эялир. Практик фяалиййятдя актив данышыьа йюнялян методик
цсуллардан истифадя етмяк мяслящятдир. Мцяллим ону да билмялидир ки, мящз о,
тялябялярин данышыг фяаллыьыны дярслярдя мцхтялиф мювзулара йюнялдиб, онларын сюз
ещтийатыны артыра биляр. Тялябяляря даща чох йазмаг, данышмаг, динлямяк, охумаг кими имканлар верилмялидир. Йалныз даими данышыг фяалиййяти тялябялярин тядрис просесиня гошулмасына, данышыг вярдиш вя габилиййятляринин формалашмасына
эятириб чыхарыр.
Яжняби тялябялярля ишляйян мцяллимин мягсяди тялябянин мцяййян мювзу вя
вязиййятлярдя фикрини билдиря билмясини тямин етмякдир. Бу мягсядя юйрянилян дилин ситуатив-тематик материалыны тядрис етмякля наил олмаг олар. Мцяллим тялябялярин юйрянилян дилдя цнсиййятини тямин етмяк цчцн мцхтялиф цсуллары тятбиг етмялидир, йяни тялябялярин диля тяжрцби жящятдян йийялянмяляри цчцн реал дил мцщитиня
йахын олан цсуллардан истифадя етмяк лазымдыр. Мцяллим щям дя дярсдя диалога
даим ещтийаж олмасына фикир вериб, тяшяббцслц данышыьа эятирян мцхтялиф вязиййятляр (щямчинин ишэцзар ойунлар шяклиндя) йаратмалыдыр.
Нитг тямайцллц тядрис просеси принсипи, юйрянилян дил материалларынын сечиминя йюнялмиш ситуатив-тематик йанашма яжнябилярин тящсили заманы мцвафиг щазырлыг ишляри тяляб едир. Тялябяляр артыг тялимин щазырлыг мярщялясиндя фонетиканы юйряняряк, мцяййян шякилдя жцттяркибли жцмлялярля таныш олурлар: «Мян тялябяйям.
Бакыда тящсил алырам. Достларым азярбайжанлылардыр» вя с. Онлар щямчинин эюстярилян нцмуняляр ясасында жцмлядя сюзлярин гурулушу вя интонасийа иля таныш
олурлар.
Диля тяжрцби йийялянмяйин вя йад дилдя фикир билдирмянин тядриси дил ващидляринин функсионал тяшкилини нязяря алмаьы тяляб едир. Функсионал принсип дилин бцтцн фактларына щяр щансы бир фикри билдирмяк цчцн бир васитя кими бахылмасыны тямин едир. Мящз буна эюря дя коммуникатив данышыг шяраитиндя тялябялярин коммуникатив фяалиййятини эерчякляшдирян лексик-грамматик материал вя синтактик
конструксийалар сечилмялидир. Мясялян, «Театрда» мювзусу иля баьлы тялябя «Мян
театры чох севирям», «Эюстярилян тамаша чох мараглыдыр», «Бу тамашайа артыг
ики дяфя бахмышам» вя с. типли ади структурлар гурмаьы бажармалыдыр.
Данышыг вярдиш вя габилиййятляри чох вахт дил системинин зяряриня олараг
формалашыр. Тядрис мцддятиндя дил формаларынын мянимсянилмяси вя тякрары иля
йаранан чятинликлярин гаршысы алыныр. Бу чятинликляр бир тяряфдян систем биликлярин
сона гядяр формалашмамасы иля, диэяр тяряфдян ися ана дилинин вя доьма мядяниййятин тясири иля баьлыдыр.
«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин тядриси заманы дил материалы
жямляшмиш шякилдя верилир, тялим олунмуш вя гавранылмыш материал йени, тялябяйя
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намялум олан материалла тамамланыр. Мясялян, исмин чыхышлыг щалы тядрисин мцхтялиф мярщяляляриндя юйрянилир. Илк дярслярдя о, «ондан сорушмаг, маьазадан алмаг» вя с. кими формаларда верилир; нювбяти дярслярдя щямин щал «маьазадан
мараглы китаб алмаг», «Билмядийим шейляри ондан сорушурам» вя нящайят,
«Байрамда ону тябрик етмяк цчцн маьазадан йенижя чапдан чыхмыш вя няфис
шякиллярля бязядилмиш мараглы китаб алдым» кими жцмлялярдя изащ едилир.
Грамматик категорийа мяркяз вя жевряйя маликдир. Лексика вя грамматика синтактик ясасларда юйрянилир. Тялябяляря лексик ващидлярля бол олан нитг нцмуняляри тяклиф олунур. Тялябя верилян нитг нцмунясиня охшар шякилдя компонентляри йамсыламасы вя йа мцхтялиф шякилдя эюстярмяси йолу иля лексик ващидляри
йыьараг ейни типли жцмляляр гурмаьы бажармалыдыр.
Тялябялярин доьма дилинин истифадясиня эялдикдя ися тядрисин коммуникатив
цсулу мящз ана дилинин фяал ишлядилмясини нязярдя тутур. Мцяллм тялябянин ана
дилиндя мювжуд олан материалын тялими вахты бу факты гейд етмялидир. Тялябянин
доьма дилиндя мювжуд олан грамматик щадисялярин тядриси заманы мцяллим щямин материалы тялябянин ана дилиня ян йахын олан еквивалент васитясиля баша салмалы вя йетяринжя тапшырыг вермялидир. Мцяллим мцяййян материалын тядриси просесиндя Азярбайжан дили вя тялябянин доьма дили арасында олан ян жцзи охшарлыг
фактларына беля бюйцк юням вермялидир.
Дилин юйрянилмясиня вя онун тядрис методикасына данышыг мцщитинин
мювжудлуьу вя йа яксиня, олмамасы бюйцк тясир эюстярир. Данышыг мцщити
шяраитиндя тялябя щяр йердя Азярбайжан дилиндя сюйлянилян сюзляри ешидир вя
данышыьа гошулур. Данышыг мцщитинин олмамасы тядрис просесини бир гядяр чятинляшдирир вя мцяллим тяляб олунан мцщити сцни шякилдя йаратмалы олур.
Миллятлярарасы биликлярин олмамасы щямсющбятля данышыг заманы коммуникатив чятинликлярин йаранмасына эятирян амиллярдян биридир. Анлашма йалныз тялябянин юйрянилян дил щаггында биликляринин олмасы вя юлкянин мядяниййяти иля таныш
олдуьу щалда мювжуд ола биляр. Тялябя тякжя сюзляри дейил, щям дя щямсющбятинин ня кими мялумат вердийини, няйи ифадя етмяк истядийини баша дцшмялидир.
Мящз буна эюря тядрис просесинин илк мярщяляляриндян яжняби тялябяляря фикрин
дягигляшдирилмяси цсуллары кечилмялидир (мясялян, «Бу ня демякдир?», «Сиз няйи
нязярдя тутурсунуз?», «Бунунла ня демяк истяйирсиниз?», «Буну башга формада
демяк олармы?», «Мян фикринизи анламадым» вя с.)
«Азярбайжан дили харижи дил кими» фяннинин тядрисиндя нитг фяалиййяти апарыжы
истигамят сайылыр. Нитг фяалиййяти юзцндя йарадыжылыг мащиййятли биликляр системини
ещтива едир. Данышыг вя йазы нитг фяалиййятинин мящсулдар нювляриня, динлямя вя
оху ися ресептив нювляриня аиддир.
Цмумиййятля, щяр щансы бир дилин харижи дил кими тядриси заманы гаршыйа
мцяййян чятинликляр чыхыр. Чалышмаг лазымдыр ки, мцхтялиф йардымчы цсулларла
(диалог, кцтляви мятбуатдан истифадя, телевизийа верилишляри вя йа филмляря бахыш,
дебатлар вя с.) щямин чятинликляр арадан галдырылсын.
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Используемые методы в преподавании азербайджанского языка как
иностранный
Резюме
Методика преподавания азербайджанского языка как иностранный, в
настоящее время является дисциплиной активно востребованной. Современный этап развития методики характеризуется тем, что появляются новые стратегии обучения, такие как коммуникативно-деятельный, личностно-ориентированный, социо-культурный и др. подходы. В этой статье дано краткое изложение основных сведений по методике обучения азербайджанского языка как
иностранный.
Tarana Khalilova
Used methods in teaching the Azerbaijan language
as a foreign language
Summary
Method of teaching of the Azerbaijan language as a foreign language nowadays the discipline actively required. The modern stage of development of the
method is characterized by the fact that new learning strategies appear, as
communication activities, personality-oriented, socio cultural and other approaches.
The basic information on the method of learning the Azerbaijan language as a
foreign language is stated in this article.
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Müasir ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi-bədii nümunələri və ümumən ədəbi prosesi
mifopoetika, yaxud K.Yunqun kollektiv təhtəlşüurun təzahur forması hesab etdiyi
arxetip əsasında təhlil etmək cəhdləri son dərəcə geniş yayılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, əks-sədası son onilliklərdə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına gəlib çatan
bu tədqiqat prinsipləri xeyli əvvəllər müasir Qərb ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülünün ilkin dövrlərinə təsadüf edir.Ədəbi-humanitar fikirdə mifologiyaya və onun
ədəbiyyata münasibətinə maraq ilk dəfə alman “Yena” romantik məktəbinin nümayəndələrinin hər bir milli ədəbiyyatın öz köklərinin-mifologiyasının təməli üzərində
bərqərar olunması konsepsiyasında biruzə vermişdir. Ədəbiyyatşünaslıqda mifoloji
məktəbin əsasını qoymuş Y.Qrimm qardaşlarının “Alman mifologiyası”(1835)
əsərində işlənib hazırlanan, ideologiyası baxımından romantik universalizm və
romantik sinterzlə səsləşən müqayisıli-mifoloji metodun prinsipləri də milli
mədəniyyətin qaynaqlarını və milli ruhun xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq məqsədi
daşıyırdı.(Bu barədə bax: Zarubejnaya estetika i teoriya literaturı XIX-XX
vv.M.,1987,s.54-72) Alman filosofu F.Şellinqin təbirincə desək, “ana ağuşuna”
(mifologiyaya-D.Zeynalova) bu marağın ikinci,daha mühüm dalğası XX əsrin birinci yarısında ingilis-amerikan ədəbiyyatşünaslığının ən mühüm cərəyanlarından biri
olan C.Frezerin və K.Yunqun konsepsiyasına söykənən mifoloji tənqidlə bağlıdır.
(Bu barədə bax: Q.Quliyev.XX əsr amerikan ədəbiyyatşünasılığında aparıcı cərəyanlar.B.,2011,s.125-201). Lakin milli ədəbiyyatşünaslığımızda mifopoetika
prinsiplərinə geniş şəkildə (bəzən də yeri gəldi-gəlmədi) müraciət olunması XX
əsrin 2-ci yarısında Latın Amerikası xalqlarının görkəmli nümayəndələrinin (kubalı
Karpentyerin, kolumbiyalı Markesin,argentinalı Kortasarın-D.Zeynalova) ədəbibədii fikirdə hələ də yaşamaqda olan hindli mifologiyasına müraciət, həmçinin,
keçən əsrin 60-cı illərinin əvvəlində içıq üzü görmüş M.Bulqakovun “Master və
Marqarita”, Ç.Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər”, daha sonralar M.Süleymanlının
“Köç”, Y.Səmədoğlunun “Qətl günü” romanlarının çap olunması ilə əlaqədardır.Ədəbiyyatşünaslıqda belə bir fikir hasil olunurdu ki, (yeri gəlmişkən bu mübahisə
bu gun də yayılmaqda davam edir-D.Zeynalova) mifopoetika sənətkar dünya dərki310
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ni üzə çıxarmaqla yanaşı, ümumiyyətlə ədəbi-bədii fikrin bütün problemlərini həll
etməyə qadirdir. Lakin ədəbiyyatşünaslıqda mifopoetikaya bu hədsiz maraq onun
ədəbi prosesin və ayrı-ayrı bədii nümunələrin aparıcı,başlıcası isə universal tədqiqat, şərh və dəyərləndirmə prinsipini,necə deyərlər,hər bir dərdin dərmanına çevirmək cəhdi öz əsassızlığını ortaya qoydu. Məlum oldu ki,mifopoetika müasir dünya
ədəbi prosesinin mahiyyətini,bir sıra köklü problemlərini açıqlamaq iqtidarında deyil. Çünki dünya ədəbiyyatının və onun tərkib hissələrini təşkil edən milli ədəbiyyatların müasir mərhələdə inkişafının son dərəcə mühüm bir qanunauyğunluğunu
nəzərə almır: sənətkar təcəssüm etdiyi ekzistensial problemlərin dərin metafiziki
qatlarını üzə çıxarmağa cəhd etdikcə,yəni bütün bəşər nəslinə xas olan taleyüklü cəhətləri mifoloji motivlər, prinsiplər vasitəsilə işıqlandırmağa can atdıqca, onun obrazları bir o qədər konkretləşirlər, reallaşırlar. Bu baxımdan Y.Səmədoğlunun “Qətl
günü” romanı Azərbaycan ədəbiyyatında ən metafiziki səciyyəli əsər olmaqla yanaşı, həm detalları,situasiyaları,insan nəslinin təcəssümü baxımından ən konkret əsərlərdən biridir. Eyni mübahisəni (mühakiməni-D.Zeynlova) Bulqakovun “Master və
Marqarita”, Ç.Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” əsərinə də şamil etmək olar. XX
əsrin mifoloji roman yaradıcılığı sahəsindəki təcrübəsi birmənalı şəkildə sübuta yetirir ki, ədəbi-bədii fikirdə rasionallıq irrasionallığın,irrasionalliq da öz növbəsində
rasionalliğın vurğulanmasının ən kəsə, ən səmərəli, ən effektiv təcəssüm vasitəsidir.
Mifopoetika bədii yaradıcılıqda özünü zaman-zaman biruzə verən bu paradoksun
səbəblərini açıqlaya, ədəbi-bədii nümunənin bütün ziddiyyətlərini, rəngarəngliyini,
həyatiliyini izah və şərh edə bilməz, çünki bədii ədəbiyyatda mifologiyanın geniş
şəkildə tətbiqi ilə bağlı ədəbiyyatşünaslıqda meydana gəlmiş bu anlayış ədəbi prosesin yalnlz irrasional, qeyri-tarixi, qeyri-konkret tərəflərini açıqlamaq iqtidarındadır.
XX əsrdə milli ədəbiyyatların mifologiyaya kütləvi və dayanıqlı müraciəti daha bir paradoksal qanunauyğunluğu ortaya qoymuşdur: milli ədəbiyyatlar bir-birlərinə yaxınlaşdıqca, bir-birlərinin yaratdıqları dəyərləri daha intensiv və sürəkli
şəkildə əks etdikcə, onların özünəməxsusluqları da bir o qədər aydın və kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Bədii əsərlərin və ümumən ədəbi prosesin həqiqəti
inteqrativ və dezinteqrativ proseslərin bir-birini inkarında və təsdiqində,bir sözlə,
dialektik çulğalaşmasında və vəhdətində özünü aydın göstərir. Bu baxımdan bizə
elə gəlir ki, həm Azərbaycan ədəbiyyatının özünəməxsuslugunu,həm də onun dünya
ədəbiyyatına inteqrasiyanın xüsusiyyətlərini adekvat şəkildə tədqiq etmək və şərh
etmək üçün ədəbi prosesin təşəkkülünün və inkişafının təbiətinə daha uyğun olan
kateqoriyaların və onların sistemlərinin yaranmasına ehtiyac duyulur. Hesab edirik
ki, etnopoetika belə bir sistemin mərkəzi kateqoriyası qismində çıxış edə bilər. Məlumdur ki,söz sənəti insanın şüurlu məxluq kimi təşəkkül tapdığı dövrün lap əvvəllərində dünyanı dərkin spesifik forması qismində yaranmışdır. O da məlumdur ki,
mifoloji kontekstli ibtidai mərasimlərdə və ayinlərdə söz sənəti faktiki olaraq digər
incəsənət növlərinin təzahürləri içərisində əriyərək, köməkçi rol oynamışdır. İncəsənətin ilkin vəhdətinin pozulması və müxtəlif müstəqil sənət növlərinin parçalanması ibtidai icma cəmiyyətinin dağılması və yeni daha mürəkkəb struktura malik
toplumların-etnosların yaranması ilə eyni vaxta təsadüf edir.
İdentik mədəni xarakteristikaları baxımından bir etnos digərindən müxtəlif
parametrlərə malik olmaları ilə fərqlənir. Bu o deməkdir ki, etnoslar müxtəlif dillərdə danışırlar, müxtəlif mədəniyyətlərə, müxtəlif ənənəvi dəyərlər sisteminə malik311
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dirlər, yəni identik xarakteristikaları baxımından bir-birlərindən fərqlənirlər. Etnosun daxilində isə onun nümayəndələri eyni mərkəzəqaçan dəyərlərdən istifadə edirlər; etnosun nümayəndələri bir qayda olaraq eyni ərazidə yaşayır,eyni dildə danışır,
eyni mənəvi-əxlaqi, çox zaman dini prinsiplərə riayət edirlər, eyni etnik mədəniyyətlərin nümayəndələri hesab olunurlar. Bəzi hallarda etnosun nümayəndələri bu və
ya digər səbəbə görə öz əsas korpusundan ərazi baxımından aralı düşüb başqa etnosun içində yaşamağa məcbur olurlar. Belə bir şəraitdə etnosun birliyinin təmin olunmasında mədəniyyət (ədəbiyyat) müstəsna rol oynayır. Yeri gəlmişkən, vaxtı ilə faciəvi hadisələr nəticəsində doğma torpaqdan aralı düşmüş, dünyaya səpələnmiş
azərbaycanlıların mədəni birliyinin təmin olunmasında bu gün qürür mənbəyimiz
olan mühacirət ədəbiyyatını aparıcı rol oynamışdır, çünki: a)onlar əsas etibarilə böyük yaradıcılıq potensialına malik ziyalılarlardan ibarət idilər; b) onlar bütün varlıqları ilə ana mənəviyyata və ədəbiyyata bağlı idilər; c)əsasən mədəniyyət,ruhi-mədəni dəyərlər və dil baxımından xalqımıza yaxın doğma Türkiyədə məskunlaşmışdılar.
Elmi ədəbiyyatda etnosu müxtəlif cəhətlərdən müəyyənləşdirmək cəhdləri olmuşdur. Belə ki,rus alimlərindən Y.Bromley etnosun “etnososial”, N.Qumilyev isə
biososial təsisat kimi səciyyələndirmişlər.Qeyd etmək lazımdır ki,hər iki tədqiqatçı
qan qohumluğunu etnik birliyin əsası hesab edirlər. Lakin bununla yanaşı Y.Bromley sosial(tayfa) məqama üstünlük verir və belə bir mülahizədən çıxış edir ki,” etnos” yunan dilində tayfa deməkdir. N.Qumilyev isə qeyd-şərtsiz bioloji amili ön
plana çəkir. Həm Y.Bromley,həm də N.Qumilyev etnosları müəyyənləşdirirərkən,
onları bir-birindən ayıran və fərqləndirən cəhətlərə üstünlük verirlər və öz təriflərində onları yaxınlaşdıran, bir-biri ilə ünsiyyətə gətirməyə sövq edən cəhətlərə qətiyyən toxunmurlar. Bütün yuxarıda deyilənlər mədəni və bədii-estetik dəyərlər
baxımından aşagıdakı parametrlərə malik toplumları etnos hesab etməyə imkan
verir: 1) toplumun üzvləri tarixən eyni ərazidə məskunlaşmışlar,dünya
haqqında,mənəvi-əxlaqi dəyərlər haqqında eyni dəyərlər sistemindən çıxış edirlər,
identik dil, mədəniyyət, mənəvi-əxlaqi dəyərlər sisteminə malikdirlər; 2)toplumun
üzvləri yuxarıda sadalanan parametrlər üzrə özlərini digər etnik toplumlardan fərqli
hiss edrlər.Bu fərqlilik hissi etnoslar arasında təmasların zəifləməsinə,aradan çıxmasına, hətta özgələşməyə çevrilə biər. Lakin əgər etnoslar kifayət qədər universal, tolerant mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən çıxış edirlərsə,digər etnos onun üçün mənəvi,
inetllektual, estetik zənginləşmə müstəvisinə çevrilə bilər.
XX əsrdə bəşər nəslinin toplum qismində formalaşma üsuluna münasibət iki
ümumdünya tarixi hadisəsi ilə bağlı olmuşdur: bunlardan birinin, ikinci dünya müharibəsindən sonra dünya müstəmləkə sisteminin dağılması,Asiya və Afrika xalqlarının müstəqillik əldə etməsi ilə bagıdır.Azadlığa çıxmış xalqlar etnos qismində özlərinin mənşələrini,özümlü mədəniyyətlərinin xüsusiyyətlərini müəyyən etmək imkanı əldə etdilər və dərk etdilər ki,hər bir xalq özünəməxsus cəhətləri ön plana cəkməklə, dünya mədəniyyətinə inteqrasiya oluna bilər. Etnik mədəniyyətin özəlliklərinin və onun potensial imkanlarının üzə çıxarılmasına ikinci kütləvi cəhd kecən əsrin
90-cı illərinin əvvəlinə, SSRİ adlanan nəhəng müstəmləkə sisteminin dağılması
dövrünə təsadüf edir. Lakin bu dövrün,yəni SSRİ xalqlarının o cümlədən, Azərbaycan xalqının milli-etnik özünü dərkinin bir neçə özəl xüsusiyyətləri vardır ki,onları
ikinci dünya müharibəsi ərəfəsində özünüdərk yoluna qədəm qoymuş xalqlardan
köklü şəkildə fərqlənirlər.Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki,SSRİ-də hakim
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metropol tərəfindən müxtəlif xalqlara,o cümlədən onların mədəniyyətinə münasibət
eyni cür deyildi. Sözdə xalqların bərabərliyi,onların mədəniyyətlərinə, dilinə,
ədəbiyyatlarına qayğıkeş münasibət bəyan olunsa da,mahiyyət etibarilə müxtəlif
xalqlara fərqli münasibət sərgilənirdi. Bu baxımdan SSRİ xalqlarını üç qrupa bölmək olar: birincisi, xalqlar ikinci dünya müharibəsindən sonra işğal olunmuş,Qərbi
Avropa ilə hələ çoxlaylı əlaqələrini qoruyub saxladığından, onlara yarım-loyal münasibət sərgilənirdi. Baltikyanı xalqları buna misal göstərmək olar, bu onların yarımmüstəqillklərini,çərçivəni aşmadan müəyyən ifadə azadlıqlarını təmin edirdi.
Təsadüfi deyildir ki,SSRİ-nin digər ərazilərində yasaq olunmuş strukturalizm. Estoniyanın Tartu Universitetində Y.Lotmanın başçılığı ilə inkişaf edir, XX əsr humanitar fikrinə öz töhfələrini bəxş edirdi.İkincisi,xristian-slavyan (ukraynalılara, beloruslara) baxış kifayət qədər yumşaq,böyük qardaşın kiçik qardaşa münasibəti sərgilənirdi və onların etnik dəyərlərinə -mədəniyyətlərinə,ədəbiyyatlarına münasibət
müsbət idi. Nəhayət, ücüncü, türk-müsəlman xalqlarına münasibət isə
müstəmləkəçilik xarakteri daşıyırdı, ”panislamizm” və “pantürkizm” bəhanəsi ilə
onları öz köklərindən,mənəvi-əxlaqi təməlindən aralamaga cəhd göstərilirdi.
Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı bir sıra səbəblərə görə etnik təməlinə
göstərilən təcavüzü ugurla dəf etməyə nail oldu.Hər şeydən əvvəl qeyd etmək
lazımdır ki,Azərbaycan mədəniyyəti uzun müddət son dərəcə yüksək və dayanıqlı
mənəvi-əxlaqi potensiala malik Yaxın Şərq regional mədəniyyəti kontekstində
inkişaf etmiş,yalnız orta əsrlərdə etnik prinsiplər əsasında təşəkkül tapmaq
zəruriyyəti ilə üz-üzə gəlmşdir.Bu baxımdan böyük Füzulinin:
Ol səbəbdən farsi ləfzilə çoxdur nəzm kim,
Nəzmi-nəsrin türk ləfzilə ikən düşvar olur,
Ləhzeyi-türki qafili-nəzmi-tərkib etməyib,
Əksərən əlfazi namər övfü nahəmvar olur,
Məndə tofviq olsa,bu düşvarı asan eylərəm,
Növbahar olgac tikəndən bərgi-gül izhar olur.misraları türk etnik prinsiplər əsasında yüksək ədəbi-bədii nümunələrin
yaradılması vaxtının gəlib çatmasından xəbər verir.Azərbaycanın Rusiya tərəfindən
işğal olunması və bunun sayəsində dünya mədəniyyətinə qoşulması paradoksal
şəkildə mədəniyyətimizin etnik təməl üzərində qurulmasında yeni mərhələ oldu:
M.F.Axundzadə bu sahədə son dərəcə perspektivli başlanğıcın əsasını qoydu. Sovet
hakimiyyəti illərində milli özünüdərk prosesinin qarşısı xeyli alınsa da,etnik mədəniyyətin intensiv şəkildə inkişafı davam etmişdir.
Keçən əsrin 60-cı illərində SSRİ məkanında ideoloji yumşalma baş vermiş,
mədəni hərəkat bir sıra digər cəhətləri ilə yanaşı,mərkəzdənqaçma meyllərinin
güclənməsinə də səbəb olmuşdur: yaradıcı ziyalılar etnik köklərə və dəyərlərə qayıtmaq, təkcə formaca deyil,həmçinin məzmunca da milli mədəniyyət yaratmaga cəhd
göstərirdilər.Bu proses təbii ki,Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatından da yan
keçmədi.Məhz bu dövrdə məlum oldu ki,etnik özünüdərk prosesi yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur.Məlum oldu ki,ədəbiyyat üçün ümumiyyətlə toplumu təcəssüm
etmək problemi yoxdur,etnosun ən köklü problemlərini yalnız konkret ekzistensial
problemlərin kontekstində həll etmək olar: fərd daxilən azad olmasa,toplum azad
ola bilməz.Bu vəziyyət etnik dəyərlərimizi ümumbəşəri prizmadan işıqlandırılmasını tələb edirdi.
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Məlum məsələdir ki, insan mövcudluğunun sosial və fərdi mahiyyəti ədəbibədii fikirdə öz təcəssümünü tapır və dəyərləndirilir; ədəbiyyat fərdi emosional
müstəvidə konkret obrazlar vasitəsilə sinxron və diaxron kəsimlərdə etnosun bu
günki durumu və tarixi nöqteyi-nəzərindən inkişafının magistral xəttlərini,onun mənəvi perspektivini müəyyən edir. Hesab edirik ki, etnopoetika ayrı-ayrı bədii nümunələrdə və ümumən ədəbi prosesdə ümumi ilə xüsusinin, tarixlə bu günün
təcəssümünün dialektikasını açıqlamağa xidmət edən ən optimal və səmərəli araşdırma üsludur. Etnikliyin “mürgülədiyi” və hətta dərin yuxuya getdiyi durumlarda
belə, ədəbiyyat onun təməl prinsiplərini qoruyub saxlamağa və gələcək nəsillərə bədii-estetik dəyərlər şəklində ötürməyə xidmət edir.Belə ki,keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq,sovet rejimi sistemli şəkildə pantürkizm,panislamizm ideologiyasının tənqidi fonunda mahiyyət etibarilə kosmopolit səciyyəli dəyərlərin qəbul
edilməsi atmosferində imperiyada məskunlaşmış zəngin və özünəməxsus dəyərləri
olan çoxsaylı türk etnoslarını,o cümlədən Azərbaycan xalqını da etnik qaynaqlarından qoparmaga,onların etnik dəyərlər məkanından-mifologiyasından,etnik ideologiyasından məhrum etməyə cəhd göstərirdi. S.Vurğunun məşhur “Rəhbərə salam”
şeirində “türk qızlarından” ifadəsinin sonrakı nəşrlərdə “şən qızlarımızdan”şəklində
işlənməsu buna misal ola bilər.Mədəni faktorlar həm etnik birliyin möhkəm təməl
üzərində bərqərar olmasında, həm də digər etnoslarla ünsiyyətə girməsində-onların
mənəvi dəyərlərinin əxz olunmasında əvəzsiz rol oynayırlar: etnoslar bir-birləri ilə
öz mədəniyyətlərinin dilində danişaraq,müqayisə prosesində özümlü cəhətlərini
müəyyən edirlər və ona tədricən qovuşurlar.
Etnik mədəniyyətin bir kontekstdən digərinə keçməsi ilə mənəvi paradiqma
köklü şəkildə dəyişir və bu,əlbəttə ki,etnopoetikaya dərin təsir göstərir.Azərbaycan
mədəniyyətinin tarixində paradiqmanın kəskin şəkildə dəyişməsi XIX əsrin ortalarına təsadüf edir: dram, çağdaş bədii və fəlsəfi nəsr janrlarının mədəniyyətimiz tərəfindən əxz olunması bütövlükdə mədəniyyətimizi,o cümlədən ədəbiyyatımızı tamamilə yeni meyarlarla dəyələndirməyi tələb edirdi.Yeni dövr ədəbiyyatını artıq orta əsrlər klassik ədəbiyyatımızı araşdırmağa uyğunlaşdırırlmış etnopoetikanın
prinsipləri ilə təhlil etmək müsbət nəticələr verə bilməzdi; yeni janrlar Avropa
mədəniyyətinin təhlil və dəyərləndirmə prinsiplərinin əxz olunmalarını tələb edirdi.
Lakin onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki,M.F.Axundzadə yeni janrları əxz etməklə
kifayətlənməmiş, yaratdığı bədii nümunələri bütünlüklə və təbii şəkildə gerçəkliyimizə uyğunlaşdıra bilmişdir. Əlbəttə ki,bu əsərlərin adekvat şərhini vermək üçün
Avropa ədəbiyyatşünaslığının prinsiplərini də ədəbiyyatımızın özünəməxsusluguna
uyğunlaşdırmaq lazım gəlmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi-bədii fikrin etnik təmələ münasibətinin
paradiqması keçən əsrin 20-ci illərində,Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması ilə eyni vaxta təsadüf edir.Bu dövrdə etniklik ədəbi-bədii nümunələrin məzmunundan, demək olar ki, sıxışdırılıb çıxarılır və ancaq formaya müncər olunurdu
(“formaca milli,məzmunca sosialist).Tənqiddə də,ədəbiyyatşünaslıqda da, poetikada
da faktiki olaraq etnik məqam minimuma endirilirdi(əsasən ədəbi əsərin bədii-üslubi problemləri təhlilə müncər olunurdu-D.Zeynalova) və əsas diqqət sosialist-kosmopolit məqamların araşdırılmasına verilirdi.Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki,
məzmundan sıxışdırılmış etniklik ədəbi-bədii fikirin forma sahəsində son dərəcə böyük uğurlar əldə edilməsinə meydan açdı: bu dövrdə yaşayan sənətkarların böyük
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zəhməti sayəsində Azərbaycan ədəbi-bədii dili son dərəcə zəngin, ahəngdar, çevik,
sadə, insanın hiss və düşüncələrinin ən incə çalarlarını ifadə etməyə qadir bir dilə
çevrldi. Nəhayət,ədəbi-bədii fikrimizdə etnikliyin təcəssümü ilə bağlı paradiqma keçən əsrin 60-cı illərində sovet ideologiyasının təməlinin sarsılması ilə bağlı meydana gələn dəyişikliklərlə bağlıdır: bu dövrdə etniklik formadan məzmuna nüfuz etməyə başladı,qeyd etmək lazımdır ki,ədəbi-bədii fikirdə etnik məqam konkret fərdin – etnosun nümayəndəsinin ekzistensial problemlərinin təcəssümü ilə çulğalaşdı.
Ədəbi-bədii vasitələrlə etnik köklərin araşdırılması konkret insanın gündəlik qaygılarının işıqlandırılması fonunda həyata keçirilməyə başladı.Ümumi ilə xüsusi,
əbədi ilə keçici dialektik vəhdətdə birləşdi. İ.Şıxlının, İ.Hüseynovun, M.Süleymanlının, Y.Səmədoğlunun və digərlərinin əsərlərində bu dialektik çulğalaşma özünün
rəngarəng ifadəsini tapdı.Bu yeni paradiqmaya uyğun olaraq yaradılan əsərlərin təhlili və şərhinə gəldikdə isə, ədəbiyyatşünaslarımız və tənqidçilərimiz onlara adekvat
yanaşma üsulu axtarışında tədricən sosialist realizmi prinsiplərinə əsaslanan kosmopolit səciyyəli araşdırma prinsiplərindən uzaqlaşdılar və yeni,həm də fərqli bir
təhlil və dəyərləndirmə metodunun yaradılması zərurəti ilə üz-üzə qaldılar.
Hal-hazırda qloballaşma ilə bağlı etnoslar, etnik dəyərlər böyük təhlükələrlə
üz-üzə durmuşlar. Belə bir şəraitdə ədəbi-bədii fikrin etnik identikliyi mühafizə
etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: hətta ən universal bəşəri dəyərlərin bədii təcəssümündə belə ədəbiyyat milli köklərindən tamamilə ayrıla bilməz,ən azı dil,deyim
tərzi etnik dəyərlərin labüd şəkildə əks olunmaları üçün şərait yaradırlar.Məhz buna
görə də etnopoetika təkcə milli ədəbiyyatın özünəməxsusluğunu üzə çıxarıb vurğulamaqla kifayətlənmir,(düzdür,bu onun apriori vəzifəsidir-D.Zeynalova) həmçinin
onun digər xalqların ədəbiyyatları ilə təmas imkanlarını araşdırır,dolayısı ilə millibədii dəyərlərin universal cəhətlərini üzə çıxartmağa xidmət edir. Xarici amillər paradoksal şəkildə bir tərəfdən, etnosun birliyini,o cümlədən,mədəni bütövlüyünü sarsıtmağa, onun bəzi dövrlərdə (məs, orta əsrlərdə-D.Zeynalova) regional mədəniyyətin özünəməxsus keyfiyyətlərdən məhrum tərkib hissəsinə çevrilməyə,digər tərəfdən, rənğarəng,bəzən ağır sınaqlardan çıxıb dünyada mədəni rəqabətə dözümlü,öz
tutarlı sözünü deməyə qadir etnos kimi mövcud olmasına şərait yaradır.Belə ki, ərəb
və fars dillərinin müəyyən zaman kəsiyində Azərbaycanda aparıcı dini, ədəbi-mədəni dil olmaq funksiyasını əlinə alması buna gözəl misal ola bilər. Lakin bizim etnik birliyimiz bu xarici təcavüz nəticəsində nəinki məhv olmadı,əksinə,sınaqdan şərəflə çıxdı..Azərbaycan- turk dilinin Nəsiminin, Füzulinin,Xətayinin şəxsində yenidən elmi-mədəni dil qismində dirçəlməsi bunun əyani göstəricisidir.
Etnosun təməl səciyyəsi daşıyan dəyərlərin universallıq kəsb etməsində,”özgə”,kənar dəyərlərin cəlb olunub mədəni-etnik dövriyyəyə buraxılmasında,
özününküləşməsində ədəbi-bədii sözün gücü son dərəcə böyükdür.Bu
baxımdan,məs.,N.Gəncəvinin yaradıcılığında üzvi vəhdət təşkil edib,eyni zamanda
həm universal,həm də etnik səciyyəli humanist dəyərlərin yaranması diqqəti cəlb
edir; sənətkarın əsərlərində “klassik”, universal islam zərdüştlüklə çulğalaşaraq,
etnik dəyərlərlə isinişir,doğmalaşır,”türkləşir”,bizim dünyadüyum və dünyagörüş
mövqeyimizin təməlinə çevrilir.Lakin ədəbi-bədii fikir yalnız yad dəyərləri
özününküləşdirməklə kifayətlənmir,eyni zamanda etnik-mədəni dəyərləri yadelli
dağıdıcı müdaxilələrdən xilas etməyə,bu dəyərlərin vəhdətini və identikliyini
qoruyub saxlamağa cəhd göstərir.Bu müqavimət əxlaqa və mənəviyyata zidd
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tələblərə qarşı mübarizə prosesində güclənir,müxtəlif dünyagörüş mövqelərinə
söykənən ədəbi-bədii cərəyanları bir araya gətirir.Bu baxımdan realist M.Ə.Sabirin:
“Ev madam,mənzil madam,talvar madam, balkon madam.
Sirk madam,qəstin madam,passaj madam,bulvar madam
Müxtəsər əqlim çaşıb,ey dadi-bidad,Ərdəbil,
Bir də namərdəm,əgər etsəm səni yad,Ərdəbil!” –
misraları ilə romantik H.Cavidin :
O gün ki,İstanbulda gənclik fransızlaşdı,
Getdikcə türk övladı uçruma yaklaşdı.
Yurdumuzu sardıqca düşkün firəng modası,
Hər kəsə örnək oldu sərsəm firənf ədası.
Sərxoşluq,ağılsızlıq sardı bütün gəncləri,
Zəhərləndi getdikcə məmləkətin hər yeri.
Avropadan- fəzilət,hümmət,ciddiyyət,vüqar
Dururkən-yalnız çürük bir zübbəlik oldular.misralarının eyni ideoloji movqedən çıxış edib,eyni estetik dəyərləri müdafiə
etməsi etnik birliklə bağlı problemlərin çözülməsində ədəbi-bədii fikirn yekdil
mövqe nümayiş etdirməsinə dəlalət edir. Ədəbiyyatın belə bir mövqedən çıxış
etməsini onun taleyüklü məsələlərə münasibətdə mühafizəkar mövqedən
yanaşmasının tazahürü kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz; ədəbi-bədii fikir
özünün zirvə nümunələrində etnik mədəniyyəti oz hüdudlarında qapatmaq,hermetik
şəkildə dünya sivilizasiyasının kontekstindən kənarlaşdırmaq niyyətindən çıxış
etmir. ”Molla Nəsrəddin” və “Füyüzat”la bağlı ilk baxışdan ziddiyyət təşkil
edən,lakin mahiyyət etibarilə Azərbaycan xalqının dünyaya inteqrasiyasının
dialektikasını ifadə edən münasibətlərini buna misal göstərmək olar.
Məlum olduğu kimi etnosların və etnos birliklərinin təşəkkülündə mifologiya
böyük rol oynayır.Belə ki,türk xalqları öz mənşələrini böz qurd ilə bağlayırlar.Bu
isə türk xalqlarının yalnız dil baxımından deyil,həmçinin mifologiya nöqteyi-nəzərindən də son dərəcə yaxın olmalarına dəlalət edir.Lakin toplumun formalaşmasının
ilkin mərhələsində mühüm rol oynayan mifologiya sonradan mədəni birliyin,dil
birliyinin üzvi tərkib hissəsinə çevrilərək,onların içərisində bir növ əriyib gedir.
Məhz buna gorə də etnosun təməl prinsiplərini üzə çıxarmaqda böyük rol oynayan
mifopoetika etnik mədəniyyətin və ədəbiyyatın sonrakı mərhələlərini adekvat şəkildə işıqlandırmağa qadir deyil,belə ki, qonşu etnoslarla sıx təmasda olan mədəniyyətlərdə və ədəbiyyatlarda fərqli bir mənzərənin şahidi oluruq.Məs.,Azərbaycan
xalqının mədəniyyəti həm yaxın Şərq reqional mədəniyyəti kontekstində,həm də
XIX əsrin ortalarından başlayaraq,müxtəlif mədəniyyətlərlə daim müxtəlif yönlü
ünsiyyətdə olmuşdur.Bu əlbəttə ki,etnik mədəniyyətin zənginləşməsində mühüm rol
oynamışdır. Bununla belə,istənilən halda yəni dolğun mədəni əlaqələrin mövcud
olub-olmamasından asılı olmayaraq, yedelli mədəniyyətlər hər bir topluma ən azı
müqayisə müstəvisində öz etnik dəyərlərini üzə çıxarmağa,saf-çürük etməyə imkan
verir. Öz təbiəti etibarilə digər incəsənət növlərinə nisbətən dünyaya,o cümlədən
qonşu xalqların mədəniyyətinə daha açıq olan ədəbi-bədii fikir ”özgə”etnoslarla əla316
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qə qurmağa,onların dəyərləri hesabına zənginləşməyə,onları öz mədəni dəyərləri ilə
zənginləşdirməyə daha artıq meyl göstərir.
Etnoslar arasında mədəni münasibətlər sisteminin yaranması və ümumi səciyyəsi təkcə coğrafi yaxınlıq və uzaqlıq paralelləri ilə ölçülmür.Belə ki,sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı dünyaduyum,ifadə tərzi, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə münasibət baxımından son dərəcə uzaq olan Baltikyanı ölkələrin
mədəniyyətləri və ədəbiyyatları ilə sıx əlaqələr yaranmışdı; vahid “sovet xalqı” və
“sovet mədəniyyəti” kontekstində bu cür münasibətlərin qurulması icbari səciyyə
daşıyırdı. Azərbaycan ədəbi-bədii fikrinin rus ədəbi-bədii fikri ilə son dərəcə
yaxınlaşmasını,”qaynayıb-qarışmasını” da həmin səbəblərə görə təşəkkül tapmış,”yarıkönüllü”, “yarıicbar” mədəni-ədəbi əlaqələrə aid etmək olar.Müstəqillik
dövründə mədəni-etnik prioritetlər kəskin şəkildə dəyişdilər. Ədəbi-bədii fikir təşviqat vəzifəsindən insanın ekzistensial problemləri ilə daha dərindən və hərtərəfli şəkildə məşğul olmaq,ədəbi-bədii vasitələrlə etnik özünəməxsusluğu işıqlandırmaq və
dəyərləndirmək imkanları əldə etdi.Bununla bağlı iki məqamı qeyd etmək yerinə
düşər. Birincisi,artıq keçən əsrin 60-cı illərində oriyentirlər dəyişmişdilər: ədəbiyyat ümumidən daha çox xüsusiyə,toplumdan daha çox fərdə diqqət yetirməyə başlamışdı. İkincisi,bunula belə ədəbi-bədii fikir hələlik yeni imkanlardan optimal
şəkildə istifadə edə bilmir;uzun onilliklər boyu dünya bədii-estetik fikrindən təcrid
olunması özünü biruzə verir.Məlumdur ki,öz məqsədlərinə nail olmaq üçün ədəbibədii fikir də,ideologiya da mifə müraciət edirlər.Lakin bu müraciətlər tamamilə
başqa-başqa məqsədlərə xidmət edirlər.İdeologiya əsasən təşviqat məqsədindən
çıxış etdiyinə görə bir qayda olaraq, mahiyyəti etibarilə köklü etnik məqsdləri əks
edən mifləri öz “həqiqətlərinə” uyğunlaşdırır,saxtalaşdırır: təşviqat məqsədilə uyğunlaşdırılmış miflər nə qədər əsl mif təəssüratı bağışlasalar da,uydurulmuş,yalançı
miflərdir.
Ədəbi-bədii fikrin müraciət etdiyi miflər etnik kollektiv təhtəlşüurdan arxetiplər vasitəsilə süzülüb gələn miflərdir, etnosun təşəkkülü dövründə öz məğzini-mahiyyətini hifz etdiyi, lakin hələ birbaşa ifadə edə bilməməsi ilə bağlı uydurduğu və
özü də bütün varlığı ilə inandığı təməl mifləridir.; bu miflərin bir üzü uydurma olsa
da, digər üzü həqiqət olan,bir üzü təxəyyülün, digər üzü gerçəkliyin təcəssümüdür.
Ədəbiyyat toplumun formalaşmasında həlledici rol oynamış, cəmiyyətin dünyaduyumunun təşəkkülündə iştirak etmiş amilləri üzə çıxarmaq və şərh etmək üçün mifologiyaya müraciət edir. Hansı məqsədə qulluq edirsə-etsin,ideologiya mifə müraciət etməklə kollektiv təhtəlşüuru parçalayır,arxetipləri saxtalaşdırır,etnosun bütövləşməsinə yox,onun dağılmasına, soykökündən ayrı düşməsinə səbəb olur.
Ədəbiyyatımızda uzun onilliklər boyu təbliğ olunan “sovet xalqı” və partiya tipli
təşviqat səciyyəvi tiplər buna misal ola bilərlər. Heç təsadüfi deyildir ki,sovet
ideologiyası meydanı tərk edən kimi bu miflər də aradan çıxıb yox oldular.Çagdaş
ədəbi-bədii fikrin əsas vəzifələrindən biri də bu miflərin qoyub getdikləri izləri,
törətdikləri fəsadları ləğv etməkdir.Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü, sənətkarların zor gücünə sosialist realizmi prinsiplərinə uyğun olaraq yazıb-yaratmağa məcbur
edildikləri dövrdən, müstəqilliyin əldə olunması ilə bağlı ifadə azadlığını əldə
etdikləri keçid mərhələsində dövrün problemlərini əhatə edən ədəbi-bədii nümunələr yarandı. Ədəbi-bədii fikir sözügedən əsərlərin dəyərləndiriliməsində,mifoloji
köklərininin araşdırılmasında mifopoetikanın üsullarından istifadə etsə də,bu üsul
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mahiyyəti üzə çıxarmağa kifayət etmir; mifopoetika toplumun zaman-zaman dəyişməsi ilə bağlı meydana gələn etnik-mədəni xüsusiyyətlərin və keyfiyyətlərin
dialektikasını şərh etməyə yetərli deyil.Hesab edirik ki,sözügedən problemin
həllində,yəni ədəbi-bədii nümunəni həm sinxronik,həm də diaxronik kəsimlərdə
araşdırmaq üçün universal vasitə və üsulları olan etnopoetikaya müraciət etmək
daha məqsədəuyğun olardı.
Beləliklə, ədəbi-bədii fikrin keçdiyi tarixi yol inandırıcı şəkildə sübut edir
ki,bir dildə danışan,bir ərazidə yaşayan,eyni əxlaqi-mənəvi təsəvvürlərdən çıxış
edən toplumun mədəniyyətində və ədəbiyyatında öz əksini tapan etnik enerjini
məhv etmək qeyri-mümkündür.Sovet dönəmində etnik enerjinin milli,dini-mənəvi
köklərindən zor gücünə təcrid olunması Azərbaycan ədəbi dilinin misli görünməmiş
inkişafına, cilalanmasına, zənginləşməsinə, insan düşüncəsinin və hisslərinin ən
incə çalarlarını ifadə etməyə qadir ədəbi-bədii dil yaratmağa sövq etmişdir.Etnik
özünütəsdiq ədəbiyyatın müraciət etdiyi prioritet mövzuların seçimində də özünü
biruzə verir. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbi prosesində baş vermiş iki fenomeni
qeyd etmək yerinə duşər: birincisi, S.Vurğunun məşhur “Azərbaycan” şeirindən
sonra ədəbi-bədii fikrimizdə,xüsusilə poeziyada Vətən mövzusu faktiki olaraq
aparıcı mövzuya çevrilmişdir.İkincisi,ədəbi-bədii fikrimizdə tariximizin müxtəlif
dövrlərinin, xüsusilə böhran,keçid və dönüş mərhələlərinə maraq son dərəcə
güclənmişdi. Ədəbiyyatımız həm tarixi mövzuda yazılmış,həm də müəyyən görmə
bucağından müasir mövzuda qələmə alınmış əsərlərdə toplumun mənəvi-əxlaqi
dəyərlər sisteminin tədricən formalaşmasını və inkişaf etməsini bədii vasitələrlə
yaşatmağa nail olmuşdur.Hakim ideologiya və sosialist realizminin icbari
prinsipləri ədəbi-bədii fikrin qarşısında müəyyən maneələr yaratsa da,bu prosesin
qarşısını kəsməyə nail olmamışdır. Çağdaş ədəbiyyatımızın tarixinə “60-cı illər
nəsli” kimi daxil olmuş sənətkarlar-İ.Şıxlı, İ.Hüseynov, S.Əhmədli,M.Süleymanlı,
Y.Səmədoğlu Anar, Elçin, R.Rövşən ədəbiyyatımızda aparıcı ideya istiqamətinə
çevrilən yeni meylin nümayəndələri idilər. 60-cı illər nəslinin nümayəndələri öz
yaradıcılıqlarında ədəbiyyatımızda ilk baxışdan bir-birinə zidd,lakin mahiyyət
etibarilə bir-birini tamamlayan tendensiyaların meydana gəlməsinə və inkişafına
rəvac verdilər:Azərbaycan ədəbiyyatı bir tərəfdən, özümlü şəkildə milli özünüdərk
prosesinin yeni, daha yüksək, daha mürəkkəb və təzadlı mərhələlərinə qədəm
qoydu, həm də XX əsrin ikinci yarısında azərbaycanlıların üz-üzə gəldikləri ictimai
problemlərlə yanaşı,hər bir konkret fərddə özünü biruzə verın ekzistensial
problemləri ifadə etmək məqsədinə nail oldu.Digər tərəfdən, bir neçə onillilkər
ərzində sosialist realizmi ruhunda yazılmış əsərlərin formalaşdırdıqları sterotiplər
dəf olunmağa başladılar: konkret fərdə, onun ekzistensial problemlərinə diqqət ön
plana çıxdı-fərd artıq toplumun ümumi (tipik) cəhətlərini təcəssüm edən hədəf kimi
təsvir olunmurdu. Bütün yuxarıda deyilənlər milli ədəbiyytaların özünəməxsus
cəhətlərini və onların digər milli ədəbiyyatlarla ünsiyyətinin özəlliklərinin araşdırılmasının və dəyərləndirilməsinin universal və səmərəli metodu kimi etnopoetikanın
prinsiplərinin tətbiqinin zəruriliyini labüd edir:
1) etnopoetika bu gün ədəbiyyatşünaslıqda dəbdə olan mifopoetikanın müəyyən funksiyalarını tapıb dolğun və hərtərəfli şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.
Bu heç də ədəbiyyatşünaslıq sahəsində mifopoetikanın elmi dövriyyədən çıxarılması təklifi deyidir: mifopoetika etnosun və onun bədii ədəbiyyatının mifoloji
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mənşəyinin köklərinin üzə çıxarılmasının və tədqiq olunmasının ən kəsə yoludur.
Lakin mifologiya kimi mifopoetika da mahiyyəti etibarilə fövqəlzaman səciyyəyə
malikdir, buna görə də etnosun təkamülü prosesində labüd şəkildə yaranan
xarakteristikalara malik durumların özünəməxsus cəhətlərini adekvat şəkildə şərh
və təhlil etmək iqtidarında deyil;
2) hər bir etnos bütün tarixi boyu yaxın və uzaq qonşuları olan etnoslarla
ədəbi-mədəni münasibətlər qurur.Etnik mədəniyyətlərin ümumi və fərdi cəhətlərini
nəzərə alan etnopoetika bu munasibətləri tədqiq etməyə imkan verən metoddur.
3) Etnos ayrı-ayrı fərdlərdən ibarətdir.Bu fərdlərlə etnos arasında daim
ziddiyyət mövcuddur ki,bu da ədəbi-bədii fikirdə öz əksini tapır.Etnopoetika ədəbi
nümunələrdə öz əksini tapmış bu kolliziyaları şərh etməyə imkan yaradır.
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Дильбяр Зейналова
Этнопоэтика как универсальный метод анализа
литературно-художественного произведения.
Резюме
В XX веке обращение национальных литератур к мифологии выявила
такую парадоксальную закономерность: приближение национальных литератур дает возможность отражать не только созданные ими ценности,но и
четко проявляет специфические черты каждого из них. Истина литературнохудожественного образца , в целом литературного процесса проявляется в отрицании и утверждении интеграционных и дезинтеграционных процессов,
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одним словом,в их диалектике и единстве. В связи с этим, нам кажется, чтобы
исследовать и проанализировать специфику Азербайджанской литературы, и
пути ее интеграции к мировой литературе необходима категория и их системы, адекватные природе литературного процесса. Этнопоэтика может выступать в качестве центральной категорией данной системы,так как:
1) этнопоэтика помогает всесторонно выявлять некоторые функции
мифопоэтики. Это предложение не приводит к мыслю отказа мифопоэтики в
области литературоведения: при исследовании мифологического генезиса этноса и художественной литературы мифопоэтика считается самым еффективным путем. Но мифопоэтика как и мифология имеет сверхвременную характеристику и поэтому не способна адекватно интерпретировать и анализировать неизбежные процессы эволюции этноса, уникальные особенности его
характеристики.
2) Каждый этнос установливает литературно-культурные отношения с
ближними и дальними соседями. Этнопоэтика, как метод учитивая общие и
индивидуальные особенности этнической культуры дает возможность исследовать эти отношения.
3) Этнос состоит из различных индивидиумов. Взаимоотношения, конфликты между этими индивидами в какой-то степени отражается в литературно-художественной мысли. Этнопоэтика интерпретирует эти коллизии.
Dilbar Zeynalova
Ethno- poetics as a universal method for analyses of patterns
in literary fiction.
Summary
In XX century the public approach of national literature to mythology put
forth such a paradoxical method: as national literatures came close to each others ,
and reflected one another’s values intensively and rapidly, as well as their
originality manifests itself clearly. Literary fiction patterns and generally literary
process truth show itself obviously in the negation and affirmation of integrative
and disintegrative processes , in one word, in dialectical form and unity.
For this reason it seems to us that, in order to adequately investigate and
interpret the peculiarities of Azerbaijani literature and the ways in which it has
been integrated into the world literature, we need to create a system of
categorization to describe the development of the literary process. Ethno -poetics
can appear as the central category of such a system:
1) Ethno -poetics enables us to identify certain functions of mythological
poetry which is currently popular in literary studies and describe it in detail . This
doesn’t require the rejection of mythological poetry in literary studies: Mythological
poetry is the highway to reveal and study the mythological roots of ethnos and literature. But it is not able to adequately interpret and analyze the specific features of
newly characterized things occurring in the process of ethnos.
2) Each ethnos has had literary-cultural relationships with neighboring ethnos
close or distant throughout the history . Taking into consideration the general and
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specific features of cultures Ethno -poetics is a method which enables us to survey these relationships.
3) Ethnos consists of separate things. There is a strong contradiction between
ethnos and these things and it expresses itself in fiction . Ethno- poetics helps us to
state these collisions which are expressed in literary patterns.
Rəyçi: prof. Qorxmaz Quliyev
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ИСАХАН ИСАХАНЛЫ
Докторант Института Литературы им. Низами НАНА
Университет Хазар
ЕСЕНИН НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ТРУД»
(1924-1926 годы)
Açar sözlər Yesenin və Azərbaycan, Yesenin Bakıda, Yeseninin şeirləri Bakı
mətbuatında
ключевые слова Есенин и Азербайджан, Есенин в Баку, Стихи Есенина в Бакинской прессе
key words Yesenin and Azerbaijan, Yesenin in Baku, Yesenin’s poetry in, Baku
press.
Хотя основные сведения о жизни и творчестве Есенина во время его
пребывания в Баку и печатались, в основном, на страницах газеты «Бакинский
рабочий», некоторые сведения по этому поводу мы находим и в газете
«Труд». В этой статье бакинский период жизни и творчества поэта нами будет
прослеживатся именно через публикации газеты «Труд».
Впервые в Баку Есенин приехал в августе 1920-го года. Он прибывает в
Баку в середине августа. К сожалению, до сегоднящего дня не удалось установить точную дату прибытия Есенина в Баку. И на страницах бакинской
прессы мы не встретили ни одного сведения, касающегося этой поездки Есенина в Баку, целей поездки, людей, с которыми поэт встретился во время своего пребывания в Баку. Этот визит поэта в Баку не был плодотворным и с
творческой точки зрения и в тот период в бакинской прессе не было опубликовано ни одного стихотворения поэта.
Следующий его приезд в Баку состоялся в сентябре 1924-го года. 25 августа в газете «Труд» была дана краткая информация о визите Есенина в Баку
в сентябре месяце:
«В середине сентября в Баку приезжает известный поэт-имажинист
Есенин. Поэт намерен выступить на диспуте об искусстве и поэзии» (1).
Есенин приезжает в Баку не в середине сентября, как было указано в газете «Труд», а 7 сентября. Побывав в Баку около двух дней, он совершил поездку в Тифлис и 20-го сентября вновь возвратился в Баку. Во время этого визита (с 20 сентября – по 6 октября) было проведено несколько вечеров поэзии
и встреч поэта. Один из таких вечеров поэзии состоялся за три дня до того,
как поэт покинул Баку, 3-го октября, в день его рождения, в студенческом
клубе им. М.А.Сабира Азербайджанского Государственного Университета.
Первым об этом вечере сообщила газета «Труд»:
«В пятницу, 3 октября в студенческом клубе им. Сабира состоится вечер стихов Сергея Есенина, устраиваемый Исполбюро АГУ, в пользу кассы
взаимопомощи. Этот вечер является первым публичным выступлением поэта Есенина в Баку» (2).
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В этом же номере газеты, в разделе «Хроника» есть еще одно сообщение
об этом вечере:
«Находящийся сейчас в Баку московский поэт Сергей Есенин выступает со своими стихами на вечере, устраеваемом 3 октября в местном
студенческом клубе (клуб им. Сабира, зд. Госуниверситета) и посвященном
его творчеству. Вечер явится первым публичным выступлением поэта. Весь
сбор с него поступит в кассу взаимопомощи ВУЗов» (3).
Об этой встрече, вызвавшей большой отклик, была опубликована статья
под псевдонимом «Циклоп» в газете «Труд» от 5-го октября. В статье, написанной, в целом, предвзято, несмотря на иронию автора, можно ясно увидеть
сценическую культуру Есенина:
«...Златокудрый» поэт швырнул аудитории ряд красивых осколков, заслужив от значительной части студенчества шумные рукоплескания. Ему
представлялись и целовали руки рьяные поклонницы его пахабной лирики. И он
сам, растроганный, целовал хрупкие пальцы» (4).
6-го октября Есенин отправляется из Баку в Тифлис, а оттуда в Батуми.
А 8 октября газета «Труд» поместила статью «Наши о Есенине», где автор – Михаил Камский сверх грубо и резко отзывается о творчестве поэта:
«...Публика, преимущественно литературная молодежь всех толков и
направлений, встретила Есенина тепло», - так пишет М.Данилов. Но действительно ли было так? А мы знаем, что у многих товарищей, особенно рабочих, когда Есенин читал свои стихи, насыщенные гнилью кабаков, проституции и удали босяцкой, - ходил подкожный мороз и тянуло к рвоте?... Есенина
знают только те, которые не купались в родниках Маркса и Ленина и те,
которые так еще безумно, как и сам Есенин, тоскуют о «тех берегах». Мы
видали, как поклонники Есенина городили вокруг него стену и защищали его,
чтобы мы, рабочие не имели возможности поделиться мнениями о Есенине,
которое принесло бы не меньше пользы аудитории, чем его гниль кабацкая»
(5).
В конце ноября и в начале декабря на страницах «Труда» вновь появляется имя Есенина. В отделе «Новости литературы» автор Еф. Рабинович отмечает:
«Все наиболее выдающиеся поэты и писатели современники, по происхождению рабочие и крестьяне, нашли себе полное отражение в книг. Горький, Скиталец, Бибик, Дрожжин, Нечаев, поэты новокрестьянские: Есенин,
Клюев...» (6)... «И имажинистам в этом отношении необходимо последовать
примеру своего бывшего соратника С.Есенина, повернуть колесо своей поэзии
назад к Пушкину» (7).
Следующий раз Есенин приезжает в Баку 30-го марта 1925 года, а
«Труд» реагирует на это только 5-го мая – в День Печати. В этот день прошла
церемония открытия «Клуба объединенных экспедиции печати». Есенин тоже
принял участие в этом мероприятии:
«После доклада выступали поэты: Есенин, Данилов и Муран... Больше
всего заинтересовал разносчиков газет тов. Данилов своим стихотворением
«Мальчик», понравились стихи т. Есенина» (8).
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24 мая газета «Труд» поместила статью П.Тарасова – «Тысячу номеров»,
где автор не забывает и Есенина:
«Армия активных рабкоров «Труда» дает нашей печати:
– Лучших репортеров.
– Талантливых журналистов и пролетарских писателей.
– Своих Есениных
Придут лучшие из лучших» (9).
4 сентября «Труд» поместила на своих страницах стихотворение Бориса
Ковынева, «Сергею Есенину» (10).
22 ноября в газете «Труд» была помещена информация о том, что «Сергей Есенин выпускает сборник новых стихотворений – «Рябиновый костер».
Книга выходит в издании «Современная Россия» (11). Но теперь известно, что
эта книга не была издана.
Эта была последняя реакция «Труд»а относительно творчества поэта при
его жизни. В целом, при жизни Есенина в газете «Труд» было опубликовано
11 материалов, где в разных контекстах представлена информация о нем. Три
из этих материалов – это объявления о предстоящих встречах и выступлениях
поэта, три посвящены непосредственно самим этим встречам и выступлениям,
имеется одно объявление о выходе новой книги Есенина, одно – посвященное
поэту стихотворение, а в трех других просто упоминается имя поэта.
Посвященные смерти Есенина первые материалы в бакинской прессе
появились 30-го декабря. В тот день в газете «Труд» была напечатана статья
М.Камского «Сергей Есенин»:
«Нет больше Сергея Есенина...
Не стало поэта – певца кленовой золотой листвы, кудрявой березки,
тихих деревенских закатов и зорь...
Крепкая петля шнура затянула навсегда звонкие струны поэта...
Есенин повесился...
В лице Сергея Есенина мы потеряли крупнейщего поэта нашего времени. Крупного потому, что Есенин не кричал маскарадными строчками стиха,
– он пел искренно, нутром и разгулом широкогрудных полей.
Что заставило поэта кончить самоубийством? Что было в предсмертных клочках записок, нацарапанных кровью из перерезанных вен? – Осталось неизвестным.
– Не стало Есенина!
Сгубила белокурого поэта разгульная кабацкая жизнь.
Только ли?
– «В родной стране я словно иностранец...»
– Вот в чем главная причина самоубийства поэта. Он в стране рабочих
и крестьян чувствовал себя «иностранцем», он не мог войти в нашу новь, он
не сумел (как не старался) настроить свою действительно чудесную лиру на
наш рабочий лад – и в этом его трагедия.
Жаль, искренно жаль большого поэта» (12).
4-го января в помещении Бакинского Рабочего театра состоялся торжественный траурный вечер памяти Есенина. Траурный вечер был устроен по
инициативе коллектива редакции «Бакинского рабочего». Траурный вечер от324
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крыл академик Ольденбург. Затем с докладом о творчестве Есенина выступил
Михаил Данилов:
«Творчество Сергея Есенина, на 30-м году жизни ставшего одним из
величайших поэтом России, в своей основе было песнетворчеством. Народный инструмент – тальянка, - был его символом. В отзвуках балалайки и народных частушках Есенин черпал мотивы своих стихов. В русской поэзии
один Кольцов близок Есенину своими песнями, но Кольцову далеко было до
Есенина по глубине и мощности размаха. Громадное большинство стихов
Есенина безусловно будет переложено на музыку. Покойный поэт ушел от
канона, - в своем творческом буйстве он переливался за берега стихотворной
законности. Это был не Брюсов с его жертвенным служением поэтике, это
был великий вольный поэт. Еще одна черта – почвенность его творчества:
например, луна в стихах дана в бесконечном разнообразии образов, нашептанных ему лесами, полями, лугами Руси, в которую поэт был так влюблен.
Язык Есенина – жемчужина, вложенная в сокровишницу русского языка. Колоссальную впечатляемость дают стихи Есенина, - об этом говорит его
громадная популярность в нашей стране. Лейт-мотив есенинских стихов –
великая боль за «Русь – соломенную», Русь теперь уходящую» (13).
После доклада выступил профессор Селиханович:
«У всех, кто любит русскую литературу, одна мысль – Есенину не дали
того, что могли... И у него не взяли того, что могли... Стихи Есенина – синтез всех предыдущих течений. Все они сплавились в новом сплаве – и в этом
громалное значение творчество покойного поэта... По своему мастерству
Есенин – современный Пушкин. Громадное его достоинство, как поэта в
том, что он остался искренним до самого конца... В самоубийстве Есенина
есть что-то Вертеровское, молодое – он не выдержал противоречий, обуревавших его душу. Больше внимания нашим художникам и нашей литературной молодежи! Больше поддержки! Больше теплоты» (13).
На вечере выступили также Пир и Пессимист.
1 марта в Доме Просвещения состоялся диспут о творчестве Есенина. Об
этом заранее было дано объявление в газете «Труд»:
«В понедельник, 1 марта, в 7 час. веч. в помещении Дома Просвещения
состоится диспут о творчестве Есенина. Докладчик МИХ. ДАНИЛОВ. Содокладчик – оппонент ПИР ». К участию в диспуте приглашаются все работники печати и рабкоры , после диспута состоится читка стихов» (14).
Основным докладчиком в диспуте выступал Михаил Данилов:
« – Есенин, сказал он, похож на птицу, которая обладает особым даром певучести. Его песня льется свободно, из самой души...Стихи синеглазого Есенина изумительно звучны, красочны и четкы. Ни один поэт современности не дошел до такой степени художественного совершенства и
мастерства. Мы должны были беречь его, как зеницу ока. Но грубая критика и обстановка затравили поэта. Мы не смогли сделать так, чтобы
этот величайший песнопевец остался жить среди нас и творить» (15).
В диспуте приняли участие и другие участники вечера. В конце вечера
были прочитаны стихи Есенина и вещи посвященные ему.
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24 сентября в газете «Труд» вышла статья С.Мазявый, под названием
«Лики Есенина. От херувима до хулигана». Эта статья – резкая, но справедливая рецензия на одноименную книгу А.Крученых, вышедший в Москве в издательстве автора:
«Под таким заглавием выпустил А.Крученых книжечку о поэте Есенине.
Всякий, кто мало-мальски знал Сережу, кто читал его нежно-трогательные и
грустно-трагические стихи, тот, наверное, задумывался над жизнью
синеглазого юноши, стараясь осмыслить толково его трагедию. Но только
такой поверхностный и абсолютно невежественный критик, как Крученых,
способен бесцеремонно клеветать на Есенина, пыжась по лягушиному, изо
всех сил, чтобы обязательно доказать «херувимность» поэта и его...
внезапное превращение в хулигана. Глупо искать в Есенине черты какой-то
«святости» или пошлого кабачного хулиганства. Он не был ни тем, ни
другим! Его поэзия – это узел таких проблем, которые могла породить
только наша переходная эпоха с ее глубочайшими, социальными потрясениями. Несомненно, революция своей грандиозностью и прямотой как бы
ошеломила поэта... Во всяком случае, к Есенину нужен более серьезный
подход, чем это крученовское пустоболтунство» (16).
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İsaxan İsaxanlı
Yesenin “Trud” qəzetinin səhifələrində
(1924-1926)
Xülasə
1924-1925-ci illərdə Yeseninin Bakı həyatı ilə bağlı məlumatlar, əsasən,
«Bakinski raboçi» qəzetində verilsə də, «Труд» qəzetində də xeyli yazılara rast
gəlirik. Bu yazıda Yeseninin Bakı həyatı məhz «Труд» qəzeti vasitəsilə izlənilir.
Isaxan Isaxanli
Yesenin on the pages of the newspaper “Trud”
(1924-1926)
Sammary
Though it provides the large amount of information about Yesenin’s 19241925 years’ sojourn to Baku which was illustrated in the newspaper of “Bakinski
rabochi”; the readers could also come across with similar information on the
newspaper “Trud”. This article talks about Yesenin’s life in Baku on the basis of
publications from “Trud”.
Rəyçi:

Əfqan Abdullayev
filologiya elmləri doktoru
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LƏTİFƏ JANRININ TƏDRİSİ VƏ TƏHLİLİ HAQQINDA
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Şifahi xalq ədəbiyyatı dərslərində lətifələr epik növün janrı kimi tədris olunur.
Tədris zamanı aydın olmuşdur ki, bu janra tələbələr daha çox maraq göstərirlər. Bu
isə lətifələrin gülüşyaratma xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Tələbə auditoriyası gülüşə
həssas olduğundan bu janra yaradıcı yanaşırlar. Lətifələri tədris edərkən janrın
semantik xüsusiyyətləri, lətifə obrazlarının səciyyəvi cəhətləri və sair nəzərə
alınmalıdır. Mühazirəçi müəllim lətifə obrazlarının milli xüsusiyyətlərini, lətifələrin
söylənilməsində yumor və gülüşün aparıcı rol oynamasını, tələbələrin həssaslığını
nəzərə almalıdır.
Lətifələr Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biridir. Lətifə
yaradıcılığı Azərbaycanda qədim köklərə malik olsa da, tam bir janr kimi
formalaşma prosesi IX əsrdən başlamışdır. Azərbaycan lətifələrini təsnif edərkən
tədqiqatçılar Bəhlul Danəndə lətifələri, Molla Nəsrəddin lətifələri və regional
lətifələrə bölürlər.
Yaxın Şərqdə məşhur folklor surətlərindən – lətifə qəhrəmanlarından biri
də Bəhlul Danəndədir. Bəhlul adı ilə məşhur olan Bəhlul Danəndə IX əsrdə
Bağdadda yaşamışdır. Rəvayətə görə, o, tarixi şəxsiyyət Harun ər-Rəşidin
qardaşı olub, siyasət və səltənət taxtından üz döndərmiş, özünü dəliliyə vurub,
incə sözləri ilə xalq arasında şöhrət qazanmışdır.
Rəvayətlərdə həmçinin Bəhlulun Cəfər Sadiqin səhabəsi olduğu, onlara
qarşı təqiblərin olması üzündən özünü dəli kimi göstərməsi də qeyd olunur.
Əsasən, ərəb folklorunun obrazı olan Bəhlul Danəndə, müsəlman Şərqinin digər xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin də şifahi xalq yaradıcılığında «ağıllı axmaqlar»ın prototipidir. Bəhlul Danəndə bir çox lətifə, didaktik şeir
və hekayənin hökmdar, ruhani və varlılara qarşı çıxan hazırcavab, tədbirli və
müdrik qəhrəmanıdır. O, Azərbaycanda xalqı arasında Divanə Bəhlul kimi də
tanınmışdır (5).
Azərbaycanda Bəhlul Danəndə lətifələrinin yayılması əsasən IX əsrdən
sonraya aid edilir. Bəhlul Danəndə lətifələri Azərbaycanda lətifələrin janrlaşmasına
xeyli təsir etmişdir. Belə ki, Bəhlul Danəndə lətifələri təsir etmə imkanlarına görə
həmişə milli lətifəçilikdə ön sıralarda olmuşdur. Ona görə də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Bəhlul Danəndənin adı ilə bağlı çoxlu lətifələr yaşamaqdadır.
Danəndə Bəhlul tarixi şəxsiyyətdir. O, orta əsrlər ərəb dünyasının lətifə ustasıdır. Onun Harun ər-Rəşidin qardaşı olduğu da söylənilir. Bəzən isə Bəhlul Danəndə ilə Harun ər-Rəşidin bir-birinə belə yaxınlığını Bəhlulun öz şəxsiyyətini
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fanatiklərdən qorumaq üçün irəli sürənlər vardır. O, öz lətifələrində ərəb ictimai
həyatının eybəcərliklərini tənqid atəşinə tutmuşdur. Bəhlul Danəndə lətifələri ictimai şüura təsir etmə imkanlarına görə Şərqdə çox geniş yayılmışdır. Bu lətifələrin
məzmunundakı gülüş ictimai-satirik gülüşdür. Bu gülüşün məzmununda ifşa etmək
xüsusiyyəti olduqca güclüdür.
Bəhlul Danəndə lətifələrində ərəb ictimai mühiti ilə onun arasında həmişə ziddiyyətlər olmuşdur. Bəhlul Danəndə xalqın məişətinə, həyatına yaxından bələd
olduğu üçün bir növ xalqın hamisinə çevrilir, haqqı tapdalananların müdafiəçisi
olur. Bu xüsusiyyət Bəhlul Danəndə lətifələrinin əsas aparıcı xəttidir. Bəhlul Danəndə ilə xalqın qanını soranlar arasında dərin uçurum vardır.
Bəhlul Danəndə müsəlman dünyasında məşhur olsa da, türk xalqları arasında
Molla Nəsrəddin kimi geniş şöhrət tapmamışdır. Bəhlul Danəndənin ictimai quruluş
əleyhinə olan lətifələrini nəzərə almasaq, Şərq ölkələrində Molla Nəsrəddinin həm
ictimai, həm məişət, həm də xurafat əleyhinə olan lətifələri qədər onun lətifələrinin
bu mövzularda olmadığını və ya yayılmadığını görürük. Çünki Bəhlul Danəndə sırf
ərəb ictimai həyatının eybəcərliklərini ifşa edən lətifələr müəllifidir. Molla
Nəsrəddin isə həm türk xalqlarının müştərək obrazı kimi, həm də Azərbaycan
lətifələrinin milli obrazı kimi xalq yaddaşında yaşamaqdadır.
Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddin tarixi şəxsiyyət olaraq müəyyən zaman
kəsimində yaşamışlar. Bu şəxsiyyətlər lətifə qəhrəmanı kimi o qədər bədii çalarlar
qazanmışlar ki, mətnlərdə onların təkcə obrazlarından danışmaq olar. Bəhlul Danəndə haqqında bir-birindən fərqli fikirlər vardır.
Bəhlul Danəndə lətifələri ictimai ziddiyyətləri əks etdirir. Bu lətifələrdə varlı
təbəqələrlə yoxsul kütlələr arasında uçurum vardır. Xalqın həyatının kəskinləşdiyi
bir zamanda xalq ilə varlılar arasında ziddiyyət yarananda bu problemi Bəhlul Danəndə həll edir. Bəhlul Danəndə lətifələrinin hamısında bu xətt çox güclüdür, ifşa
hədəfləri lətifələrin mənfi obrazlarıdır. Lətifələrdə əsas xüsusiyyət antaqonizmin
xalqın xeyrinə həll olunmasında özünü göstərir.
Molla Nəsrəddin lətifələrində də ictimai ziddiyyətlər vardır. Lakin Molla
Nəsrəddin lətifələrindəki ictimai ziddiyyətlər kəskin xarakter daşımır. Bu ziddiyyətləri Molla Nəsrəddin yumorlu gülüşlə aradan qaldırır. Molla Nəsrəddin lətifələrinin
islahedici, tərbiyəedici funksiyası vardır. Molla Nəsrəddin lətifələrinin ictimai tərəfləri daha çox diqqəti cəlb edir. Bütün xalqların lətifə yaradıcılığında bu cəhət həmişə önə çəkilir. Azərbaycan milli məişətinə daxil olmuş bütün lətifələrdə bu xüsusiyyətlər qabarıq şəkildə əks etdirilir. Bəhlul Danəndə lətifələrindən fərqli olaraq
Molla Nəsrəddinlə hakim dairələr arasında kəskin konfliktlər, ziddiyyətlər yaşanılmır. Ziddiyyətlərin yaranması lətifələrdə əks olunan tarixi proseslə bağlıdır. Bəhlul
Danəndə lətifələrində ziddiyyətlərin tarixi prosesə bağlılığı çox güclüdür. Molla
Nəsrəddin lətifələrində isə tarixi ziddiyyətlər arxa planda qalmışdır. Bu da Molla
Nəsrəddinin müştərək obraz olması ilə bağlıdır. Əgər Bəhlul təkcə ərəb mühitinin
yetişdirdiyi şəxsiyyətdirsə, Molla Nəsrəddinin tarixi həyatında hər türk xalqının
milli düşüncəsinə uyğun olaraq dəyişikliklər edilmişdir. Türk xalqlarının hər biri
Molla Nəsrəddini görmək istədiyi tarixi şəxsiyyətinə bildiyi əlavələri etmişdir. Ona
görə də Molla Nəsrəddinlə yaşadığı tarixi şərait arasında bağlılıq pozulmuşdur.
Əfsanə və rəvayətlərdən fərqli olaraq, lətifələr folklorun daha çox yayılan,
həm də tədqiqə ehtiyacı olan kiçik janrlarındandır. Azərbaycanda lətifə janrı
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çox geniş yayılmışdır. Lətifənin əsas fərqləndirici əlaməti satirik və yumoristik
gülüşdür. Bu gülüşü yaradan əsas xüsusiyyətlər zarafat, məzəlilik, sadəlövhlük
və mehribanlıqdır. Bu gülüşü yaradan əsas lətifə qəhrəmanları Danəndə Bəhlul,
Molla Nəsrəddin və bir də regional xarakterli obrazlardır. Lətifələrin regionallıq xüsusiyyəti onların yayıldığı ərazilərlə bağlıdır. Lətifələr onları yaradanların
adı ilə bağlı olaraq 3 və daha artıq qruplara ayrılır: Bəhlul Danəndə lətifələri,
Molla Nəsrəddin lətifələri və regional lətifələr. Regional lətifələr də özlüyündə
bir neçə qrupa bölünür: Şəki lətifələri, Qarabağ lətifələri, ayrım lətifələri, ləzgi
lətifələri və müxtəlif məzmunlu lətifələr. Region lətifələri yayıldığı ərazidə məhəlli xüsusiyyətləri əks etdirir.
Molla Nəsrəddinin lətifələrindəki insanı heyrətə salan yığcamlıq və məntiq indiyədək tam araşdırılmayıb. Dünyada Molla Nəsrəddin kimi güldürən və
eyni zamanda düşündürən, hər sözündə ən məşhur elm adamını belə, heyrətə salan elmi, fəlsəfi məntiqi olan ikinci bir şəxs tapmaq çətindir. Onun lətifələrində
ən çətin bir vəziyyətdən çıxış yolu var. Molla Nəsrəddinin böyüklüyü də məhz
bundadır.
Bəzi lətifələrdə («Evi düzəldərik», «Mindiyimi saymıram» kimi lətifələrdə)
Molla Nəsrəddin avam, sadəlövh adam təsiri bağışlayır .
Azərbaycan lətifələri əsasən məzmununa görə çox sadə şəkildədir.
Lətifələrimiz lakonik, təhkiyə üsulu etibarilə bir-birini təkrarlamayan formadadır.
Buna görə də lətifələrimiz arasında variantlaşma məsələsinə çox da rast gəlinmir.
Hər bir lətifə milli düşüncənin məhsulu kimi meydana gəlmişdir. Bu mənada Bəhlul
Danəndə və Molla Nəsrəddin lətifələri də milli təfəkkür süzgəcindən keçirilərək
azərbaycanlaşdırılmışdır. Molla Nəsrəddin lətifələri milli kök etibarilə qədim dövrlərdə hansı türk xalqının məhsulu olubsa, orta əsrlərdə Azərbaycan lətifələri içərisində də özünə möhkəm yer etmiş, xalqımızın milli təfəkkürünün məhsuluna çevrilmişdir.
Azərbaycanda yayılmış həm Bəhlul Danəndə lətifələrinin, həm də Molla
Nəsrəddin lətifələrinin özünəməxsus janr xüsusiyyətləri vardır. Fikrin ifadə olunmasında lətifələr daha çevik bir janrdır. Molla Nəsrəddin lətifələri də bu cəhətdən seçilir. Lətifələrdə Molla Nəsrəddin öz lakonik cavabı ilə qarşısındakını məntiqinə inandıra bilir. Molla Nəsrəddin lətifələri nümunələr əsasında təhlil edilərək onların insanların əxlaqına, mənəviyyatına olan müsbət təsiri də diqqət mərkəzinə çatdırılaraq
tədqiq olunur.
Həm Bəhlul Danəndə, həm də Molla Nəsrəddin inandırma üsulundan tez-tez
istifadə edirlər. Lətifələrin janr xüsusiyyətlərində lakoniklik, fikrin məntiqi əsasları,
az sözlə daha böyük məna ifadə etmək, ağıllı hərəkət etmək, gülüşün bütün vasitələrindən istifadə etmək, hökmdar – Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddin qarşılaşmalarında ikincilərin üstünlüyü və s. bütün bunlar əhəmiyyətli dərəcədə yer tutur.
Lətifələrin maddi xüsusiyyəti kimi isə bu lətifələrin tarixi əsasından ayrılaraq
xalq təfəkkürünün süzgəcindən keçməsini, hətta bəzi mətnlərin variantlaşaraq yayılmasını, sözün məna dəyərinin qüvvətləndirilməsini, ziddiyyətin açılmasında
düşünülmüş vasitədən istifadə olunmasını və s. göstərmək olar. Bu vasitələr, eyni
zamanda, lətifələrin janr xüsusiyyətlərinə çevrilə bilir. Lətifələr formadan və
məzmundakı gülüşün növündən asılı olaraq dəyişir.
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Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddin lətifələri, eləcə də region lətifələri müqayisə edilərək bu nəticəyə gəlinir ki, lətifə yaradıcılığı xalqların düşdükləri çətin
problemlərdən çıxmaq, ağır iqtisadi vəziyyəti gülüşün köməyi ilə yüngülləşdirmək
arzusundan doğmuşdur. Lətifə yaradıcılığı milli yaradıcılığın məhsuludur. Azərbaycanda erkən orta əsrlərdən lətifə yaradıcılığı olmuşdur. Lətifə yaradıcılığının qədim
gülüş ocaqları kimi Şəki, Qarabağ, Qazax, Dərbənd, Borçalı yaşayış məskənlərini
göstərmək olar. Həmin gülüş ocaqlarının lətifələrini aid olduğu yerin adı ilə adlandırmaq olar. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, Azərbaycan lətifələrini təsnif edərkən
Bəhlul Danəndə, Molla Nəsrəddin lətifələrindən sonra region lətifələrini də qeyd
edirlər. Region lətifələri Azərbaycanın yerli lətifələridir. Belə lətifələrin inkişaf xətti
Molla Nəsrəddin və Bəhlul Danəndə lətifələrindən geri qalmır. Sözün mənasının
şərti, gizli eyhamlarla verilməsi region lətifələrinin əsas xüsusiyyətidir. Region
lətifələri içərisində yayılanlar ən çox Hacı dayının, Abdal Qasımın, Nağı və Tağının
adları ilə bağlıdır.
Lətifə janrı dəyişən bir formadır. Klassik lətifələrdə bu o qədər də hiss olunmur. Məsələn, Bəhlul Danəndə lətifələri qapalı olduğuna görə dəyişikliyə uğramır.
Molla Nəsrəddin lətifələri yerli mühitə uyğunlaşdığı üçün dəyişikliyə uğraya bilir.
Yerli region lətifələri isə daim inkişafdadır, gülüş ustalarının yaradıcılığı sayəsində
yerli lətifələr bu gün də yaranır.
Lətifə xalq yaradıcılığıdır. Lətifələrdə gülüş ustalarının dünyagörüşü, ictimai
hadisələrə münasibəti açıq şəkildə hiss olunur. Lətifələr yarandığı kimi qalmır, o,
ağızdan-ağıza düşərək cilalanır, sabit bir forma alır. Bu xüsusiyyət Bəhlul Danəndə
və Molla Nəsrəddin lətifələrində artıq başa çatmış, region lətifələrində isə davam etməkdədir. Azərbaycanda lətifə janrının tədqiqatçılarından M.H.Təhmasib.
P.Əfəndiyev, T.Fərzəliyev, A.Nəbiyev, R.Qafarlı və başqalarının araşdırmalarına
əsasən deyə bilərik ki, bu janr Azərbaycanda IX əsrdən formalaşmağa başlamış, əsasən, Bəhlul Danəndə və Molla Nəsrəddin lətifələri burada yayılmağa başlamışdır.
Xalqın gülüş mədəniyyəti öz potensiyalını ən çox lətifələr vasitəsilə büruzə
verir. Əslində gülüş mədəniyyəti xalq yaradıcılığının ən ilkin mərhələlərindən
başlayaraq bir sıra nümunələrdə öz əksini tapmışdır. Xalq mədəniyyətində
gülüşün yerini konseptual tədqiqatın obyektinə çevirmiş M. Baxtinin bu barədə
qənaəti belədir: «Dünyanın və insan həyatının ikili dərki mədəni inkişafın ən
ilkin mərhələlərindən mövcud idi. İbtidai insanların folklorunda ciddi
tapınışlarla (kultlarla) yanaşı, gülüş tapınışları, … ciddi miflərlə bir sırada gülüş
və kinayə doğuran miflər, qəhrəmanlarla bir sırada isə onların parodiyalı tayları - dublyorlar dururdu» (2). Buna baxmayaraq gülüş mədəniyyətinin bariz təzahürü və onun janr üslubu olan lətifələrin formalaşması daha çox orta əsrlərlə
bağlıdır. Azərbaycan lətifələri də bir çox əski elementləri özündə ehtiva etməsinə baxmayaraq, daha çox orta əsrlərin ictimai-mədəni həyatının göstəricisi
kimi diqqəti cəlb edir. Nəinki Azərbaycan, ümumən Şərq folkloru üçün aparıcı
gülüş obrazı rolunu oynayan Molla Nəsrəddin (Xoca Nəsrəddin, Xacə
Nəsrəddin) obrazını və ümumən lətifələrimizi əhatəli şəkildə araşdırmış
T.Fərzəliyevə görə, «Molla Nəsrəddin istər azərbaycanlı, türk, fars və istərsə də
çeçen olsun, fərqi yoxdur, o hər şeydən əvvəl folklor obrazıdır, xalq bədii dühasının məhsuludur. Bu obrazı başa düşən və dərk edən, onu sevən hər bir xalq
üçün Molla Nəsrəddin doğma və əzizdir» (1, s.50).
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Aparılan tədqiqatlarda lətifələrin ideya-məzmun xüsusiyyətləri də diqqət
mərkəzinə çəkilmişdir. Lakin son dövrlərdə lətifələrə xalq gülüş mədəniyyəti
kontekstində yanaşılması və onların poetika xüsusiyyətlərinə ayrıca diqqət
yetirilməsi bu janrın son dərəcə maraqlı cəhətlərini aşkarlamağa imkan vermişdir. Bu baxımdan M. İmanovun qənaətləri janrın potensial imkanlarını üzə çıxarmaq baxımından diqqəti cəlb edir. O yazır: «Bayram şənliklərindəki oyunbazlar kimi Molla Nəsrəddin də xalq arasında, yaxud xalqla birlikdədir. Həm
də bu xalq anlayışına Molla Nəsrəddinin arvad-uşağı, qonum-qonşusu, dosttanışı ilə bir sırada yuxarı təbəqənin nümayəndələri də daxildir. Həm
birincilərə, həm də ikincilərə gülərkən Molla Nəsrəddin məhz özününkülərə,
özünə gülmüş olur. Odur ki, bu gülüşdə düşmənçilik çalarları tapmaq çətindir»
(2, s.112).
Ümumiyyətlə, Azərbaycan türkləri yaşayan bölgələrdən toplanmış lətifələr arasında Molla Nəsrəddin və Bəhlul Danəndənin adı ilə bağlı yeni nümunələrə demək olar ki, rast gəlinmir. Əvəzində xalq arasında işlənən deyimlərin
kökünü açan bir sıra nümunələr də lətifələr üslubunda təqdim edilmişdir. Məsələn, «Bayramınkı olmasın» deyiminin arxasında belə bir hadisə durur: keçmişlərdə Hamamlıda Bayram adlı bir kişi meşəyə oduna gedir və ayı ona hücum
edir. Xeyli güc gələndən sonra Bayram ayını basır. Camaat gələndə onu ağlayan görür və bunun səbəbinin soruşur. Cavabında Bayram deyir ki, məni ağladan odur ki, bu qədər qohum-əqrəbası olan adamın üstünə ayı gələrmi? İndi
adamlar qohum-əqrəbası ilə öyünəndə belə deyirlər: «Bayramınkı olmasın!».
Azərbaycan folklorunda lətifə janrı qədər məzmunca bir-birinə yaxın olan
başqa janr bəlkə də tapmaq olmaz. Bu, bilavasitə Molla Nəsrəddinin adı ilə
bağlı olan lətifələrə aiddir. A.Nəbiyev lətifə yaradıcılığındakı bənzərlikləri
nəzərə almaqla türk xalqlarının lətifələrini üç qrupa bölür: Xalq lətifələri; Molla
Nəsrəddinin (Xoca Nəsrəddinin) adı ilə bağlı olan lətifələr; Ayrı-ayrı şəxslərin,
baxşıların, müdrik adamların adından deyilmiş lətifələr (buraya region lətifələrini də əlavə etmək olar – 3, s.302).
Molla Nəsrəddinin adı ilə bağlı yaranan lətifələrin personajının Xacə
Nəsirəddin Tusi olduğu barədə müəyyən fikirlər söyləyirlər. Bu fikri A.Nəbiyev
qəbul etməyərək tarixiliyi kölgədə qoyan dəlillərin olduğunu yazır. O qeyd edir
ki, həmin lətifələr bir şəxsin yox, xalqın bədii yaradıcılıq süzgəcindən keçmiş,
cilalanmış, beləliklə, onun yaradıcısı xalq olmuşdur (3, s.308). Bu sözlərdə bir
həqiqət vardır, çünki xalq gülüşü kollektiv yaradıcılıq məhsulu kimi lətifələrin
prototipini kənara qoyaraq, özünün idealını lətifələrdə tərənnüm etmişdir.
Onun gülüşü yumorludur, incədir, islahedicidir. Lətifələrin bütün növlərində gülüş hədəfi avamlıq, sadəlövhlük, özbaşınalığa etiraz, ədalətsizliyə qarşı barışmazlıqdır.
Lətifələr Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Gülməyi sevən xalq
kimə güldüyünü, nəyə güldüyünü açıq şəkildə ifadə edir. Gülüşsüz xalq yoxdur,
lətifələrdə gülüşün forması əsas rol oynayır. Lətifə yaradıcıları nəyə güldüklərini
açıq şəkildə göstərirlər. Lətifəni qoşanlar özlərinin həyatdakı şuxluğunu öz obrazlarına da gətirirlər. Buna görə də lətifə ilə həyat hadisəsi arasında reallığa əsaslanan
əlaqələr mövcud olur. Məsələn, Şəki lətifələrinin əsas söyləyicisi Hacı dayıdır. O,
düzüb-qoşduğu lətifələrin qəhrəmanına çevrilmişdir. Şəki lətifələri Hacı dayının
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əməyi nəticəsində dünyanın gülüş meydanına çıxa bilmişdir. Məhz bunun nəticəsində Şəki gülüşü və Qabrovo gülüşü birləşmiş, dünya mədəniyyətinin qabaqcıl ünsürünə çevrilmişdir. Bunun nəticəsində Şəki lətifələri Azərbaycanın gülüş mədəniyyətini təmsil edərək beynəlxalq səviyyədə tanınmışdır. Şəki lətifələrinin məzmunu
obrazların yaşam tərzi ilə sıx bağlıdır. Bu xüsusiyyət bütün lətifələrə aid edilir.
Azərbaycanda region lətifələri, onların obrazları olan Hacı dayı, Abdal Qasım, Nağı və Tağı ilə bağlı çoxlu lətifələr vardır və onların janr xüsusiyyətləri hələ
tam açıqlanmamışdır.
Beləliklə, şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarından biri olan lətifələrdən, onların
janr xüsusiyyətlərinin rəngarəngliyindən yekun olaraq aşağıdakılar qeyd olunmalıdır: tarixin keçmişindən süzülərək bu günümüzə qədər gəlib çatmış lətifələr digər
janrlar kimi xalqın yaşam tərzini, ictimai-siyasi vəziyyəti və s. özündə əks etdirən
çox maraqlı bir janrdır və lətifələr hal-hazırda da əvvəlki qədər, bəlkə də daha çox
aktualdır. Bu janr insan təfəkkürünün məhsuludur və burada əsas məqsəd həyatda
baş verən çatışmazlıqları, əyər-əksiyi hədəfə çevirməklə satirik gülüşün dili ilə ifşa
etməkdir.
Yekun olaraq qeyd olunmalıdır ki, lətifələrin daxili semantikası onların janr
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində başlıca rol oynayır. Lətifələrin semantikası
gülüşlə birbaşa bağlıdır. Lətifələrin öyrənilməsində də bu iki amil hökmən nəzərə
alınmalıdır. Bu, Azərbaycanda yayılan bütün lətifələrə aiddir.
Lətifələr bitib-tükənməyən bir janr olduğundan onun bədii xüsusiyyətləri,
quruluş sistemi, janr xüsusiyyətləri və sair haqqında fikir yürütmək asan olduğu qədər də çətindir. Lətifələr insan həyatının güzgüsü olduğundan öz məzmununda da
aydınlığı əks etdirməlidir. Bu cəhətdən Azərbaycan lətifələri xalq məişətinin,
əxlaqının, ictimai-siyasi hadisələrin göstəricisinə çevrilmişdir.
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Ramil Aliyev
About teaching and analysis of anecdote genre
Summary
Anecdotes are of the ancient genres of the folklore. The spreading of anecdotes in Azerbaijan dates back to IX century. This genre started its evolution with
the influence of the Arabian anecdotes of Bahlul Danende. The anecdotes related to
Molla Nasraddin are considered the national anecdotes. Molla Nasraddin is the anecdote hero of all Turkic nations and is widely spread among the Azerbaijani anecdotes.
Anecdotes are the dynamic genre. Sometimes the anecdotes related to Molla
Nasraddin influence the regional anecdotes and thus create new anecdotes.
The researchers of anecdotes divide this genre into 3 types: anecdotes related
to Bahlul Danende, anecdotes related to Molla Nasraddin, regional anecdotes.
The article provides information about the anecdote genre and anecdote heroes. The regional anecdotes have so far been poorly researched. The anecdotes are
the component of the city culture.
Рамиль Алиев
О преподавании и анализе жанра анекдотов
Резюме
Анекдоты являются одним из древних жанров народного фольклора.
Распространение анекдотов в Азербайджане берет свое начало с IX века. Этот
жанр начал формироваться под воздействием арабских анекдотов связанных
именем Бахлула Даненде. Анекдоты связанные с именем Моллы Насраддина
считаются национальными анекдотами. Молла Насраддин является героем
анекдотов всех тюркских народов и широко распространен в среде азербайджанских анекдотов.
Анекдоты являются динамическим жанром. Иногда анекдоты связанные
с именем Моллы Насраддина оказывают воздействие на региональные анекдоты и таким образом формируются новых анекдоты.
Исследователи анекдотов выделяют 3 типа анекдотов: анекдоты связанные с Бахлулом Даненде, анекдоты связанные с Моллой Насреддином, региональные анекдоты.
В статье рассматривается жанр анекдотов и герои этого жанра. Региональные анекдоты до сих пор слабо исследованы. Анекдоты являются компонентов городской культуры.
Rəyçi:

Ramazan Qafarlı
filologiya elmləri doktoru, professor
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ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU ƏDƏBİYYATŞÜNAS KİMİ
Açar sözlər: Əhməd bəy Ağaoğlu, ədəbiyyatın təsiri, sosiallıq, Şərq və Qərb
nümunələri, bədii mətnlərdəki həyatilik, fərdin və cəmiyyətin inkişafı
Key words: Ahmed bey Agaoglu, influence of literature, society, models of East
and West, vitality in artistic text, development of individual and society
Ключевые слова: Ахмеда Бей Агаоглу, влияние литературы, социальност,
восточных и западных примерах, жизненность
Əhməd bəy Ağaoğlu ədəbiyyat xadimi deyildi. O, tez-tez ədəbiyyatdan sitatlar gətirsə də, fikrini əsaslandırmaq baxımından ədəbi ənənəyə müraciət etsə də,
hətta bəzən ictimai fikirlərinin, dünyagörüşünün, ümumi idealının təbliği üçün özü
bədii əsərlər yazsa da, heç zaman ədəbiyyatşünasa və ədibə çevrilmədi. Ağaoğlundan danışarkən yalnız “tənqidçi”, “ədib” kimi təyinlər işlətmək, fikrimizcə, Ağaoğlu
fəaliyyətinə məhdud yanaşmaq, onu birtərəfli təqdim etməkdir.
Ağaoğlu hər şeydən əvvəl mədəniyyətşünas, sosioloq – ictimaiyyətçi alim idi.
Onun bütün digər sahələrdəki fikirləri – ədəbiyyat, tarix, din və sair – məhz
cəmiyyətin anatomiyasını açmağa və onu təkmilləşdirməyə yönəlmişdi. Əlbəttə, biz
onun ədəbiyyat sahəsindəki fikirlərini və fəaliyyətini uca tuturuq və heç də onu demək istəmirik ki, o, bu cəhətdən axsayırdı. Əksinə, bəlkə də, o, bu sahədəki bilikləri
etibarilə dövrün bir çox ədəbiyyatşünaslarını geridə qoyurdu. Sadəcə, bu fikirdəyik
ki, onun bu istiqamətdəki fəaliyyəti Ağaoğlunun bütün həyatına hakim olan “Şərqin
intibahı arzusu” kontekstində ələ alınmalıdır. Bu zaman həmin fikirlər daha
anlaşıqlı, məqsəd daha aydın görünər.
Ədəbiyyat nədir? Nəyə xidmət edir və etməlidir? Bu kimi suallar hər zaman
alimləri düşündürmüş və ümumi fikir oxşar olsa da, mübahisələrə də səbəb olmuşdur. Ə.Ağaoğlunun fikrincə, saf cəmiyyətin yaranmağı üçün insanlar mənəvi cəhətdən sağlam olmalıdırlar – ən azından başqalarına pislik etməyi düşünməli deyillər.
Uzun illər boyu bu vəzifəni – insanları mənəvi cəhətdən tərbiyə etmək vəzifəsini
din yerinə yetirmişdir. Hər kəsin yanına bir nəzarətçi qoymaq qeyri-mümkündür.
Ancaq dinin əmrləri və yasaqları, Allah sevgisi və qorxusu insanları öz istəklərinə
və hərəkətlərinə tənqidi yanaşmağa məcbur etmişdir. Ağaoğlunun fikrincə: “Bu gün
fikriyyat və bədiiyyat dinin yerini almışdır. Din eyni müsbət təsirini yenə qoruyur.
Bununla yanaşı ədib, şair və mühərrirlər müəyyən qədər ilahiyyatçı və din
adamlarını əvəz etməyə başladılar”. [3, 61] [4, 71]
Əhməd bəy Ağaoğlu bütün əsərlərində ədəbiyyatın həyata təsirini qabardır,
ədəbi əsərlərə də məhz bu mövqedən yanaşaraq təsirin doğru və tərbiyəvi olmasını
tələb edirdi: ”Yazar və şair yalnız kəndi ruhunun deyil, içində olduğu çağdaş
cəmiyyətin ruhi həyəcanlarını da əks etdirir. Başqa bir deyimlə, ədəbiyyat həyatdır.
O, zaman və məkanla bərabər yürür. Hətta onları əks etdirməklə qalmaz, onları
irəliyə doğru itələyər. Yeni fikirlərin, hislərin və təmayüllərin yayılmasına və
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gəlişməsinə səbəb və vasitə olar. Bu surətlə ədəbiyyat ən böyük fəziləti olan tərbiyə
təsirini həşəmətli bir surətdə edər” [4, 107].
Ədəbiyyatı pedaqoji proses, müəllifi pedaqoq kimi görmək Ə.Ağaoğlu üçün
ədəbiyyatın əsil məna və məqsədinə çatmağı demək idi.
Ədəbiyyat tərbiyədir və ya bu sistemin ən önəmli ünsürüdür. Bu tərbiyədə insan çoxtərəfli varlıq kimi nəzərə alınmalıdır. Yalnız insanın daxili aləmini və ya
onun işini, fəaliyyətini öz subyektinə çevirən ədəbi proses öz mahiyyətindən kənarlaşır. İnsan öz sosial və fərdi keyfiyyətləri ilə çoxtərəfli olduğundan hər hansı ədəbi
proses də onu bütün cəhətləri ilə işıqlandırmalı, ən azından hansısa cəhəti ön plana
çəksə belə, digər cəhətlərinə etinasız yanaşmamalıdır. Biz oxucu kimi obrazlarla tanış olarkən sxematik, quru, planlanmış surətlər əvəzinə həyatın içindən gələn və öz
baxışları ilə oxucuya həyatın yeni şərhini təqdim edən tiplərlə qarşılaşmalıyıq. Qısacası, ədəbiyyat insanı dünyada deyil, dünyanı insanda təqdim etməlidir. İnsanın
daxilindən süzülüb keçərək təqdim olunan həyat: sevgiyə, vətənə, dünyanın mənasına aid əbədi və ədəbi suallar oxucuya daha həqiqi təsir bağışlayır, oxucu həmin ədəbi prosesin elementinə çevrilir və bu zaman ədəbiyyat öz gücünü real həyatda da tapır, təsdiq edir.
Ədəbiyyat bir sənət növü kimi də Ə.Ağaoğlu yaradıcılığında öz qiymətini
almışdır. Onun ədəbiyyatın nəzəri problemlərinə həsr olunmuş məqalələri,
ədəbiyyat tarixinə həsr olunmuş əsərləri onlarladır. Lakin Ə.Ağaoğlunun ədəbiyyatı
qavrayışında daha qabarıq cəhət, onun şəxsiyyətinə və həyatına uyğun olaraq,
ədəbiyyatda ictimailik problemidir. Alim tələb edirdi ki, ədəbi əsərlər hansısa zövqü
və dünyagörüşünü işıqlandırmaqdan ziyadə xalqın fikir maşını kimi işləsin, ictimai
həyata qiymət versin və hətta təsir etsin. Tolstoyu misal gətirərək bildirirdi ki, əsl
ədəbiyyat məhz bu cür olmalıdır, “yazar (xalqa aid – T.M.) yüksək düşüncə və
duyğuları ilə xalqın rəğbət və sevgisini qazanmalıdır” [4, 87]. Məhz bu halda həmin
ədib, onun yazmış olduğu əsərlər cəmiyyətdəki mənfi meyillərə qarşı alternativ
halına gələr, ədibin irəli sürdüyü ideyalar sevgisini qazandığı xalq tərəfindən əməli
həyata tətbiq olunar. Əks təqdirdə “Bu hallara qarşı ədəbiyyat da təpki göstərməzsə,
o hallar get-gedə kökləşər və ruhun bəlli-başlı sifətlərindən olar” [4, 85].
“Müəllif düşüncə və qəlbə toxunmadan öncə əsəblərə toxunmalıdır”, – [8]
tezisini irəli sürən Ə.Ağaoğlunun nəzəri problemləri ikinci plana atdığını sübut edən
digər məqam onun “Teatr və musiqi” məqaləsində yazdığı “Nəyin bahasına olursa
olsun, adət etməmiş publikanı cəlb etmək lazımdır ki, publika onu bir dəfə də
ziyarət etsin” [8].
Əlbəttə, bu fikirlər yuxarıda da söylədiyimiz kimi Ə.Ağaoğlunun hər şeydən
əvvəl ictimaiyyətçi olduğundan doğurdu. Bu mövqedəndən yanaşanda onun
fikirlərindəki nəzəri məhdudluğu başa düşmək olar. Əks halda, Ə.Ağaoğluna sırf
ədəbiyyatşünas kimi yanaşdıqda bu fikirlər olduqca yarımçıq görünərdi.
Ə.Ağaoğlu ensklopedik biliyə malik alim kimi bəhs etdiyi məsələlərə
çoxtərəfli yanaşmağa öyrənmişdi. O, hansısa mövzudan, məsələn dindən, hüquqdan
və ya əxlaqdan danışarkən bu məsələlərə dar çərçivədən yox, tarixi və ədəbi fikirlər,
faktlar bucağından baxmağı sevirdi. Bu mənada Ə.Ağaoğlunun istənilən əsəri, hətta
kiçik həcmli məqalələri də müəllifin geniş dünyagörüşünün əyani sübutu, ensklopedik biliyinin təzahürü kimi ortaya çıxır. O, bəzən bugünkü (öz dövründəki) problemlərdən danışır, lakin tarixə geniş ekskurs edərək bəhs etdiyi problemin səbəbini,
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psixoloji köklərini açıb göstərirdi. Bununla da, oxucunu – həmsöhbətini həm
inandırır, həm də heyrətləndirirdi.
Ə.Ağaoğlunun sırf Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuş irihəcmli əsərləri
yoxdur. Müəllif bəzi məqalələrində bu mövzuya toxunmuşdu. Lakin Ə.Ağaoğlunun
yazı prinsipini, yanaşma metodunu nəzərə alanda məlum olur ki, Ə.Ağaoğlunun milli ədəbiyyat haqqındakı fikirləri onun digər Şərq və Avropa ədəbiyyatları haqqında
düşüncələrində gizlənmişdi. Əslində bu metod səhv deyildi. Azərbaycan XIX əsrə
kimi Avropa ilə nə coğrafi, nə də mədəni əlaqələr qurmamışdı. Düzdür, bəzi
istisnalar olmuşdu, lakin bu hallar təsadüfi xarakter daşıyırdı və bir hərəkat, sistem
halına gəlməmişdi. Bu mənada Ə.Ağaoğlu əslində Şərqdən danışarkən Azərbaycan
ədəbiyyatının özünəqədərki aidiyyatından, Qərbdən danışarkən gələcəkdə görmək
istədiyi aidiyyatından bəhs edirdi. Deməli, Ə.Ağaoğlunun Azərbaycan ədəbiyyatı,
onun tarixi, keçmişi barəsindəki fikirlərini yalnız “tatar ədəbiyyatı” (Azərbaycan)
sözlərinin işləndiyi əsərlərdə axtarmaq səhv olardı. Ə.Ağaoğlunun əsərlərindəki
Şərq ədəbiyyatı elə həm də Azərbaycan ədəbiyyatı demək idi. Həqiqətən də, hələ
Ə.Ağaoğlu və müasirləri milli və mədəni mənsubluq barəsində mübahisələr
edirdilərsə, hələ “Azərbaycan” və “azərbaycanlı” anlayışı nəinki geniş ictimaiyyət
üçün, həm də ziyalıların böyük əksəriyyəti, elə Ə.Ağaoğlunun özü üçün də işlək,
hətta qeyri-məqbul idisə (Türkiyə dövrünə qədərki heç bir əsərində “Azərbaycan”,
“azərbaycanlı” ifadələri yoxdur, Türkiyə dövründə isə bu anlayışları yalnız coğrafi
mənada işlətmişdir), bu zaman Ə.Ağaoğlunun Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini
və bunların güzgüsü olan ədəbiyyatını ayrıca yox, ümumşərq kontekstində ələ
almağı təkcə elmi-nəzəri cəhətdən deyil, həm də tarixi zərurilik nöqteyi-nəzərindən
təbii idi.
M.F.Axundzadəyə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatı istər forma, istərsə də
məzmun baxımından, şübhəsiz ki, sırf Şərq ədəbiyyatı idi. Məsələ yalnız onda
deyildi ki, ədəbiyyatımızın şəkli xüsusiyyətləri əsasən ərəb və farslardan
götürülmüşdür. Məsələ həm də bundadır ki, uzun əsrlər boyu – Qətran Təbrizidən
XIX əsrin ortalarına qədər ədəbiyyatımızın qida mənbəyi əsasən islam kontekstində
Şərq fikri, şərq cərəyanları olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı öz korifeylərini məhz
bu qida əsasında – məsələn təsəvvüf fəlsəfəsi əsasında yetirmişdi (nümunə
verdiyimiz Axundzadəyə qədərki dövrdə Vaqif, Nadim, Şakir, Zakir kimi müəyyən
istisnalar olsa da, onların da yaradıcılığı forma və məzmun etibarilə Şərq
söykənirdi). Axundzadəni yetirən səbəb Avropanın fikri gücündən doğan üstünlüyü
deyildi, bu səbəb daha çox Şərq həyatının məzmun zəifliyi ilə bağlı idi ki, bu da öz
növbəsində həyatın “güzgü”lərinə – incəsənətin müxtəlif növlərinə təsir edirdi.
Beliniskinin dediyi kimi: “Ədəbiyyat cəmiyyətin həyatının ifadəsi olmalıdır.
Ədəbiyyat cəmiyyətə həyat vermir, bəlkə, cəmiyyət ədəbiyyata həyat verir.
Ədəbiyyata hücum edərkən onun haqqında ədalətsiz olmayın, diqqətlə baxın: bu
ədəbiyyat cəmiyyətdən möhkəm yapışıb ondan qida alanda elə bil ki, körpə bir uşaq
anasının quçağına qısılıb onun döşlərindən süd əmir. Əgər bir dəfə sümürməklə o
döşdəki südün hamısını bu uşaq sorursa, məgər təqsir uşaqdadırmı? Daxili həyatın
azlığı, həyatı məzmunun kifayət qədər olmaması, dünyagörüşünün yoxluğu – səbəb
bunlardır”. [5, 41]
Şərq ədəbiyyatına qida verən mənbələr tükənmişdi, artıq deyilməli sözlər
deyilmişdi və Füzulidən bu yana təkrarçılıq, epiqonçuluq başlamışdı. Yeni mənbə –
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fikir, fəlsəfə axını isə yox idi. Məhz bu zamanda Axundzadə və qərbçilik fikir axını
kimi Azərbaycan ədəbiyyatına daxil oldu. (Əlbəttə, Axundzadə də öz-özünə
formalaşmamışdı, ondan əvvəl də zəif də olsa, “Avropa” ədəbiyyatımızda mühit yaratmışdı). Lakin hətta Axundzadə yaradıcılığına baxarkən də məlum olur ki,
Azərbaycan ədəbiyyatının bu böyük qərbçisi həm elmi, həm bədii əsərlərində
Şərqdən, onun üslubundan, dilindən heç də həmişə vaz keçə bilməmişdi. Deməli,
Şərqin südü tükənənə kimi – XIX əsrin ortalarınadək Şərq ədəbiyyatı həm də
Azərbaycan ədəbiyyatı demək idi.
Bundan əlavə, ədəbiyyat tarixi şəxsiyyətlər mövqeyindən ələ alınarsa; məşhur
və əhəmiyyətli əsərlərin, onları yazan müəlliflərin çoxluğu hələ bütöv, tam
formalaşmış ədəbiyyatın yarandığına dəlalət etmir. “Ədəbiyyat bir növ fərdi və tam
varlıqdır, onun bütün hissələri öz aralarında üzvi surətdə bölünmüşdür, ədəbiyyatın
ən rəngarəng hadisələri bir- biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqədardır”. [5, 37]
Yalnız genetik yox, həm də məhz bu baxımdan Xaqani, Nizami, Xətayi,
Füzuli eyni ədəbiyyatın nümayəndəsidirlər. “Nizaminin “Leyli və Məcnun” ilə
Füzulinin “Leyli və Məcnun” u arasında nə fərq vardır? [4, 108]” Ə.Ağaoğlu bu
fikirlərini qüsur kimi söyləsə də, bu əsərlər arasındakı fərqləri ya qəsdən, ya da
bilməyərək görməsə də, onun bu fikirləri səsləndirdiyi kontekstdə deyil, ümumi
şəkildə bəhs etdiymiz “qida” planında haqlı idi ki, bu da mövqeyimizin təsdiqidir.
Lakin burada mövzumuza birbaşa bağlı olan bir məsələ də var ki, bir cümlə əvvəl
saydığımız dühalarda yanaşı Dəhləvi, Rumi, Yunis Əmrə, Sədi Şirazi, Nəvai, Hafiz
və başqaları da eyni halqanın zəncirləridirlər. Onları bir-birindən zaman, dil, üslub
və başqa forma xüsusiyyətləri ayırsa da, birləşdirən bir cəhət var: onların poeziyası
ümumşərq bulağından su içib. Genetik fərqliliklərə çox varmayan hər hansı avropalı
oxucu onların şeirlərini bir- birindən ayırmaqda çətinlik çəkərdi və deməli, biz XIX
əsrə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatını müxtəlif parçalardan ibarət birləşmiş Şərq
ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi götürsək, metodoloji yanlışlığa yol verərik. Əksinə, biz bütöv, tam Şərq ədəbiyyatından danışmalıyıq və bu halda Ə.Ağaoğlunun
fikirləri həm tətbiqi, həm də elmi-nəzəri cəhətdən aydın başa düşərik.
Əhməd bəy Ağaoğlunun Şərq ədəbiyyatına, tarixinə münasibəti birmənalı olaraq mənfidir. “Əski ədəbiyyatımızda həyat yoxdur. Gerçək sənətə və təbiətdəki
gözəlliyə də tamamilə yabançı qalmışdır. Bunları da duymamış və anlaya bilməmişdir. Zatən onun təqlid etdiyi ərəb və əcəm ədəbiyyatı da təbiət və həyata tamamilə
yabançıdırlar. Əski ədəbiyyatımızda həyatı və təbiəti təsvir edən bir tək gerçək lövhəyə rast gələ bilməzsiniz. Yəni ədəbiyyatımız bu işdə Avropa ədəbiyyatını təqlid
etməyə qoyuldusa da, yenə həqiqəti təsvirdən çox uzaqdır. İstər şeirdə və istər nəsrdə təbii həyatın göstərdiyi lövhədən ziyadə o lövhənin oyandırdığı duyğuları təsvir
edir. Halbuki həyat və təbiəti görə bilmək, onlardakı ahəngi və musiqini anlaya bilmək bir olayın ruhumuz üzərində yapdığı təsirləri təsvir etmək deyildir”. [4, 110]
Ə.Ağaoğlu yaşadığı dövrdə təhsilin hələ də bütövlükdə qədim və orta əsrlər
ədəbiyyatı üzərində qurulmağını tənqid edərkən haqlı idi. Lakin o, həmin
ədəbiyyatın bütövlükdə yararsız olduğunu irəli sürməklə məsələyə əvvəldən
subyektiv yanaşırdı və bu subyektivlik, təəssüf ki, həqiqətdən çox uzaq idi. Məsələn
o, Nizami Gəncəvini nəzərdə tutaraq “Gərçi ən əski fars ədiblərindən birinin “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “İsgəndərnamə” kimi bəzi əsərləri varsa da, bunların adları belə həyatdan çox uzaq olduqlarını göstərir” [4,108], – yazarkən tarixi
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obyektivlikdən çox-çox uzaqda dayanırdı. Əslində Ə.Ağaoğlu hər zaman ədibləri
Şərq müstəbidlərinə, despotlarına yaltaqlıq etməkdə günahlandırırdı: “Bizdə hakim
olan şəkillər qəsidə, həcv və qəzəllərdir”, – hökmünü verirdi. Belə olan halda gözləmək olardı ki, Ə.Ağaoğlu həyatın epik inikasına, təsvirinə öz yaradıcılığında geniş
yer verən, əsərlərində öz dövrü, həmçinin sonrakı dövrlər üçün də uzun müddət yenilik kimi qalacaq ideyalara – ədalətli hökmdar, əməkçi insan, qorxmaz və mübariz
fərd fikirlərə sadiq qalan bir sənətkarı – Nizami Gəncəvini Şərq ədəbiyyatı üçün nümunə seçməlidir. Lakin Ə.Ağaoğlunun ifrat Avropa meyilliyi, keçmişimizdə olan
hər şeyi inkar etməyi tələb edirdi. Bu halda o keçmişdə olan uğurlu nümunələri
təbliğ edib müasir ədəbiyyatın bu bünövrədə yüksəlməyini tələb etmək əvəzinə, həmin nümunələri də tənqid edir, ən yaxşı halda üzərindən sükuta keçirdi. Əks halda
Qərbə ehtiyac olmayacaqdı. Uğurlu nümunəni elə öz tariximizdən tapmaq üzümüzü
keçmişə tutmaq demək olacaqdı.
Ə.Ağaoğlu bəzən Şərqdə də uğurlu nümunələrin olduğunu etiraf edirdi, lakin
bu nümunələrin yada salınması ilk növbədə Qərb dəyərlərinin Şərqə heç də tamamilə yad olmadığını göstərmək məqsədi daşıyırdı. Bu fikirlər əvvəlki abzasla ziddiyyətli görünməməlidir. Əvvəla, Ə.Ağaoğlunun məhz o nümunələri göstərdi ki, həmin
nümunələr Qərbdə də var idi və alim o təcrübələrin yenidən canlandırılmağını istəyirdi. İkincisi, Ə.Ağaoğlunun seçdiyi misallar əxlaq, fərd, din, hüquq sistemi kimi
cəmiyyət normalarına aid idi. Ədəbiyyat sahəsinə gəldikdə isə, Şərq ədəbiyyatının
keçmişində və Qərb ədəbiyyatında Ə.Ağaoğlunun tətbiq etmək istədiyi və üst-üstə
düşən cəhətlər yox idi. Bu halda bütövlükdə inkar mövqeyi tutmaq daha əlverişli
üsul idi.
“Diyari – küfrü gərdim bəldələr, kaşanələr gördüm,
Dolaşdım mülki – islamı, bütün viranələr gördüm”, – kimi məşhur beyti sitat
gətirən Ə.Ağaoğlu bunun səbəbini belə açıqlayır: “İyirminci yüzildə ruhlarımız
üzərində altı yüz il yaşamış Şeyx Sədilər, Molla Camilər hakimdirlər. Necə
istərsiniz ki, irəliləyəlim?” [4, 77]
Ə.Ağaoğlu çıxış yolu kimi Roma-Yunan ədəbiyyatından bəhrələnməyi təklif
edir: “İndi bu kimi (Şərq – T.M.) ədəbiyyat örnəkləri ilə oxudulan, tərbiyə
edilənlərlə bir də Yunan və Roma ədəbi əsərlərini örnəkləri ilə oxudulan və tərbiyə
edilənlərin ruhi halları diqqətə alınsın. O zaman Şərq ilə Qərb arasında ədəbi izlərin
fərqləri anlaşılır və iki tarix arasında ayrılıq səbələri də qavranmış olur. Biz
örnəklərimizi Şirazdan və İsfahandan alırıq. Avropa isə əski Yunanıstanla əski
Romadan alır. Biz zərdüştlərin ənənələri ilə tərbiyə edilirik. Onlarsa əflatunların,
aristotellərin, solonların ənənələri ilə. [4, 43]”
Burada Ə.Ağaoğlu kimi hərtərəfli biliyə malik alimin tarixi reallıqla
hadisələri nəzərə almamağı, bəsit coğrafi uyğunluq kimi reallıqları gözdən qaçırmağı, böyük qüsur kimi görünür. Lakin ən böyük qüsur onun təqlidçiliyi çıxış yolu kimi göstərməyindədir. Bu məqama toxunan Kamal Talıbzadə onun “yamsılamağı yeganə yol kimi irəli sürməyini” Ə.Ağaoğlunun ədəbi inkişafa birtərəfli və bəsit yanaşmağında görür. [6]
Ə.Ağaoğlu forma etibarı ilə Şərq ədəbiyyatını tənqid edir. Onun fikrincə,
xüsusilə qəsidə və qəzəllər zamandan mücərrəd, mühitlə və müasirliklə əlaqəsiz
janrdır. Həcv də belədir. Bu janrlar yalnız mədhiyyə və söyüşdən ibarət hissi
mahiyyət daşıyırlar. Bu ədəbiyyat müstəbidləri öyərək parıldadıb xalqın gözünü
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qamaşdıraraq hakimiyyətlərini gücləndirməyə, həmin despotların rəqiblərini haqlı
və haqsız olduqlarına fikir vermədən söyməyə xidmət etmişdir. Bunlar gerçəkliyi
əks etdirmədiyi üçün nə siyasi, nə sosial, nə də mədəni istiqamətdə heç bir faydaları
yoxdur. Əksinə insanı aldadan, boş və mənasız sözlərlə passivləşdirilən mənfi rola
sahibdirlər.
Əhməd bəy Ağaoğlu Şərq ədəbiyyatı kontekstində türk ədəbiyyatını tənqid
edərkən dil probleminə də toxunur. Bu məqamda Ə.Ağaoğlunun fikirləri, əsasən
doğru idi. Həqiqətən, uzun əsrlər boyu indi Azərbaycan şairləri, ədibləri kimi tanınan müəlliflər şərqin digər dillərində yazıb-yaratmışlar. Sual doğa bilər ki, axı bütöv ümumşərq ədəbiyyatı fonunda bunun ciddi əhəmiyyəti vardırmı? Ədəbiyyatın
çox vəzifəsi var. Bu vəzifələrdən biri təmsil etdiyi xalqın həyatını əks etdirməkdirsə, digəri həyatını əks etdirdiyi xalqa özünə “ədəbiyyat güzgüsü”ndə baxmağa imkan verməyidir. Bununla xalq özünə gülə də bilər, özündən nümunə götürə də bilər.
Hər iki hal xalqın inkişafına xidmət edəcəkdir. Doğrudur, bəziləri hesab edir ki,
ədəbiyyat kübar sənətdir. Lakin bu kübarlıq müxtəlif səviyyələrdə başa düşülə bilər:
dəbdəbəli həyat tərzinin təsviri, həmin üslublu dilin istifadəçiləri. Hətta kübarlıq
“sənət sənət üçündür” prinsipi kimi başa düşülsə də, bu cür əsərlərdə də kütləvi bir
qat olmalıdır. Belədə həm də kübarlıq əsərdə xalqı irəli aparacaq ideya ilə ifadə
olunmalıdır. Əksinə olduqda, məsələn həmin “kübarlıq” yalnız əsərin fizikasına,
məsələn dilinə gəldikdə isə xalq özünü güzgüdə görə bilmir, həmin güzgüdə onlara
başqaları, həmin dilin sahibləri baxırlar. Ə.Ağaoğlu məhz bu məqamda haqlı idi ki:
“Zavallı türk bir sui-istifadə qurbanıdır. Türk xalqı fikir və dil baxımından açıq düşünür, təşbehlərin altına sığınmaz. Məsələn “Xaki-payi mualla asa-i cənabi-mülkanələrin cibinə sayi-ubudiyyət” nə deməkdir? Bu bəzəkli cümlələrin türkcəsi çox
saçma, zavallı türk bu bəzəkli ifadələrlə ruhuna yabançılaşmış, başqalarının ruhunu
yaşamış, özü üçün biçilməmiş olan əlbəsənin içinə girmişdir. Tarix tarix olalı əfəndi
və müstəqil olaraq yaşayan bu millət əsarət və zillət altında əsrlərlə inləmiş olan
xalqların mutantan, fəqət boş, parlaq fəqət çürük üslublarına qapılıb öz
xüsusuiyyətlərini itirmişdir [7, səh 166]. (Maraqlıdır ki, Ə.Ağaoğlu öz vaxtı ilə bu
üslubun daşıyıcısı olmuşdu)
Əlbəttə ki, Ə.Ağaoğlunun tənqidlərində haqlı məqamlar var idi. Dil məsələsindən əlavə, onun şərq ədəbiyyatının insanları qul olmağa təşviq etdiyi barədə
fikirləri də bəzi nümunələrdə – xüsusilə Sədi Şirazidən gətirdiyi misallarda doğrudur. Ə.Ağaoğlunun Ezop, Lafonten və Kırılovu misal göstərərək şərq ədəbiyyatını
“fabl dedikləri təriflərə bənzər” əsərlər yaratmamaqda günahlandırırdı. Lakin Nizami Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi”, Füzulinin “Söhbətül əsmar”, “Bəngü badə”, “Həft
cam”, “Səhhət və Mərəz” kimi alloqorik əsərlərinin misal gətirmək kifayətdir ki,
böyük məktəb yaratmış şairlərin ardıcılları da nəzərə alındıqda Ə.Ağaoğlunun
tənqidindəki “görməzliyi” görə bilək. Digər tərəfdən Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim
Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir və başqa ədiblərin mənzum hekayə və təmsilləri də ya
Ə.Ağaoğlunun yaşadığı dövrün məhsulu idi, ya da bu dövrdən az əvvəl yaranmış
ədəbi əsərlər idi.
Ə.Ağaoğlu öz dünyagörüşünə və hərtərəfli biliyinə baxmayaraq, şərq ədəbiyyatına münasibətdə birtərəfli mövqe sərgiləmiş, bu ədəbiyyata qarşı elmi mənada
yox, sözün həqiqi mənasında tənqidi baxışda olmuşdur. Bununla da Ə.Ağaoğlu
Azərbaycan ədəbiyyatının ən əsas köklərindən, mənbələrindən birini öz subyektiv
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mülahizələri ilə bağlamaq – qapamaq yolunu tutaraq yeni məzmunda və formada
yaranmaqda olan milli ədəbiyyatı birtərəfli şəkildə Qərb-Avropa ədəbiyyatından öyrənməyə çağırmışdır.
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Tural Mirzaliyev
As a literary scholar Ahmad Bey Agaoglu
Summary
As a varied thinker Ahmad bey Agaoglu periodically gave attention to a few
tasks of his times, also to literature.A.Agaoglu was putting forward an idea about
influence of literature to mutual attitude and development of individual and society,
was demanding sociality from authors. Appling to the models of east and west he
was putting a claim for vitality and reality in artistic text were symmetrical with
today`s position of the same society .
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Турал Мирзалиев
Ахмад бея Агаоглу как литературовед
Резюме
Ахмед Бей Агоглу, как человек разносторонний помимо вопросов своего времени, также периодически обращал внимание на художественную литературу. Ахмед Бей Агаоглу уделял особое внимание на влияние литературы,
которое способоствовало на развитие и взаимоотношение общества, требуя
социальности от авторов. Он утверждал, что реальность и жизненность, на
примерах восточных и западных произведений были параллельной точностью
этих обществ.
Rəyçi: Seyfəddin Rzasoy
filologiya üzrə elmlər doktoru
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ШЯМКИР АШЫГ МЦЩИТИ
Açar sözlər: Азярбайъан фолклоршцнаслыьы, ашыг йарадыъылыьы, Шямкир ашыг
мцщити
Key words: Folklorist of Azerbaijan, creation of ashiq, Shemkir
atmosphere of ashiq.
Ключевые слова: Азербайджанская фольклористика, ашугское творчество,
ашугская среда Шемкеря.
Мясялянин гойулушу: Шямкир ашыг мцщитинин юйрянилмя проблемляри.
Ишин мягсяди: Шямкир ашыг мцщитинин цмуми мянзяряси, инкишаф истигамяти
щаггында бцтюв тясяввцр йаратмаг.
Эянъябасар ашыг мцщити бцтцн истигамятлярдя зянэинлик вя юзцнямяхсуслугларла сяъиййялянир. Даща доьрусу, кюкя, яняняйя баьлылыьы, йахшы мянада мцщафизякарлыьы иля бюйцк дяйяр кясб едир. Эянъябасар ашыг мцщити юзцндя бюйцк
бир ярази кими Товуз, Газах, Эядябяй мцщитлярини ящатя едир. Шямкир ашыг мцщити дя бура дахилдир. Бу мцщитлярдя фяргляндириъи кейфиййятлярдян чох бирляшдириъи
тяряфляр юзцнц даща чох эюстярир. Бу ися илк юнъя яняняйя ,кюкя баьлылыгдан иряли
эялир. Чох тяяссцфляр ки, бу зянэинлийин ачылмасы, тящлили анламында проблем кифайят гядяр ачылмамышды. Анъаг етираф олунмалы бир тяряф апарылан тядгигатларда
щямин мцщитин айры-айры сяняткарлары иля баьлы лазымы гядяр дяйярли фикирляр сюйлянмишди. Ону да гейд едяк ки, бурада бирляшдириъи мягамлар лящъя, шивя хцсусиййятляриндян адят-яняняляря гядяр бир ейниййяти ящатя едир. Мядяни дяйярлярин сеписификасы анламында да реэионаллыг бахымындан бу мцщитлярдя чох йахынлыглар вар. Ашыг йарадыъылыьы да бу сырададыр. Шямкир ашыг мцщитинин тядгиги, юйрянилмяси сащясиндя еля бир ъидди арашдырма апарылмайыб. В. Хулуфлудан, Щ. Ялизадядян (4; 5; 64), Щ.Зейналлыдан башлайан йол сонракы мярщялядя Я.Ахундов,
П.Яфяндийев, В.Вялийев, М.Щякимов (7), И.Аббасов, Г.Намазов (9),
М.Гасымлы (8), Н. Мяммядова, М.Аллащманлы (1) вя башгалары тяряфиндян бу
вя йа диэяр дяряъядя юйрянилмя мягсядиндя олуб. Мцхтялиф топлуларда мцщитин
сяняткарларынын йарадыъылыьындан нцмуняляр верилиб. Айры-айры сяняткарларын щяйат вя йарадыъылыьы истигамятиндя йазыланлар бу мцщитин тядгиги истигамятиндя илк
аддымлардыр. Азярбайъаны юйрянмя ъямиййяти хятти иля В.Хулуфлу бурадан чохлу
халг ядябиййаты нцмуняляри топламышдыр. Онун 1927-ъи илдя няшр етдирдийи «Ел
ашыглары» адлы китабы Шямкир, Товуз яразисиндя йашайан ашыглар щаггында топлудур. Бизя беля эялир В.Хулуфлунун бу топлусу яняня сащясиндя йенидян топлама
ишляринин апарылмасыны зярури едир. Чцнки устадларын, халг ядябиййаты билиъиляринин
йаддашында шцбщясиз бир-бириндян мараглы нцмуняляр, репертуар зянэинлийи дайаныр. Сон дюврцн топлама ишляриндя реэион фолклорунун юйрянилмясиня артан мараг чох мцсбятди. Айры-айры реэионларла баьлы антолоэийаларын няшри бунун бариз
нцмунясиди. Мящз бу мцщитин устад сяняткарларынын йарадыъылыьындан
нцмунялярин, щагларында очерклярин дярсликлярдя йер алмасы тясадцфи щал дейилди.
Фолклоршцнас алим Проф. П.Яфяндийев «Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты» дяр343
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слийиндя Шямкир ашыг мцщитинин устад сяняткарларындан олан «Ашыг Щцсейн Шямкирли» адлы портрет очерк верир. Ян йахшы щалда бу мцщитин устад сяняткарларындан олан Щцсейн Шямкирлинин щяйаты вя йарадыъылыьы иля баьлы фолклоршцнас алим
Назиля Мяммядова намизядлик диссертасийасы йазыб. Орада мцщитин тарихиня,
айры-айры сяняткарларын йарадыъылыьына мцщит контекстиндя мцнасибят билдириб.
Щалбуки Шямкир ашыг мцщити диэяр мцщитляр кими мцхтялиф истигамятлярдя арашдырмалары зярури едир.
Ашыг сянятиня бюйцк тющфяляр верян бу мцщитин Ашыг Щцсейн Шямкирли,
Йящйа бяй Дилгям, Ашыг Чобан, Ашыг Аббас Гурбанов (Гараъаямирли Ашыг
Аббас кими дя гейд олунур), Чобан Мястаноьлу, Ялипаша Фяьани, Щясян Пярваня, Щясян Шямкирли, Гараъаямирли Ашыг Гасым, Гямбяр Мяммядов, Мяшяди
Исэяндяр, Ашыг Теймур вя с. кими онларла устад сяняткарлары олуб. Сазын вя
сюзцн инкшафына хидмят едибляр. Елин-обанын аьыр йыьнагларыны апарыблар. Бунларын щяр биринин кечиб эялдийи йолун юйрянилмяси ися фолклоршцнаслыьын гаршысында
дуран проблемди. Щятта бу сяняткарларын ядяби ирсинин топланыб няшри сащясиндя
мцяййян ишлярин эюрцлмясиня ещтийаъ дуйулмагдадыр.
Ашыг сянятинин инкишафында ады бюйцк шяряфля чякилян устадлар сырасында
Ашыг Щцсейн Шямкирли мящз бу мцщитин йетирмясидир. Онун неъя сяняткар олмасы щаггында тякъя тядгигатчылар дейил, ейни заманда устад сяняткарлар да
дяфялярля сющбят ачыблар. Ашыг Ялясэярин, Вархийанлы Мящяммядин дедикляри буна нцмунядир. Фолклоршцнас Я. Ахундов бу устад щаггында данышаркян хцсуси
олараг вурьулайыр ки, о, Мола Пянащ Вагифин баъысы оьлудур. Ашыглыг сянятини
Алабашлы кяндиндя Мяънун тяхяллцслц шаир Кярбалайи Баьырдан юйрянмишдир. Сонралар оьлу Ашыг Чобан атасынын сянятини давам етдирмишдир. Атасы гядяр мяшщур олмаса да дюврцнцн танынмыш сяняткарларындан сайылмышдыр. Я.Ахундов
онун шеирлярини топлайараг 1970-ъи илдя «Ашыг Щцсейн Шямкирли» ады иля чап етдирмишдир. Бу устадын гошмалары, эярайлылары, тяънис, ъыьалы тяънис, мцхяммяс,
зянъирли мцхяммяс, дивани, гыфылбянд, дейишмяляри сюзцн щягиги мянасында
йцксяк сяняткарлыг нцмунясидир. Онун «Ашыг Щцсейн вя Рейщан» дастаны
Азярбайъан дастан сянятинин ян йахшы нцмуняляриндян щесаб олунур. Шеирляри бу
эцн дя мяълислярдя устад сяняткарларын, ханяндялярин дилиндя йашаныр. «Аь эцл,
гырмызы эцл, бир дя сары эцл», «Бир гыз мяни», «Йахшыдыр» вя с. буна нцмунядир.
Фолклоршцнас П.Яфяндийев йазыр: «Йарадыъылыьындан мялум олур ки, Шямкирли
Ашыг Щцсейн сазы синясиндя кяндляр, шящярляр, юлкяляр эязмиш эюркямли сяняткарларла гаршылашмыш, сянят мейданындан щямишя галиб чыхмышдыр. Онун Ашыг
Ялясэярля дейишмяси дя мялумдур» (с.284). Буну мцхтялиф сяпкили шеирляри дя эюстярир. Мясялян, «Аь эцл, гырмызы эцл, бир дя сары эцл» ашыг шеиринин классик нцмуняляриндянди.
Йарын баьчасында цч эцл ачылмыш,
Аь эцл, гырмызы эцл, бир дя сары эцл.
Щяр цчц дя бир-бириндян юймяли,
Аь эцл гырмызы эцл, бир дя сары эцл.
Бу нцмуня артыг халг арасында мцьянниляр, ханяндяляр тяряфиндян дя
охунмададыр. Йаддашларда явязсиз йашарылыг газаныбдыр. Вя йахуд да «бир гыз
мяни» эярайлысына диггят йетиряк. Бурада да ейни рущ, йцксяк сяняткарлыг щадисяси айдынлыгла эюрцнцр.
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Эедирдим йолдан ейляди,
Бир гыз мяни, бир гыз мяни.
Улусдан, елдян ейляди,
Бир гыз мяни, бир гыз мяни.
Гара гашлар баьрым кясяр,
Эащ язизляр, эащ да кцсяр,
Сачларыйнан дардан асар,
Бир гыз мяни, бир гыз мяни.
Бцтцн бунлар устад ашыг щаггында тясяввцрляри айдынлашдырмаьа, онунла
баьлы билэиляри бир гядяр дя эенишлячндирмяйя ясас верир. Щям дя беля дцшцнъяйя
эялмяйи зярури едир ки, бу мцщит мцхтялиф мцстявилярдя тядгиг актуаллыьында
галмададыр.
Ашыг Щцсейн Шямкирлинин оьлу Чобан да (ХЫХ ясрин 40-ъы вя ХХ ясрин 30ъу илляриня гядяр йашайыб) Шямкир ашыг мцщитинин инкишафында бюйцк хидмятляри
олуб. Дцздцр о, атасы кими йарадыъылыгла еля дя мяшьул олмамыш. Анъаг ашыг сянятинин инкишафы сащясиндя мцщцм ишляр эюрмцш, сянятин сирлярини эяляъяк нясилляря
чатдырмаьын гайьысына галмышдыр. Сазын, онун ифачылыг мягамларынын, дастанларын билиъиси кими уъа тутулмушдур.
Шямкир ашыг мцщитинин, бцтювлцкдя ашыг сянятинин мяшщур сяняткарларындан
сайылан, сазы-сюзц иля яфсаняляшян Йящйа бяй Дилгямин йарадыъылыьы чох тяяссцфляр
ки, щяля дя лазымы гядяр арашдырыъысыны тапмайыб. ХЫХ ясрин 20-ъи илляриндя ДяллярЪырдахан кяндиндя дцнйайа эюз ачан бу устад тяхминян отуз ил йашамышдыр. Ел
арасында Дилгям булаьы ады иля мараглы рявайят сюйлянир. Онун севэилиси Телли ханым, Дилбоз аты иля баьлы данышылан рявайятляр бу эцн дя устадларын дилиндя, халг
арасында долашмагдадыр.
О гызыл эцлляри дярмяйян Дилгям,
Дяриб пцнщан йеря сярмяйян Дилгям,
Бу дцнйада йары эюрмяйян Дилгям,
Йаряб, о дцнйада эюрцшярмола?
«Дилгями» адлы саз щавасы да Йящйа бяй Дилгямля баьлыдыр. «Дилгям»
дастаны бу накам сяняткарын щяйат вя йарадыъылыьынын мцяййян тяряфлярини
сяъиййяляндирир.
Ашыг Гасым 1840-ъы илдя Шямкирин Гараъаямирли кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб. 1916-ъы илдя вяфат еди. Халг арасында Гараъаямирли Ашыг Гасым кими таныныб. Ашыг Щцсейн Шямкирлинин оьлу Чобанын йанында шаэирдлик едиб. Ифачы ашыг,
классик устадларын йарадыъылыьыны мцкяммял билян сяняткар кими таныныб. «Устадлар», «Гоншунун», «Биляйдим» шеирляри онун бир устад кими истедадындан хябяр
верир.
Ашыг Гямбяр 1872-ъи илдя Шямкир мащалынын Щцсейналы кяндиндя доьулуб.
Морулу кяндиндя ашыг Ящмядин йанында шаэирд олмушдур. Ашыглыг сянятинин
сирляриня мцкяммял йийялянян бу устад сонралар юзц дя нечя-нечя сяняткарын йетишмясиня кюмяк етмишдир. Ашыг Алы Мцсейиб оьлу, Ашыг Оруъ Мещди оьлу, Ашыг
Ъялил Мащмудов, Ашыг Оруъ Баьыров вя башгаларынын бир сяняткар кими йеТишмясиндя мцстясна хидмяти олмушдур. Аышг сянятинин билиъиляриндян бири кими танынмышдыр.
Ашыг Аббас 1887-ъи илдя Шямкир районунун Гараъаямирли кяндиндя анадан олуб. Атасы Ашыг Мящяммяд дя дюврцнцн танынмыш ашыгларындан щесаб
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едилмишдир. Еркян йашларындан атасыны итирян Аббас сянятин сирлярини Ашыг Ясяддян юйрянмишдир. О, ейни заманда йарадыъылыгла да мяшьул олмушдур. Онун юзц
щаггында йаздыьы мцямма щяйатынын бир сыра тяряфлярини юйрянмяйя имкан верир.
Ашыг Чобан (Чобан Мястан оьлу Таьыйев) дя Шямкир ашыг мцщитиндя сазы,
сюзц иля танынан устадлардандыр. 1934-ъц илдян ашыглыьа башлайыб. Ашыг сянятиндя
дастанларын, гядим щаваларын билиъиси кими танынмышдыр.
Ялипаша Фяьани мцщитдя ел шаири кими таныныб. ХЫХ ясрин яввялляриндя
Гараъаямирли кяндиндя анадан олмушдур. Гошма, эярайлы, тяънисляри диэяр сяняткарлар кими вахтында йазыйа алымамышдыр. Устадлар арасында шеирляри эениш
йайылмышдыр. Тяънисин ян мцкяммял нцмунялярини йарадан сяняткарлардан щесаб олунур.
Щясян Шямкирли Шямкир ашыг мцщитинин йетишдирдийи сяняткарлардандыр.
!906-ъы илдя Гапанлы кяндиндя анадан олуб. Ел арасында ифачы ашыг, балабанчы Кими таныныб.
Щясян Пярваня Шямкир мащалынын Отагчы Тящняли кяндиндяндир. 1915-ъи
илдя анадан олуб. Устад ашыг, ел шаири кими таныныб. Шеирляри, дастанлары «Айна
ханым», «Даьыстан дастаны» мяълислярдя охунур.
Ъырдахан кяндиндян Мяшяди Исэяндяр (1874-1943), Морул кяндиндян Ашыг
Теймур (1895-1980) кими устадлар даим бу сянятин шяряфини горуйуб, онун инкишафы, зянэинляшмяси гайьысына галмышлар. Бцтцн бунлар вя бу кими фактлар Шямкир
мцщитиндя ашыг сянятинин инкишаф истигамятини, щансы зянэинликдя олмасы мясялясини айдынлашдырыр. Эюрцндцйц кими, бизим дедикляримиз щямин мцщит щаггында
кичик бир щиссядир. Онун зянэинлийинин ачылмасы арашдырылмасы ися бюйцк, щям дя
ъидди тядгигатлар ишидир. Бизя беля эялир ки, бу устадларын йарадыъылыьы диахрон вя
синхрон истигамятдя щяля даща ъидди арашдырмаларын эяряклийини актуаллашдырыр.
Ейни заманда ону да ялавя едяк ки, бу арашдырмалар сон дюврдя мцщит проблеми иля баьлы гянаятлярин айдынлашмасына да йардымчы олаъагды. Халгын маддимяняви сярвятиня сон дюврлярдя артан мараг, онларын юйрянилмяси сащясиндя дювлят сявиййясиндя ишлярин эюрцлмяси мящз буну эюстярмядяди. Бцтцн бунлар
юзлцйцндя Шямкир фолклор мцщитиня дя артан мараьы айдынлашдырыр.
Ишин елми нятиъяляри: Эядябяй ашыг мцщити зянэин инкишаф йолу кечмишдир.
Онун эцнцмцзя гядярки нцмайяндяляринин йарадыъылыьы, янян цзяриндя кюклянмяси, бцтцнлцкдя спесификасы арашдырмада бу гянаятляри сюйлямяйя ясас вермишди
Тятбиг сащяляри: Азярбайъан фолклоршцнаслыьы, ашыг йарадыъылыьы.
Елми йенилийи: Эядябяй ашыг ммцщитинин щаггында бцтюв мялуматын верилмяси, арашдырылма зярурятинин ортайа гойулмасы вя с.
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А. Аллахвердиева
Ашугская среда Шемкирская
Резюме
Ашугская среда Шемкирская отличается совей специфенностью. Их
традиция, творчество мастеров ашугского творчества связ с корнем подтверждает это. Высокое мастерство ашугов, богатое наследие, связь с другими
средами и многое дрегое делает нужным более широкое исследование.
A. Allaxverdiyeva
Shemkir atmosphere of ashiq
Summary
Shemkir atmosphere of ashiq is in the typical atmosphere. Masters’ high
art, loyalty and others more research is necessary. Huseyn Shemkirli, Dilgem is
well-known ashiq. They have interesting qoshma, gerayli, tecnis, divani,
muxemmes, deyishme. These are living around the people. Ashiqs singing with
saz.
Rəyçi: dos Q.Umudov
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ДОБРА И ЗЛА В МИРОВОЗЗРЕНИИ
Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
Açar sözlər: rus, ədib, F.M.Dostoyevski, dünyagörüşü, xeyir və şər.
Keywords: The Russian, writer, Dostoevsky, great novelists, ideas, world outlook.
Ключевые слова: русский, писатель, Ф.М. Достоевский, мировоззрение, добро и зло.
Нравственно-философские вопросы занимают в творчестве Ф.М.Достоевского важное место. Разгром кружка Петрашевского, в котором состоял
Достоевский, арест, смертный приговор, замененный каторгой, распространение аморальных, нигилистических взглядов в пореформенной России, провал
революционного движения в Европе зародили в Достоевском сомнения в
необходимости социальных переворотов и усилили неприятие против действительности. Философско-этический пафос переживаний укрепил в писателе
пристальное отношение к человеку. Вплоть до последних дней жизни
Ф.М.Достоевский продолжает считать человека величайшей «тайной», отгадка которой по возможности дает ключ для решения всех «проклятых» вопросов. Этим объясняется его величайшая любовь к бессмертному творению
М.Сервантеса «Дон Кихот», по убеждению писателя, «во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли…» [2, Т. 22, С. 92].
Вопрос о природе человека, его сущности был поставлен философией
и художественной литературой Просвещения в XVII и XVIII столетиях
вследствие развития гуманистических идей, столь характерных для эпохи демократического пробуждения народа. И ни государство с его различными
формами управления, ни господствующая религия с ее игнорированием плоти
не могли признать человека только за то, что он просто человек. Лишь в
идеологической борьбе утверждается равенство всех людей, как главная цель
всех общественных усилий. Ф.Достоевский понимал это с самого начала
своей литературной деятельности, но окончательной уверенности в том, что
человек способен воспользоваться данной ему свободой, у него не было. В течение всей своей жизни Достоевский верил, что человеческая натура носит в
себе положительные качества. В «Дневнике писателя», в 1877 году, он принимает «весьма верными и метко выраженными» размышления героя
Л.Н.Толстого из романа «Анна Каренина» Константина Левина: «С совестью,
с понятием о добре и зле каждый человек рождается, стало быть, рождается
прямо и с целью жизни: жить для добра и не любить зла. Рождается с этим и
мужик и барин, и француз, и русский, и турок – все чтут добро» [2, Т. 25, С.
204].
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Ф.М.Достоевский верит, что «…все на свете понимают или могут понять, что надо любить ближнего как самого себя» [2, Т. 25, С. 204], несмотря
на то, что на могиле своей первой жены им же написано: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности
на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечным от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен
стремиться человек» [2, Т. 20, С. 172]. Объясняется это тем, что писатель жил
в переходную эпоху, и поэтому ему было тяжело разрешить клубок противоречивых вопросов, к тому же сказывалось отсутствие устойчивой идеологии.
Безусловно, заманчива и благородна была мечта об изначальности добра в
человеке, но «дьявольски» искусительным была соблазнительная идея о
«вседозволенности», так как и зло обладает притягательной и развращающей
силой, «…зверства в народе много…Это зверство – тина веков, она
вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство
вознесено будет как добродетель…» [2, Т. 25, С. 124]. Зло в человеке, его
порочность – результат невежества, социального развращения, неправильного
воспитания – так думал Достоевский вплоть до последних своих минут.
Акцентируя внимание на некрасовском стихотворении о бедной
мужицкой кляче, писатель задается целью провести параллель между
животным и угнетенным человеком. Его волнует то, «…мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по
глазам», – как мужик, везший на бойню… телят… садится на теленка» «Такие
картинки» «зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей»
[2, Т. 22, С. 26].
Если человек под давлением других людей или независимых от него
обстоятельств теряет свой «образ божий», то его необходимо по учению
просветителей-гуманистов «образить и очеловечить». «Образить – словцо
народное, – пишет Ф.М.Достоевский, – дать образ, восстановить в человеке
образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: “Ты хоть бы
образил себя” Слышал от каторжных» [2, Т. 22, С. 26].
Известный критик Ап.Григорьев считал, что любовь к бедным людям
Ф.М.Достоевского носит «эгоистический» характер и приводит к «ложной
сентиментальности» [1, С. 23-30].
Жизнь и факты не заставляют говорить за себя. Его тревожат мысли о
том, что есть «…особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности» [2, Т. 22, С. 19], и их уже никак не исправить.
Истоки добра и зла уходят, по мнению Достоевского, не столько в социальное
устройство, сколько в человеческую природу. И лишь на основе верного различения нравственных ценностей, стремления к «самостоятельному хотению», по убеждению писателя, человек способен верно определить свою жизненную позицию. По Достоевскому, искать Бога – значит разобраться в понятиях добра и зла. Негативное отношение к натуре человека писатель объясняет своей беспомощностью перед решением общечеловеческих проблем. Измученный противоречиями, обессиленный полярностью добра и зла, Достоевский приходит к выводу, что основным, всеопределяющим качеством ха349
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рактера человека является слабость во всех обстоятельствах и во всех отношениях («комплекс «слабого сердца» или самоумаления» [3, С. 319]).
Новаторский подход к традиционной в русской литературе проблеме
«маленького человека» определяется мастерством писателя, заключенным в
том, что он раскрывает в характере «маленького человека» «индивидуальную
тайну – залог его человеческой неисчерпаемости и внутренней свободы» [3,
С. 321].
Несмотря на стремление человека к свободе, достигнув ее, натура
людская не в силах бывает вынести эту свободу, и оказывается перед
крайностями – или разрушительное своеволие, или раболепие перед всеми
жизненными ценностями. Достоевский осознает двойственность во всем, и
для различения добра и зла предлагает полагаться на совесть, обращенную к
идеалу, воплощенному в образе Христа. По мнению Достоевского, только
Бог-личность в силах искупить человеческие страдания. Только в нем человек
в будущем найдет спасение, и это придает осмысленность его земному существованию. Но любовь к Богу не должна быть принудительной, приневоленной страхом. Принимая религиозное понимание зла, писатель указывает
конкретные проявления зла в современной ему жизни. Это развращенность,
жестокость, деспотизм. При этом Ф.Достоевский признает свободу выбора за
созданием божьим. По справедливому утверждению известного историка русской литературы В.А.Недзвецкого, только в процессе «нравственной эволюции» [2, С. 329] «маленький человек» «в перспективе формируется – на основе высшей из человеческих связей – связи с Творцом – собственно личность» [2, С. 330].
Ф.М.Достоевский пишет: «Я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь, или принести хоть какую-нибудь пользу, или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества – может даже обратить в сердце вашем
любовь к человечеству в ненависть к нему».
Человек равен человеку, и равенство это создается не злом, а добром,
заключенным в человеческой природе. «…спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла… Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее…» [2, Т. 14, С. 232].
Обретя долгожданную свободу, человек начинает тяготиться им.
Устами Ивана Карамазова, Ф.М.Достоевский дает разрешение антиномии
«доброго» и «злого» человека: «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для
человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться <…>. …но чтобы сыскать такое, чтоб все уверовали в него…все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение
каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за
всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом <…>. И так будет
до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире боги: все равно падут
пред идолами». Именно в этом писатель видит «основную тайну природы человеческой» [2, Т. 14, С. 231-232].
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Только в любви и через любовь остается вечно живой человеческая
душа. Это тоже новое слово Ф.М.Достоевского – любовь. Любовь – это форма
и условие жизни души. Поэтому писатель возлагал большие надежды на
преобразующую силу и облагораживающую миссию любви. Человек
возродится не иначе, как через любовь к ближнему, через заботу о ближнем,
через любящих друг друга людей. Такова была главная идея всего творчества
Ф.М.Достоевского.
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S.İ.İmanova
F.M.Dostoyevskinin dünyagörüşündə
xeyir və şər təsəvvürləri
Xülasə
Məqalədə görkəmli rus ədibi F.M.Dostoyevskinin dünyagörüşündə xeyir və şər
təsəvvürləri haqqında bəhs edir.
Dostoyevski bütün həyatı boyu inanırdı ki, insan təbiəti özlüyündə müsbət
cəhətlərə sahibdir. İnsandakı şər, mənəvi qüsur cəhalətin, sosial əxlaqsızlığın, yanlış
tərbiyənin nəticəsidir. Yazıçı ömrünün son dəqiqələrinədək belə düşünürdü.
O, sevginin nəcabətinə və köklü dəyişikliklər etmək iqtidarında olduğuna
böyük ümidlər bəsləyirdi.
İnsan yalnız doğmasına məhəbbətindən, yaxınına qayğısından, insanların birbirinə göstərdiyi sevgisindən yenidən doğula bilər. Dostoyevski yaradıcılığını
qapsayan əsas ideya məhz bu idi.
S.I. Imanova
Good and evil ideas in the outlook of F.
M. Dostoevsky
Summary
The article deals with the good and evil ideas in the outlook of F.M.Dostoevsky.
Dostoevsky believed during all his life that human nature owns positive peculiarities. Human’s harm, moral defect is the result of ignorance, social immorality,
wrong upbringing.
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Author was thinking like this till the end of his life.
He had strong hopes that love has got a nobility and basic changes.
Human could reborn in the result of love for his dears, care for relation, love
that people show to each-other. Exactly this was the main idea that covered Dostoevsky’s creativity.
Rəyçi: А.И.Гусейнова
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NAİLƏ QULİYEVA
MƏTANƏT iBRAHİMOVA
ADNA
naila@mail.ru
MƏHƏBBƏT VƏ MƏNƏVİYYAT
Məhəbbət insanın özünü başqasında tapmasıdır.
Hegel
Açar sözlər: İdrak, məhəbbət, müdriklik , məntiqi, təfəkkür,
Key words: cognition, love, wisdom, logical, mentality.
Ключевые слова: знание , любовь мудрость, логический, интеллект
Fəlsəfədə insanın dünyaya münasibəti üç istiqamətdə nəzərdən keçirilir: onu
dərk etmək, dəyərləndirmək və əməli surətdə dəyişdirmək. Əgər biz məhəbbətin bu
münasibətlər sistemində yerini müəyyənləşdirmək istəsək, ilk növbədə onun bu üç
istiqamətdən –idraki, aksioloji və praktik aspektlərdən hansına aid olduğunu
aydınlaşdırmağa çalışmalıyıq. Əvvəlcə idrakla əlaqəyə baxaq. Bəlkə məhəbbət
insanın nəyi isə dərk etmək cəhdindən irəli gəlir? Bəlkə insan daha çox dərk
etdiyini sevir? Amma hamı bilir ki, bu belə deyil. Məhəbbət məntiqi idrakın nəticəsi
ola bilməz, olsa-olsa məhəbbətin özünü, artıq bir hissi fakt kimi dərk etmək cəhdləri
göstərilə bilər. İdrak geniş mənada götürüldükdə isə, yəni məntiqi idrakdan başqa
dünyanı duymaq, sezmək, fəhm etmək də bura daxil edildikdə isə, məhəbbətlə
idrakın mürəkkəb bir münasibəti ortaya çıxır. Təsadüfi deyil ki, bəzi şairlər və
filosoflar həqiqi böyük məhəbbəti məhz idrakla əlaqələndirirlər. Məsələn, Platon
yazır: “Doğru məhəbbətə (məhz idrakın) sadə və gözəl olanı, həm də düşüncəli və
ahəngdar surətdə sevmək xasdır”. Əl-Qəzalı yazır: “Məhəbbət ancaq idrakın
nəticəsi ola bilər; belə ki, insan yalnız bildiyi şeyi sevir. Ona görə də, məsələn, daş
sevə bilməz. Məhəbbət ancaq dərk edən canlının xassəsidir”. Əlbəttə, mübahisə
etmək və göstərmək olar ki, insanı insan edən təkcə idrak qabiliyyəti deyil. İdrak
qabiliyyəti müxtəlif dərəcələrdə hər bir insana xasdır. Şəhvani hiss və övlada
münasibət səviyyəsində instinktiv sevgi də hər bir insana, hətta heyvanlara da xas
olan bir cəhətdir. Amma böyük məhəbbət ali hiss olaraq nəinki idrakdan hasil
olmur, əksinə, onun fövqündə durur, insanın ağlını əlindən alır, onu ilhamlandırır və
ya yaxşı mənada dəli-divanə edir. Eşq səviyyəsində idrak isə bütün insanlara aid
olan hissi və məntiqi idrakdan yüksəkdə durur – idrakın ali məqamına aparır. Bu
pillə daha çox dərəcədə idrakın sevgi və vəhy məqamlarına uyğundur. “İnsan yalnız
bildiyi şeyi sevir”-fikrinə gəlincə, ancaq bununla razılaşmaq olar ki, insan heç
bilmədiyi şeyi həqiqətən də sevməz. Belə ki, sevgi daha çox qeyri-müəyyənliklə,
müəmma ilə, sirr və sehrlə əlaqədar olub, əslində bir möcüzə axtarışıdır. Təsadüfi
deyildir ki, insan ağlı ilə yox, qəlbi ilə sevir, - deyirlər. Hər şey məhz qəlbi, könülü
necə başa düşməkdən asılıdır. İdrak fəlsəfəsinin zirvəsində dayanan Əl-Qəzali eşq
fəlsəfəsinin olsa-olsa hələ təməlini hazırlayırdı. Onun dövründə Füzulinin eşq
konsepsiyası hələ yaranmamışdı.
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Füzuli anlamında eşq insanı məcazi mənada “dəli-divanə”, müstəqim mənada
“əhli-kəmal” edir:
Ey Füzuli, qılmazam tərki-təriqi-eşq kim,
Bu fəzilət daxili-əhli-kəmal eylər məni.
Məhəbbətin idrakla, əqllə əlaqə məqamları, məhz, Füzuli eşqi ilə
tanışlığındandır ki, Asif Əfəndiyev “müdrik məhəbbət” məqamının da izahını verir
və ali məhəbbəti müdrikliyin strukturuna daxil edir: “Müdrikllik-....ülviyyəti,
məhəbbəti, gözəlliyi, əsilliyi müqəddəslik səviyyəsinə qaldırmaqdır”. Yaxud:
“Məhəbbət müdriklik timsalıdır. Məhəbbət əhli olmaq – kamal əhli olmaq
deməkdir”. Ş.Sührəvərdi də kamilliyi eşq və şövqlə əlaqələndirir. Onun fikrinə görə
nadan adamın aldığı həzz kamal əhlinin həzzi ilə müqayisəyə gəlməz: “Kamal
sahibi olmayan qafil həzz ala bilməz. Hər bir həzzin qədəri kamillik dərəcəsindən
asılıdır”. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, insan heç dərk etmədiyi, tam qaranlıq bir
aləmə aludə ola bilməz. Bu halda qorxu hissi digər hissləri üstələyir, şübhə
inamdan, tərəddüd qətiyyətdən güclü olur. Lakin bu qaranlıqda parıltılar varsa,
insanı cəlb edir. Ürəkdə işığa həsrət varsa, o bu parıltılar tərəfindən cəzb olunur.
Sevgi hissi də harada isə bu maraq və və qorxunun, inam və şübhənin, tərəddüd və
qətiyyətin vəhdətindən pərxarlanır. Yəni, sevgi, əslində təkamüldə olan canlı
prosesdir. Maraq məftunluq səviyyəsinə qalxırsa və qorxu duyğusundan ancaq
müəmma və əsrarənglik qalırsa, - məhəbbətin yolu açıqdır. Tam qaranlıq qəlb
işıqdan qorxar. Yəni sevgi ancaq, işıqlı, heç olmazsa, qismən işıqlı adamların
qismətidir. Yarıqaranlıq qəlb daha parlaq işıqlar tərəfindən cəzb olunur. Bu
baxımdan, yarımçıq olanın, bütövləşməyə ehtiyacı olanın, sevmək ehtimalı daha
çoxdur. Yüksək mənəviyyatı, incə ruhlu, parlaq qəlbli insanları heyrətləndirmək,
məftun etmək üçün daha böyük gözəllik, daha həssas və daha mürəkkəb tərəfmüqabil lazımdır. Ən böyük aşiq isə, heç şübhəsiz, ancaq işıqlar işığına səcdə edə
bilər. Bu isə artıq ilahi eşqdir. Bəli, aşiq olmaq adamın özündən, yəni iradəsindən
asılı deyil, amma səviyyəsindən asılıdır. İfrata varılması, hansı isə hissin
mütləqləşməsi mənəvi aləm ahəngdar inkişaf etmədikdə, intellektual-mənəvi
səviyyəsinin hələ aşağı olduğu çağlarda mümkündür. Təsadüfi deyildir ki, adətən
ilk məhəbbət ifrata varır. Və bu da təsadüfi deyildir ki, müdriklərimiz “ilk
məhəbbətin gözü kor olar”, -demişlər. İlk məhəbbət dərk olunmamış, insanın özü
üçün aşkarlanmamış məhəbbətdir. Yəni burada şüur, qeyri-şüuri başlanğıc həlledici
rol oynayır. Bundan başqa, bu yaş həddində insanın digər böyük duyğuları-valideyn
qarşısında borc, millət və vətən sevgisi, insanlıq məsuliyyəti hələ formalaşmamış
olduğundan, tez baş qaldıran bir hiss mənəvi aləmdəki bütün boşluğu dolduraraq öz
monopoliyasını yaradır. Bu hiss Səmərqəndi, Buxaranı bir gözəlin qara gözlərinə
qurban verməkdən daha güclü bir hissdir. Çünki, öz həyatını vermək əzmindədir.
Hətta dünyada böyük gözəl, möhtəşəm nə varsa – hamısı bir fərdi məhəbbətə
qurban verilə bilərmiş. Bu ideya C.Cabbarlıya məxsus pafosla belə ifadə olunur:
Sənsiz güllər açılmasın, axar çaylar dayansın,
Oxu, bülbül, bəlkə yarım oyansın.........
Mən bir sönməz ulduzam ki, daim işıq saçaram.
Mən bir susmaz bülbüləm ki, güldən-gülə uçaram.
Mən bir saqlı aləməm ki, sevgilərdir açaram.
354

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Səniz günəş görünməsin, qaralara boyansın,
Oxu, bülbül, bəlkə yarım oyansın.........
Hisslər necədə möhtəşəmdir? Heç şübhəsiz Şərq poetik təfəkkürünün ən
gözəl nümunələrindəndir. Lakin eşqin ağıla qarşı qoyulması onun həm də zəkaya,
sezgiyə, hikmətə qarşı qoyulması kimi başa düşülməməlidir. Çünki Şərq fəlsəfəsinə
görə hissi idrak və məntiqi təfəkkür insanı həqiqətə, kamilliyə çatdıra bilməz. Əksinə, hissi təcrübə insanı doğru yoldan azdırır, həqiqəti görməyə mane olur.
Həqiqəti bulmağın, haqqa çatmağın yolu haqq aşiqliyindən keçir. Azərbaycanın
məhəbbət dastanlarında yuxusunda sevgilisini görən, butə verilən aşiq oyandıqdan,
özünə gəldikdən sonra eşqlə bahəm fitri istedad da əxz etmiş olur, haqq şairinə
çevrilirlər. Oxumamış-yazmamış bütün həqiqətlərdən hali olurlar. Biz burada
dastanlardakı yanaşma ilə klassik Şərq filosoflarının; həm peripatetiklərin, həm də
sufilərin mövqeyi arasında sıx bir əlaqə, oxşarlıq görürük. İbn Sina kimi, Mənsur
Həllac da, Əl-Qəzali də, Ş.Sührəvərdi də həqiqət yolunun, kamillik məqamının hissi
idrakdan yox, ilahi eşqdən keçdiyini qəbul edirlər.
İkinci növbədə aksioloji aspektə – dəyərləndirmə prosesinə baxaq. İnsan nəyi
isə yaxşı, nəyi isə pis hesab edir. Nə isə onun xoşuna gəlir, nə isə gəlmir. Nə
zamansa qəlbi sıxılır, özünü narahat hiss edir, bu mühiti, bu münasibəti tezliklə tərk
etməyə, ondan uzaqlaşmağa çalışır; nə zamansa – ülvi hisslər, mənəvi yüksəliş
keçirir, bu anın, bu təmasın uzanmasını, əbədiyyətə qədər davam etməsini arzulayır.
Amma niyə, – səbəbini bilmir. Bu, – qəlbin hökmüdür. İstək daxildən gəlir, amma
dərk olunmamış bir hissdir. Əlbəttə, dəyərləndirmə aşkar şüurla, dərk olunmuş
şəkildə də həyata keçirilə bilər. Bu, müəyyən meyarlarla müqayisə, hansı isə
standarta, etalona nisbətin təyin edilməsi ilə mümkündür. Məsələn, gözəllik
müsabiqəsində münsiflər ancaq təəssüratdan çıxış etməyib, həm də dəqiq
rəqəmlərlə ifadə olunmuş müəyyən etalonlara uyğunluq dərəcəsini, mütənasiblik
şərtlərini də nəzərə alırlar. Qalan hallarda dəyərləndirmə aşkarlanmayan şüurla
(qeyri-şüurilik) həyata keçir və insan məhz bilmədiyi şeyə daha çox maraq göstərir;
öyrənmək, «içinə yetmək» istəyi baş qaldırır. Lakin insan üçün aşkar olmayan,
yarıqaranlıq bir aləmlə təmas, həm də qorxu, tərəddüd və şübhə hissi ilə müşayiət
olunur. Və nəhayət, praktik aspektə, əməli fəaliyyət münasibətlərinə baxaq. Şərq
anlamında eşqin, romantik məhəbbətin praktika ilə, əməllə əlaqəsi yoxdur. Eşq, bir
tərəfdən cismani dünyanın fövqündə durduğu, digər tərəfdən unikal olduğu üçün bu
sahədə təcrübə toplamaq, bu sahənin peşəkarı olmaq mümkün deyil. Əqli
nəzarətdən kənara çıxan böyük məhəbbət, «divaneyi-eşq» daha çox nabələd
olanların, ilk dəfə sevənlərin qimətidir. Eşqi, məhəbbəti şəhvət səviyyəsində başa
düşən bəzi Qərb yazıçılarının əsərlərində isə bu sahəyə də peşə və peşəkarlıq
baxımından yanaşmalar az deyil. Klassik Şərqdə isə eşq kimi isə «ələ keçirmək»,
onu öz ötəri hisslərinin, istəklərinin təminatçısına çevirmək, yaxud hətta qarşılıqlı
həzz almaq mənasında yox, özünü sevgiliyə qurban vermək, onun yolunda hər
əzaba qatlaşmaq mənasında başa düşülür. Yəni söhbət nəyi isə əldə etməkdən yox,
nədənsə imtina etməkdən gedir. Ancaq bir adamı sevmək mümkün olduğundan,
sevginin obyekti dəyişmədiyindən eşqdə peşəkarlıq ya ümumiyyətlə qəbul olunmur,
ya da tamamilə başqa mənada başa düşülür. Yəni sözün böyük mənasında sevməyi,
eşq oduna yanmağı bacarmaq və onun davamlı olmasına, ömürlük olmasına nail
olmaq; çünki eşq hər adamın işi deyil və xüsusi bir istedad tələb edir:
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Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.
Fərdi fəlsəfi düşüncələr, insanın dünyadakı gözəllik və harmoniya
qarşısında heyrətindən doğan suallar, insanın özü ilə və dünya ilə təkbətək
söhbətləri – kamilliyə aparan yolun məqamlarıdır. Bu məqamlar özünü maddi
dünyadan ayıran, fərqli bir mahiyyətin təmsilçisi olduğunu dərk edən və özündə
dünyaya qarşı dura biləcək bir mənəvi güc, ideya qaynağı tapan və bu qaynaqdan
müntəzəm surətdə bəhrələnərək daim kamilləşən, dünya ilə, cahan ilə tən gələn
və nəhayətdə, bu «cahana sığmayan» insan-filosofun və ya sözün həqiqi mənasında insanın, böyük hərflə İnsanın həyat məqamları, idrakın əzablı və möhtəşəm
addımları, mənəvi yüksəliş yaşantılarıdır. Heyrətdən başlanan idrak yolunda əzab
və sevincin, eşq və kədərin vəhdət məqamları!..
Ülviyyət, heyrət və müqəddəslik duyğusu Şərq fəlsəfəsi və poeziyası üçün
çox səciyyəvidir. Lakin etiraf etməliyik ki, bu gün biz babalarımızın
yaratdıqlarını özümüzə qaytarmağa nail olmamış və onları inkişaf etdirmək bir
yana dursun, sadəcə müasir fəlsəfi fikir kontekstində yenidən mənimsəyə
bilməmişik. Təəssüf ki, heyrətdən başlanan, məhəbbətdən keçən və fəlsəfi idraka,
kamillik məqamına yüksələn mənəvi-əqli inkişaf yolunda son mərhələni
unutmuş, neçə əsrlər boyu elə məhəbbətdə ilişib qalmışıq və bəzi rəmzləri hərfi
mənada təfsir etdiyimizdən, ulularımızın böyük ideyalarını da təhrif etmiş,
cılızlaşdırmışıq. Mütəfəkkir şairlərimizin idealı heç də fani dünyanın gözəllikləri
yox, ilahi eşq və idrakdır. Nizami Allaha xitabən yazır:
İlhamlı nəfəsinlə qızıl güldü Nizami,
Güllərin nəğməkarı bir bülbüldü Nizami
Necə ki, sonralar ilahi eşq adi sevgi ilə, əql evi bir gözəlin çöhrəsi ilə qarışıq
salınıb, eləcə də gül-bülbül mövzusu zaman keçdikcə mənasını dəyişib. Əbu
Turxanın məlum rübaisində deyildiyi kimi:
İdrakı rəmz edib bir gül sandılar,
Aqil olanları bülbül sandılar,
Vaxt keçdi, rəmz itdi, sonra gələnlər
Təkcə bülbül ilə gülü andılar.
Şərqdə məhəbbət həmişə kamillik və harmoniya ilə, ilahi başlanğıcla
əlaqələndirilmiş, yeri gələndə kosmoqonik məna kəsb etmişdir. Nizami məhəbbəti
təbiətin hərəkətveri-ci qüvvələrindən biri hesab etmiş, hətta planetlər arasındakı
cazibəni də məhəbbətin təzahürü kimi mənalandırmışdır:
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır.
İbn Sina məhəbbətə maddi və mənəvi varlığın iyerarxiyasında əlaqələndirici
məqam kimi baxmışdır. Aşağı mərtəbədəki varlıq daha yüksək mərtəbədəki varlığın
nuru ilə işıqlandı-ğı üçün parıltısı və gözəlliyi artır.
Sən demə, ilkin materiya, forma və əlamətlər də məhəbbət qanunlarına tabe
imiş. İbn Sinaya görə, ilkin materiya fitri məhəbbətə malikdir. «İlkin materiya öz
çirkinliyini gizlətməyə çalışan eybəcər qadın kimidir; hər dəfə onun niqabı açılanda
o, öz çatışmazlıqlarını əli ilə örtür». Burada ilkin materiyanın həmişə «paltarda»,
forma ilə birlikdə təzahür etdiyi, xalis şəkildə («özündə şey») isə insan üçün
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dərkolunmaz olduğu nəzərə çarpdırılır. Məhəbbətin mənəvi kamilliyin təməli
olması həm də şərtdir. Yəni, ancaq sevərək gözəlləşmək mümkündür. Övlad,
valideyn sevgisi, millət, vətən sevgisi, təbiətə, kainata, bəşəriyyətə – insanlığa
bağlılıq, özünü dərk etməyin, dünyanı dərk etməyin, Allahı dərk etməyin mənəvi
yüksəliş yolları – ilahi eşq! İnsan ancaq dünyanın harmoniyasını, insan qəlbinin
möhtəşəm zənginliyini, əqlin fitrətini, ilahi qüdrətin ecazkarlığını duymaqla gözəlləşir. Əql, bilik insanı daha nəcib edir. İncə strukturlar ona aşkarlandıqca, o özü də
incələşir, zərifləşir. Bu mənəvi zəriflik hətta sifətdə də təzahür edir, sifət işıqlanır,
insan daha nəcib və nurani olur.
Ədəbiyyat
1.
2.
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Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. Алма-Ата. 1987, стр. 287.
Ş.Sührəvərdi. İşıq heykəlləri. – Şərq fəlsəfəsi. B., 1999, səh. 224.
N. Guliyeva
M. İbrahimova
Cognition and love
Summary

Love can be only the result of cognition, thus human loves the thing that he
knows. Human isn’t formed only by cognition. Cognition ability peculiar to every
person in different degrees. In fact love is the living process of evolution. Real love
belongs only to a man of sense. The article deals with the relation of love with cognition. Love is an example of wisdom. The article is of great importance for explanation of mental love in loose concept.
Н.Кулиева
М.Ибрагимова
Знание и любовь
Резюме
Любовь может быть только результатом познания, таким образом,
человек любит то, что он знает. Человека формируется не только познание.
Познание способность свойственных каждому человеку в разной степени. На
самом деле любовь есть живой процесс эволюции. Настоящая любовь
принадлежит только человеку смысл. В статье рассматриваются отношения
любви с познанием. Любовь является примером мудрости. В статье имеет
большое значение для объяснения психической любви в понятие растяжимое.
Rəyçi: dosent R.X.Şamiyeva
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Ərəblərin islamiyyətdən əvvəlki həyatlarından qalan ən böyük sənət əsərləri
onların bəlağətli, fəsih dilləri, şeir və xütbələridir. Bədəvi ərəblər mədəni
həmlələrinin ən böyüyünü məhz belə zəngin bir dilə sahib olmaları ilə göstərmiş, bu
dillə söylədikləri kəlamlarını nəqqaş incəliyi ilə taixin silinməz səhifələrinə qızıl
hərflərlə həkk etmişlər.
Ərəblər, bütün əsrlər boyu dillərindəki saflığı qorumuşlar və bu saflıq
haradasa o dövrün ədəbi incilərinə-şeir və xütbələrinə də borcludur.
Ümumiyyətlə cahiliyyət dövrü xitabətinin inkişafı haqqında danışarkən, ticari
məqsədilə qurulan və daha sonra ədəbi yaradıcılığa da geniş yer verilən bazarları
unutmaq olmaz. Bu bazarlarda ticari alış-verişlə yanaşı ədəbi meydanlar da qurulur,
ərəblər öz ədəbi yaradıcılıqlarını məhz bu bazarlar vasitəsiylə xalqa bildirir, bəyan
edirdilər. Başqa sözlə söz cənğavərləri burada “döyüşə” çıxır, xalq bu söz
xiridarlarını həvəslə izləyirdi. Hər bir gəncin ən ümdə arzusu bu meydanda söz
söyləmək, digər qəbilədən olan rəqibləri ilə “söz güləşdirmək” idi. Ədəbi cəhətdən
cox böyük təsir qüvvəsinə malik olan, ərəblərin ədəbi həyatlarında təkan rolunu
oynayan bu bazarları bəzi ədəbiyyatçılar “Fransa akademiyalarına” bənzətmiş,
qədim Yunanıstanda keçirilən olimpiya yarışları ilə müqayisə etmişlər. (3, s.58-59)
Bu bazarlar vasitəsiylə ərəblər öz tarixlərini də yazmışlar. Onlar qəbilələrinin
adət ənənələrini, qəhrəmanlıqlarını, müharibələr və oradakı igidliklərini, baş verən
hadisələri dilə gətirərək bir növ öz tarixlərini gələcək nəsillərə ötürməyi
bacarmışlar.
Bu bazarlara ərəb dünyasının hər tərəfindən axışır, müxtəlif qəbilələrdən
buraya təşrif buyururdular. O dövrdə hər bir qəbilənin özünəməxsus adət-ənənəsi
olduğu kimi, müxtəlif ləhcələri də vardı. Məhz bu bazarlar vasitəsiylə ərəblər öz
ədəbi yaradıcılıqlarını özlərinə xas ləhcələrində ifa edər, hansı qəbilə ləhcəsinin
daha çox bəlağətə, fəsahətə yaxın olduğu ətrafında qızğın müzakirələr aparılardı.
Bütün bu müzakirələr ərəb dilinin daha da möhkəmlənməsinə təkan verir, ərəb
dilinin üstünlük dərəcəsini daha da artırır, ərəblərin sözə və söz sənətinə olan
ehtiramını günü-gündən daha da gücləndirirdi.(1, s.12: 12, c.1, s.65-66)
“Haram aylar” adlandırılan Zilqadə, Zilhiccə, Məhərrəm aylarında və ilin yaz
fəslində əsasən karvan yollarının üzərində qurulan bu bazarlarda iştirak edən söz
üstadları o dövrdə bütün Ərəbistan yarımadasında, müasir günümüzdə kütləvi
informasiya vasitələrinin oynadığı rolu oynayır və sanki onlar o dövrün bir növ
radiosu, televiziyası idilər. (2, s.6)
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Söz, şeir, xütbə müsabiqələri təşkil olunan bu bazarlarda,iştirakçılar ən gözəl
paltarlarını geyinər, xüsusi bəzədilmiş dəvə və atlarda gələr, onları əhatəyə alan
xalq və münsiflər heyətinin qarşısında öz sözlərini söylər, söz yarışına çıxardılar və
nəticə olaraq bu yarışmada qalib gələn o günün və ya o ilin ən güclü söz üstadı elan
olunardı. Dövrün söz hakimi sayılan Nabiğat əz-Zübyaninin hüzurunda dəfələrlə
belə yarışlar keçirilmiş, ən məşhur söz sənətkarları bir-birinin üzərinə “söz qılıncı”
çəkmiş, qalib gəlmək üçün az qala dəridən-qabıqdan çıxmışlar. (10, s.175-180)
Sözün, kəlmə və kəlamın güc-qüvvət qazandığı bazarların ərəblərin
həyatındakı əhəmiyyət kəsb edən yerini tarix və ədəbiyyat kitablarında rəvayət
olunan bu hadisə ilə bir daha təsdiqləmək mümkündür:
O dövrün ən məşhur söz üstadlarından sayılan əl-Əşə Ukaz adlanan bazarda
iştirak etmək üçün Məkkəyə gəlmiş və o zamanlar Məkkədə fəqir və səkkiz qız
atası əl-Muhallaq əl-Kilabi adlı bir ərəbin xanımı onun Məkkəyə gəldiyini və Ukaz
bazarına gedəcəyini eşitmişi. Qızlarının heç bir ərəb tərəfindən bəyənilməməsi və
bu səbəbdən ərə getməməsi ilə bağlı daim kədərli yaşayan bu xanım dərhal ərinə: “
Yə Əbə Kilab! Nə üçün bu şairi evimizə qonaq çağırmırsan? Onu evinə dəvət edən
hər kəs ondan, onun sözündən xeyir görüb! Mən gördüm ki, o kimi tərifləyirsə o
kimsə ərəblər içərisində şan və şöhrətə layiq olur, və o kimi həcv edirsə o kimsə də
ərəblər içərisində rəzil-rüsvay olur! Yə Əbə Kilab! Bəlkə hər kəsdən əvvəl onu
evimizə dəvət edəsən.Ümid edirəm bu sənin üçün çox yaxşı olar (o sənə xeyir
gətirər) ”
Sadəcə bir dəvəsi olan əl-Muhallaq ilə uzun sürən müzakirədən sonra xanımı
onu razı sala bilir. Əl-Muhallaq əl-Əşəni evinə dəvət edər, olan-qalan bircə dəvəsini
kəsib ona ikram edər və əl-Əşə ilə söhbət edən əl-Muhallaq səkkiz qızı olduğunu və
heç kimin onun qızlarını istəmədiyini ona söyləyər.
Səhəri gün əl-Əşə Ukaz bazarına gedər və onun bazara gəldiyi görən ərəblər
dərhal onun qızıldan qiymətli kəlamlarını eşitmək üçün onun ətrafına toplaşarlar. əlƏşə əl-Muhallaqın comərdliyi,əliaçıqlığı ilə bağlı sözlərindən sonra deyər:
“ Ey ərəb topluluğu! Sizin içinizdə oğlu olub onu şərəfli, comərd birinin
qızları ilə evləndirmək istəyən yoxdurmu?”
Əbu əl-Fərəc əl-İsfahaninin ifadəsi ilə desək əl-Əşə sözünü bitirməmiş, əlMuhallaqın qızlarına evlilik təklifləri yağar..! (11, c.1, s.173-177)
Bəli ərəblər üçün söz hər şeydən, hətta ən qiymətli varlıq sayılan dəvədən də
qiymətli idi və bu söz ilk dəyərini bu kimi bazarlarda əl-Əşə kimi söz
sənətkarlarının dilində qazanmışdı.
Təsadüfi deyildi ki, əl-Əşə islam dinini qəbul etmək üçün Mədinəyə gedərkən
Əbu Sufyan onun qarşısını kəsə bilmir və qureyşlilərin yanına gedərək:
" ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻌﺮب ﺑﺸﻌﺮﻩ
ّ  وﻟﺌﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﻀ ّﺮ، وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺷﻌﺮﻩ،"ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ! ﻫﺬا أﻋﺸﻰ ﻗﻴﺲ
“Ey Qureyş əhli! Siz Əşə Qeysin şeirlərindən xəbərdarsınız! Əgər o
Məhəmmədin yanına getsə, ərəbləri öz şeirləri ilə sizin üstünüzə qaldıracaq!”deyir.
Bu sözün qarşısında təşvişə düşən qureyşlilər Əşəni yolundan döndərmək
üçün ona 100 dəvə verirlər...! ” (8, c.1, s.250)
Ticari bazarların ərəblərin ədəbi həyatındakı əhəmiyyətli rolunu təsdiqləyən
başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir:
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Cahiliyyət dövrü ərəblərinin söz yarışlarının keçirildiyi Ukaz bazarında
dövrün məşhur şairlərindən və o dönəmin söz hakimi sayılan Nabiğat əz-Zübyani,
onun üçün xüsusi qurulmuş çadırda şairləri dinləyib, onların sözünə qiymət verir,
söz sənətkarlıqlarını dəyərləndirirdi. Belə günlərin birində cahiliyyət şairlərindən əlƏşə öz sözünü söylədikdən sonra, onun ardınca Həsən ibn Sabit:
ٍ َ َ ـﻘﻄﺮن ِﻣﻦ
دﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺤﻰ
اﻟﺠﻔﻨﺎت ُﱡ
ُ َ َ َ َﻟﻨﺎ
ْ ْ َ ُْ ْ َاﺳﻴﺎﻓُ َـﻨﺎ ﻳ
َ َ ﻧﺠﺪة
َْ و
َ ـﻠﻤﻌﻦ ِ ﱡ
َ ْ َ ْ َاﻟﻐﺮ ﻳ
ٍ واﺑﻨﻲ ﱢ
ِ ْ ِ ْ ﻓﺄﻛﺮم َِﺑﻨﺎ َﺧﺎﻻً و
ـﻨﻤﺎ
ﻣﺤﺮق
َ ْ ََ
ِْ ْ
َ وﻟﺪن ﺑﻨﻲ
َ ُ ْ اﻟﻌ ْﻨ َـﻘﺎء
َ َ ْأﻛﺮم َﺑﻨﺎ أﺑ
“Bizim duha (səhər) vaxtı parıldayan bəyaz qablarımız var və
qılınclarımızdan müharibədə qan damlar,
Anqa oğullarını və Muharriqin iki oğlunu dünyaya gətirdik; nə qədər
səxavətli dayılarımız, nə qədər səxavətli oğullarımız var”.
şeirini söyləyir, lakin Nabiğat əz- Zübyani onun bu sözlərini bəyənmir və ona
belə buyurur:
“Sən şairsən, amma şeirində ﻟﺠﻔﻨﺎت
ُ َ َ َ  اvə اﺳﻴﺎﻓُ َـﻨﺎ
َْ kəlmələrini istifadə etdin və
bununla da qabların və qılıncların sayını azaltdın, halbuki çoxluq ifadə edən ﺳﻴﻮف
ُُ
ِ
və ﺟﻔﺎن
َ şəkillərini istifadə etsəydin daha yaxşı olardı, miqdarı çox olardı. Sən “duha

(səhər) vaxtı parıldayarﺑﺎﻟﻀﺤﻰ
َ ـﻠﻤﻌﻦ ِ ﱡ
َ ْ َ ْ َ ” ﻳdedin,amma “ qaranlıqda şimşək kimi
parıldayar(ﺑﺎﻟﺪﺟﻰ
َ ـﺮﻗﻦ ﱡ
َ ْ َ  ” )ﻳـَْﺒdesəydin, o zaman sözünü daha çox mədh etmiş olardın,
çünki qonaqlar daha çox gecə vaxtı gəlir. Sən “ qılınclarımızdan müharibədə qan
ٍ َ َـﻘﻄﺮن ِﻣﻦ ﻧ
damlar دﻣﺎ
ْ ْ َ ُْ ْ َ ” ﻳdeyərək öldürmənin azlığına işarət etdin (igidliyin zəifliyinə
َ َ ﺠﺪة
işarət etdin), amma
“ qan axar( ﻳﻦ
ْ َ ) desəydin qan tökülməsi daha çox olardı
َ ﻳﺠ ِﺮ
(igidliyinizi daha çox mədh edərdin), bundan başqa dünyaya gətirdiklərinlə
öyündüyün halda, səni dünyaya gətirən əcdadınla öyünmədin...” (7, s.69-70: 5, s.3:
4, s.104 )
Ukaz adlı bazarı öz sözü, məşhur xütbəsi ilə silkələyən, bütün xalqın hörmət
bəslədiyi söz üstadlarından biri də Quss ibn Saida olmuşdur. Onun xütbəsinin təsir
gücü o qədər çox olmuşdur ki, xütbə hətta islam dininin rəhbəri Məhəmməd
Peyğəmbərin xatirələrində də dərin iz buraxmış və Allah Rəsulu Qussun bu
xütbəsini “Ümid edirəm ki, Allahu Təala qiyamət günü Quss ibn Saidanı təkbaşına
bir ümmət olaraq həşr edər, ayrı bir ümmət olaraq qiymətləndirər ”- deyərək yüksək
dəyərləndirmişdi. (9, s.67: 6, c.4, s.214)
Gördüyümüz kimi cahiliyyət dövründə ərəblər söz sənətinin estetik
yönlərinə, ən incə ədəbi nöqtələrinə toxunmuş, dil zənginliyindən ən üstün
səviyyədə istifadə etmiş, xülasə dinləyiciyə və oxucuya ədəbi zövq vermişlər.
Ərəblərin ədəbi həyatı həqiqətən də çox zəngin olmuşdur. Oxumaq və yazmaq
bilməyən ərəblər cahiliyyət dövründə hələ də dillərdən düşməyən bir çox şeirlərin,
qəsidələrin, xütbələrin müəllifi olmuşlar ki, bu da ərəblərin zəngin ədəbi həyatından
xəbər verir. Ərəblərin siyasi, iqtisadi, ictimai, dini həyatlarının çalarları onların
ədəbi həyatlarına birbaşa təsir göstərmiş və ərəblərin ədəbi həyatları birbaşa onların
yaşadıqları həyat səviyyələri ilə sıx əlaqədə olmuşdur.Bunu istər ərəblərin şerlərinə
və ya nəsr əsərlərinə baxdıqda açıq-aşkar görmək mümkündür.
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Cahiliyyət dövründə şair və xətibin cəmiyyətdəki rolu, müasir günümüzdə
televiziyanın, radionun, qəzetin, idmanın, siyasətin, yeni kitabların və s. rolu ilə
müqayisə edilməkdədir. Bu baxımdan ərəblər, gözəl nitq mədəniyyətini, gözəl
danışıq üslubunu silah kimi əldə edib, onunla insanların ağıllarını istədikləri
istiqamətə yönəldər, zirvədə qərar tutmuş kimsəni zəlil edər, qorxaqları cəsur edər,
bəzən müharibəni alovlandırar, bəzən də alovlanan müharibəni söndürərdilər. Başqa
sözlə o dövrün bədii söz sənətkarları insanları cazibə qüvvəsinə salmağı bacaran,
onları sanki əfsunlamaq gücünə malik çox güclü bir qüvvə idilər və onların xalq
arasındakı hörmət və izzəti sonsuz idi. Bütün bunlara əsas dəstəkverici amil isə
ticari bazarlar idi.
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4. И.М.Фильштинский,“История Аравской Литературы V-начало X
века”,Москва,1985
5.  م1984 , ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ, اﻟﻤﺼﻮن ﻓﻲ اﻷدب,أﺑﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي

6.  ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﺑﻦ ﺣﺪﻳﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮ
 هـ1404 , دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﻴﺮوت, اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ,اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 اﻟﻤﻮﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء, أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ
 اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ, اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء,أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري
 ﻩ1408 , دار اﻟﺒﺸﻴﺮ, اﻷواﺋﻞ,أﺑﻮ هﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮي
 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزهﺮﻳﺔ, ﻗﺼﺔ اﻷدب ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎز, ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻰ- ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر
 م1997 , اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ, ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻐﺪادي
 دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ, ﺗﺎرﻳﺦ ﺁداب اﻟﻌﺮب,ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮاﻓﻌﻲ.

А.Э Эйвазов
Роль торговых рынков в развитии словесного искусства
в классической арабской литературе
Резюме
Художественная жизнь классической арабской литературы доисламского периода, занимающей по сегодняшний день своеобразное место на арене мировой литературы, благодаря богатых и яркых литературных образцов
достаточно интересна и привлекательна. Постоянные жильцы бескрайних
степей со скудной флорой и фауной арабы-бадеины, благодаря божьего дара
речи, оставили такой художественное наследие, что, последующие поколения,
как бы ни воспользовались открытиями современной науки и техники, все
равно не могут подняться на уровень своих предков с точки зрения искусства
слова. Представляя эпоху отсутствия жестких законов письма и чтения, их
художественная жизнь была настолько яркой и поистине благозвучной,что
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представители других этносов могли только позавидовать им.Несмотря на
многовековую давность появления этих произведений, как в отражении неимоверного богатства словарного фонда, так и в обозначении различных оттенков слов, они легко доступны и понятны современному читателью.
Именно в появлении и развитии богатой арабской литературной жизни большую роль сыграли торговые рынки той эпохи. Другими словами, появление и процветание словесного искусства во многом обязано торговым
рынкам, построенным в степях Аравии.
A.E.Eyvazov
The role of commercial markets in the development of rhetoric in classic
arab literature
Summary
The literary life of ignorance period before the emergence of Islam is very interesting. It must be mentioned that this period has very important place in the
world literature and always keeps it place on the top place where it has reached. The
Bedouins who lived in the deserts with endless boundaries and lack of flora and
fauna left the literary heritage and although their descendants use these heritages
and other scientific innovations immensely, they can not reach the levels of people
that had lived before. In other words, they try in the shadow of literary heritage. In
the period in which there were not exact rules for writing, books and rhetoric, the
people of deserts had very bright literary lives and a lot of works full of important
messages emerged and a lot of people naturally envy this situation. They also told
unforgettable words. Notwithstanding many years have passed, these works reflect
the richness of the vocabulary fund of the language and they are the embodiment of
different meanings and modern day people easily understand them easily.
Commercial markets played very important role in the development of literary life of that time. In other words, the development of rhetoric owes a lot to the
commercial markets that were operated in the deserts of Arabia.
Rəyçi: prof. Kamandar Şərifov
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İNGİLİS DİLİNİN TƏDRISİNDƏ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ
Açar sözlər: dil bacarıq və vərdişləri, ünsiyyət, yazılı və visual media, tənqidi
yanaşma
Key words: language skills, communication, printed and visual media, critical
approach
Ключевые слова: языковые навыки, связи, печатные и визуальные
средства массовой информации, критический подход
Dil insanların fikir, ideya və hərəkətlərini izah etmələri və müxtəlif
məlumatları ötürmələri üçün elə insanların özlərə tərəfindən yaradımış vasitədir.
Cəmiyyət dil vasitəsilə ünsiyyət saxlayır və bu ünsiyyətdən söhbət açarkən kütləvi
informasiya vasitələri ilk ağla gələn mənbədir.
Müxtəlif məlumatları ötürən informasiya vasitələrı arasında xəbərlər xüsusi
yer tutur və istər çap olunan istərsə də vizual xəbərlər dilin imkanlarından geniş
şəkildə istifadə etməklə cəmiyyətdə fikir mübadiləsinə yol açan ən önəmli vasitədir.
Mediyanın cəmiyyətin özünü əks etdirdiyini nəzərə alaraq demək olar ki, bu
vasitələrdən tələbələrin ünsiyyət bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirərək onları
məsuliyyətli və cəmiyyət üçün faydalı ziyalılar kimi inkişaf etdirməyi məqsəd
kimi qarşıya qoyan dilin tədrisində istifadə olunması qaçılmazdır. Xüsusilə ali təhsil
səviyyəsində kütləvi informasiya vasitələrindən adekvat və müvafiq istifadə
tələbələrin söz ehtiyatının artırılması, dil bacarıq və vərdişlərinin inkişafı və
publisistik üsulla yaxından tanış olma imkanını artırmaq üçün əvəzsiz vasitədir. Bu
yolla əldə etdikləri vərdişlər sayəsində tələbələr yalnız dərs zamanı deyil dərsdən
kənarda da ingilis dilində çap olunan və ya efirə verilən informasiyanı sərbəst
şəkildə şərh edmək bacarığına yiyələnə bilir.
Sürətlə inkişaf etməkdə olan dünyada ingils dilini öyrənən tələbələr özləri də
bilmədən daima həm yazılı həm də şifahi informasiya və sərhədsiz yenı söz və ifadə
axınına məruz qalırlar. Xəbər və məqalələrdən istifadə asanlıqla əldə edilən, orijinal
və müasir ingilis dilini öyrənməyə yardım edir.
Bu baxımdan kütləvi informasiya vasitələrindən dilin tədrisində istifadə tamamilə məqsədəuyğundur. Bu vasitələrdən istifadə etməklə tələbələr İngilis dilinin
tələffüz, vurğu, söz bazası, cümlə quruluşu kimi aspektlərini öyrənir və tənqidi analiz qabiliyyətlərini inkişaf etdirirlər. Müxtəlif məqalələrdən istifadə etməklə həm
ingilis dilinin rəsmi həm də qeyri rəsmi variantlarını oyrənmək olar, tələbələr qrup
daxilində fəaliyyət, fikrin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və ümumiləşdirilməsi, məktub və hesabat yazma, sorğu keçirmək, rəy bildirmək kimi çoxsaylı vərdişlərə yiyələnirlər. Bu dərslər tələbələrdə ingilis dilində sərbəst şəkildə mülahizə yürütmək və
oxudqları və ya tamaşa etdikləri informasiyaya tənqidi yanaşmaq sərbəstliyi verməklə yanaşı onların ingilis dilinin fonetik, semantik, sintaktik və üslubi xüsusiyyətlərini daha yaxşə mənimsəməsinə şərait yaradır.Bu baxımdan, dərslərdə əsasən
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tənqidi yanaşma tələb edən və düşüncə oyadan praktik tapşırıqlardan istifadə
olunur.
Misal üçün tələbələr müasir mediya vasitələrində ən çox istifadə olunan tərs
pramida praktikasına yiyələnirlər. Bu o deməkdir ki xəbərin ən vacıb tərəfləri
başlanğıcda verilir və bu da həm redaktor həm də oxucu üçün yerə və vaxta qənaət
baxımından olduqca əlverişlidir. Eyni zamanda düzgün məqalə strukturu ilə tanış
olan tələbə oxuduğu və ya tamaşa etdiyi informasiya formasına dana məntiqli
münasibət göstərə bilir. Əldə etdikləri bu jurnalistika və publisistika bacarıqlardan
tələbələr istər ana dilində istərsə də ingilis dilində gələcək elmi fəaliyyətlərində
daim istiafadə edə biləcəklər. İngilis dilinin tədrisində kütləvi informasiya
vasitələrində istifadənin üstünlüklərindən danışarkən Pemaqbi Joe qeyd edir, “ Bu
vasitənin əsas üstünlüyü ondadır ki, bir televiziya proqramı və ya qəzet buraxılışı
müxtəlif yazı vərdışlərini inkişaf etdirə bilər; təsvir, analiz və sintez, müqayisə və
tutuşdurma, eynı zamanda düzgün yazı qaydası üçün mədel rolunu oynaya bilər;
paraqraflaşdırma, baş cümlə, giriş, nəticə və s. “ (2. səh: 14)
Xəbərləri seçərkən onların dərs üçün istifadə olunacağını nəzərə almaq
vacibdir. Bu mənbələrin tələbələrin bilik səviyyəsinə, dərsin məqsədinə və təqvim
planına uyğun seşilməsi kursun səmərəliliyini təmin edir. Ilk növbədə, seçilən
tapşırıqlar praktik və kommunikativ xarakterli olmalıdır. Buna görə də ingilis
dilinin tədrisində kütləvi ünsiyyət vasitələrindən istifadə zamanı metodologiya
müəyyənləşdirilməlidir ki, buna da xəbərlədən istifadə sıxlığını, materialların analiz
olunması, eşitmə, dinləmə və danışıq vərdişlərinin inkişafı üçün müvafiq
tapşırıqların müəyyənləşdirilməsi ilə nail olmaq olar.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, tələbələrin maraqlarını təmin etmək üçün yeni
çap olunmuş və ya yayımlanmış informasiyadan istifadə daha səmərəli nəticə
verir.Bu tapşırıqları müəyyənləşdirərkən tekstin struktuu, ölçüsü, lingivistik
baxımdan mürəkkəbliyi və məzmunu nəzərə alınmalıdır.
Tələbələrin maraqları, bilik səviyyələri və programa uyğunluğu nəzərə
alınaraq müxtəlif mövzuları əhatə edən milli və xarici xəbərlərdən istifadə edilməlidir. Bu mənada tədris olunacaq materialların analiz edilməsi olduqca vacibdir. Materialların seçərkən onların ölçüsünün, çətinlik dərəcəsinin, mövzusunun, yazılı
yoxsa şifahi tapşırıqlara ehtiyac duyulduğunu müəyyənləşdirmək də əsas şərtlərdəndir. Yənı bu cür vasitələrdən istifadə zamanı tələbələr yalnız ingilis dilinin linqvistik züsusiyyətlərini mənimsəmir həm də verilən teksdən məna çıxarmaq yollarını
öyrənmiş olurlar.
Müxtəlif mənbələrdə əksini tapmış xəbərlərin təqdim olunma yollarını
müqayisə etməklə tələbələr arasında müzakirələrə yol açmaq və bununla da onların
fikirlərini ifadə etmək və dinləmək bacarıqlarını inkişaf etdirmək mümkündür.
Tələbələrə müzakirə üçün məqalə və ya tapşırıqlar təqdim olunarkən məqsədin aydın olması mühümdür, yəni tələbə əsasən diqqətin əsasən hansı məsələyə
yönəltməli olduğunnu və tələb olunan tapşırığın məqsədini dərk edərək şüurlu surətdə dərsdə iştirak etməlidir. Bu mənada tapşırıqların seçimində diqqətli olmaq dərsin
keyfiyyətinə təsir göstərən başlıca amillərdəndir.
Bu tapşırıqlar arasında yenidən qurma tipli tapşırıqlar gözəl nəticə verir. Buzaman tələbələrdə təxmin etmə, nəticə çıxarma kimi vərdişlər inkişaf edir. Bununun
üçün ənənəvi beş W (Who/Whom, What, When, Where, Why/ How) suallarını ca364
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vablandırmaq daha sonra isə daha mürəkkəb yenidən yazma tipli tapşərəqlardan
istifadə etmək olar. Sonrakı mərhələlərdə diqqəti daha çox ritorik və stilistik xüsusiyyətlərə yönəltmək olar. Bununla da tələbələr mətnin formal xüsusiyyətlərini
analiz etmək və anlamaq vərdişlərinə yiyələnirlər. İngilis dilinin tədrisində istifadə
olunan tapşırıqların seçilməsindən danışarkən Minakşi Raman qeyd edir: “Yüksək
rəqabət və qloballaşma şəraitində ingilis dili müəllimləri üçün tələbələrinə uyğun
materiallardan istifadə edərək və praktik yanaşma yolu ilə keyfiyyətli və zövqverici
təhsili təmin etmək və nəticəyə nail olmaq əsasdır.” (1. səh: 12)
Əgər bu yanaşmanı əsas götürsək kütləvi informasiya vasitələrindən ingilis
dilin tədrisində müvafik şəkildə istifadə etməklə həm tələbələrin dərsə marağını
həm də tədrəsin keyfiyyətini təmin etməyin mümkün olduğunu müşahidə etmək
olar.
Cəmiyyətdə ünsiyyətin əsasını dil təşkil edirsə bu ünsiyyətin yaradılmasında
və yayılmasında əsas informasiya daşıyıcısı olan mənbə kütləvi informasiya vasitələridir. İngilis dilinin tədrisində bu vasitələrdən istifadə etməklə tələbələrin həm
dərs şəraitində həm də gündəlik və gələcək fəaliyyətlərində önəmli yer tutan dil bilik və bacarıqlarına yiyələnməklərini təmin etmək mümkündür.
Bu zaman istifadə olunacaq materialların tələbələin maraq və tələblərinə, bilik
və yaş səviyyələrinə, dərsin məqsədinə , tədris planına uyğunluğunun nəzərə alınması və materialın məzmununa diqqət yetirilməsi tədrisin keyfiyyətini təmin edən
əsas amillərdir.
Ədəbiyyat:
1. Meenakshi Raman. “Using News Media in ELT Classroom at the University Level.” English Language Teaching. Atlantic Pubishers and Distrubutors. New
Delhi-2004
2. Pemagbi Joe. Using Newspapers and Radio in English Language Teaching.
English Teaching forum. Volume 33, #3, Iyul 1995.
3. www.hkedcity.net.
4. Mehdi Vaez Dalili. News and Views. A course in Reading British and
American News. Rahnama Press. 2012.
5. Teaching
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6. www.jstor.org
М. Hajiyeva
Using mass media in ELT
Summary
If language is the medium of communication mass media serves as main
source of construction and diffusion of the communication.
By using mass media item in the ELT classrooms we can develop students’
language skills which are helpful not in the language classroom but also in their
daily and future activities.
In order to ensure that students’ benefit from the lesson, while choosing materials from Mass Media for ELT lesson studetns’ interest and needs, level of
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knowledge and age, objective of the lesson, accordance to syllabus and content of
the material must be considered.
М.Гаджиева
Использование средств массовой информации в ELT
Резюме
Если язык является средством общения средствах массовой информации служит основным источником строительства и диффузии связи. С
помощью пункта средства массовой информации в классных комнатах ELT
мы можем разработать студентов языковых навыков, которые полезны не на
языке аудитории, но и в их повседневной и будущей деятельности.
В целях обеспечения выгода от урока, при выборе материалов из средств
массовой информации для ELT урок, интересов и потребностей студентов,
уровня знаний и возраста, цель урока, соответствие учебных планов и
содержания материала должны быть рассмотрены.

Rəyçi: Ph.D. Könül Abdurəhmanova
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Zülmün topu var, gülləsi var, qəlpəsi varsa,
Haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır.
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XX əsr Azərbaycanının ən görkəmli nümayəndələrindən biri də
M.İbrahimovdur. Çoxlarından fərqli olaraq onu görkəmli edən uzun müddət yüksək
vəzifələrdə olması deyil, bütöv yaradıcılığı və bütöv şəxsiyyətidir. Həyatın ən ağır
keşməkeşlərindən keçərək köməksiz, təkbaşına onun ali zirvəsinə qədər qalxmaq
üçün güclü iradəyə və mübarizə əzminə malik olmalısan. Bəlkə də həyat, yaşam
haqqında ən geniş və dolğun təsəvvürə malik və sayı çox az olan şəxslərdəndir
M.İbrahimov. Xalqın içindən çıxan, onun çox olan ağır, az olan yaxşı günlərinin
şahidi olan, torpaq uğrunda mübarizədə döyüşün ortasında, milli-mənəvi mübarizədə gerçəkliyin qabağında, kiçiklə kiçik, böyüklə böyük kimi davranan, kim olduğunun fərqinə varmayan, olsa belə hiss etdirməyən, ehtiyacı olanın qolundan tutan
M.İbrahimov Cənubi Azərbaycandan gəlməsə belə yenə də onun yaralarını
sarıyardı, yenə də onun dərdlərini qələmə alaraq mənəvi dəstək verərdi. Bütöv
Azərbaycan arzusu və bu arzunun həyata keçməsi uğrunda mübarizə aparan görkəmli ədib bütün yaradıcılığı boyu dönə-dönə Cənubi Azərbaycan məsələsinə qayıtmış, öz vətəndaşlıq borcunu namusla yerinə yetirmişdir. Mübarizələrlə dolu Azərbaycanımızın tarixi, ədəbiyyatı belə qeyrətli şəxslərin hesabına formalaşmışdır.
M.İbrahimov Cənub mövzusu ilə bağlı beş hekayə yazmışdır. Azadlıq uğrunda gedən mübarizələrin ayrı-ayrı məqamlarını özündə əks etdirən bu hekayələrdə
çox gözəl müşahidəçilik qabiliyyəti ilə eşitdiklərini və gördüklərini duyğu və düşüncələri vasitəsilə ümumiləşdirmişdir. «Azad» hekayəsi Cənubi Azərbaycan xalqının mübarizə tarixindən bəhs edən ən orijinal əsərdir. Əsərdə realizm istedad və səmimiyyətlə birləşərək həyati bir məzmun qazanmış, poetik bir şəkildə əhvalat və
hadisələrdə təsvir edilmişdir. Əsər yazılarkən yazıçının məqsədi mövzunu məzmuna
yansıtmaq və əsas ideyanı oxucuya çatdırmaqdan ibarət olmuşdur. Yazıçı Azadla
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Fərdanın həyatını, səciyyəvi xüsusiyyətlərini, dostluqlarını, giley-güzarlarından
çıxan nəticəni, arzularını və s. bədiyyatın dili ilə canlandırmış, onların fikirlərini
gördükləri işdə, əməllərində ifadə etməyə çalışmışdır.
M.İbrahimov hələ kiçik yaşlarında kənddə gördüklərini heç unutmadı.
Müharibənin, azadlıq mübarizələrinin yaxşı tərəflərini saymasaq, ölüm mələyi kimi
insanların üstünə çökməsi yazıçının qəbul edə bilmədiyi bir məsələdir. Bu cür ağır
hadisələrin içərisindən salamat çıxmağın özünün belə qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirilməsi düzgün qənaətdir. «Azad» hekayəsində kasıb ailələrin ağır məişət
şəraitində yaşaması, aclıq, səfalət, ölüm, qorxu kimi kabusların hər kəsin qapısını
döyə bilmə olasılığı, buna baxmayaraq insanların öz iradələrindən dönməyərək
«yaşamaq üçün ölməy»i həyat amalına çevirmələri əhatəli şəkildə təsvir edilmiş və
yazıçı öz məqsədinə çatmışdır. Əsərin obrazları öz işi və əməli ilə seçilən
insanlardır. Məntiq, bacarıq, igidlik, rəşadət və hünər görünmək üçün mühit və şərait istər. Bu şərait yarananda M.İbrahimovun sədaqətli personajları həmfikirlərini öz
arxasınca aparmağa qadirdir. Sadə insanların üzləşdikləri haqsızlıqlar, azadlıq
uğrunda gedən mübarizənin ağırlığı, təbiətcə sakit insan olmasına baxmayaraq,
Azadın daxilən keçirdiyi çox güclü sarsıntılar həmvətənlərimizin nə ilə üzləşdiklərinin göstəricisidir. Azad həyatı tək özü üçün yaşayan biri deyil. O, Vətəni, xalqı
və dostu üçün əlindən gələni əsirgəmir və həyatının mənasını dostu Fərda kimi mübarizədə, yaşamaq üçün ölməkdə görür. Azad İnqilabi Hərəkatı boğmaq istəyən
qara qüvvələrə qarşı mübarizə aparanların başçısı olur. Məqsədi qələbə çalıb azadlıq bayrağını qaldırmaqdır. Azərbaycan oğullarına məxsus müsbət keyfiyyətləri
üzərində toplayan Azad qeyrətli Vətən oğludur. Əsərin əvvəlində özü ilə, düşmənlə
daxilində sakitcə haqq-hesab çəkən, sonralar silahı götürərək yağılarla çarpışan,
qəhrəman bir insan kimi gözlərimiz önündə canlanan Azad və Azad kimilər
ölümləri ilə xalq qarşısında, Vətən qarşısında əbədi yaşam qazanır, cismən məhv olsalar da, ruhən insanların qəlbində yaşayır. Xarakterinə görə Sükuti çağırılan
Azadın ölümqabağı dediyi sözlər Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparan
oğullarımızın yazıçı tərəfindən ümumiləşdirilmiş simvolik arzularıdır: «Bizim hamımızın səadəti… ana torpağın istiqlaliyyətindədir… ölürəm, Fərda, amma mən yaşamaq üçün ölürəm… ölmək üçün yaşayanların dövrü qurtardı, bundan sonra zaman bizimdir, yaşamaq üçün ölməyə hazır olanlarındır!...» Ülvi arzularla yaşamaq,
torpağa bağlılıq, həyatın mənasını Vətən üçün çalışmaqda görmək inqilabi hərəkata
qoşularaq azadlıq uğrunda şəhid olan və olmayan qəhrəmanlarımızın həyat amalıdır. Onlar üçün torpaq səcdə olunacaq qədər müqəddəsdir. Yenə Azadın sözlərini
xatırlayırıq: «Öpünüz, səcdəyə qapılıb hamınız bu torpağı öpünüz! Bizim əzəli və
əbədi beşiyimiz budur…» Onun üçün başqa müqəddəs şeylər də var ki, bu, bütün
insanlara aid deyil: məslək qardaşı, silah yoldaşları, bir də vətənin azadlığı üçün
qaldırılmış silah… Ölənlərin pak ruhu qarşısında and içməyin müqəddəsliyi də
başqa bir mücadiləyə çağırışdır.
M.İbrahimovun «Azad» hekayəsində təsvir etdiyi öz arzuları, Azərbaycanın
səadəti və böyük amalı yolunda fədailərin həyata keçirdiyi və keçirə biləcəyi
istəkləri idi. Hekayədə mərdlik, intiqama çağırış ideyaları təbliğ edilir,
qəhrəmanların azadlıq mübarizəsi alqışlanır. Azərbaycanın hər iki tərəfindən olan
igidlərin ucalan səsi gələcək nəsillərin birlikdə atılan ayaq səslərindən xəbər verir.
Burada mücərrədlikdən çox inam var, qələbəyə və azadlığa inam. Hekayədə yazıçı
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məqsədsiz, amalsız keçən həyatı yaşamaqdan saymır. Onun üçün, onun yaratdığı
ədəbi qəhrəmanlar üçün ana yurdun istiqlaliyyətinə həsr olunmuş həyat yaşanmış
əsl həyatdır. Həyatının mənasını Vətənimizin səadəti, xoşbəxtliyi üçün çalışmaqda
görən yazıçı ardıcıl olaraq bir neçə əsərində bu mövzunu müxtəlif planda təhlilə
cəlb edir, bədii lövhələrlə bəzəyərək rəşadət, igidlik, ağıl, hünər, istedad kimi güclü
rəmzləri iştirakçıların əməllərində canlandırır, özünün və xalqının istək və arzularını
həyata keçirmək iqtidarında olan ədəbi qəhrəmanlarını yaradır.
Onun «İztirabın sonu» hekayəsində də Təbrizin üstünü alan fəlakətin başqa
bir nümunəsi bədiiləşdirilərək ürəklərə vahimə, qəlblərə sonsuz iztirab gətirən,
insanların həyatını matəm və ümidsizliklə pərdələyən, inqilabı hərəkatın yatırılması
üçün xalqa edilən zülmün, cəhənnəm əzabının təsviri əks olunub. Tək bircə gün
əvvəl ümidlə, həyatla dolu Təbriz küçələri cənazə ilə doludur. Şəhərin üstündə,
evlərin tavanında, insanların təfəkküründə ümidsizlik pərdəsi çəkilmiş, hər tərəf qan
içindədir. Xalqın azadlığı uğrunda vuruşanların evində matəmdir. Bunları öz gözləri
ilə görən M.İbrahimov namərd düşmənə nifrətlə müraciət edir ki, cavan fədailərə
qıydınız, bəs ağ saçlı qocaların günahı nədir? Bu iztirabdan qurtarmaq üçün qaçıb
uzaqlara getmək kimi hisslər keçirən yazıçı bunu qəhrəmanının həyatına yansıdır,
ancaq bu labirintdən çıxmağın mümkünsüzlüyü qəhrəmanı şəhərin küçələrində,
meyidlərin arasında fırlanmağa məcbur edir. Hər tərəf fədai və tanış olan sadə
insanların nəşi ilə doludur. Əsərin qəhrəmanı qaçmır, yazıçının dediyi kimi ölümdən də qüdrətli hisslər keçirir, həm Vətənin, həm qanına qəltan olunmuş fədailərin,
həm də digər həmvətənlərinin intiqamı onu gücləndirir. Bu obrazın elə adı da Qəhrəmandır. Meyidlərin arasında dostu Rəhimi ölümcül halda tapır, kömək etməyə
macal tapmamış dostu can verir. Nəfəsini verməmiş fədailərin yerini düşmənə satanın Əmir Cahani olduğunu söyləyir. Tehranın işğalçı ordularının qabağına düşərək
inqilabçıların yerini göstərən və saysız fədainin ölümünə səbəb olmuş bu satqının
cəzasını verə bilmək və onların intiqamını almaq Qəhrəmanın məqsədinə çevrilir.
Onun gördüklərindən ürəyi daşa dönüb, gözlərinin yaşı quruyub. Son dərəcə təkəbbürlü və məğrur olan Qəhrəman Əmir Cahaninin uyğunsuz bir evdə olmasına baxmayaraq, onu öldürmək üçün həmin evə gedir və həyatı öz zövqləri üçün yaşayan,
uşaqlıq qonşusu xanım Süsəni də onun qansız biri olmasına inandırır, Əmir Cahanini və dostu Səfaini elə oradaca öldürüb basdırır. İntiqamı tezləşdirən sərxoş Səfainin
«Azərbaycan bizimdir. Ayaqlarım altında titrəyən Azərbaycandır» cümləsi oldu.
Xanım Süsən və Qəhrəman oradan getdilər, torpaq 2 qanlı düşmənin cənazəsini əritdi. Bu intiqam çox ağır iztiraba son qoymuşdu, intiqamın izləri də itdi. Bu məqamda
bir el məsəli yada düşür: «Gücsüzün haqqı güclüdə qalmaz». Əmir Cahani özü-özünü Azərbaycanı satmaq üçün vəkil seçibmi? Bu haqqı ona kim verib? O qədər
heysiyyatsızdır ki, hələ «Mənim günahım nədir?» sualını verir. Yazıçı başdan-ayağa
günah içində olan bu şəxsi Vətənin irz-namusuna ləkə gətirən biri kimi qiymətləndirir.
Müharibənin, azadlıq mübarizələrinin özünəməxsus yazılmamış qanunları
var. Bir-birini əvəz edən ağır döyüşlər, fasiləli atışmalar ara-sıra yerini tonqal başında toplanan azadixahların şirin söhbətlərinə, həsrətli xatirələrinə verir. Tonqal ətrafına halqa vurmaq bizim Azərbaycanın qədim adətlərindəndir. M.İbrahimov 1957-ci
ildə yazdığı «Tonqal başında» adlı hekayəsində dekabrın şaxtalı bir gecəsində
Marağa fədailərinin tonqal başında toplanıb zülmət qaranlıqda qızaran közlərə ba369
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xa-baxa hekayət dinləmələrini qələmə almışdır. Döyüşün ağırlığı, zülmət qaranlıq,
təhlükədən qidalanan sükunət belə hekayə, əhvalat dinləmək istəyini yenə bilməmişdi. Həyatın keşməkeşlərini görmüş Kərim dayı tərəfindən bu əhvalatların söylənilməsi yazıçı peşəkarlığından irəli gəlir. Əvvəla, cavanlar dünyagörmüş, bütün «siması sonsuz bir mərhəmət ifadə edən», «ağıl mücəssəməsi» birinin başına toplanır,
ikincisi bu qocanın özü də cavanlığından fədai kimi xalqın azadlığı uğrunda vuruşub, hələ də vuruşur. İbrətamiz əhvalatlar ancaq bu cür insanlarda olur. Kərim dayının fədailərə söylədiyi əhvalatlarda bir neçə məsələ diqqətə çatdırılır. Odlar
ölkəsinin fədailərinin tonqal, od ətrafına toplanması rəmzi bir təsvirdir. Birinci
əhvalatda düşmənin oda sitayiş edən bir tayfanın etiqadını öldürməyi qərara alması,
yəni onun odunu oğurlaması, söndürməsi məsələsi öz əksini tapır. Məlum olur ki,
öz zəhmətilə dolanan, çox gözəl yaşayışı olan, ancaq gecədən, qaranlıqdan xoşu
gəlməyən bir el varmış. Bunlar od və işıq xoşlayırmış. Dağ kimi birləşən, vətən
uğrunda ölməyi müqəddəs hesab edən, qəhrəman kimi tanınan bu elə gücü
çatmayan düşmən hiyləylə onun odunu oğurlayır. Qaranlıqda qalan elin üstünə dərd
və bəla gəlir, düşmən onları özünə tabe edir. Elcan adlı qeyrətli igidin elin dar
günündə dadına çatması, onlara odunu qaytarması, etiqadı qayıdan xalqın əsarət
zəncirini qırması məsələsi əhvalatda geniş şəkildə təsvir olunur. Düşmən nə qədər
məcbur edirsə, xalq odu gətirəni təhvil vermir. Yazıçı elin qucağını əbədiyyətin
beşiyi adlandırır. O, əhvalatda «elin ürəyinə sığınanlar ölməzlər» ideyasını irəli
sürür. Ocaqlarımızın sönməsinə imkan verməyən çox qəhrəman oğularımız olub.
Tayqulaq alparslar tərəfindən məhv edilən, ancaq ruhları hələ də işıqsız evlərin
pəncərələrində şölələnən azadlıq mücahidləri bizim üçün müqəddəsdir. Həyatı
əfsanələrlə dolu bir elin əhvalatları dinləyənləri mütəəssir edir. Ancaq bu əhvalatlar
bir deyil, beş deyil. Zaman-zaman xalqımızın başı çox bəlalar çəkib.
Yazıçı tonqal başında xəyala dalan fədailəri Kərim dayının söylədiyi
əhvalatlarla xəyala daldırır, ruhlarını oxşadır, müharibənin qan-qadasını az da olsa,
unutdurmağa çalışır. Hətta xalq arasında əcinnə, cin adı ilə tanınan,
gözəgörünməyən min bir məxluqdan da söhbət açan Kərim dayı xalqın əfsanə, mif
yaddaşına toxunur, şər vaxtı çölə atılan isti su ilə əcinnə balalarının öldüyünü
fədailərə başa salırdı. Daha sonra «alın yazısı» məsələsinə toxunan Kərim dayı bir
daha bizə «Heç kəs taleyin hökmündən çıxa bilməz» el məsəlini xatırlatdı. Yazıçı
bu məsələni hekayəsində mövzu kimi verəndə «doğrudanmı taleyin hökmü ilə razılaşır» fikri bizi rahat buraxmır. Cavabı hekayədə açıq şəkildə verilib: «Fələyin çarxını saxlamaq mümkün deyil. Sən nə eləyirsən elə, o dolanır, dolandıqca da bəxtimizə yazılanlar qabağımıza çıxır». Sonra Kərim dayının bəxtinə çıxan imkanlı qızı,
ancaq bu imkandan imtina edən Minirənin gözəlliyindən, qeyrətindən, fədai hünərindən söhbət açılır. Az müddətdə torpaq altına gedən yüzlərlə belə gözəlliklər yazıçını təəssüfləndirir. Yazıçı həyatla ölüm arasında müxtəlif zaman aralıqlarında mövcud olan bu gözəlliklərin vaxtından qabaq düşmən tərəfindən məhv edilməsinə
etirazını bildirir. Ancaq əlindən bir şey gəlmir. Bu, insan faciə və sevinclərinin əbədi hərəkətidir.
M.İbrahimov həyatın hansı tərəfindən yazırsa yazsın, o, heç vaxt fədailəri
unutmur. Məhbəslərə azadlıq, aclara çörək ümidi gətirən inqilabçıların mübarizəsini
yaddan çıxartmır, 1945-ci il 21 azəri (12 dekabr) heç kəs onun yaddaşından silə bilməz. O günün xatirələri çox sayda sadə vətəndaşın, xüsusən cənublu şair və yazıçı370
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ların yaddaşında vətənimizin üfüqlərində azadlıq günəşinin doğduğu gün kimi qalıb.
Xoşbəxt 21 Azəri görənlər o günü qəlblərinə təsəlli və qüvvət verən bir səbəb kimi
xatırlayır. Görkəmli yazıçımız M.İbrahimov həmin günü «On iki dekabr» adlı hekayəsində (1946) bədiiyyatın gücü ilə özü üçün əbədiləşdirdi. 1945-ci ilin çərşənbə
gününü heç bir zaman unutmayan, onu bir xalqın, bir torpağın azadlıq müjdəsi adlandıran yazıçı hekayədə demokratik partiyanın başçısı Pişəvərinin rəhbərliyi ilə
milli hökumətin yaradılması məsələsini geniş şəkildə təsvir etmişdir. Hekayənin
qəhrəmanları bu partiyanın üzvləridir. Mərkəzi Komitənin tapşırıqlarını Təbrizə
toplaşan fədailərə çatdırır, mürtəcelərin yox yerdən qan tökməməsi üçün hərtərəfli
tədbirlər görməyə çalışır, fədailəri soyuqqanlı, dözümlü və intizamlı olmağa dəvət
edirlər. Hekayədə ümid, sevgi, qorxu, əbədi əsarətə nifrət kimi hisslər yazıçı qələmi
ilə arzu və xəyalların həqiqətə çevrilməsinə yönəlik şəkildə təsvir olunur. Hekayənin qəhrəmanları Mahmud, Məlusə, Məlusənin sevgilisi, digərləri pozulmaz təşkilatı olan bir xalqın qabaqcıl nümayəndələridir. Məlusə güclü xarakterə malik bir fədaidir. O sevir, ancaq özünəməxsus mühakimələri və düşüncələri var. Hissiyyata
inanmır, niyə sevildiyini və niyə sevdiyini bilmədən heç kəsə ürək vermir. Səadəti
ailə çərçivəsində axtarmır. Onu əbədi əmək və fəaliyyətdə görür, elə bir fəaliyyətdə
ki, şərəf gətirsin.
Tarix Azərbaycan xalqını çox ağır imtahanlara çəkib. Əgər əcnəbi dövlətlərin
əli o zaman İrana uzanmasaydı, Azərbaycan əbədi azadlığına qovuşacaqdı. İmperializmin heybətli əli Şərqə uzananda fəlakət gətirib. Hekayə ümidlə, arzuyla doludur.
Millətimiz aciz deyil, düşmənlərimiz çox və güclüdür. Yazıçının munis arzuları
çoxdur. Zaman gələcəkdir, onun Azadının, Kərim dayısının, Məlusəsinin və başqa
güclü obrazlarının arzuları həyata keçəcək, onda M.İbrahimov ruhu da Təbriz
üzərində bir-bir fədailərin qəbrini ziyarət edəcək və deyəcək: «Bizim vahid vətənimiz - Azərbaycanımız var».
M.İbrahimov partiyasından, sistemindən asılı olmayaraq xalqının yazıçısıdır.
Onun «Salam sənə Rusiya» hekayəsində əməkçi kütlənin Sovet rejiminə dərin hüsnrəğbətindən danışılır. Bu, ondan irəli gəlir ki, həmin sistem fəhlə və kəndlinin mənafeyini müdafiə edirdi. Sayca çox olan bu təbəqə xalqın əksər hissəsini təşkil edirdi. M.İbrahimov üçün müəyyən bir qanunsuz hadisədə partiya, sistem günahkar deyil, onun bəzi, bəzən də çoxluq təşkil edən nümayəndələrinin nankorluğu, namərdliyi, savadsızlığı ucbatından xalqın nümayəndələri ziyan çəkir, sistem dəyişir.
M.İbrahimov «Cənub hekayələri» silsiləsində Cənubi Azərbaycan xalqının
istək və arzularını, ümidini və gələcəyə inamını poetikləşdirmiş, azadlıq ideyasının
ölməzliyini diqqətə çatdırmışdır.
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Сакиба Алескерова
Олитическая борьба за мечты азада в «Южные сочинение»
Мирзы Ибрагимова
Резюме
Великий мыслитель Мирза Ибрагимов в своём «Южным сочинении» отражал мечты, любви и нравы, веры будущему Южно Азербайджанского народа. Мирза Ибрагимов уточнил свое место в будушем нашей литературы и общество. Статья имеет применительное значение на научных семинарах
филологических факультетов высших школ, посвящённых вопросам
спецкурсов и спецсеминаров.
Sakiba Alasgarova
Literary and artistic and publicly political fight for the dreams azad the
“Southern composition” Mirza Ibrahimov’s
Summary
The great thinker of Mirza Ibrahimov in his “southern composition” reflected
dreams, loves and dispositions, faith to the future of southern Azerbaijan people.
Mirza Ibragimov specified its place in modern of our literature and society.
Article has applicable value at the scientific seminars of the philological departments of the higher schools, dedicated to questions of special courses and special seminars.
Rəyçi:

Sabir Əmirov
filologiya elmləri doktoru
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«DƏLİ KÜR» ROMANI ÇAĞDAŞ LİNQVİSTİK
TƏNQİD MÜSTƏVİSİNDƏ
Açar sözlər: çağdaş ədəbiyyat, milli çağdaş nəsr, bədii dil, Azərbaycan ədəbi
tənqidi.
Ключевые слова: Современная литература, национальная современная
проза, художественный язык, Азербайджанская литературная критика.
Key words: Contemporary literature, national contemporary prose, artistic
language, Azerbaijan literary criticism.
İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» romanı 60-cı illər Azərbaycan nəsrinin ilk
möhtəşəm bədii nailiyyətidir. Tarixi keçmişin bədii əksinə yeni, çağdaş mövqedən
yanaşan İ.Şıxlı milli nəsrimizin epik təcrübəsindən yaradıcı şəkildə bəhrələnərək
tamamilə təzə problematikası, ideya-bədii mündəricəsi, sənətkarlıq məziyyətləri ilə
seçilən «Dəli Kür»ü ərsəyə gətirmişdir. Sosrealizmin mövzu standartlarını qıran,
soy-kökə, milli-tarixi varlığa möhkəm tellərlə bağlılığı əks etdirən bu əsər tarixiliklə
müasirliyin dialektik əlaqə və vəhdətinin ən mükəmməl bədii təzahürü kimi meydana çıxmışdır. Birinci hissəsi 1962-ci ildə çap olunau «Dəli Kür» 1967-ci ildə tamamlanmışdır. Əsər ilk hissəsinin «Azərbaycan» jurnalında işıq üzü gördüyü
vaxtdan bu günədək tənqid və ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzində olmuş,
ədəbiyyatımızın ən mühüm nailiyyətlərindən biri kimi qiymətləndirilmişdir.
Roman haqqında ilk məqalənin müəllifi Əhəd Hüseynovdan sonra M.Hüseyn,
B.Nəbiyev, Y.Qarayev, Q.Xəlilov, S.Əsədullayev, Y.Seyidov, X.Əlimirzəyev,
A.Hüseynov, G.Əlibəyova, M.İbrahimov, Y.Axundlu, M.Əliyev, H.Qasımov,
T.Hüseynoğlu, N.Cəfərov, İ.Mustafayev, T.Salamoğlu və b. tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar müxtəlif vaxtlarda yazılmış tədqiqatlarında «Dəli Kür»ə elmi-nəzəri
münasibət bildirmişlər. Bu tədqiqatlarda əsərin bədii məziyyətlərinin fərqli rakurslardan dəyərləndirilməsinə baxmayaraq onların hamısında İ.Şıxlının «Dəli
Kür»lə özünün sənətkar kamilliyini təsdiqlədiyi, əsərin milli nəsrimizin qüdrətli bir
nümunəsi kimi diqqəti cəlb etdiyi xüsusi vurğulanırdı. «Dəli Kür»də yazıçının
xarakter yaratmaq məharəti, psixoloji səhnələrin zənginliyi, bədii təsvirin,
təhkiyənin səmimiliyi, üslub aydınlığı və yığcamlığı, bədii dil mükəmməlliyi İ.Şıxlı istedadının ən qüvvətli cəhətləri kimi göstərilirdi.
Tənqid müəyyən bir tarixi dövrdə «cəmiyyətin psixologiyasını, ictimai
ziddiyyətləri, inkişaf meyllərini düzgün əks etdirdiyi» üçün (M.İbrahimov),
«zəhmətkeşlərin mübarizəsini yox, onları mübarizəyə gətirib çıxarmış
səbəbləri» açıb göstərdiyinə görə (Y.Seyidov), əsərdə «yeniliyin qarşısıalınmazlığına dərin inam» ifadə olunduğundan (Y.Axundlu), «əqidə və
inamın möhkəmliyindən doğulan» xarakterlər romanı kimi diqqəti cəlb
etdiyindən (İ.Mustafayev), «keçmişimizlə gələcəyimiz arasındakı sənət kör373
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püsü» kimi əbədiyaşarlıq qazandığından (M.Əliyev) «Dəli Kür»ü yüksək
sənət örnəyi hesab edirdi.
Lakin dövrün ədəbi yeniliyi dəyərləndirmə meyarları əsərin mürəkkəb
poetikasını
açmağa,
ideya-məzmun
mündəricəsinin,
sənətkarlıq
xüsusiyyətlərinin mükəmməl izahına imkan vermirdi. Yaşar Qarayevin yazdığı kimi, bu illərdə «Dəli Kür» kimi nəsr əsərini dərindən açan, «Dəli
Kür»ü tənqiddə yenidən yaradan, onun həmhüquq «tənqid obrazı» olan məqaləmiz» hələ yazılmamışdı (1,s.115.). Ədəbiyyatşünaslıq və tənqidin əsərə
daha obyektiv qiymət verdiyi, onu ən yüksək estetik meyarlarla dəyərləndirdiyi 90-cı illərdə «Dəli Kür» «50-ci illərin sonlarından 60-cı illərin ortalarına, təxminən 10 ilə qədər «guşənişinlik»dən sonra ədəbiyyatımızın
S.Vurğundan sonrakı şah əsəri» (2,s.170) hesab olunurdu.
Ümumiyyətlə, 1960-1970-ci illər tənqidində haqqında ən çox məqalə, resenziya yazılan, bədii nəsr haqqında fundamental tədqiqatlarda yer alan əsər «Dəli
Kür» olmuşdur. Əsəri təhlil edən tədqiqatçılar onun millilik aspekti, bədii qəhrəman
konsepsiyası ilə yanaşı, üslub özünəməxsusluğuna, dil zənginliyinə də xüsusi diqqət
yetirmişlər. Tənqid mühaşidələrində İ.Şıxlı üslubunun müasirliyi ilə seçildiyini,
«epik sakitliyi, təmkini ilə» diqqəti cəlb etdiyini, «təsvirçilik, yersiz təfərrüat, patetika, ritorika və şüarçılığ»ın bu üslubun ümumi ruhuna yad olduğunu aşkara çıxarırdı. Qulu Xəlilov İ.Şıxlının romanda hər bir sözü yerində işlətdiyini, onların
məna çalarlarını zənginləşdirdiyini göstərərək yazırdı: «Müəllifin üslubu, dili,
mübaliğəli desək, Kür kimi maneəsiz, sakit, həzin axır və bu «axın» xalqın
mütərəqqi, işıqlı cəhətlərini, adət-ənənəsini, azadlıq və humanist görüşlərini özü ilə
bərabər müasir günlərimizə gətirib çıxarır… Yazıçı bütün gücü ilə çalışır ki,
əsərinin səhifələrini, əriş-arğacını xalq sözləri, ifadələri ilə ilmələyib hörsün, insə
zövqlü xalçaçı kimi kirgitləsin, həvələsin, lazımsız təfərrüatları – qırıntıları isə iti
qayçı ilə kəssin və tam, bitkin, gözəl lövhə – xalı yaratsın.» (3, s.325-326)
Müxtəlif ədəbiyyatşünaslıq araşdırmalarında və tənqidi məqalələrdə «Dəli
Kür»ün dil xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilsə də bu problem ayrılıqda, sistemli
şəkildə monoqrafik tədqiqat mövzusu olmamışdır. Professor Əzizxan Tanrıverdinin
«Dəli Kür» romanının poetik dili» monoqrafiyası əsərin linqvistik tənqidinin ilk
fundamental tədqiq örnəyi kimi meydana çıxmışdır.
Ə.Tanrıverdi tədqiqatının ilk bölməsində «Dəli Kür»ü daha geniş ədəbi
sferada – rus və Avropa ədəbiyyatı müstəvisində dəyərləndirir. Tədqiqatçı burada
İ.Şıxlıının «Dəli Kür»ü dünya romanının ədəbi təcrübəsindən, ən yaxşı ənənələrindən bəhrələnərək yazdığını isbat edən ədəbiyyatşünaslıq qənaətlərinə əsaslanır.
Y.Surovtsevin İ.Şıxlını Şoloxov ənənələrinin varisi hesab etməsi arqumenti ilə razılaşsa da, eyni zamanda məsələyə fərqli elmi baxış bucağından yanaşaraq əsərin, hər
şeydən əvvəl, epos təfəkkürünə söykəndiyini vurğulayır. Müəllif romanda cümlə
modellərinin yaratdığı ahəngdarlığı, epik intonasiyanı birbaşa «Dədə Qorqud kitabı» ilə bağlı izah edir. Ə.Tanrıverdiyə görə «Dəli Kür»ün epik intonasiyası Şoloxovun «Sakit Don»u ilə nə qədər yaxından səsləşsə də, əsər «Dədə Qorqud kitabı» ilə həm epik intonasiya, həm də oxşar hadisələrin təsviri xəttində birləşir.
«Dəli Kür»ə «xalq ruhunun daşıyıcısı» kimi dəyər verən Ə.Tanrıverdi bu ruhun əsərin poetik strukturuna hopduğunu müşahidə edir, folklor janrlarının romanda
təzahür özünəməxsusluqlarını diqqətlə araşdırır. Romanda bilavasitə istifadə olunan
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atalar sözləri, bayatılar, eydirmələr, nəğmələr, xalq mahnıları və əfsanələr, «Koroğlu» dastanı ilə yanaşı, yalnız bədii mətn kontekstində müəyyənləşən «Dədə
Qorqud kitabı»na istinad da tədqiqatçının diqqətindən yayınmır. Atalar sözləri və
bayatıların, nəğmələrin, eydirmələrin surətlərin dilinə, ruhi-mənəvi vəziyyətlərinə
uyğunluğu, semantik cəhətdən əsərdəki hadisələrlə bağlılığı «Dəli Kür»ün bədii
dilinin ahəngdarlığını, poetikliyini təmin edən başlıca məziyyətlər kimi vurğulanır.
«Dədə Qorqud kitabı»nın milli və bəşəri azadlıq ideyalarının «Dəli Kür» üçün
də səciyyəviliyi, Bayandır xan, Qazan xan obrazlarının Cahandar ağa ilə qarşılaşdırılması, bu xarakterləri bir nöqtədə birləşdirən keyfiyyətlərin aşkara çıxarılması,
hər iki əsər üçün xarakterik olan səhnələrə diqqət yetirilməsi eposda və romanda At,
Su Kultlarının müqayisəsi «Kitab»la «Dəli Kür» arasındakı oxşarlıqlar haqqında
aydın elmi-nəzəri təsəvvür yaradır.
Ə.Tanrıverdi romanın «Koroğlu» dastanı ilə müştərək cəhətlərini də ayrıca bir
bölmədə təhlil mərkəzinə çəkmişdir. Müəllif «Koroğlu»nu «Dəli Kür»lə bağlayan
qırılmaz telləri araşdırıb üzə çıxarır, hər iki əsər arasındakı struktur-semantik əlaqə
bənzərliyinə, təhkiyə oxşarlığına, Koroğlunu və Cahandar ağanı bir nöqtədə
birləşdirən xarakter keyfiyyətlərinə, eləcə də hər iki əsərdə təkrarlanan şəxs adlarına
diqqət yetirir. Ə.Tanrıverdi dastanın və romanın poetik strukturunda aşıq şeirinin
xüsusi yer tutduğunu aşkarlayaraq belə qənaətə gəlir ki, «Qurbanidən, «Koroğlu»
dastanından verilmiş aşıq şeirləri, eyni zamanda bayatı, mahnı, eydirmə kimi şifahi
ədəbiyyat nümunələri də «Dəli Kür»ün poetik strukturunda xüsusi çəkiyə malikdir.
Hətta bu nümunələrin hər birinin assosiativliyi ilə yaradılmış zəncirvari bağlılıq
«Dəli Kür»ü dastan kimi səciyyələndirməyə imkan verir.» (4, s.53)
«Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı və «Dəli Kür» bölməsində isə tədqiqatçı romanda İ.Həsənoğlunun məlum iki qəzəlinin izlərini, M.P.Vaqifin «Pəri» qoşmasının
təsirini görür, M.F.Axundov, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, N.Vəzirov,
Y.V.Çəmənzəminli, S.Vurğun yaradıcılıqları ilə səsləşən məqamları aydınlaşdırır.
Bu təhlillərdə Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı nümunələri ilə «Dəli Kür»ü birləşdirən
milli-mənəvi, psixoloji, genetik-qnesoloji təfəkkür amili də nəzərdən qaçırılmır.
Monoqrafiyada «Dəli Kür»də tarixi sənədlərə istinad məqamları da tədqiqtəhlil predmetinə çevrilir, dövlət sənədləri və rəsmi məktublar romanın poetik strukturunda tarixi həqiqətləri, cəmiyyət problemlərini reallıqla əks etdirən ən mühüm
vasitələr kimi dəyərləndirilir.
«Müəllif və obrazların dili» fəsli «hər bir obrazı öz dilində danışdırmağı bacaran», «sözdən möhtəşəm bir dil abidəsi yaradan» İ.Şıxlının xüsusi ustalıqla ana
dilimizin incəliklərinə varmasından, dil vahidlərinə yüksək sənətkarlıqla yanaşmasından bəhs edir. Burada təhkiyəçi dilinin sərrastlığı, mükəmməlliyi əsərin bədiiestetik məzmununun kamilliyini təmin edən kokret dil faktorları ilə izah edilir.
70-ci illər tənqidi əsərin dili haqqında yazırdı: «Yazıçı surəti bədii sözün
qüdrəti ilə elə canlandırır ki, xarakteri gün kimi aydın olur.» (3, s.324).
Ə.Tanrıverdinin əsərdəki obrazların dili haqqında fikirləri bu qənaəti daha da möhkəmləndirir. Tədqiqatçı romanda Cahandar ağa, Şamxal, Əşrəf, Molla Sadıq, Allahyar, Əhməd, Qoca kişi, Çərkəz, Tapdıq, Çernyayevski və başqa kişi obrazlarının,
Zərnigar xanım, Şahnigar, Salatın, Mələk, Güləsər, Pakizə və digər qadın surətlərinin dilində poetikliyi qüvvətləndirən vasitələrə diqqəti çəkir. Ə.Tanrıverdinin elmi
təhlilləri «Dəli Kür»də hər bir obrazın dil faktoru ilə müəyyənləşən xarakter və
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psixologiyasını, şəxsi keyfiyyətlərini dolğun surətdə təqdim edir. Obrazların dilindəki nitq detallarının onları fərdiləşdirməyə, fərqləndirməyə xidmət etdiyini göstərən tədqiqatçı bu cür detalların milli ədəbiyyatı zənginləşdirməklə yanaşı, İ.Şıxlının
yazıçı kimi əbədiyaşarlıq statusunu qüvvətləndirdiyini də vurğulayır.
Ə.Tanrıverdinin tədqiqatında «Dəli Kür»ün şeiriyyətindən ilk dəfə bəhs edən
fəsil də ciddi elmi maraq doğurur. Müəllif romanda şeir dilinin ecazkarlığını,
ahəngdarlığını təmin edən cəhətləri araşdırır, İ.Şıxlı nəsrinin şeiriyyətini şifahi xalq
ədəbiyyatından bəhrələnmə, yazıçının doğulub boya-başa çatdığı mühit və şeir yaradıcılığı amilləri ilə əlaqələndirir ki, bu da tamamilə məntiqi səslənir.
Ə.Tanrıverdi iyirmi kitabın, iki yüzədək məqalənin müəllifidir. Bu tədqiqatların hər birinin zəminində isə ana dilinə təəssübkeş alim-vətəndaş münasibəti, dil
amilini ədəbiyyatın, mədəniyyətin, ümumilikdə xalqın, millətin mövcudluğunun,
varlığının «təməl daşı» kimi təqdim etmək məntiqi dayanır. «Dəli Kür»ün poetik
dili» monoqrafiyası da bu məntiqdən yaranan, ustadına şagird ehtiramını bəyan
edən dilçi-alimin İsmayıl Şıxlı əzəmətinə yaraşan tədqiqat əsəri kimi dərin rəğbət
hissi doğurur.
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Тарана Рагимли
Роман «Буйная Кура» в современной лингвистической
критике
Резюме
В статье повествуется об основных вопросах развития «новой азербайджанской прозы» в национальной литературной критики, определено
лингвистическое-критическое отношение к «Буйная Кура» относительно текучего национально-литературного процесса 1960-1970-х годов. В центре
исследования находятся проблематика романа И.Шихлы, своеобразная манера
и богатый художетвенный язык писателья, отличительный художественный
подход к вопросам социоально общественной жизни Азербайджана в Х1Х
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веке. Роман И.Шихлы оценена в контексте основных направлений развития
критики и важных творческих склонностей того периода.
Tarana Rahimli
The novel “Violent Kur” in the contemporary linguistic criticism
Summary
In the article is narrated about basic questions of the development “new Azerbaijan prose” in national literary criticism, is determined linguistic- critical relation
“violent hen” relative to the fluid national literary process 1960-1970- s of years. In
the center of a study are located the problems of the novel of I.Shikhly, unique
manner and rich artistic language of poetry, distinctive artistic approach to questions sosiality of the public life of Azerbaijan in no-load condition century. The
novel of I.Shikhly, it is evaluated in the context of basic trends in development of
criticism and important creative tendencies of that period.
Article has applicable value at the scientific seminars of the philological departments of the higher schools, dedicated to questions of special courses and special seminars.
Rəyçi:
Təyyar Cavadov
filologiya elmləri doktoru, professor
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XARİCİ OXU ÖYRƏDİLMƏSİNİN PSIXOLOJİ ƏSASLARI
Açar sözlər: xarici oxu, oxunun psixoloji əsaları, fəaliyyət növü
Ключевые слова: чтение на иностранном языке, психологические основы
чтения, виды деятельности.
Key words: foreign reading, bases of psychological reading, kind of activities
Oxu praktiki əhəmiyyət daşıyır. Tələbə gələcək həyatında xarici dildə şifahi
nitqdən ola bilər ki, az istifadə etsin. Xarici dildə oxumaq isə daim
mümkündür. Buna görə da xarici dili öyrənədən tələb edir ki, öyrənci xarici
dildə olan qəzet məqalələrinin çox da çətin olmayan xarici dildə olan kitab,
texniki da vurqulamaq lazımdır ki, dil fakültəsində oxunu tədris edərkən
burada kifayat qədər yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Bu da gələcəyin
müəllimlərini nitq bacarıqlarına, cümlədən də oxu bacarıqlarına verilən
tələblərin ciddi olduğundan irəli gəlir(1).
Şifahi nitq müqayisədə oxu kommunikasiya üçün daha geniş imkanlar
təşkil edir. Bu əsasən özünü professional fəaliyyət zamanı göstərir. Halhazırda dünyada 100 mindən çox elmi jurnallar çap olunur və onların çox az
bir hissəsi tərcümə olunur. Mütəxsəsis nəşr edilmiş materiallar vasitəsilə öz
рeşə sahəsinin beynəlxalq standartlar ilə tanış ola və müəyyən vəziyyətə
bəhrələnə bilər.
Oxunun praktiki əhəmiyyəti gələcək mütəxəssisin pеşəkar maraqları
sahəsində də özünü göstərir. Onlar kitab və lüğətlər vasitəsilə aktual informasiyaları əldə edirlər. Bundan başqa oxu vasitəsilə öyrəncilər xarici dil biliklərini mükəmməlləşdirir, tez-tez rast gələn sintaktik birləşmələri mənimsəyir,
tələbələr üçün əsas maraqlı olan dil ştamplarını, simvollarını və məcazi mənalar öyrənirlər. Bunlar da öz növbəsində gələcəkdə onlara hər hansı informasiyanın mənimsənilməsində yardımçı olur.
Oxunun praktiki əhəmiyyəti həmçinin özünü onda göstərir ki, xüsusi
ədəbiyyat üzərində iş sifahi nitq bacarıqlarının yaradılmasına və möhkəmlənməsinə
imkan yaradır. (2) Onu da demək lazımdır ki, oxu vərdişlərinin tələbələrə aşılanması bütövltükdə dilin tədrisi prosesindən təcrid edilməsi şəkildə həyata keçirilməməlidir. Tələbələrdə komunikativ vərdişləri inkisaf etdirmək məqsədilə oxu vərdişlərinin aşılanması dilin kommunakativ məqsədlərlə tədris edilməsinin ayrılması və
olduqca vacib olan tərkib hissəsi olaraq həmin proses inteqrasiya edilməlidir. Oxunun məhz bu istiqəmətdə yönəldilməsi daha səmərəli nəticələrin əldə edilməsinə
imkan verir.
Bəzi ölkələrdə tələbələr xarici dili öyrənsələr də heç vaxt dil daşıyıcılar ilə
münasibətdə olmurlar. Lakin bu onlara öyrəndikləri dildə ədəbiyyat və jurnallar və
yaxud elmi və texniki jurnallar oxumağa şərait yaradır. Çoxlarına bu dil gələcək
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təhsillərində və yaxud işlərində yardımcı olur; başqaları isə boş vaxtlarında dünya
haqqında daha çox məlumatlı olmaq üçün xarici dildə oxumaqdan zövq alırlar.(4)
İnsanın həyatında və iş sferasında oxu böyük rol oynayır. Oxu insanları
biliklərlə zənginləşdirir, ətraf-aləmi daha dərindən öyrənməyə yardımc olur, onun
hisslərini və istəklərini tərbiyə edir, estetik mənbə kimi xidmət edir və insanın şəxsiyyətini formallaşdırır. Hər bir iş adamı üçün oxunun əhəmiyyəti danılmazdır, çünki
məlumata əsasən nəşr olunmuş materiallardan alınır. Xarici dildə oxu hər hansı bir
məlumatı əldə etmə zamanını qisaldır. Təsadufi deyildir ki, xarici dili öyrənməyin
əsas məqsədlərindən biri – gələcəkdə xarici dildən praktiki istifadə imkanını təmin
etmək üçün oxu prosesində kitabdan lazım olan məlumatın əldə edilməsi bacarığını
yaratmaqdır. Hər hansı bir iş sahəsindəçalışan реşəкаг öz iş sferasına aid olan
ədəbiyyatı nəzərdən keçirməyi, onu maraqlandıran suallan cavab tapmağı bacarmalı,
hər hansı bir texniki əşyanı işlənmə təlimatını oxumağı, publisistik və ya məhşur
elmi ədəbiyyatı oxumağı bacarmalıdır.
Çətin mətnlərin bütövlüklə və dəqiq başa düşülməsi üçün oxu bacanğının öyrənilməsi praktiki vacibliyi ilə izah olunur: oxucu elmi və siyasi ədəbiyyatı oxuyub
başa düşməlidir. Çünki bu onun gələcək iş həyatında gələcək dil məşğələlərində və
şəxsi məqsədləri üçün əhəmiyyətlidir.
Oxunun bu forması ikidilli lüğətlər vasitsilə hər hansı məlumat mənimsəmək
üçün yaranan çətinlikləri sərbəst aradan qaldırmağa кöməк edir.
Çətin mətnlərin dəqiq başa düşülməsi aydın olmayan hissələrin təhlilini xarici
dildə müvafiq vərdişlərin formalaşdırılmasına qarşılıqlı təsirinə gəldikdə, bu təsiri
nəzərə almamaq olmaz. Bu əsasən özünü oxucularını mətnlərə mənа anlamı cəhətdən yaxınlaşmaları sözlərin və cümlələrin formal qrammatik əlamətlərinə formallaşdırmaq oxu vərdişlərinin lazımi diqqətdən yetirilməməsi və bunun nəticəsində
burada dillərarası interferensiya xarakterli səhvlərin törədilməsi ilə nəticələnir.
Gündəlik həyatımızda oxuduqlarımızın bizim üçün maraqlı və əhəmiyyətli
olması baxımından onları iki kateqoriyaya ayıra bilirik. Çox vaxt bizi nəyisə maraqlandırdığı üçün oxuyuruq və yaxud elə düşünürük ki, o bizim üçün maraqlı olacaq.
Insanlar kitab alan zaman onları daha çox maraqlandıracağı kitablar seçməyə insanlar hər hansı bir mətni onlara əhəmiyyətli olduğu üçün oxuyurlar. Məsələn: yeni bir
texniki əşya aldıqda onun təlimatlarını həmin aşyanı çalışdırmaq üçün oxuyurlar.
Son dövrlərdə xarici dilləri öyrənmə zamanı siyahı nitqə daha çox diqqət
yetirildiyinə baxmayaraq, digər əsas nitq bacarıqları olan eşidib-anlama, oxu və yazının tədrisinə də xüsusi diqqətin yetirilməsi olduqca vacibdir.
Şifahi nitqin beynalxalq əlaqələrin inkişafı, kütləvi məlumatların-radio, kino,
televizor-yayılmasında böyük rolu olduğu üçün tələbələrdə öyrənilən xarici dildə
xüsusilə də ingilis dilində ilk növbədə danışıq vərdişlərinin aşılanması tamamilə
təbiidir. Lakin müasir dövrdə əsas məqsədi öyrəcilərdə bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi deyil, onlarda öyrənilən dildə komunikativ kompenetensiyanın inkişaf
etdirilməsindən ibarətdir. Kommunikasiya isə yalnız şifahi nitq deyil, həm də yaxın
və oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Intellektual, bilik
səviyyələrinə uyğun olmalı və onlar üçün maraqlı olmalıdır.
Xarici dildə, xüsusilə də ingilis dilində oxunun tədrisi xüsusi əhəmiyyyət kəsb
edir. Müasir dövrdə qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul edilmis, ingilis dilində oxu
vərdişlərinə yiyələnmiş hər bir şəxs bu dildə çox edilən müxtəlif xarakterli ma379
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teriallarla tanış olmağa qadir olur. Lakin təqdim edilən materialların tələbələrin maraq dairalərinə uyğun olmasının xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha
vurğulamaq zəruri hesab edirik(2).
Son dövrlər xarici dilin tədrisi metodikasında oxunun tədrisi son dərəcə
əhəmiyyətli yer tutur. Bunun üçün bir çox səbəblər vardır. Belə ki, xarici dili
öyrənən tələbələr oxu vərdişlərinin aşılanması yeni məlumatlar əldə etmək, gələcək
peşələri üçün, tədris məqsədilə xarici dil tədrisinin əsas məqsədlərindəndir. Bir çox
tələbələr xarici dildə oxumaq vərdişlərinin əldə etməyə və yaxud digər müxtəlif
məqsədlərlə xüsusi maraq göstərirlər.
İkinci səbəb mətnlərin bir çox pedaqoji məqsədlərə xidmət etmələridir. Oxu
üçün yazılmış mətnlər həm tələbələrə yazı bacarığını inkişaf etdirir, yeni
diskusiyalar üçün mövzular təqdim edir, dilin qrammatikasını, yeni sözlər, söz
birləşmələri öyrənmək üçün müvafiq şərait yaradır.
Oxu xarici dil dərslərində ən vacib fəaliyyət növlərindən biridir. Oxunun
öyrədilməsinin əsas məqsədi tədris edilən xarici dildə olan mətnlərdən informasiya
mənbəyi kimi istifadə etmək deyil, oxu vasitəsilə öyrənilən dilin mədəniyyətini,
ədəbiyyatını öyrənmək, müxtəlif sahələrdə bölüklər əldə etmək və tələbələrin dünya
görünüşününü artırmaqdır. Həmçinin tələbə xarici dildə oxu zamanı zövq almağa
bacarmalıdır. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, bu cür bacarığın tələbələrdə
olması onlarda vərdişlərin kifayət qədər yüksək səviyyədə inkişaf etməsindən xəbər
verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ali məktəb tələbələrində hər cür bacarığın
formalaşdırılması ixtisas dilinin tədrisinin əsas məqsədlərindən biridir(3). Xarici
dilin tədris edildiyi hər bir kontektdə, xususilə də ali ixtisas məktəb şəraitində
tələbələrdə oxu vərdişlərini aşılarkən tədris materiallarının seçilməsinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Belə ki, təqdim edilən mətnlər tələbələrin olduqca
möhkəmləndirmək.
Oxunun tədrisi müasir dair üçün vacibdir, çünki oxu insanın həm biliyini
zənginləşdirir, ona dünyanı başa düşməkdə yardımçı olur. Xarici dildə oxu insana
yeni məlumatları əldə etmək və şəxsiyyəti formallaşdırmağa kömək edir.
Nitq bacarıqları arasında (danışma, eşitmə, yazma) oxu geniş yayılmasına və
əhəmiyyənə görə əsas yer tutur və bu onun ünsiyyət vasitəsi kimi əsas rol
oynadığını göstərir. Son zamanlar metodik ədəbiyyatda oxunun tədrisinə böyük
fikir verilir, ancaq əsas ünsiyyət vasitəsi kimi rolu və xarici dilləri öyrənmənin
məqsədi kimi oxu yüksək qiymətləndirilmir. Oxu çox vaxt siyahı nitqdən yaranmış
nitq fəaliyyəti kimi qiymətləndirilir.
Oxu xarici dildə ünsiyyətin əsas məqsədlərindən və ən vacib yollarından
biridir. Yazılı mətnin mənimsənilməsi və başa düşülməsi üçün mürəkkəb prosesdir.
Məhşur psixoloq A.N.Leontyevin sözlərinə görə oxu insanların sosialkommunikativ (the sphere of social communicative activity) fəaliyyət sferasına
daxil olan nitq fəaliyyəti növüdür.
Oxu xarici dili öyrənən şəxslərin yiyələnməli olduqları əsas vərdişlərdən
biridir. Oxunun çox böyük təhsilləndirici əhəmiyyəti vardir, çünki oxu ünsiyyət
vasitəsi olduğu üçün insanlar onlara lazım olan məlumatı kitablardan, jurnallardan,
qazetlərdən və s. çap materiallarından əldə edirlər.
Xarici dildə oxu vasitəsilə oxucuları onları əhatə edən dünya haqqında
biliklərini zənginləşdirirlər. Tələbələr öyrəndikləri dilin danışdığı ölkə, onun
380

Filologiya məsələləri – №3, 2013
coğrafiyası, iqlimi, siyasi sistemi, mədəniyyəti, təhsil sistemi, burada yaşayan
əhalinin əksəriyyətini təşkil edən insanlar, onların adət-ənənələri, həmçinin onların
verbal və qeyri-verbal davranışları ilə yaxından tanış olmaq imkanını əldə edirlər.
Oxu intellektini yüksəldir, onların yaddaşını arzularını, təsəvvürlərini inkişaf etdirir.
Tələbələri kitablarla işləməyə alışdırdı, bu da oxu üçün qiymətsiz olan təcrübə
hesab oluna bilər.
Oxunan mətnlər, onların mənəvi əhval-ruhiyyəsi tələbələrə təsir edir. Oxu
bacarığının yalnız pratiki deyil, sosial əhəmiyyəti vardir.
Oxu yalnız məqsəd deyil, o həmçinin xarici dilin öyrənilməsində bir vasitədir.
Ilk növbədə, oxu vasitəsilə bu və ya digər informasiya əldə edilir, dildə mövcud
olan kommunikativ baxımdan əhəmiyyətli və vacib olan və tələbələr üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən leksik vahidlər, söz birləşmələri ifadələr, qrammatik
strukturlar və s. materiallaрın mənimsənilməsinə nail olunur (5).
İngilis dilinin tədrisində böyük əhəmiyyətə malik olan problemlərdən oxu
tədrisi məsələsinin olduğu danılmazdır. Oxu nitq fəaliyyətinin bir növüdür. Bu
problem öz aktuallığını xarici dilin tədrisində həmişə saxlamaqdadır. Adı çəkilən
məsələyə xüsusi elmi tədqiqat işləri həsr olunmuşdur. Ingilis dilindən oxu təlimi
məsələsi uzun illərdir ki, mübahisəli qalmaqdadır. Bu sahədə metodistlər 2 qrupa
bölünmüşdür. Onlardan bir qrupu ingilis dilinin təlimi zamanı oxucu bir yerə, digər
qrup isə oxucu sifahi nitqdən sonra aparmağa məsləhət görür. Aparılmış müşahidə
və yoxlamalara əsasən II qrup metodistıərin fikri ilə razılaşmaq olar. Şifahi nitqi
inkişaf etdirmək, onlara nitqi başa düşmək və öz fikrini başqasına anlatmaq bacarıq
və vərdişlərini aşılamaq üçün I cəhəti olmalıdır. Xarici dillərin müasir tələblər
baxımdan öyrədilməsi oxu qarşısında ciddi tələblər qoyur. Bu tələblərə lazımi
səviyyədən ötrü tələblər elə oxu bacarıq və vərdişləri yaratmaq lazımdır ki, onlar
oxuduqları mətnləri lüğətsiz başa düşsünlər.
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Вафа Багирова
Психологические основы обучения чтению на иностранном языке
Резюме
Чтение играет большую роль в жизни и трудовой деятельности человека. Чтение обогащает человека знаниями, помогает глубже познать окружающий мир, воспитывает его желания и чувства, служит эстетическим источником и формирует личность человека. Важность чтения для любого делового
человека неоспорима. Чтение на иностранном языке сокращает время, потраченное на получение какой-либо информации.
Vafa Baghirova
Psychological bases of teaching reading to EFL student
Summary
Reading plays a great role in the life and work of a man. Reading enriches
people with knowledge and helps in learning the environment deeply, formulates
his feeling and wishes, serves like a source of easthetic and builds up his personality. The role of reading for any working man is inevitable. Reading in a foreign language shortens the time for getting any information.
Rəyçi: prof. G.Hüseynzadə
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S.VURĞUNUN «VAGIF» DRAMINDA ÖZÜNÜİFŞA MƏQAMLARI
Açar sözlər: dram, özünüifadə, məqamlar, məqalə, qəhrəman
Key words: drama, self-expression, moments, hero
Ключевые слова: драма, самовыражения, моменты, герой
Səməd Vurğunun adı, şəxsiyyəti, milli, poetik «mən»i ilə ən çox bağlı əsər
«Vagif»dir.
Tarixən Vagifin həm də dövlət xadimi kimi Azərbaycan ədəbi–ictimai fikrinin inkişafında görkəmli xidmətləri olmuşdur. Şair Vagif poeziyada realist xəlqiliyin, milli–etnoqrafik koloritin və xalis dünyəvi nikbinlik fəlsəfəsinin bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır. Qarabağ xanlığının vəziri, ayıq və müdrik dövlət
xadimi, alim, Zaqafqaziya xalqlarının dostluğunun carçısı və Avropaya rəğbətin ilk
tərəfdarlarından biri kimi də Vagifin tarixi siması işıqlı və cazibədardır.
Bu gün əlimizdəki materiallardan o da məlum olur ki, «Vaqif»in yarandığı
şərait və dövr əsərə ciddi təsir göstərib. Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, mərhum
Yaşar Qarayev «Vaqif»dən danışanda belə yazıb: «Müstəbid və ziyalı problemi
həm Vaqif-İbrahim xan, həm də Vaqif - Qacar xətlərində qoşa davam etdirilir. Bu
xətlərin hər ikisində tarixi təfərrüatla yanaşı müasir, fərdi-avtobioqrafik məqamlara
da aşkar işarələr var. Nəzərə alsaq ki, "Vaqif" 1937-ci ildə yazılıb və 1938-ci ilin 5
oktyabrında tamaşaya qoyulub, onda burada təsvir olunan XVIII əsr hadisələrində
1937-ci ilin "podtekstini" tapmaq çətin olmaz». (1, 7)
Vagifi bir tarixi şəxsiyyət olaraq, bütün parlaq cəhətləri ilə tanıyan S.
Vurğun onu əsərinə qəhrəman seçmiş, onun həyat və mübarizələri əsasında dərin
məzmunlu sənət əsəri, bir vətənsevərlik dastanı yaratmışdır. O, tarixi hadisələrə
passiv münasibət, pərəstiş yolu ilə deyil, Vagifi xalq şairi səviyyəsinə yüksəltmək,
dövrün ictimai-siyasi proseslərini tarixdən gələn mövzuların əsasında əritmək yolu
ilə yüksək məziyyətlərə malik bir əsər yaratmışdır.
Səməd Vurğun burada bütün tarixi bir dövrün əsas ictimai konfliktini tapıb
göstərmişdir. Hadisələr əvvəlcə məhdud bir dairədə, bir neçə nəfərin taleyi üzərində
getsə də, sonra bu dairə genişlənib, çoxlu hadisələri, adamları əhatə edir, tarixi
məna və əhəmiyyət kəsb edir. Süjet yalnız Vagif ilə Qacarın mübarizəsi şəklində
deyil, XVIII əsrdə irtica ilə tərəqqinin, zülm və zorakılıq ilə ədalət və azadlıq sevən
vətənpərvərlərin mübarizəsi kimi inkişaf etdirilir.
Süjetin mərkəzində qüvvətli şəxsiyyətlərin durmasına baxmayaraq, hadisələr
miqyaslı xalq dramı və sosial dram məcrasında cərəyan edir.
Vagifin bir qəhrəman, bir vətənpərvər dövlət xadimi olaraq əsas gücü öz
xalqının müqəddəs arzu və ideallarını təmsil etməyi bacarığındadır. Qacara yazdığı
məktubda öz nifrət və qəzəbini ifadə edərək xalq idrakı və kəlamı ilə düşmənə qarşı
deyir:
Aldıq məktubunu Məhəmməd Qacar,
Tərlan oylağında sar ola bilməz!
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Göydən başımıza odlar da yağsa,
Bu ellər baş əyib xar ola bilməz...
Basma ayağını bizim torpağa,
İlandan, əqrəbdən yar ola bilməz! (3, 25)
Vagifin Qacara yazdığı məktub məğrur və qəhrəman bir xalqın həyəcanlı
etirazı, öz qüvvət və qüdrətini nümayiş etdirməsidir.
Vagif öz xalqının adından yüksək bir iftixarla danışır. Heç nə, heç bir qorxu
onu susdura bilmir. Vagif öz müqəddəs mübarizəsində yalnız öz xalqına deyil, qonşu xalqların da köməyinə arxalanır. Çünki İran şahı Qacar, bütün Qafqaz xaqlarının
qəddar düşmənidir.
Səməd Vurğunun görkəmli tədqiqatçılarından olan Ramin Əhmədov da haqlı
olaraq qeyd edir ki, Vagif surətində qiymətləndirilən bir cəhət də xarakterlərin müxtəlif istiqamətli kəskin mübarizələrdə sonadək bütöv, monolit qalmasıdır. Qəhrəmanın ətrafında baş verən hadisə və ixtilaflar onun xarakterinə təsir edir. Vagif şəxsiintim xarakterdə çox ağır vəziyyətlər keçirir, siyasi-ictimai mahiyyətdə bir sıra
sarsıntılara məruz qalır. Lakin nəticə etibarı ilə bütün sarsıntı və zərbələrdən xaraktercə kamil çıxır». (2, 241)
S.Vurğun Vagifin qaniçən, istilaçı İran şahına qarşı mübarizəsinin yalnız dövlət və siyasət çərçivəsində verməmişdir. Bu mübarizənin geniş xalq təbəqələrinin
dərinliklərinə gedən, istibdad ilə demokratiyanın mübarizəsini əks etdirən əsas
köklərini də qələmə almışdır. Eldar və Kürd Musa kəndli hərəkatı və üsyanlarının
qəhrəmanlarıdır. Bunlar Vagifin həm əziz dostu, həm də ən sadiq köməkçiləridir.
Vagif ağıllı tədbirlərilə istilaya qarşı mübarizənin düşünən başıdırsa, Eldar və dəstəsi bu mübarizənin kəskin silahıdır.
Vagif ilə yanaşı olaraq Səməd Vurğun qoca şair Vidadinin də orijinal surətini
yaratmışdır. Vagif qəhrəmanlığı ilə, Vidadi ağsaqqallığı ilə seçilməkdədir. Bu surətlərin hər ikisi müsbətdir. Ancaq bunların biri o birinə bənzəmir. Əsərdə onların hər
biri özünə xas bir xarakterlə mübarizəyə qoşulur və özünə münasib mövqe tutur.
Hər ikisi bədii boyalarla verilmiş canlı, inandırıcı surətdir. Dost, həməsr və həmməslək olan bu iki şairin bədii ümumiləşdirilməsini yaradarkən Səməd Vurğun
onların hər biri üçün fərdi xüsusiyyətlər tapmışdır ki, hər iki surət oxucunun zehnində unudulmaz bir şəkildə həkk olunsun.
Vagif, Vidadi, Eldar, Kürd Musa, Gülnar, Şaliko, Tamara və s. müsbət qəhrəman və surətlər bir cəbhənin adamlarıdırlar. Bunları müqəddəs məslək birləşdirmişdir. Onların hamısı yadelli istilaçılara, qəddar İran şahlığına qarşı mübarizə üçün
birləşmişlər. Şair bu müxtəlif peşəli, müxtəlif səviyyəli, müxtəlif millətdən olan
adamların məqsəd və məslək birliyini çox təbii, inandırıcı boyalarla göstərmişdir.
Bu adamlar hamısı bir mənbədən–xalqdan qüvvə alırlar. Xalq isə Səməd Vurğunun
əsərlərində həmişə, hər yerdə öz qüdrətini hiss etdirir. Biz bu qüdrəti vətənpərvər
Vagifin cəsarətli tədbirlərində, vəhşı Qacarı vahiməyə salan çıxışlarında görürük.
Biz bu qüdrəti qəhrəman Eldarın və Musanın partizan mübarizələrində görürük. Bu
qüdrəti eyni dərəcədə epizodik surətlərin işində, kəndlilərin zülmə qarşı şikayətində,
Tamaranın iztirablarında, çobanların, qapıçıların Qacara nifrətində görürük.
Pyesin gərgin və kəskin dramatik konflikti təbii surətdə inkişaf edir, yeni-yeni
hadisələri, insanları öz cərəyanına daxil edir. Vagifdən az güclü olmayan,
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işğalçılara qarşı xalq qiyamı və intiqamının başçısı olan qəhrəman Eldar Vagifin
köməyinə gəlir. Eldar bir tərəfdən Vagifin siyasi tədbir və məsləhətlərindən, ikinci
tərəfdən isə həyəcana gəlmiş xalq kütlələrindən ilham alır. Babalardan yadığar
qalmış məşhur Koroğlu silahını–Misri qılıncı ona bağışlayan qocaya cavab olaraq,
Eldar diz çöküb belə deyir:
Qıratın yanında qıvrılıb yata,
Xanların, bəylərin gözünə batan,
Zalıma göz dağı, bizə şan qılınc,
Azadlıq uğrunda vuruşan qılınc! (3, 42)
Eldar şanlı mübarizələr yadigarı olan Misri qılıncı öpüb and içir, öz vətəni
yolunda döyüşə gedir. Vagifin qələmi və tədbirlərindəki qüdrəti biz Eldarın silahında, döyüş məharətində görürük. Bi iki qəhrəman bir-birini tamamlayır. Onların hərəsi bir cəhətdən xalq cəbhəsinin məğlubedilməzliyin ifadə edir. Şeirlə qılınc, siyasi
tədbirlə döyüş məharəti bir məqsəd üçün birləşib vahid bir cəbhə əmələ gətirir.
Səməd Vurğun düşmən surətlərini də eyni diqqət və qüvvətlə işləyir. Əsərdə
Ağa Məhəmməd şah Qacarın cəllad, qatil və talançı sifəti mürəkkəb bir xarakter kimi, kamil bədii xasiyyətnamə ilə canlandırılır. Ağa Məhəmməd şah öz qoşunundan
narazı olduğu kimi, öz taleyindən də narazıdır:
Vətən! Çoxmu sevir məni o vətən?
Mənə həcv yazır hər yoldan ötən...
Çox da tərifləmə mənə vətəni,
Bu qılınc olmasa yeyərlər məni! (3, 47)
Əhatə etdiyi məsələlər, dərin məzmunu və qayəsi etibarilə «Vagif» pyesi
Azərbaycan ədəbiyyatında yüksək mövqe tutmaqdadır. Bu əsərin ən qüvvətli tərəfi
orasındadır ki, xalqın arzu və istəkləri, duyğu və düşüncələri vətənpərvər bir sənətkarın simasında verilmiş, azadlıq ideyaları yüksək bədii lövhələrlə təcəssüm etdirilmişdir.
Səməd Vurğun qəhrəmanları böyük ideallar uğrunda vuruşan mətin iradəli
xalq qəhrəmanlarıdır. Bunların şəxsiyyəti ilə xalq və vətən məfhumu elə mahiranə
surətdə birləşmişdir ki, bunlar danışanda biz bir adamın yoix, bütün bir xalqın, istilaçılara qarşı vuruşan başı uca bir ölkənin danışdığını güman edirik:
Bəs baş əymədiniz?
– Əymədim, bəli!
Əyilməz vicdanın böyük heykəli... (3, 37)
«Vagif» – həm də şair və onun taleyi barədə dramdır. Pyesdə “şairin taleyi” –
elin taleyinə qaynayıb qarışır. Vurğunun Vagifi xalqa, elə arxalanır, onun qəhrəman, zəhmətkeş və sənətkar oğullarına qarşı təşkil edilən və planlı şəkildə idarə olunan hakim zorakılıqla barışmır, təkcə öz mövcudluğu ilə hər cür fiziki və mənəvi
müstəbidliyə müqavimət göstərir. Müstəbid və ziyalı problemi həm Vagif – İbrahim
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xan, həm də Vagif – Qacar xətlərində qoşa davam etdirilir. Bu xətlərin hər ikisində
tarixi təfərrüatla yanaşı müasir, fərdi-avtobioqrafik məqamlara da aşkar işarələr var.
Ədəbiyyat
1.Bayramov Adilxan. Şair, hökmdarın hüzurundasan!.. Bakı: Mütərcim, 2009,
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Ульвия Самедова
Моменты самовыражения в драме «Вагиф» С.Вургуна
Резюме
Статья о моментах самовыражения в драме «Вагиф» С.Вургуна. Здесь
также дано спектр анализов образа Вагифа, Каджара, Эльдара и Видади.
Кроме того здесь раскрываются моменты исповеди Вургуна со связи образом Вагифа. Вагиф, здесь не только поэт, он и в том числе политик, герой и
патриот. Он реализует идеи Вургуна и возвышает его как народный герой.
Ulviya Samedova
Moments of self-expression in the drama "Vagif" S.Vurgun
Summary
Article оn the moments of self-expression in the drama "Vagif" S.Vurgun. It
also gives the spectrum of the image analysis Vagif, Qajar, Eldar and Vidadi.
Besides Tagoe disclosed here moments of confession Vurgun way
communication with Vagif. Vagif, is not only a poet, he is also a politician, and
hero potriot. He realiziet ideas Vurgun and raises him as a national hero.
Rəyçi: dosent Ramin Əhmədov
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ELÇİNIN “NAĞILLAR” SİLSİLƏSİ
Açar sözlər: Uşaq ədəbiyyatı, nağıllar, insan taleyi,mənəvi-əxlaqi məsələlər.
Ключевые слова: детская литература, сказки, судьба человека, нравственноэтические проблемы.
Keywords: Children’s literature, tales, the fate of a man, moral-ethical issues.
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən olan xalq
yazıçısı Elçin 1959-cu ildən ötən böyük zaman kəsiyi ərzində uzun və çox zəhmətli
bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. 20-ci əsrin 60-ci illərində Azərbaycan ədəbiyyatında
başlamış hərəkatın fəal üzvlərindən olan Elçin bugün də ədəbi fəaliyyətini davam
etdirir, hal-hazırkı dövr bədii sözünün inkişafında yaxından iştirak edir. O, maraqlı
hekayələri və romanları, kinosenarilər və komediyaları, ədəbi tənqidi və elmi-nəzəri
əsərlərilə geniş oxucu kütləsinin daim diqqət mərkəzində olmağı bacaran yazıçıdır.
Kiçik hekayə və povestlərlə ədəbiyyata gələn yazıçının əsərlərinin əsas ideya istiqaməti daim əxlaqi-mənəvi mahiyyət kəsb edən mövzular olmuşdur və oxucunu daim
düşünməyə vadar etmişdir. Tanınmış ədəbiyyatşünas proffessor Yaşar Qarayev
Elçin yaradıcılığını tədqiq edərkən o, “rəmzdən, bədii-fəlsəfi şərtilikdən, kəskin məcazdan istifadə edir, psixoloji əhvali-ruhiyyəni detalla əyaniləşdirən mizanlar və
cizgilər axtarır, onları görümlü, duyumlu, baxımlı obrazlara çevirən epitetlər tapır”
ifadəsini işlətmişdi. Janr rəngarəngliyindən asılı olmayaraq Elçin alt qatlarda daim
nəsə gizlədir. Fərdi üslubu ilə milyonların arasından seçilən Elçin qələmi insan qəlbinə toxunur, çünki o insan psixologiyasına dərindən bələd nasirdir. Bu mənada
yazıçı həm də sənətin məqsəd və vəzifələrini dərindən duyur.
Elçinin yaradıcılığı müxtəlif yönlərdən təhlil edilmişdir, bədii əsərləri daim
diqqət mərkəzində olan yazıçının yaradıcılığında uşaq dünyasının xeyli məqamlarını işıqlandırılmışdır. Lakin onun uşaq hekayələri, ümumiyyətlə onun uşaq aləminə
müracicəti hələ də araşdırılması vacib olan məsələlərdəndir. Həyatı təzə-təzə dərk
etməyə başlayan, dəyişmə prosesi keçirən azyaşlıların psixoloji aləmi Elçin nəsrində diqqət çəkən məsələllərdəndir. Bir sıra hekayələri üçün xarakterik olan bu xüsusiyyət onun sonralar yazılmış əsərlərirdə də özünü biruzə verir. Bu mənada son bir
neçə ildə qələmə aldığı, 525-ci qəzetdə nəşr olunan “Nağıllar” silsiləsi-ni uşaq
ədəbiyyatı nümunəsi kimi tədqiq etmək olar. Təbii ki bu silsiləni uşaqmütaliəsi
mətnləri kimi təqdim eməkdə onu tədris edənin rolu vacib sayılmalıdır. Bu silsilədə
xalqın təfəkkürü ilə Elçinin yazıçılıq istedadı birləşmiş və müdrik, ibrətamiz, fəlsəfi
səhnələr yaranmışdır. Mənəvi-əxlaqi məzmunla yüklənmiş bu nağıllar son
dövrlərdə yaranmış, gəncliyimizə cəmiyyət kerçəkliklərini obrazlı səviyyədə çatdırmaq baxımından təqdirəlayiqdir.
Ümumiyyətlə “Realist həyatımızın mənzərəsini əks etdirmək, yeniyetmələrin
duyğu və düşüncəsini, kənddə yaşayan cavanların poetik aləmini vermək elçinin hekayə və povestlərinin əsas xüsusiyyətlərindəndir”[1.s.213]. Uşaqlıqla gəncliyin
sərhəddində onların ürəyində baş qaldıran duyğular aləmi, həyatı dərketmə periodu,
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hisslərin dəyişikliyə uğradığıdərin psixoloji nüanslarını Elçin hekayə və povestlərində özünəməxsus ustalıqla qələmə almışdır. “Bu mənada Elçin psixoloji hekayələr
ustasıdır”[1.s.217]. “Bu dünyada qatarlar gedər” , “Baladadaşın ilk məhəbbəti” ,
“On il sonra”, “Gümüşü, narıncı, məxməri” bu qəbildən olan hekayələrdir. Elçinin
bu hekayələrini yaxınlaşdıran əsas cəhət buradakı hadisələrin daxildən açılıb mənalandırılması, surətləri isə həyatdan götürüb təbii vermə bacarığıdır.
“Nağıllar silsiləsi” isə Elçin nəsri üçün tamamilə yenidir. Burada da Elçin həyatdakı noqsanları özünəməxsus şəkildə duyur. Ağıl öyrətmək isə burada arxa plandadir. Dövrün ciddi, ictimai məsələlərini sönük, bayağı, quru yox, özünəməxsus
şəkildə qələmə alan yazıçı böyüyən nəsli mənəvi keyfiyyətlərə malik yetkin insan
kimi görmək istəyir.
Adi adamların taleyi, cəmiyyətdə baş verən dəyişmə proseslərini əks etdirmək
Elçin qələmi üçün bütün yaradıcılığı boyu önəmli olmuşdur. Bu silsilə də birbaşa
insan taleyi ilə əlaqəlidir, sanki Elçinin insan taleləri haqqında yazmış olduğu əsərlərinin fəlsəfi zirvəsidir. Tecrubəli qələm sahibinin bu silsiləsi oxuyan her kese nese verir. Bu nağıllarda sənətkarın sanki cəmiyyətin səhvləriylə barışmazlığı, dünyanın gedişatından keçirdiyi təəssüf hissi, yaşadığı mühiti saf və təmiz görmək arzusu,
gözəllik qanunlarıyla hərəkət etmək istəyi duyulur. Hamı bu nağıllardan özü üçün
nəsə götürə bilər. Bu nağıllar düşündürücüluk baxımından oxucu qarşısında geniş
imkanlar açir. Buradaki məkanlar, kiçicik təsvir olunan mühit yalniz zahiri konkret
adıyla səciyyələnmir, digər hekayələrinə aid olan xüsusiyyət burada da mövcuddur.
Nağıllardaki kiçik mühit cəmiyyətin özü, onun bədii modelidir. Silsiləyə uşaq
ədəbiyyatı nümunəsi kontekstindən yanaşmamızın əsas səbəbi nağılların didaktik
mövzuya yaxınlığı , mənəvi-əxlaqi dəyərlərin üstünlük təşkil etməsi, hekayələrdəki
əsas ideyaların gələcəyimiz üçün sağlam düşüncəli, mənəvi-dəyərlərə sahib, istər
cəmiyyətə, istər özünə duyarlı vətəndaş yetişdirməkdə böyük rolu olacağını haqlı
olaraq düşündüyümüzdəndir. Yəni uşaq da, böyük də buradan özünə pay götürə
bilər, əslində uşaq ədəbiyyatı ilə böyük əbəbiyyatı arasında fərq qoymaq özü yanlış
tendensiyadir, bu “Nağıllar” silsiləsi də bunu bir daha sübut edir. Bu da Elçin
qələminin yeni uğurudur. Ümumilikdə Elçin yaradıcılığına nəzər saldığımızda yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi uşaq aləmi sənətkarın yaradıcılığında diqqət mərkəzində olan məsələlərdən olmuşdur. “Nağıllar” silsiləsidə daxili alt məna qatları ilə
zəngindir. Nağıl həqiqi söz deməyi bacarmalı, gerçəyə gərəkli söz deməlidir. Ənənə
və novatorluq burada vəhdətdədir. Nağıllar silsiləsi ilə elçinin əxlaqi mənəvi axtarışlarının davamını vəgenişliyini gorürük, yigcamliq, lakoniklik,dilinin sadə və
aydın olması bu nağılların əsas xüsusiyyətidir. Lakin mənəvi -əxlaqi axarışların davamı burada fərdlər üzərindən yox, ümumiləşdirilmiş şəkildə verilir. Əvvəlki yaradıcılığında mənəviyyat problemləri, şəxsin, fərdin psixologiyası əsas idisə, burada
psixoloji lövhələr yox, ümümiləşdirmələr qabarıqdır. Bəzi mühüm həyat məsələləri
burada yeni anlam və üslubda qələmə alınır. Bu nağıllarda qaldırılan problemlər
hal-hazırki cəmiyyətimiz üçün çox aktual məsələlərdir.Üst qatlarında insan və təbiət
münasibətləri əsas ideya kimi gorunsə də, alt qatlarda daha dərin mənalar gizlənir.
Nağılların gerçəyə dedikləri daha düşündürücüdür. Dəyişən zamanın azmış,
cızığından çıxan, insanlıq donunu dəyişib tamamilə başqa istiqamətə addimlayan
insanları Elçini narahat edir, oxucu bu obrazlarla taniş olduqca öz dünyasına , iç
aləminə qayidir, özünə baxir, qirağa yox. Belə ki, bu nağıllar cəmiyyətin ağrı388
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acisini yalnızca təbiətin fonunda yox, həm də təbiətə münasibətdə vermək
baxımından tamamilə yenidir. “Sehrli aləmlə bu dünyanın təlatümləri”[2] arasinda
gedib gələn oxucu sanki qəflət yuxusundan ayılır, aynada özünü görür.
Sosioloji-fəlsəfi və mənəvi-əxlaqi yozumu ilə qabarıq “Qoca palıdın nağılı”
[3] bu silsilədə yer alan əsərlərin içərisində insan urəyini daha çox riqqətə gətirir
sanki. Çünki burda yalnız palıd ağacının yox, bütöv bir insan ömrünün tarixçəsi var.
“O palıd ağacı o qədər hündür idi ki, meşədəki bütün ağaclara, bütün ətrafa yuxarıdan aşağı baxırdı və o palıd ağacı bu dünyada o qədər yaşamışdi ki, özünün də yadından çıxmışdı ki, nə qədər yaşı var: üç yüz il?... dörd yüz il?... beş yüz il?... Bu
palıd ağacı da insanlar kimi öz xəyallar aləmində yüz illər öncəsi hələ sütül çubuq
olduğu vaxtlarda meşəyə yuxarıdan aşaği baxırdı, yüzillər keçir ve palıdın xəyalları
gerçək olur, o uzanır, qol-budaq atır,meşəyə yuxarıdan aşağı baxır, lakin istəyi
bitmir, o da başqa canlılar kimi gəzmək istəyir, quşlar kimi uçmaq istəyir, yuzillər
boyu eyni yerdə durmaq məhkumluğu onu boğmağa başlayır. Məhkumluğundan bəzən qoca palıd artıq yaradanindan başqa şey istəyir- “mən daha yaşamaq istəmirəm,
qurtar məni bu əzabdan!” Qoca palıd bilirdi ki, yaradanın işinə qarışmaq olmaz, amma yenə də üsyan edirdi: “Nə üçün? Nə üçün?”. Bir gün isə qoca palıd meşədə insan səsi eşidir, məlum olur ki, onlar qoca palıd üçün gəliblər, qəribəsi də burası olur
ki, həyatdan bezən, sonunun gəlməsini arzulayan qoca palıd nəhayətdə insanları
səksəkə içində gözləməyə başlayır və qəribə hadisə baş verir: “yüz illər bundan əvvəlki o sütül çubuq bütün dəqiqliyi ilə onun gozlərinin qabağına gəldi…. Qoca palıd
dəmirin iri ve iti dişlərini oz gövdəsində hiss edəndə, qışqırmaq, “Dayanın!” ,
“Kəsməyin!” demək istədi, ancaq bunu özünə sığışdırmadı. Onsuz da insanlar ağacların dilini bilmirdi, ağaclar da insanların dilini bilmirdi,” . Bu hekayədə nə qədər
düşündürücü məqamlar var. Əsəri oxuduğumuz zaman həm bir ağac kimi palıda
acıyırıq, hem bir anlığa palıdın yerində özümüzü görürük, palıdın bütün ağrı-acısını
hiss edirik, niyə, çünki yazıçı palıdı sadəcə təbiətin bir parçası kimi yox, canlı bir
obraz kimi verməyə muvəffəq olur, qoca bir palıd ömrü sanki bütöv bir insan
ömrünü xatırladır, cavanlığında böyümək arzusuyla yaşayan, hər kəsə yuxarıdan
aşağı baxmağa ümid edən, bütün bunların hamısının həyata keçdiyi məqamda daha
əlçatmaz noqtələri fəth etmək, uçmaq arzusuna duşmək-bütün bunlar insan
ömrünün ayrı-ayrı mərhələləridir. Son məqamda isə həyatdan bezən, ölmək eşqi ilə
yaşayan, tanrısına sonunun gəlməsi üçün dua edən, lakin axır nəfəsi canından
çıxanda həyatın şirinliyini anlayan, xatırlamağa çalışdığı, lakin xatırlaya bilmədiyi
hər şey ölüm məqamında göz önündə canlanan insan ömrüdür bu palıdın da
yaşadıqları. Bu nağılı oxuduqca insan həm özü ilə hesablaşır, həm də təbiətə qarşı
həssaslığı artır. Burada oxucunu düşündürən məqam insanın insana qarşı, özünə
qarşı duyarsızlığı oldu. Yaşadığı zamanda özünə nüfuz qazanıb hörmət sahibi olan,
ölüb gedəndən sonra yerində sadəcə kötüyü qalan, zamanla o kötüyün də
çürüməsiylə adı belə həyatdan silinen insan ömrünü Elçin Qoca Palıdın fonunda
çox gozəl təsvir edir. Bu qurama obraz deyil, demək olar ki, həyatda mütəmadi rast
gəldiyimiz insan taleyidir, Qoca Palıd da bu insanlardan bəzisinin tale ortağıdır.
“Qoca Şeyxin nağılı”[4] da bu silsilə içərisində özünəməxsusluğu ilə seçilən
əsərlərdən biridir. Əsərdə mənasız həyat sürən, lakin bunu çox gec dərk edən
insanın taleyi ön plana çəkilir. Bütün ömrünü ibadət ilə keçirən Qoca Şeyxin faciəsi
həyatı dərk etdiyi an başlayır. O həmin məşum günorta çağı idi ki, Şeyxin həmyaşıd
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kəndlisi onu ziyarətə gəlmişdi, öz dərd-sərindən danışmışdı, sonra da ayağa qalxıb
gedəndə “Nə isə həyatdı də! Hərənin bir dərdi, hərənin bir qayğısı…” demişdi, sonra da xəfivcə gülümsəyib əlavə etmişdi ki, “hərənin də bir sevinci!...” İlk gənclik
çağlarından bütün ömrünü Yaradana ibadətə həsr edən , Şeyx evlənməmişdi, çünki
Yaradana sevgisini ailəsi ilə, uşaqları ilə bölüşmək istəmirdi. O bütün sevgisini yaradana həsr etmişdi. Onu ziyarətə gələn , ömür-gün yoldaşını itirən kəndli isə onunla dərdləşdiyi zaman “Arvadın qədrini sonra bilirsən” demişdi. Şeyx isə heç kimin
qədrini bilmirdi, çünki həyatında Yaradandan başqa elə bir varlıq yox idi ki, qədri
bilinsin. Sanki həmkəndlisi qoca onu silkələyib getmişdi, gerçəkləri üzünə vurub
getmişdi, halbuki Şeyx düşünürdü ki, o yaşayırdı, amma sən demə o yaşamamişdi,
heç bir amalı olmadan, sevincin, kədərin, qəmin , qüssənin, yaxşılığın, pisliyin nə
olduğunu bilmədən yaşamışdı Qoca Şeyx, bütün ömrü boyu Şeyxin heç bir dərdi və
heç bir qayğısı olmamışdı… O məşum günorta çağı Şeyx dərk etdi ki, sevincin də
nə olduğu ona məlum deyil. “Birdənbire Şeyx o uzaq ve naməlum noqtədə bomboz
rəngə bürünmüş bir boşluq gördü. Və Şeyx başa düşdü ki, o bomboz boşluq da adi
boşluq deyil, onun ,yəni, Şeyxin uzun həyatının mənzərəsi və mənasıdır. Şeyx kəşf
etdi ki, uzun ömrü boyu yaşadığı həyatın o bozluqdan başqa heç bir rəngi, heç
kiçicik bir çaları da yoxdur.”
Bütün ömrünü boşa keçirdiyini sonda başa düşən Şeyx havalanır, qışqıraqışqıra kəndin küçələri ilə qaçır və nəticədə “bu ağlasığmaz mənzərəyə baxa-baxa
yerlərində donub qalmiş kənd camaatının-kişilərin, qadınların, hətta uşaqların da
saçları dəhşət içində gözgörəti ağarır, ağacların yarpaqları, gül-çiçəyin ləçəkləri
sürətlə saralıb-solurdu.” Yazıçının burada demək istədiyi əsas ideya Şeyxin
timsalında ümumiləşdirilmiş şəkildə verilir.Cəmiyyətimizdə nə çoxdur elə korkoranə yaşayan insanlar ki, nə sevincin, nə də kədərin nə olduğunu bilmirlər,
həyatlarını adi bir boşluq üzerində qururlar, əslində Elçin çatdırmaq istədiyini Qoca
Şeyxin həyat şəraiti üzərində quraraq göstərsə də , bunu yalnız Şeyx kimi yaşayan
insanlara şamil etmir, Qoca Şeyxin həyatı sadəcə vasitədir, məqsəd yox.
Beləki, Elçinin Nağıllar silsiləsi ideyasına görə konkret yaş həddi ilə
məhdudlaşmır. Elçinin uşaq əsərləri ifadəsini şərti olaraq işlətsək daha düzgün olar.
Yazıçının “Nağıllar” silsiləsinin ideya ruhu folklorla səsləşir. Uşaq
ədəbiyyatının başlıca məqsədi olan tərbiyə məsələlərinin əks olunduğu Folklor bir
növ xalq pedaqogikasının tarixi salnaməsi hesab oluna bilər. Müxtəlif folklor
janrlarında xalqın fəlsəfi düşüncəsi, həyata baxışı, tərbiyə məsələlərində mövqeyi
parlaq şəkildə əks olunur. Bu baxımdan xalq nağılları ibrətamiz səciyyə daşıyır.
Ağız ədəbiyyatımızdan götürdüyü bu janrdan yazıçı Elçin də öz məqsədi üçün
məharətlə istifadə edir, onu tamamilə yeni tərzdə işləyib hazırlayır, Elçində xalq
nağıllarının dərin təhkiyəsi özünəməxsus şəkildə meydana çıxır. Həmişə alışdığımız
“biri vardı, biri yoxdu” təbirindən uzaq olan bu nağıllar tamamilə fərqli kontekstdən
səslənir, xalq nağıllarımızdakı kimi burada sonluq nikbin bitmir, son nəticədə
Elçinin digər əsərləri kimi qiymət yenə də oxucunun ixtiyarına buraxılır, burda
nağıllarımızdakı kimi xeyir quvvələrlə şərin açıq mubarizəsi yox, mənəviyyatını ,
özünü unudan bəşər övladının özünün özü ilə mübarizəsi başlayır, qalib ise əsərin
əsas mahiyyətini anlayan, onun ideyasını qavrayan insandir. Bu mənada Elçinin bu
“Nağıllar” silsiləsi ədəbiyyatımızda sanki yeni janr yaradır. Uşaq ədəbiyyatı ilə
böyük ədəbiyyatının sərhədlərini vurub dağıdır. Düşünürəm ki, müasir dövrümüzün
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ayıq , “çoxbilmiş” övladlarına bu nağıllar silsiləsi çoxdan lazim idi, eyni zamanda
“başının altına balış qoyub” rahat yatan böyüklərimiz də bu cür əsərlərlə tanış
olmaqla istər həyatı, istərsə də təbiəti özləri təhlil edə bilərlər. Nağılların ən uğurlu
cəhəti odur ki, artıq burada problemin həlli açıq şəkildə qoyulmur, yaş həddindən
asılı olmayaraq istənilən oxucunun urəyinə toxunur və onu düşünməyə vadar edir.
V.Q.Belinski yаzırdı: “Yох, əхlаqi nəsihətlər öz-özlüyündə nəinki iyrənc və fаydаsızdır, həttа, bunlаr uşаqlаr üçün yаzılmış gözəl və həyаtlа dоlu əsərlərə də sохulduqdа оnlаrı kоrlаyıb хаrаb edirlər. Siz uşаqlаrа bir nаğıl və yа hekаyə söylədikdə
özünüz оnun аrхаsındа gizlənib gözə görünməyiniz, qоy hekаyədəki hаdisələr bilаvаsitə təsir ilə özləri öz bаrəsində söz söyləsinlər. Sizin əхlаqi fikriniz vаr, - çох
gözəl. Bunu uşаqlаrа аçıqdаn-аçığа söyləməyin, qоy özləri hiss etsinlər, hekаyənin
sоnundа оnu bir nəticə kimi çıхаrmаyın, qоy bu nəticəni uşаqlаr özləri çıхаrsınlаr.
Əgər hekаyə оnlаrın хоşunа gəlibsə, yа оnlаr bunu böyük mаrаq və ləzzətlə охuyurlаrsа deməli siz də öz işinizi görmüşsünüz”.
Belə ki, bu nağıllarda Elçinin seçib qələmə aldığı mövzular həm dövrün, həm
də oxucunun tələbləri baxımından həm uğurlu, həm yenidir. Sənətkarın həyat hadisələrinə obrazli baxışının fəallığı onun mövzu seçimində aydın nəzərə çarpır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bu nağıllardakı eyni səciyyəvi xüsusiyyətləri yazıçının həm kiçik, həm də böyük oxuculara təlqin etmək və çatdırmaq istədiyi ideyalar
silsiləsinə də aid etmək olar. Bu ideyalar müxtəlif, eyni zamanda dövrün tələbinə
uyğun olaraq da çox aktualdırlar. Yazıçı bu ideyalari münasib mövzu və başa düşülən məzmunla birləşdirərək müasir bədii nümunələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
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A.Gurbanova
Elchin’s Series of “Tales”
Summary

The people’s writer of Azerbaijan Elchin is one of the most remarkable
representatives of our modern literature. His literary works have always been in the
centre of critics of literary criticism. World of children is one of important topics in
Elchin’s creative works, too. From this point of view, Series of “tales” is part of his
last success in literature. Writing about serious social problems in his specific way,
the writer aims the goal to bring up the younger generation with high moral and
spiritual values. The most successful aspect of the tales is that, solution of the
problem is not placed in them openly; they impress every reader regardless of
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his/her age and make him/her think. Topics chosen and written by Elchin in this
tales are new and actual according to demands of recent time.
А.Курбанова
Цикл “Ckазок” Эльчина.
Резюме
Народный писатель Азербайджана Эльчин является одним из самых великих представителей нашей современной литературы. Его художественные
произведения постоянно находились в центре литературной критики. Тема
детства и детского мира также является одной из важных в творчестве Эльчина. В этом отношении, «Цикл сказок» является новым успешным достижением писателя. Основной целью писателя, в оригинальной манере излагающего серьёзные общественные проблемы современности, здесь явилось
отразить подрастающее поколение, в образе зрелого, обладающего духовными качествами человека. Позитивным свойством этих сказок является то,
что решение проблем предлагается в них неявно и неназойливо, и независимо
от возрастной категории доходит до сердца любого читателя, заставляя его
размышлять. Темы, выбранные и раскрытые в этих сказках Эльчином новы и
актуальны, соответственно духу времени и запросам читателей.
Rəyçi: professor Əjdər Ağayev
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Bir sıra tarixi hadisələr bizə ədəbiyyat vasitəsilə - əfsanələrlə, rəvayətlərlə,
yazılı qaynaqlarla gəlib çatmışdır. Bəzi yaradıcı insanlar öz yaradıcılığında tarixi
hadisələri obrazlaşdıraraq bədii nümunələr yaratmışlar. Şumer dastanları, "Avesta",
"Odisseya" və "İliada" (Homer) poemaları tarixi yazılı ədəbiyyatın ilk nümunələri
hesab oluna bilər. Əsatirlərdən qaynaqlanan "Zəncirlənmiş Prometey", mövzusu
müasir həyatdan götürülmüş "İranlılar" (Esxil) faciələri isə tarixi dramların sələfidir. Biz tarixi dramların daha gözəl nümunələrinə Şekspirin, Puşkinin yaradıcılığında rast gəlirik. İlk Azərbaycan tarixi dramı isə N.Nərimanovun adı ilə bağlıdır.
Hər hansı bir əsərin sənətkarlıq etibarı ilə yüksək səviyyədə meydana çıxması üçün həyatla ədəbiyyat arasında əlaqənin olması əsasdır. Əsərin zənginliyini
burada ifadə olunan hisslər, hadisələr, əsəri təşkil edən ictimai və estetik amillərin
müasirliyi, özündə ehtiva etdiyi bədii yükün orijinallığı xarakterizə edir.
"Dramaturq ədəbi şəxsiyyəti onun dövrü, yaşadığı zamanın içərisində canlandırır. Bu baxımdan Azərbaycan tarixi dramlarının özünəxas bədii ifadəsi, sənətkarlıq prinsipləri vardır.
Ədəbi şəxsiyyətlərdən bəhs edən əsərlərin mövzuları öz tarixi dövrləri ilə səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Tarixi dramlarda dövr, zaman ayrıca bir tərəfdir. Obrazlar öz dövrü ilə bağlıdır. Bu dram əsərlərində başlıca amil insandır. Digər
janrlardan fərqli olaraq burada, dialoqlar vasitəsi ilə yaranan dramatik və psixoloji
vəziyyətlər, insanın daxili aləminin üzə çıxması (mənfi və ya müsbət), dialoqlararası ziddiyyətlər, və s. məsələlər daha qabarıq əks olunur." (1).
Öz bədii mahiyyəti, ədəbi koloriti, daşıdığı ideya yükü baxımından
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tarixi faciə olan "Nadir şah" (1898,1913) dramı mühüm səciyyə daşıyır. Mütləqiyyətin xalqların inkişafına, mədəniyyətin tərəqqisinə,
dünyəvi dövlətin qurulmasına bir əngəl, bir falanqa olmasını ilk dəfə bu dram ilə
N.Nərimanov göstərməyə çalışmış və özünün dövlət, cəmiyyət haqqında ideyalarını, fikirlərini burada bəyan etmişdir. Axundzadədən fərqli olaraq ("Aldanmış kəvakib" 1857) o şahın, hökmdarın dəyişməsi ilə hürriyyət, xoşbəxtlik əldə etmək mümkün olmadığını göstərərək müstəbid şahla bərabər onun yaratdığı rejimi də devirməyi məsləhət görür. Nərimanov və digər tarixi dram yazan ədiblər müasir gerçəkliyi ifadə etmək üçün tarixi hadisələri bir vasitə kimi seçmişlər.
T.Salamoğlu qeyd edir ki, "Müхtəlif dövrlərin yахın səciyyəli hаdisələrini bir
rоmаndа cəmləşdirmək müəllifə həyаt hаqqındаkı qlоbаl düşüncələrini, fəlsəfi qənаətlərini təkzibеdilməz dəlillərlə əsаslаndırmаq istəyindən irəli gəlir." (5, 64).
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Bunu dramaturji əsərlər barədə də demək olar. N.Nərimanov "Nadir şah" dramını
demək olar ki, bu prinsip əsasında yazmışdır. Qəhrəmanın dərin psixoloji aləminə
nüfuz etmək, onun dünyagörüşünü aşkara çıxarmaq, oxucu və tamaşaçıda bitkin fikir formalaşdırmaq yazıçıdan böyük məharət tələb edir. Ədib "Nadir şah" dramında
bunun öhtəsindən məharətlə gəlib.
Əsərin məzmunu XVIII əsrin birinci yarısında baş vermiş hadisələri əhatə etsə
də əslində Nərimanov özünün də müasiri olduğu çar üsul – idarəsinin mürtəce
mahiyyətini ifşa etməyə çalışmış və ondan qurtulmağın yolunu (Şah Təhmasın
devrilməsi səhnəsi) göstərmişdir. O bütün bəlaların səbəbini təkcə hökmdarlarda
yox, onların qurduğu hakimiyyətdə, cəmiyyətdə axtarırdı.
Bu faciə özlüyündə mürəkkəb kolliziyalardan təşkil olunub və ardıcıl süjet
xəttinə malikdir. Burada işlənən obrazların əksəriyyəti zadəgan silkinə mənsubdurlar (şah, vəliəhd, vəzirlər, sərkərdələr, qəsdçi bəylər). Biz burada Şah Təhmas və
Nadir şah obrazlarını təhlilə cəlb edəcəyik.
Əvvəla onu qeyd edək ki, Şah Təhmas Şah Sultan Hüseyn xanın oğlu və
vəliəhdidir. O öləndən sonra hakimiyyət irsən oğlu Şah Təhmasa keçir. Onun dövlət
işlərinin idarə olunmasında təcrübəsi azdır və vəzirlərin məsləhətləri ilə işləyir.
Amma bir məsələni unudur. Atası Şah Hüseyn xan öz vəziri Ədhəm xan tərəfindən
dəfələrlə aldadılır. Bunun nəticəsi olaraq ölkə parçalanmış və yağmalanmış vəziyyətdə Şah Təhmasın əlinə keçir. O vəziri Heydər xan tərəfindən aldadılaraq Nadiri
məhv etmək istəyir. Bu isə sonda onun öz faciəsinə çevrilir. Hətta Nadirin mirzəsi
Mirzə Mehti xanla olan söhbətlər də onu qəflət yuxusundan ayıltmır. Onu uçurumun kənarına gətirən Heydər xana qulaq asaraq səltənətdən və canından məhrum
olur. Şah təhmas surəti zəif iradəli, hadisələrə dəqiq qiymət verə bilməyən, dostunu
düşmənindən fərqləndirməyə çətinlik çəkən, analitik – sintetik qabiliyyəti məhdud
olan obrazdır. O qərarları düşünməmiş verir və bu qərarların nəticəsi ağır olur.
Tərəddüdlü qərarlar verir, tez – tez fikrini dəyişir. Üçüncü məclisdə hər gəlişdə
Nadir barəsində müxtəlif fikirlərə düşür. Gah onu qəhrəman kimi qəbul edir, gah
dövlətə xəyanətdə suçlayır, gah Nadiri zindana saldırmaq istəyir, gah da sərkərdə
kimi Osmanlı qoşunu ilə döyüşə göndərmək fikrinə düşür. Belə tərəddüdlü hallar
sonda Nadiri ona düşmən olmağa vadar edir. Nadir bütün işlərdə günahların xalq ilə
dövlət, hökmdar arasında pərdə olan, xalqı da, hökmdarı da qaranlıqda saxlayan
vəzirlərdə görür. Nadirin dilindən səslənən ittihamlar bu günlə həmahəng səslənir.
"Bir padşah ki, dövləti və milləti tapşıra biinsaf, bimərifət şəxslərə (baxır Heydər
xana və səsini ucaldır), bir padşah ki, canfişan olan qoşunun və sərkərdənin qədrqiymətini bilməyə (üzünü xanlara) tac və səltənətə layiq deyil. Hərgah istəyirsiniz
vətənimiz hər fəsaddan xali və asudə ola gərəkdir belə padşah səltənətdən xaric
olsun..." (4, 135).
Zəif və tərəddüdlü hala malik olsa da Şah Təhmas obrazı özlüyündə Nərimanovun dünyagörüşü və təfəkkürünün məhsulu kimi qiymətlidir. Belə ki, bu obrazın
misalında ədib göstərməyə çalışmışdır ki, hər bir dövlət başında əyləşən hökmdar
gərəkdir xalqla, millətlə maraqlana, onun qayğısına qala, xalqın ah və nalələrini
şaha alqış kimi təqdim edən vəzirlərə inanmaya, yoxsa həmin xalq bu istibadı bir
quldurun əliylə də olsa yıxacaq. Əsərdə N.Nərimanovun verdiyi qəribə təzad ondan
ibarətdir ki, Şah Təhmas saraydakı intriqaların, vəliəhdlər arası savaşın qurbanı yox,
öz despotizminin, xalqa inamsızlığının qurbanı olur.
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Nadir şah obrazı müəllifin ən qüvvətli xarakterə malik, mürəkkəb və ziddiyyətli obrazlarından biridir. Belə ki, N.Nərimanov Nadir obrazı ilə öz arzu və istəklərini duyanlara çatdırmaq istəmişdir: bütöv vətən, azad və firavan xalq, təhsil almış
insanların qurduğu cəmiyyət, dini ayrı – seçkiliyə son, təriqət parçalanmasını aradan
qaldıraraq milli məfkurəyə xidmətə cəlb etmək, xalqı soyan axund və mollaların
qarşısını almaq, millətin tərəqqisinə və ayılmasına xidmət, dövlətin idarə olunması
məsələləri.
Doğrudur Nadir əsilzadə şah deyil. Onun atası və özü quldurluqla məşğul
olub. Nadir hakimiyyətə çevriliş yolu ilə gəlir. Özü ilə saraya yeni qaydalar və
mütərəqqi ideyalar gətirir. Bu ideyalarla idarə olunan dövlət qurmağa çalışır. İrəliləyişlər də əldə edir. Nadir öz ağlına, hökmdarlıq qüdrətinə güvəndiyi üçün onu əhatə
edən saray mühitini və onu əhatə edən xain əyanları düzgün qiymətləndirə bilmir.
Və mürtəce qüvvələr onu məhv edir. Bu məhvin də səbəbi bəzi qərarların tələsik və
düzgün olmadan verilməsi oldu. Hansı ki, özü Şah Təhmasla dialoqda onu tələsik
qərarlar verməkdə ittiham edirdi. Bütün bəlaları dini xurafatda görən Nadir dövlətin
tərəqqisinə mane olan səbəbləri göstərəndə bunun birinci səbəbkarının mollalar
olduğunu söyləyir. " ... Bir dövlət ki, mollalar ixtiyarında yaşadı, ol dövlətdə tərəqqi
olmaz... Çünki bir neçə səbəblərə görə molla qismi həmişə çalışar ki, xalq qaranlıqda yaşasın..." (4, 142). Əşrəf bəy də (N.Vəzirov "Yağışdan çıxdıq, yağmura
düşdük") Mollalar bizim axırımızı yеtirdilər... (6, 139) deyərək haray çəkir.
Nadir vəzirlərin, ətrafda olan xanların yanlış fikirlərinə qulaq asmamağı hər
zaman təbliğ etsə də özü də onların felinə düşür və oğlu Rzaqulu xanın gözlərinin
çıxarılmasını əmr edir. Nadir surəti gəlişdən gəlişə, pərdədən pərdəyə tərəqqi edən,
yüksələn bir obraz təsiri bağışlayır. Adi quldurluqdan məmləkətin şahı səviyyəsinə
yüksəlməyə müvəffəq olur. Əvvəl xalqın qayğısına qalan, onu çətinlikdən qurtaran
şah mürtəce despotizmin təsiri altına düşür və təkəbbürlü, mənəmlik hissi ilə yaşayan qəddar bir dövlət başçısına çevrilir. Düşdüyü mühit – şah sarayı onun xarakterini tamam dəyişir. Buna görə də irəli sürdüyü mütərəqqi ideyalar yarımçıq qalır.
Əslində "Nadirin faciəsi onun şahlığı ilə başlayır." (3, 66).
Amma Nadir obrazında da daxili mühit təlatümlüdür. Belə ki, o da düşdüyü
situasiyanı tam qiymətləndirə bilmir. Nadirin də həyatı Ağa Məhəmməd şah Qacarın həyatı ilə eyniyyət təşkil edir. (Ə.Haqverdiyev "Ağa Məhəmməd şah Qacar"
1907). Hər iki faciənin son səhnəsində narazı xanlar və keşikçilərin şahları qətlə
yetirmələri təsvir olunub. Müəllif maraqlı bir məqama toxunmuşdur. Nadir öz oğlu
Rzaqulu xanın gözlərinin çıxarılması əmrini verəndə Rzaqulu xan ona belə cavab
verir. " Rzaqulu xan. Şah baba! Mənim gözlərimin qiyməti heç, amma İranı
gözsüz qoyursan.... Aparın məni! Padşahın buyuruğuna əməl ediniz... " (4, 148).
Bu tərəqqipərvər ziyalının Rzaqulu xanın sözləri ilə bəşəriyyətə çatdırmaq istədikləri fikirlərin kluminasiya nöqtəsidir. Əgər bir dövləti yalançı, ikiüzlü, xəyanətkar
şəxslər idarə edirsə deməli, həmin dövlət, cəmiyyət öz ziyasından məhrum olmuş
göz kimidir.
"Nadir şah" faciəsinin Azərbaycan ədəbiyyatına təsirini Məmməd Cəfər çox
aydın xarakterizə etmişdir. " N.Nərimanov "Nadir şah" faciəsilə"Azərbaycan
dramaturgiyasına Puşkin, Şekspir ənənələrini, "Boris Qodunov" üslubunu gətirmişdir". (4, 11). Nərimanov bu əsərlə despotizmə, ədalətsizliyə qarşı mübarizənin bir
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növ metodologiasın işləyib hazırlamış və gələcək hadisələrin inqilabi dəyişikliklərlə
həyata keçirilməsi üçün əsasnamə tərtib etmişdir.
Əmir Qasımlı yazır ki, "... N.Nərimanovun məzmunlu həyatı və çoxcəhətli
xidmətləri, təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmayaraq bir sıra türk xalqlarının da
ədəbi-mədəni tərəqqisi yoluna işıq salmışdır. "Nadir şah" tarixi faciəsi bu xalqları
Şərq despotizminə və onun taxt- tac hakimiyyətinə qarşı mübarizəyə səsləmişdir".
(2, 2).
Əsərin son səhnəsində yaralı Nadirin öz kor balasını qucaqlayaraq ölməsi
bizə tarixdən İvan Qroznının öz kor övladı ilə qucaqlaşmasını xatırladır.
Hər hansı bir bədii əsəri təhlil etdikdə tədqiqatçı sözün estetik yaddaşına
"enmək" bacarığına malik olmalıdır. Müəllifin sətiraltı ifadələrini aşkarlamaq, onu
oxucuların diqqətinə çatdırmaq, gələcəkdə araşdırmaçılara istiqamət vermək
tədqiqatçıdan böyük ustalıq tələb edir. Bizim gəldiyimiz qənaət belədir ki,
N.Nərimanovun yaradıcılığı ali bir məqsədə - cəmiyyətin saflaşmasına, cəhalətin və
avamlığın aradan qaldırılmasına, milli əxlaqi dəyərlərin qorunmasına – xidmət edir.
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Кенуль Гейдарова
Светские образы в трагедии "Надир шах" Н.Нариманова
Резюме
В этой статье исследуется трагедия "Надир шах", которая занимает
значительное место в творчестве Н.Нариманова. Образы Шах Тахмас и Надир
шаха как примеры аристократизма были вовлечены в исследование. Художественный образ Надира, который был исторической личностью, был анализирован и получены важные результаты. Автор делает замечания про внутреннюю сущность и политическую мысль Надира.
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Khonul Heydarova
Aristocratic character’s in N.Narimanov’s tragedy "Nadir shah"
Summary
The tragedy "Nadir shah" which occupier a important place in N.Narimanov’s activity is searched in the article. Shah Tahmas and Nadir shah who were
exemplar of noblemen were involved in research. The character of Nadir who was a
historical personality was analyzed with important results. Intense values and political opinion of Nadir’s character was commented by the author.
Rəyçi: Fil.e.d. prof. Qara Namazov
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TƏFƏKKÜR- CAHANDAR AĞA OBRAZINDA...
Açar sözlər: etnik, xalq ruhu, xarakter,tarixilik, təfəkkür.
Kлючевое слово: этнический, дух народа, характер, историчность,
мышление
Key words: ethnic, the spirit of the people, character, historicity, thinking.
İsmayıl Şıxlı dedikdə şəxsiyyət və yaradıcılığı xalqımızın keçmişini, müasir
həyatını, keşmişi ilə indisi arasında qırılmaz daxili mənəvi əlaqəsini təcəssüm
etdirən istedadlı bir sənətkar, müdrik insan, həqiqi ziyalı vətəndaş göz önündə
canlanır.İ.Şıxlı cəmi 76 il yaşadı.Adi insan üçün bu , az ömür tarixi deyil, lakin
İ.Şıxlı kimi ürəyi dolu, arzu ümidləri böyük, duygu və düşüncələri işıqlı olan
müdrik insan, yaradıcı şəxsiyyət üçün isə əsla bəs edə bilməzdi. Ölümündən sonra
da istedadlı yazıçı nəcib əməlləri, yaradıcılıq və ictimai-siyasi uğurlari ilə yaddaşlara həkk olundu, ürəklərdə məskunlaşdı, xatirələrdə qaldı və deməli əbədiyyət –
ölməzlik qazandı. Ondan yadigar qalan təkcə əziz xatirəsi olmadı. Zəngin yaradıcılığı ilə yanaşı Azərbaycan romanının şah əsəri olan “Dəli Kür” romanı qaldı.
“Dəli Kür” – hər sətrini məftunluqla oxuduğum, hər səhifəsini hərisliklə bitirdiyim, qalın cildli bir roman. Yazıçı on illik zəhmətindən sonra oxucularını
sevindirdi, dəyərli bir əsər yazdı. Güclü xarakterik cəhətləri ilə bir-birindən seçilən
obrazlar, hadisələrdəki inandırıcılıq və təbiilik, təsvirlərdəki liriklik və reallıq, dərin psixologizm yazıçının yüksək sənətkarlıq mövqeyində dayandığını göstərən
cəhətlərdir. Romanda ən kiçik təfərrüfatlar belə yazıçı süzgəcindən keçirildikdən ,
yüz ölçüb, bir biçildikdən sonra qələmə alınmışdır.Bu roman yazıçını daha da ucaltdi, zirvələrə qaldırdı.Yazıçı Cahandar ağa obrazı ilə sanki sübut etdi ki, qəhrəmanlığın zamanı yoxdur, sadəcə təzahür məqamı var. Bəs romanı bu qədər oxunaqlı və
dəyərli edən nə idi ki, hər dəfə oxuduqca oxucunu öz əsarətində saxlamğı bacarır?
Bu yerdə ilk olaraq yazıçının tarixə olan münasibətini və əsrlər boyu xalqın
təfəkküründən, ruhundan süzülüb gələn etnik təfəkkürü nəzərə almaq lazımdır. Bu
anda Belinskinin sözlərini xatirladim” Biz keçmişi sorğu-suala tutub danışdırırıq ki,
bizim hal hazırımızı izah etsin, gələcəyimiz barədə bir söz desin”. Yaxud da xalqın
qədim hikmətində deyildiyi kimi “keçmişdə yanıb getmiş külü yox, odu-alovu axtararlar.” Yazıçı məhz öz zəmanəsində cərəyan edən hadisələrin ictimai-tarixi köklərini axtarmaq, araşdırmaq üçün keçmişə müraciət edir.
Müasir tarixi mərhələdə milli mənəvi-əxlaqi sərvət və dəyərlərimizi xeyli
dərəcədə itirmək təhlükəsi getdikcə açıq-aşkar hiss olunur. Şübhəsiz, torpağına,
xalqına, keçmişinə bağlı olan yazıçılar, ziyalılar bu cəhəti həssaslıqla duyur və milli
tarixlərinə, əbədi-mənəvi sərvətlərinə müraciət edib yeni dünyanın verdiklərini milli
zəmin üzərində qurmağa səy göstərirlər. Görünür İ.Şıxlını da müasir həyatdan tarixi
keçmişə üz tutmağa sövq edən, onillik gərgin zəhmətin, narahat axtarış və tapıntı398
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ların bəhrəsi kimi “Dəli Kür”ü yazmağa çəkən başlıca səbəb və amilləri burada
axtarmaq lazımdır.
Yazıçının tarixə nəyə görə müraciət etməsi barədə düşüncələrini İ.Şıxlı belə
aydınlaşdırır: “Mənim fikrimcə, bunun iki səbəbi var: birinci yazıçı müasir həyatda
mövzu tapa bilmir, ikinci bu günu daha yaxşı görmək , dərk etmək üçün tarixə əl
atır, tarixdə bu günün kökünü axtarır, hansı özül üzərində dayandığını göstərməyə
çalışır”. Göründüyü kimi, əsl yazıçı hansı dövrə müraciət edirsə etsin yaşadığı cəmiyyətin, zəmanənin bədii-estetik və ictimai idealları mövqeyindən çıxış edir, tarix
onun üçün məqsəd deyil, vasitə olur. İ.Şıxlının yaradıcılığının şah əsəri olan “Dəli
Kür” ü ədəbiyyatımıza bəxş etməklə yazıçı xalqın özünü, tarixini gətirdi nəsrimizə.
Roman XIX əsrdə tarixi qanunauyğunluqların Azərbaycan xalqının həyatına daxil
olma prosesini, adamların yaşayışında , mənəviyyatında əmələ gətirdiyi dəyişiklikləri göstərən bir əsərdir.
“Dəli Kür” təkcə müəllifin yaradıcılığında deyil, bütövlükdə milli bədii
nəsrimizdə görkəmli nailliyyət , mühüm hadisə sayılır. Bu roman sadəcə əsər deyil,
ruhumuza, şüurumuza, əsrlərin süzgəcindən süzülüb gələn adət-ənənələrimizə ,
milli xarakterimizə qayıdışdır. Romanın əks etdirdiyi həyat materialı əsasında xalqımızın bir çox tarixi milli xüsusiyyətləri , mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri nəzərdən keçirilir, saf kökə qayıdış, sağlam ənənəyə, zəngin folklora bağlılıq, yazıçı ideyaları ,
milli xarakter və milli psixologiya ətrafında söhbət açmağa, mülahizələr yürütməyə
imkan verir. Məhz bu məziyyətlərinə görə roman haqqında bəzən tutarlı söz demək,
yektil qənaətə gəlmək çətindir. Bu roman İ,Şıxlının vətən torpağını necə böyük
məhəbbətlə sevdiyini, ana təbiətə nə qədər dərindən bələd olduğunu , onu
incəliklərinə qədər necə həssaslıqla duyduğunu və yaşadığını nümayiş etdirir.
Fikrimcə, milli kolorit əlamətlərini nəzərə alaraq, demək olar ki, Azərbaycan bədii
nəsrində “Dəli Kür”lə yarışan ikinci bir əsər tapmaq çətindir.
Romanda təsvir olunan hadisələr və qəhramanlar uzun müddət yaddaşlardan
silinmir, hər dəfə yada düşdükcə eyni psixoloji sarsıntını, həyəcanı keçirirsən. Cahandar ağa-Zərnigar xanım, Cahandar ağa –Mələk , Cahandar ağa- Şamxal, ƏşrəfSalatın-Şahnigar , Cahandar ağa- Allahyar xətləri bütün əsər boyu oxucunu
intizarda saxlayır, onların mürəkkəb psixoloji sarsıntılarını, mənəvi əzablarını bütün
incəlikləri ilə sərgiləyir. Təbii ki, bütün bu çarpaşıqların, ziddiyyətlərin mərkəzində
heç şübhəsiz ki, Cahandar ağa obrazı durur. Cahandar ağa məhz bu xətlər, motivlər,
başqa əlaqə -münasibətlər zəminində bəddi bütövlük qazanır.
Cahandar ağa dövrünün, mühitinin əxlaqi görüşlərinə , dədə-baba qaydalarına
son dərəcə bağlı olan, onların doğruluğuna bütün varlığı ilə inanan real bir obazdır.
Ona elə gəlir ki, bu qayda, norma, anlamlar müqəddəs və toxunulmazdır, onları
dəyişmək, başqaları ilə əvəz etmək olmaz. Yazıçı Cahandar ağanı bir xətli obraz
kimi təkcə ailə-məişət planında deyil, əsrin müəyyən sosial-tarixi həqiqətləri
işığında da əks etdirir. Cahandar ağa bir çox hadisələrin canlı şahidi, yaxın
iştirakçısı olsa da, müxtəlif çətinliklərlə tez-tez üzləşsə də, ruhdan düşüb özünü
itirmir, həmişə çevik mövqe tutmağa, düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxış yolu
axtarmağa can atır. Cahandar ağa Göytəpə kəndində ən varlı, nüfuzlu, sözü keçən ,
hec kəsə boyun əyməyən sərbəst təbiətli, hökümətin yeni quruluş ilə barışmaq
istəməyən qorxmaz ruhlu bir şəxsiyyətdir, tayfa başçısı, el ağsaqqalıdır. Bu cəhət
də maraqlıdır ki, bu qədər hökmlü ata, ağıllı, tədbirli, zirək, zəhmli tayfa başçısı
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kimi görünsə də, həmçinin özünəməxsus həssaslığa, incəliyə və kövrəkliyə malikdir.
Cahandar ağa şəxsiyyətini təsiq etmək üçün heç nədən çəkinmir, sözündə və
hərəkətində həmişə qətiyyətli və ötkəmdir, lakin daş ürəkli, hissiz-duyğusuz, cılız
adam deyil. Obrazın xarakterində müşahidə edilən möhkəmlik-kövrəklik, sərtlikzəiflik, amansızlıq-yumşaqlıq kimi bir çox keyfiyyətlər üzə çıxır və hamısı birlikdə
onun insani təbiətini, xarakterinin bütövlüyünü təmin edir
Sujetin inkişafı boyunca Cahandar ağanın ikili təzadlar içərisində- ətraf mühitlə
özü arasında və öz daxilindəki üzücü ziddiyyətlər içərisində görürük. Lakin o hec bir
halda geri çəkilmir, bütün hallarda özü lazım bildiyi kimi hərəkət edir. Burada diqqəti
çəkən məqamlardan biri də budur ki, o, bir çox inamlı, qətiyyətli hərəkətlərtində
məhz milli adət-ənənəyə söykəndiyi üçün güclü olduğu halda, həmin adət-ənəni
pozduqda belə, özünə qarşı ikrah hissi doğurmur: biz onu ikiüzlü, riyakar hesab
etmirik. Təbii ki, burada müəllifin “yumşaldıcı” təhkiyyəsi də öz rolunu oynayır.
Romanda təsvir olunan hadisələrdən də bəlli olur ki, baş verən proseslər
XIX əsrin ortalarşından axırlarına doğru olan zamanda cərəyan edir. Çar Rusiyası
öz ağalığını gündən-günə möhkəmlətməyə çalışır, bəy və ağaların hüquqlarını məhdudlaşdırır, bu zamana qədər sürdükləri həyata dəyişikliklər etməyə cəhd göstərirlər. Roman boyu da bu dəyişikliklərin izlərini görə bilirik. Bütün həyatını dədə-babalarının adət-ənənəsinə, yaşam şəraitinə uyğunlaşdirmış, onların sahib olduqları
mənəvə və əxlaqi dəyərlərin daşıyıcısı və ötürücüsü ola Cahandar ağa da təbii olaraq bu hadisələrə biganə qala bilmir, dəyişən zamani, yeni qayda-qanunları qəbul
etmir, yeri gəldik də çar kazakları ilə münaqişəyə girməyi belə gözə alır.
Lakin zamanın təbbi axışının, yeni quruluşun gətirmiş olduğu dəyişikliklərin
qarşısında tab getirmek mümkün deyil. Romanın baş qəhrəmanı olan Cahandar ağanın əsas mübarizəsi və faciəsi də məhz bu konteksde izah olunmalıdır.
Cahandar ağa artıq zəmanənin dəyişdiyini hiss edir, lakin, öz mövqeyindən
asanlıqla əl çəkən, hədə-qorxudan ürkən adam deyil. [4, s.5]
Cahandar ağa milli həyatın labüdən dəyişməsini daxilən yaşayan , buna hec
cürə müqavimət göstərə bilməyən və təbii ölümünü yaşayan milli insanın taleyini
əks etdirir. Qəhrəman belə hesab edir ki, əsrlərdən bəri xalqın düşüncəsində möhkəm kök salmış, mənfi adət belə olsa dəyişməz və müqəddərsdir. Buna görə də Cahandar ağanın dünyagörüşü ilə zaman arasında dərin uçurum yaranır. Bu uçurum
sonda qəhrəmanın labüd məğlubiyyətini də, sözsüz ki, qaçılmaz edir. Cahandar ağa
dədə-baba qaydalarının doğruluğuna, müqəddəsliyinə və toxunulmazlığına bütün
varlığı ilə inanır. Məhz bu qaydaların sarsılmazlığı naminə doğma bacısını qətlə yetirir, oğlu Şamxalla küsü saxlayır, pristavla razılaşmır və s. Bəlkə də ənənvi həyat
tərzinə sonsuz inam və sədaqət onun təbiətini hər hansi ikiləşmədən xilas etmiş,
onun xarakterinə heyrətamiz bir bütövlük vermiş, milli psixologiyasını çox qabarıq
nəzərə çarpdırmışdır. Beləliklə, sətr, amansız köhnə dünya onun simasında təkcə
özünün əzəmətli təmsilçisini deyil, həm də mötəbər, tam sədaqətli və qətiyyətli havadarını tapmışdır. Onun bütün narahatlığı və fəaliyyəti dünyagörüşünün,
mühakimələrinin, xasiyyətinin bağlı olduğu sabiq dünyanın təstiqi və təntənəsi,
əbədiliyi naminədi. [2, s.139]
Cahandar ağa Azərbaycan mülkədarının bəlkə də ilk nümayəndəsidir ki, dəyişən zəmanəyə, yeni adət-ənənlərə boyun əymədi. Ondan əvvəlki və sonrakı mül400
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kədarlar çox tez bir zamanda dəyişdilər, başqalaşdılar, çar quluğuna girdilər, amma
Cahandar ağa dəyişmədi. [1. s,231]
Pristavla qarşılaşdıqdan, müstəmləkəçi hökümətin gücünü duyduqdan sonra
Cahandar ağa dədə-baba qaydası ilə dolanmağın, ”at belinde gəzib ağayanalıq elemeyin” artıq mümkün olmayacağını yəqin edir, müstəqillik və sərbəstliyin itirilməsinə dözə bilmir: “ Əvvəllər bu tərəflərə hökümət adamlarından ayda- ildə bir
dəfə hərlənən olmazdı. Amma indi bir şey olam kimi atlı kazaklar tökülüb gəlir.
Belə getsə onlar buraları su yoluna çevirəcək, kəndi ayaq altında qoyacaq və hər işə
qarışacaqlar. Bir az da keçəndən sonra lap kişiliyimizi də əlimizdən alacaqlar.
Pristav həftədə bir gəlib bizi yığacaq, biz də mal kimi gözümüzü döyə-döyə baxacağıq. Yox, bu kişilikdən deyil”. [5, s.263] Göründüyü kimi Cahandar ağa sadəcə vardövlət ,bir parça torpaq itirməkdən yox, dədə-babadan qalma yaşayış tərzinin, böyük-kiçik münasibətlərinin pozulmasından, indiyə qədər sahib olduqları kişilik əxlaqlarının əllərindən alınmasından, nəticədə hərc-mərclik yaranacağından qorxur.
Zaman keçdikcə qəhrəman yaranan uyuşmazlığı daha aydın duyur və hiss
edir. Cahandar ağa artıq bu dünyadaya qarşı mübarizədə məğlub olmuşdur. Bir yandan rusların gəlib onun dədə-baba yurdunda at oynatması, bir yandan da gədə-güdəliyin, namərdliyin çoxalması və ruslarla əlbir olması Cahandar ağanı qəzəb dolu bir
sarsıntı tufanının içinə alır. Bic əyyamı, namərd dünyası onu da min bir fitnəfəsadla mərdlik, igidlik, kişilik taxtından salmağa çalışır.”At sahibinin yüyəni
boşaltdığını hiss edib Acığırla sahilə endi. Cilovu dartıb suya girdi. Cahandar ağa
ona mane olmadı. Doyunca şorultu ilə su içməsinə imkan verdi. Özü də papiros eşib
yandırdı.Yenə mahnıya qulaq asdı:
Belə zaman hara, qoc igid hara?
Mərdləri çəkirlər namərdlər dara.
Baş əyir laçınlar, tərlanlar sara,
Mənmi qocalmışam,ya zəmanəmi?
Onun iri həbəşi dodaqlarında təəssüfqarışıq bir məyusluq duyuldu. Kişi
uşaq kimi dərindən köksünü ötürdü. Mahnının sözlərini astaca təkra etdi: “Mənmi
qocalmışan, ya zəmanəmi?” [5. s, 379-380].
Qeyd etmək lazımdır ki,mahnının məhz axırıncı misrasını Cahandar ağa heç
də boş yerə təkrarlamır. Çünki mövcud mühit, zəmanə ona meydan vermir. Mərdlik, igidlik zamanının , bahadırlıq, kişilik dövrünün öz yerini namərdlik, biclik, əyrilik əyyamına verməsi onun gözündə təkcə özünə yox, həm də dünyanı, zamanı qocaldıb. Buna görə də “mənmi qocalmışam, ya zəmanəmi”- fəlsəfi sualını təkrarlamaqla Cahandar ağa öz varlığında , ruhunda yaşatdığı hisslərə mövcud cəmiyyətdə
nə üçün yer olmamasınının cavabını axtarır.
”Hər cür insani hissdən məhrun edilmiş bir müqəvva olmayan”, canlı bir
insan –Cahandar ağa obrazı bizim nəsrimizə sözün əsl mənasında milli xarakter
kimi həkk olundu. Bu belə də olmali idi .Çünki romanın mövzusu xalqdan, onun
yaşayışından, milli mənəvi dəyərlərindən, etnik təfəkküründən gəlirdi. Cahandar
ağanın bir milli xarakter kimi əsas xüsusiyyəti təkcə ailədə, namus-qeyrət
çərşivəsində deyil, ondan kənarda da meydana çıxır. O, hiss edir ki, dövran dəyişir,
igidlik, mərdlik kimi xüsusiyyətlər tədricən aradan çıxır, lakin yenə də qürürundan
dönmür .Zəmanə dəyişir, Cahandar ağa isə dəyişmir. Bəs bu paradoksun səbəbi nədir, onun kökləri haradan gəlir?
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Bu obrazın məhz İ.Şıxlı tərəfindən yaradılması Nizami Cəfərovun sözləri ilə
desək, onun əsl “tipoloqiya”sını müəyyənləşdirir. Həmin obrazı hər hansı yazıçının
yox, məhz İ.Şıxlının tərəfindən yaradılması təbiidir. Çünki yazıçı bu obrazdaCahandar ağada hər şeydən əvvəl, hətta onun prototipindən də əvvəl özünü
görürüdü, öz şəxsiyyətini ifadə edirdi. Cahandar ağa bir xarakter olmaq etibarilə
XİX əsr üçün nə qədər tipik idisə, XX əsr üçün də bir o qədər tipik idi. O, xalq
ruhunun , etnik təfəkkürünün mücəssəməsi olaraq mürəkkəb tarixi şəraitdə təzahür
edib milləti öz kökünə bağlamaq missiyasını yerinə yetirirdi. Əsərdə Cahadar ağa
kimi əsl Azərbaycan kişisinin obrazını yaratmaqla , İ.Şıxlı obrazlı desək, Kürün
sahillərində qərar tutan qədim bir elin hadisələrini, həyati yaşantılarını canlandırır.
Bu əsərdə cərəyan edən hadisələrə İ.Şıxlı bir növ indi bir qədər bizlərdə zəifləyən,
öləziyən qeyrət hisslərinin, vətənə bağlılıq ruhunun qüvvətlənməsinə yeni bir cığır
açmış olur. Bu cığır bədiilikdən daha çox, özündə real həyatın yaşantılarını, iztirablarını əks etrimişdir.
Bu əsərdə yazıçı sanki qarşısına belə bir məqsəd qoyur: xalqımızın keçdiyi
yolun bir lövhəsini, bir mərhələsini , babalarımızın təfəkkür və düşüncə tərzini və
bunun yaratdığı əxlaqı prinsipləri, kişilik aləminin , yeni bir ictimai formasiyanın
nəfəsi ilə üz-üzə gəldikdə düçar olduğu faciəli tənəzzülü verməklə onu öz tarixi ilə
üzləşməyə səsləyir.
Dərindən düşünərkən Cahandar ağanın faciəvi şəxsiyyət olduğunu, əsər boyu
kef damaq çəkməkdən çox, ruhi – mənəvi izdirablar içərisində yaşadığının şahidi
oluruq. Bu tragigliyin səbəbi təkcə qəhrəmanın təkliyində deyil, yuxarıda da qeyd
olunduğu kimi onun tarixi zamanla ayaqlaşa bilməməsindədir. Əsərin sonunda isə
qəhrəmani ölumu ilə həm özünü təstiq etdi, həm də mənəvi əzmi, milli ruhun
ölməzliyini. Cahandar ağa obrazı öz spesifik xarakteri ilə ədəbiyyatımıza gəldiyi
andan etibarən yaddaşlarda dərin iz saldı, həm daxili ziddiyyləri , həm də xarici
görünüşü ilə əzəmətli insan heykəlini gözlər önündə canlandırdı .
Mövzunun xalqdan gəlməsi, Cahandar ağa obrazında bütün etnik təfəkkürün
öz təzahürünü tapması onu dəyişməyə qoymadı .Dədə-babalarımızdan gələn genetik
kodlar Cahandar ağanı zamana, dövrə, mühitə qarşı qoydu, yeni adət -ənənələrə
boyun əyməməyə çağırdı, onun polad kimi iradəsini sındırmadı. Bu obraz sanki
xalqın yaddaşından yavaş-yavaş unudulmağa başlayan etnik təfəkkürü oyatmağa
başladı, onun hardan gəlib, hara getdiyini göstərmətə çalışdı. Müasir dövrümüzdə
milli hisslərin, xalq ruhunun , etnik təfəkkürün aşındığı bir zamanda Cahandar ağa
obrazı sanki özünüdərk kredosuna çevrilir. Milli-ictimai təfəkkürün rezonansını
yaratmağı qarşısına məqsəd qoyur. Və “Dəli Kür” ün qəhrəmanı Cahandar ağa öz
böyük şəxsiyyətini təstiq etmək üçün təkcə İ.Şıxlıya yox, bütün Azərbaycan
xalqına lazım olur.
Nəticə olaraq, Azərbaycan romanının ən dəyərli və ən kamil nümunələrindən
biri olan “Dəli Kür” hadisələrin cərəyan etdiyi dövr haqqında , xalqımızın milli
xarakteri , ictimai-mənəvi varlığı barədə ədəbiyyatımızda və həyatımızda yeni
səhifə açmış oldu. Nizami Cəfərovun dediyi kimi Cahandar ağa kimi kişilər bu gun
bizə dünənkindən daha çox lazımdır, çünki biz bu gun özümüzü dərk etməyə
dünəndən daha çox ehtiyac hiss edirik. Sabah isə bu günkündən də böyük ehtiyac
hiss edəcəyik
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Ш.Ахмедова
Переменная постоянной времени этнических когнитивно-белое
изображение Джахандар
Резюме
Имеющий своеобразную роль в развитии и качественном обновлении
азербайджанской прозы ,богатый и многогранный творческий путь И.Шихлы
отличался народным духом и национальным характером во всех этапах и
моментах. Выступающая главным ,решающим фактором в завоеванных
творческих успехах выдающегося литератора глубокая привязанность с
народными предпосылками и национальными ценностями ,является
реальностью, усматриваемой с первого взгляда. В этой статье ,являющийся
великим монументом искусства писательского пера –романа «Дели Кюр» еще
раз освещен великий характер главного героя Джахандара ага-его крепкая
воля и неизменная личность подчеркнуты внoв.
.
SH.Axmedova
Variable time constant of ethnic cognitive-white image of Jahandar
Summery
Rich and multisided literary activities of I. Shixli who has distinctive role in
the development and renovation of Azerbaijani fiction always differs with its public
spirit, national character in all stages and moments. Introducing of an outstanding
writer’s deep-rooted adherence to the nation, national values as one of the decisive
factors that gained successes in the fiction is a significant reality felt at first glance.
In this article the splendid figure of Cahandar aga the main character of outstanding work of art – “Deli Kur” was highlighted, his strong will and invariable
personality was emphasized once more.
Rəyçi prof . Akif Hüseynov
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Goncha-hajiyeva@rambler.ru
TAPŞIRIQ ƏSASLI YANAŞMADAN İSTIFADƏ EDƏRƏK
TƏLƏBƏLƏRİN ŞİFAHİ NITQ ÜNSİYYƏTİNIN İNKIŞAF ETDİRİLMƏSİ
YOLLARI
Açar sözlər: tapşırıq, şifahi nitq ünsiyyəti, effektivlik, kommunikativ.
Key words: task, oral speech communication, efficiency, communicative.
Ключевые слова: упражнение, устное речевое общение, эффективность,
коммуникативный.
Müasir dövrdə xarici dillərin öyrənilməsi və tədrisi məsələsi cəmiyyətin sosial sifarişinə çevrilmişdir. İndi təhsilin müasir həyatla əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi prinsipi, xarici dil təlimində praktik (kommunikativ) məqsədin ön
plana çəkilməsini tələb edir.
Dilə praktik yiyələnmə öyrənilən xarici dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə
etməyi nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, ünsiyyət nitq fəaliyyətinin müxtəlif
növləri (eşidib-anlama, danışma, oxu və yazı) vasitəsilə yaradılır. Unutmaq olmaz
ki, xarici dil dərslərində təlimin tələbə qarşısında qoyduğu əsas vəzifə şifahi və yazılı nitq vərdişlərinə yiyələnmək, yəni həm şifahi (akustik) və həm də yazılı (qrafik)
yolla qarşılıqlı bir-birini başa düşmək bacarıq və vərdişləri qazanmaqdır. Bu
məqsədləri lazımınca həyata keçirmək üçün, dil tədrisi metodikasının istiqamətini
şifahi nitqə yönəltmək lazımdır. Tələbələrin şifahi nitqinin inkişafı çətin bir
psixoloji prosesdir. Belə ki, tələbələrə ingilis dilini tədris etmək, onlara çoxlu sayda
sözlər öyrətməklə, onların söz ehtiyatını artırmaq, hələ onların şifahi nitqinin inkişaf
etməsi demək deyildir. İlk növbədə tələbədə şifahi nitq bacarıq və vərdişləri yaradılmalıdır.
Şifahi nitq məsələsi ingilis dilinin tədrisində ən çətin və metodikası ən mübahisəli məsələlərdən biridir. Proqramda göstərilən və qarşıya qoyulan məqsədləri yerinə yetirmək üçün dil tədrisi metodikasının istiqamətini şifahi nitqə yönəltmək
lazımdır. İlkin mərhələdə müəllimlərdən tələb olunur ki, tələbələrdə oturub işləmə
qabiliyyətini, müəllimi və tələbə yoldaşlarını dinləmə, onların nitqinə diqqətli olma,
bir iş üsulundan digərinə keçmə bacarıq və vərdişlərini yarada bilsinlər. Bu məqsədə nail olmaq üçün hər şeydən əvvəl tələbələrin lüğət ehtiyatını müntəzəm olaraq və
ardıcıl şəkildə genişləndirmək, şifahi nitq bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirmək
tələb olunur. Tələbələrin öyrənmiş olduqları sözləri, ifadələri oxu, yazı, şifahi
söhbətlərdən istifadə edərək elə möhkəmləndirmək lazımdır ki, onlar istənilən vaxt
onlardan (sözlər, ifadələr) nitq prosesində çətinlik çəkmədən istifadə edə bilsinlər.
Şifahi nitqə yiyələnmək üçün yalnız sözləri bilmək kifayət deyil, tələbə öyrəndiyi
sözlərdən məharətlə istifadə edib cümlə qurmağı və bu sözləri cümlələrdə
əlaqələndirməyi də bacarmalıdır. Təcrübə göstərir ki, çox vaxt tələbələr geniş söz
ehtiyatına malik olmalarına baxmayaraq öz fikirlərini xarici dildə sərbəst ifadə edə
bilmirlər; ya həmin sözləri düzgün tələffüz etmir, ya da onlardan cümlə qurmağa
çətinlik çəkirlər. Elə buna görədir ki, tələbələri şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinə
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möhkəm yiyələndirmək üçün elə tədrisin ilkin mərhələsindən onlara fonetika, lüğət
və qrammatika sahəsində verilən biliklər praktik məqsədə yönəldilməli şifahi nitq
bacarıq və vərdişlərinə çevrilməlidir. Müəllimlər yuxarıda göstərilənlərə həm
məşğələ, həm də məşğələlərdən kənar işlərin icrası zamanı nail ola bilər.
Şifahi nitq ünsiyyəti eyni zamanda nə demək istədiyini və dediyini başa
düşməyi tələb edən ritorik bacarıqdır. Şifahi nitq ünsiyyətinin bir sıra elementləri
mövcuddur ki, şifahi nitq ünsiyyəti bacarığına yiyələn tələbə həmin elementlərdən
xəbərdar olmaqla onlardan məqsədyönlü şəkildə istifadə edə bilər. Ünsiyyət zamanı
istifadə edilən dildən başqa effektiv ünsiyyət saxlamaq üçün tələbənin öyrənəcəyi
bir neçə başqa keyfiyyətlər də mövcuddur. Bu keyfiyyətlərə auditoriyanın başa
düşülməsi, auditoriyaya uyğunlaşmaq, bədən hərəkətləri, aktiv və refleksiv dinləmə,
dəqiqlik, müxtəsərlik və s. daxil edilir. Bakalavr səviyyəsində tələbələr dilin
əsaslarına artıq yiyələnmiş olurlar. Bu səviyyədə müəllimdən tələb edilən əsas tələb
tələbələrə yalnız danışıq bacarıqlarını deyil, eyni zamanda ünsiyyət saxlamaq
bacarıqlarının öyrədilməsidir. Bu məqsədlə müəllim tələbələrin ehtiyaclarından xəbərdar olmalıdır. Buna isə tələbələrin auditoriya şəraitində bir sıra tapşırıqların yerinə yetirməsi nəticəsində nail olmaq olar. Elə buna görə də tapşırıq əsaslı yanaşma
bu bacarıqların öyrədilməsi və öyrənilməsi prosesində müvafiq yanaşmalarından biri hesab oluna bilər. Beləliklə, tapşırıqlara əsaslanan yanaşmanın şifahi nitq ünsiyyətinin öyrədilməsinə necə tətbiq edildiyini birlikdə şərh edək.
Tapşırıq əsaslı proqram son iki onillik ərzində dilin funksional təsvirlərinə və
kommunikativ dil öyrətmə metoduna yaranan maraq nəticəsində bir çox
tədqiqatçıların və tədris proqramı tərtibatçılarının diqqətini cəlb etmişdir. Hər halda,
tapşırıq əsaslı nəzəriyyə başlığı altında bir sıra yanaşmalar məs. “prosedural proqram”, “proseslər proqramı”, “tapşırıq əsaslı dilin öyrədilməsi” və s. mövcud olmuşdur. Daha fundamental səviyyədə “tapşırıq” termini mürəkkəb bir anlayış kimi qəbul edilmiş və müxtəlif, tənqidi, nəzəri və pedoqoji cəhətdən təhlil edilmişdir.
1980-cı ilin ortalarından tapşırıq əsaslı dilin öyrədilməsi və öyrənilməsi sahəsində böyük inkişaf müşahidə edilmişdir. Bu maraq “tapşırıq” terminin vacibliyinin
necə böyük əhəmiyyət daşıdığının ikinci dilin öyrədilməsi üzrə tədqiqatçılar və dil
müəllimlərin tərəfindən anlanılmasından yaranmışdır. “Tapşırıq” termini iki mənada - tədqiqat üçün tələbələrin özlərinin təklif etdiyi nümunələr və dil öyrədilməsi
prosesinin məzmununu və metodologiyasını təşkil edən əsas vasitə kimi başa düşülür.
M. Bygate, P. Skehan və M. Svan tapşırıq sözünün mənasını konteksdən asılı
olaraq izah etməyə çalışmışlar. Tapşırıq “iş planı” kimi tədqiqat işinin aparılması və
ya dilin öyrədilməsi üçün materialların formasını götürür. “İş planı” dedikdə buraya
daxildir: (1) daxil edilənlər: (tələbələrin istifadə edəcəkləri məlumatlar) və (2) tələbələrin nail olacağı nəticələrlə bağlı olan bir sıra təlimatlar (1.18).
H. Widdowson “çalışma” və “tapşırıq” terminlərinin bir-birindən fərqləndiyini qeyd edir. Mənalarına, məqsədlərinə və nəticələrinə görə onlar müxtəlif istiqamətdə inkişaf edirlər. Çalışma şifahi nitq ünsiyyəti bacarıqlarının öyrənilməsinin ilkin şərti kimi linqvistik bacarıqların inkişaf etdirilməsi ehtiyacına əsaslandığı halda,
tapşırıq linqvistik bacarıqların şifahi nitq ünsiyyəti zamanı inkişaf etdirilməsi
nəzəriyyəsinə əsaslanır (5.328).
405

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Tapşırıq əsaslı dil öyrədilməsi prosesinin bir sıra məqsədləri vardır. J. Willis
bu istiqamətdə səkkiz məqsəd müəyyən etmişdir:
1. dil öyrənənlərə bildikləri dil biliklərini sınaqdan keçirmək imkanını
vermək;
2. dil öyrənənlərə qeyri-ixtiyarı ünsiyyət saxlamaq təcrübəsini təmin etmək;
3. dil öyrənənlərə eyni mənaların digərləri tərəfindən necə ifadə edildiyi
imkanını vermək;
4. dil öyrənənlərə növbə ilə danışmaq imkanını vermək;
5. dil öyənənlərə dildən məqsədyönlü və kooperativ şəkildə istifadə etmək
imkanı;
6. dil öyrənənlərin bir-iki cümlə ilə məhdudlaşan mühitə deyil, tam ünsiyyət
mühitinə cəlb edilməsi;
7. dil öyrənənlərə kommunikativ strategiyaları təcrübədən keçirmək imkanı
vermək;
8. kommunikativ məqsədlərə çatmaq üçün tələbələrin öz inamını
təkmilləşdirmək imkanı təqdim etmək; (4, 46)
Bu məqsədlər iki ümumi hədəfdə birləşir: kommunikativ effektivlik və ikinci
dilə yiyələnmə. J. Willisin müəyyən etdiyi məqsədlərdə maraq doğuran nüanslardan
biri, bu məqsədlərdən yeddisinin kommunikitav effektivlik, yalnız birinin, yəni
üçüncü məqsədin ikinci dilə yiyələnmə ilə bağlı olması ilə əlaqədardır. Bu onunla
izah olunur ki, dil müəllimləri və öyrədənləri arasında yayılmış belə bil nəzəriyyə
mövcuddur ki, tapşırıq əsaslı yanaşma ilk növbədə yeni linqvistik bacarıqlarla
tanışlıqdan daha çox tələbələrin hədəf dildə danışıq bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir. Bu yanaşma Long, M.Skehan və M.Svan kimi
tədqiqatçıların tapşırıqların dilə yiyələnmə bacarıqlarına necə təsir göstərməsi
nəzəriyyəsi ilə ziddiyyət təşkil edir.
Nəzəri perspektivlər dildən effektiv istifadəyə səbəb olan tapşırıq əsaslı yanaşmanı ikinci dilə yiyələnməyə səbəb olan tapşırıq yanaşmasından fərqləndirilməyi təklif edir. Belə ki, tapşırığın icrasında əldə edilən kommunikativ effektivlik ikinci dilin yiyələnməsinə yardım göstərən interaktiv vəziyyəti yaratmır. Tələbələr tapşırıqları mənaları müəyyən etmədən və ya linqvistik formadan istifadə etmədən yerinə yetirə bilərlər. Belə etməklə tələbələr əsas diqqəti leksikləşdirilmiş sistemə
yönəltmiş olurlar. Eynilə, dildən istifadə etməklə tələbələrdə özünə-inam hissi aşılamaqla kommunikativ bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tapşırıqlar və ya
kommunikativ strategiyaları təcrübədən keçirmək üçün təmin edilən imkanlar
tələbələrin linqvistik bacarıqlarını inkişaf etdirə bilmir. Bu səbəbdən müəllimlər
kommunikativ effektivliyə və ya ikinci dilin öyrədilməsinə yönəlmiş tapşırıqların
seçilməsinə diqqətlə yanaşmalıdırlar.
Danışıq bacarıqlarının öyrədilməsinin ilkin mərhələsində müəllimin əsas
məqsədi istifadəsi zamanı daha çətin olan funksional dil sistemini təqdim etməkdən
ibarətdir. Yeni dildə öz fikirlərini ifadə edən zaman fikirlərini müvafiq olaraq cümlənin necə qurulmasına deyil ifadə etmək istədikləri mənada cəmləşdirmək üçün tələbələri müxtəlif funksiyalarda dil təcrübəsi ilə təmin etmək müəllimlərin əsas vəzifələrinə daxildir. Bunun üçün auditoriya məşğələləri zamanı intensiv sürətdə tapşırıqlar yerinə yetirmək lazımdır. Bu tapşırıqlar maraqlı təşkil olunsa, müxtəlif
oyunlar bu işə cəlb olunsa tələbələr bu tapşırıqları öz istəkləri ilə təkrar-təkrar edə406
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cəklər. Obyektlər, cd-romlarla və ya kasetlərlə müşayiət olan təqdimatlar tələbələrin
fikrini cəlb etməkdə köməklik edəcəkdir. Əsas olaraq tələbələr müəllimlər tərəfindən inandırılmalıdırlar ki, öyrəndikləri və təcrübədən keçirdikləri biliklər ünsiyyətin
əsas hissəsini təşkil edir.
Dil alətindən şifahi nitq ünsiyyətində istifadə etmək üçün bu alətin icra etdiyi
funksiyaları və mexanizmləri başa düşməliyik. M.K. Halliday ana dilinə yiyələnən
tələbələr üçün dilin yerinə yetirdiyi əsas funksiyaları müəyyən etmişdir. Bu
təhlildən ikinci dil bacarıqlarını tələbələrə öyrədən, onları müxtəlif məqsədlər üçün
istifadə edə biləcək alət ilə təmin edən müəllimlər faydalı təlimat kimi istifadə edə
bilərlər. Sadə funksiyalarının mexanizmlərinin başa düşülməsi və onlara yiyələnmə
şifahi nitq ünsiyyətinin öyrədilməsinin ilkin mərhələsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Hallidayın irəli sürdüyü əsas funksiyaların qısa təsviri aşağıda verilmişdir:
1. İnstrumental: “I want” funksiyası. Tələbələr nitq ünsiyyəti zamanı ilk
növbədə öz arzu və istəklərini ifadə etmək ehtiyacını duyurlar. İkinci dilin sadə
cümlə quruluşlarından istifadə etməklə tələbələr bu istəklərini necə ifadə etmələrini
öyrənməlidirlər. “I want,” “I would like,” Would you be so kind,” “Please let me
have,” Could you possibly find me,” və digər ifadələr bu istiqamətdə əsas ifadələr
hesab olunur.
2. Requlyator: “Do as I tell you ” funksiyası. Bu qaydaların, təlimatların, əmr
və təkliflərin dilidir. Bu dilə sadə kommunikativ oyunlar vasitəsilə ilkin kurslarda
yiyələnirlər. Bu funksiyada dildən digər tələbələrin tapşırığı yerinə yetirmək və ya
qrup halda tapşırıqları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.
3. İnteraktiv: “Me and you” funksiyası. Xarici dili öyrənənlər üçün bu
funksiyaya hər bir dildə qəbul edilmiş etiket qaydaları, salamlaşma, sağollaşma,
minnətdarlıq bildirmə, arzuların bildirilməsi, üzr istəmək qaydaları, ümumiyyətlə
ünsiyyət saxladığın şəxslə rahat ünsiyyət saxlamaq bacarığı daxildir. Bu ifadələrin
əksəriyyəti sadə dialoqlar vasitəsilə öyrədilə bilər və auditoriya məşğələləri zamanı
həmin ifadələrdən müntəzəm olaraq istifadə edilməlidir.
4. Şəxsi: “Here I come ” funksiyası. Bu funksiya tələbələri özləri haqqında
danışmağa, düşüncələrini ifadə etməyə, hiss və təcrübələrinin bölüşdürülməsinə
imkan verən humanistik tekniklər vasitəsilə yeni bir istiqamət qazanmışdır.
Gərginliyi və çaşqınlığı aradan qaldırılmasına yönəlmiş ümumi izahatlari ilkin
məşğələlər zamanı təcrübədən keçirilə bilər.
5. Evristik: “Tell me why” funksiyası. Yeni dil öyrənənlər üçün sual
formalarından istifadə problemli məsələlərdən biridir. Əksər məşğələlər zamanı
sualları müəllimlər qoyur və tələbələr suala əsasən müəyyən informasiya verirlər.
Tələbələr kiçik qruplarla işlədikdə, ingilis dilində maraqlı müzakirələr aparmaqla bu
funksiyanı inkişaf etdirə bilərlər. İştirakçılardan çoxlu sualların verilməsini tələb
edən çox saylı kommunikativ oyunlar məşğələlər zamanı asan icra edilir və bu cür
oyunlara məşğələlər zamanı təkrar-təkrar müraciət etmək məqsədəuyğundur.
6. Təxəyyüllü: “Lets pretend” funksiyası. Hipotezə yaratmaq üçün istifadə
edilən dildir. “If I were you,” “Suppose you were that,” “It might be possible,”- bu
cür modellərdən, müxtəlif xəbər şəkilli ifadələrdən istifadə edilir. Bu cür
ifadələrdən istifadə tələbələrdən kreativlik tələb edir.
7. Məlumatlandırıcı: “I have got something to tell you” funksiyası. Nəqlitəsdiq və nəqli-inkar cümlələrin işlədilməsini tələb edir. Əsas diqqət yalnız sadə
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cümlələrin istifadəsinə deyil, eyni zamanda tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin
düzgün qurulmasına və yerində işlədilməsinə verilməlidir. İndiki, keçmiş və
gələcək zamanda olan cümlələrin düzgün yerində işlədilməsi ilkin kurslarda
öyrədilməlidir. (28, 109)
Kommunikasiya aktı fikirlərin tez bir zamanda mübadiləsini tələb etmir.
Danışan müəyyən mənanı ifadə etmək üçün müvafiq elementlərin kombinasiyasını
axtardığından nitq aktı pauzanı tamamlayan tərəddüdlər, şablon ifadələr, sözlərin
təkrarı ilə müşayiət olunur. Buna zidd olaraq, formal danışıq bacarıqlarına
yiyələnən tələbələr məşğələlər zamanı yalnız dəqiq, tərəddüd etmədən tez bir zaman
kəsiyində cavab verməyə can atırlar. Qeyd etməliyik ki, kommunikasiya prosesi
avtomatik həyata keçirilən bir proses deyildir. Bu proses istənilən mənanın
çatdırılması üçün müvafiq konstruksiyanın və sözlərin seçilməsi üçün bir sıra
pauzaların edilməsini tələb edir. Tələbələr bu mərhələdən keçən zaman müəllimlər
səbirli və təmkinli olmalıdırlar. Tələbələrdən tamamilə düzgün qrammatik
formalarının və cümlə quruluşlarının düzəldilməsini, o cümlədən yerində seçilmiş
leksik vahidlərin işlədilməsini tələb etmək olmaz.
Tələbələr şəxsi kommunikasiya prosesində istifadə etdikləri bütün seqmentləri
bədii cəhətdən dolğun qurmağa məcbur deyillər. Bu fikirlərin ifadəsi prosesini
çətinləşdirə bilər. Tələbələr nitqin istifadə edildiyi mühitdən asılı olaraq elementləri
seçirlər. Ümumi istifadə edilən ifadələr (last night, in class, despite everything);
mübtəda-fel birləşmələri (I ll go, he can not); ünsiyyətin şablon ifadələri (would not
you know it! you are welcome) və cümləni başlamaq və sona çatdırmaq üçün
istifadə etdiyimiz (I just wanted to know, by the way; you know) ifadələr məşğələlər
zamanı edilmiş təcrübə vasitəsilə yada salınır.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı
1. Bygate M. Skehan P. and Swain M. editors: Researching pedagogic tasks:
Second language learning, teaching and testing, Marlow, Essex, Longman,258p.
2. Jack Richards. Methodology in language teaching. An anthology of current practice. Edited by J. Richard, W. Renandya. Cambridge University press,
2002, 423 p
3. Jeremy Harmer. The practice of English language teaching. New York,
Longman, 2007, 448 p.
4. Willis J. A framework for task based learning. London: Longman, 1996.
5.
Wilga M.R. Teaching foreign language skills. Second Edition. The University of Chicago. 563 p
6. Widdowson, H.: Skills, abilities and contexts of reality. Annual review of
applied linguistics, 1998, 323-332 p
Developing students' oral speech communication through
task-based learning
Summary
Spoken language is used less confidently by learners, and this has become a
challenge for most teachers. This article discusses the opportunities for the develop408
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ment and improvement of oral speech communication through task-based learning.
Task-based learning is the methodology that was adopted for this research. In TBL
teachers ask the learners to carry out a series of tasks for which they will need to
learn and recycle some specific items of language. Useful tasks were explored
for encouraging oral input so that they could be implemented as part of the habitual work in class.
Разработка устного речевого общения у студентов через
обучение на основе заданий
Резюме
Разговорный язык используется менее уверенно учащимися и это стало
проблемой для большинства учителей. В этой статье обсуждаются возможности для развития и совершенствования устной речевой коммуникации через
обучение на основе заданий. Обучение на основе заданий является методом,
который был принят для данного исследования. В обучении на основе заданий учителя задают учащимся ряд задач, для которых они должны будут учиться и переработать некоторые конкретные элементы языка. Полезные задачи
были исследованы для поощрения устных навыков, так что они могут быть
реализованы в рамках привычной работы в классе.
Rəyçi: prof . Hüseynzadə Gülnar
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ŞAH İSMAYIL XƏTAİ: SİYASİ-POETİK ÖZÜNÜDƏRKİN
QIZILBAŞLIQ MODELİ
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XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi onunla əlamətdardır ki, bu əsrdə
təsəvvüfi ideya Azərbaycan milli düşüncəsinin fövqünə qalxaraq onun milli dövlətçiliyinin qurulmasında əsas rol oynayır. Şah İsmayıl Xətainin qurduğu dövlətdə
qızılbaşlıq ideologiyasına əsaslanan səfəvilik təriqəti Azərbaycan cəmiyyətinin toparlanmasında, vahid milli ideya ətrafında birləşməsində unikal rol oynayır. Dövlət
adamı olmaqla bərabər, gözəl poetik istedada malik olan Xətai ana dilini, ana dilində yaranan ədəbiyyatı milli dövlət quruculuğunun əsas ideoloji prioritetlərindən
birinə çevirməklə təsəvvüfü birbaşa milli ideya ilə qovuşdurur.
Qeyd etməliyik ki, Şah İsmayıl Xətai haqqında Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatının görkəmli siması kimi çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır. Bundan dolayı
xüsusilə son dövrlərin tədqiqatları nəzərə alınmaqla tədqiqatımızın məqsəd və vəzifələrindən irəli gələn əsas məsələyə – təsəvvüfün Azərabaycan ədəbiyyatının
inikişafında Xətai yaradıcılığının nümunəsində oynadığı rolun özünəməxsus
cəhətlərinə toxunacağıq.
Xətai son «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»ndə təsəvvüfi dünyagörüşü baxımından Həllac Mənsur və Nəsimi kimi «ənəlhəq» ideyasına tərəfdar olan panteist kimi
səciyyələndirilmişdir (1, 418). Belə bir bağlılıq İ.Həmidov tərəfindən Nəsimi və
Xətai yaradıcılıqlarındakı Leyli və Məcnun obrazlarının coşğun irfani eşq daşıyıcıları olması səviyyəsində də təsdiq olunmuşdur (2, 91-93).
S.Xavəri yazır ki, qızılbaşlıq Xətainin öz fərdi düşüncə axtarışlarının nəticəsi
kimi onun poezyasına hopmamışdır. İki əsrdən bəri səfəvi şeyxləri tərəfindən
formalaşdırılmış bu ideologiyanı Xətai hazır şəkildə qəbul etmişldir. Hətta ilk uşaqlıq illərindən İsmayılın böyüyüb hansı missiyanı yerinə yeirməli olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Səfəvi şeyxləri xanədanına vərəsəlik etməli olduğunu Xətai özü də
çox gözəl hiss edirdi:
Səfər qıl, dur, oturma, ey Xətai,
Ki, şəhri-Ərdəbildə bir xanədan var (3, 208).
Xətai sıfr Azərbaycan-türk köklü sənətkardır. Hətta «XVI-XVII əsrlərin
Səfəvi müvərrixləri siyasi məqsədlər üzündən hər nə qədər hakim sülaləyə dair
seyidlik şəcərəsi uydursalar da, bütün bunlara baxmayaraq, Səfəvi sülaləsi…
səltənətin sıravi təbəqələri, sadə xalq kütlələri tərəfindən yenə də türk xanədanı
hesab edilməkdə idi» (4, 182). Lakin bizcə, Xətainin və ümumən səfəvilərin
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seyidlik şəcərəsi məsələsinə başqa bir yöndən, təsəvvüfdə əsas olan «silsilə»
məsələsi baxımından yanaşmaq lazımdır.
Hər bir təsəvvüf təriqətinin mənəvi-genealoji əsası olur. Bu silsilə adlanır.
O.Akimuşkinin yazdığı kimi, silsilə «zəncir», «sıra» mənalarında bir söz olub,
təriqətin mənəvi varislik zənciridir. Silsilə – sufi təşkilatında mistik isnad deməkdir.
Bu isnadda bütün əvvəlki mürşid-şeyxlər son nöqtədə Məhəmməd peyğəmbərə gedib çıxan genealoji zəncirin (əhl əs-silsilənin) ara həlqələri olub, silsilənin əsasını
qoyanın mənəvi vəliəhdləri, onun yaratdığı ezoterik sistemin varisləri sayılırlar (5,
208-209). Bu halda ata-babaları etnik türk-oğuz olan Xətainin təriqət silsiləsi
baxımından Məhəmməd peyğəmbərə (s.) bağlanması və bu xətlə seyid sayılması
onun sufi təriqəti silsiləsinin həlqəsi olması baxımından tamamilə təbii sayılmalıdır.
Ə.Qəzai Xətainin poeziyasını ruh və məna baxımından dörd qismdə təsnif edir.
Bu təsnifatda şairin dini-təsəvvüufi, fəlsəfi-irfani görüşləri də öz əksini tapmışdır:
1. Təsəvvüf əqidələrini və irfan məfhumlarını ehtiva edən şeirlər;
2. Sufizm üçün xarakterik olan şeirlər;
3. Hürufilik;
4. Lirik şeirlər
Şah İsmayıl Xətai həm əruz, həm də heca vəznində şeirlər yaratmışdır. Onun
ərəb poetik məxrəci olan əruzda və doğma milli poetik məxrəc olan hecada gözəl
məzmun və formalara malik şeirlər yaratması bu sənətkarın yüksək poetik istedadından soraq verir. Xətai bir oğuz türkü kimi heca vəzninin bağrından qopmuşdur.
Heca onun üçün təkcə uşaqlıqdan böyüdüyü etnik mühitin poetik özünüifadə qəlibi
yox, həm də bütün nəslinin həyat əqidəsinin, uğrunda vuruşduğu milli ideologiyanın poetik forması idi. Digər tərəfdən əruz da onun üçün doğmu idi. Bu doğmalığı yaradan hər cür milli, qövmi fərqləri öz içərisinə alaraq onun fövqünə qalxan
təsəvvüfi-irfani dünyagörüşü idi. Bu dünyagörüşü Xətiainin istər əruzda, istərsə də
hecada yazdığı şeirlərdə bütün özünəməxsusluğu ilə ifadə olunuaraq, bütün hallarda
milli-bəşəri humanizmə xidmət edirdi.
Xətai məzhəbinə görə şiə şairi idi. Lakin şiəlik bir çox tədqiqatçılar tərəfindən
sırf məzhəb kimi başa düşülür. Əslində, şiəlik hərfi mənada Əhli-Beytə, yəni
Məhəmməd peyğəmbərin (s.) Əhli-Beyt olaraq müəyyənləşdirdiyi mənəvi silsiləyə
tərəfdar olmaq deməkdir. Bu da bir çox tədqiqatçıları orta əsr sufi təriqətlərinə və
şairlərinə münasibətdə bəzən dolaşıqlığa salır. Bir sıra hallarda belə hesab edilir ki,
bir sənətkarın sünni məzhəbində olması onun şiəlikdən kənarda olması deməkdir.
Halbuki bir çox sünni məzhəbli təriqətlərdə Əhli-Beyt tərənnüm olunur. Bu
baxımdan, reallıq belədir ki, bir sənətkarın sünni məzhəbində olması onun ƏhliBeytə münasibətinin göstəricisi deyildir. Bir çox sünni məzəbli təriqətlərdə ƏhliBeyt peyğəmbərdən başlanan silsilənin əsas həlqələri kimi qəbul və tərənnüm
olunmuşdur. Bu cəhətdən S.Ə.Hicazinin «on iki imama etiqad edən sünnilərin
İranda meydana gəlməsinin məhz səfəvilərin himməti ilə baş tutmasını»
vurğulaması təsadüfi deyildir (6, 3).
Öz yaradıcılığında Əhli-Beyti Məhəmməd əleyhissəlamın təbliğ etdiyi dinin
əsası sayan səfəvilər üçün islam bir bütöv idi və bu bütövün içində Əhli-Beytin
xüsusi yeri var idi. Çünki Əhli-Beyt peyğəmbərin özünün mənəvi varis olaraq
müəyyənləşdirdiyi ailə demək idi. Bu baxımdan, təriqətlərin genealoji şəcərə
silsilələri Məhəmməd peyğərbərdən (s.) başladığı üçün onların təsəvvüfi dəyərlər
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silsiləsində Əhli-Beytə yaxından, ya uzaqdan da olsa münasibəti bütün hallarda
olmalı idi.
Xətainin poeziyası məna və məzmun baxımından çox zəngindir. Onun
şeirlərində təsəvvüfi dünyagörüşün inikas olunduğu məqamlara nəzər saldıqda
görürük ki, burada Əli kultu xüsusi məqam və məna kəsb edir:
Eylərəm bünyad bəndə əvvəl əz nami-Xuda,
Ol yaratmış sirri-mərdani, Əliyül-mərtəza.
Aciz olma, ey könül, münkir gərəkməz əhli-dil,
Haqq-Taalaya buyruq ilə mur əlində əjdaha.
İyi sultandır ki, yoxdur misli, yə həmta ona,
Kim, onun fərmanidən çıxmaz şəhu miru gəda.
Kim ki, həqqə münkir oldu, qoy cəzasidür onun.
Zərrəcə rəhm etməgil sən ta kim ol halın tuta.
İt rəqiblər tənə edərsə, Xətai, həqqə sal,
Olma qəmgin kim, sənə qılduğini Haqdan tapa (7, 43)
Bu şeirdə səfəvi-qızılbaşlıq ideologiyasının əsas konturları cızılmışdır.
O.Əfəndiyev qızılbaşlar hərəkatının ideoloji məsələlərindən danışarkən göstərir ki,
Xətainin «Divan»ında öz əksini tapmış qızılbaş nəzəriyyəsinə görə, Xəlifə Əli Allahdır və kim bunu qəbul etmirsə, o, kafirdir. Məhəmməd yalnız peyğəmbərdirsə,
Əli «Allahın həqiqətinin təzahürüdür» («məzhəri-həq»dir). İsmayıl özünün Əli və
Fatimədən başlanan «mənşəyi» ilə fəxr edir. O, Əlidə ilahi mahiyyətin başqa şəklə
düşdüyünə inanır. Əvvəlcə o, (İsmayıl) allahla (Əli ilə) bir olmuş, indi isə yenidən
zühur etmişdir. Peyğəmbərin və imamın keyfiyyətləri onun simasında təcəssüm etmişdir. İnsan allahın təcəssümü ola bilər. İsmayıl –insan qiyafəsində olan allahdır
(insan surətinə girmiş tanrıdır). O, bu dünyaya «allahın nuru» (nuri-xoda),
«peyğəmbərlərin möhürü» (ənbiya xətmi), «kamil rəhbər» (mürşüd-i kamil),
«aparıcı imam» (imam-i rahnemə), «mütləq həqiqət» – allah (həqq-i mütləq) kimi
gəlmişdir (8, 47). M.S.Sarıqaya bildirir ki, Şah İsmayıl şeirlərində Həzrət Əli ilə
bağlı rast gəlinən bir başqa təsəvvür özünü Həzrət Əlinin nəslinə nəsəb etməsidir.
O, çoxlu şeirlərində İmam Əli və Əhli-Beyt yolunda olduğunu, Hüseyni və Cəfəri
məzhəbinə mənsub olduğunu açıqca ifadə etmiş və bu yola ram olmayanları, baş
qoymayanları müxtəlif şəkillərdə günahlandırmışdır (9, 272).
A.Əttar göstərir ki, islamdakı şiəliklə səfəvilərin müdafiə etdikləri qızılbaş
şiəliyi arasında bəzi əhəmiyyətləi fərqlər var. Şiəliyin ana mövzusu açıq və inkarolunmaz şəkildə imamətdir… Qızılbaşlıq şiəliyin bir sıra simvolik inanclarını alaraq
mərkəzində əski türk inanclarının islamlaşmış versiyası olan təlimlərin durduğu və
daha çox siyasi məmunlu Ələvi ianacıdır (10, 4-5). F.Bayat yazır ki, qızılbaşların
Şah İsmayılın simasında «Sahib-i əz-Zaman»ı görmələri köçəbə oğuz boylarının
əski ata-baba törəsini yenidən bərpa edəcək, əski inanclara sayğı ilə yanaşacaq,
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iqtisadi durumu köçəbələrin lehinə həll edəcək, əski türk dövlət quruluşuna uyğun
fütuhat ülgüsü təşkil edəcək xilaskar hökmdara inamdan doğmuşdu (11, 45).
Qeyd olunmalıdır ki, İranda hökm sürən Sərbədəran sülaləsi şiəliyin rəsmi
məzhəb olmasına çalışmışsa da, buna müvəvvəq olmamışdır. Teymurun hakimiyyət
dövrü şiəlik üçün çox pis bir dövr olmuşdur. Ancaq səfəvilər şiəliyi rəsmi bir
məzhəb olaraq elan etmiş və bunu şiə olmayanlara zorla qəbul etdirmişlər (12, 79).
Bütün bunlar Xətai yaradıcılığında bu və ya digər poetik obrazlarda təcəssüm
olunmuşdur. Şairə görə, haqq əhli olan kəs öz cismində beytullahı görməlidir:
Ey Həqq əhlisən, sənin cismində beytullahı gör,
Xəncəru əzm eylərsən, lövhində ərşullahı gör.
«Adəm»in şənində «kərrəmna» dedi, nitqi-ilah,
Əhli-mənasən həqiqət, sümmə vəchullahı gör.
Zakirəm, zikr eylərəm, könlümdə özgə kimsə yox,
Natiqi nütqi hidayət, gəl həbibullahı gör.
«Hazihi cənnatu ədn»in dəftərin şərh eyləyən,
İblis olma, gəl sücud eylə, bu babullahı gör.
Lövhi-məfhuzun «Xətai» əbcədün qıldı bəyan,
Div dəyülsən, Xatəmin xətmində Fəzullahı gör (7, 119).
Demək, özünü haqq əhlindən sayan insan öz cismində beytullahı, ərhullahı,
vəchullahı, həbibullahı, babullahı və nəhayt, fəzullahı görməlidir ki, bütün bunların
da hamısı Allahın insanda məzhərinin silsiləvi təcəllasıdır.
Xətainin məşhur «idüm» rədimli qəzəlində onun panteist görüşlərinin bütün
irfani əsasları şərh olunmuşdur:
Yer yox ikən, göy yox ikən mən əzəldən var idüm,
Gövhərin yekdanəsindən iləru pərgar idüm.
Gövhəri ab eylədüm, dutdi cəhanı sərbəsər,
İnsu cinni, ərşu fərşi yarədən səttar idim.
Gan «Hüseyn» ilən pustimi soydi qazilər,
Gah «Mənsur»un donunda mən «ənəl-həq» dar idim.
On səkkiz min aləmə mən gərdiş ilə gəlmişəm,
Dəryanın altındakı sac qızdıran ənnar idüm.
Mən Xətaiyəm, həqi həq tanımışam bigüman,
Onun içün ol yaratdı, mən ona dərkar idüm (7, 164).
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Şeir gerçəkliyə «Mən-Yaradıcı» münasibətlərindən baxışı ifadə etməklə
əsaslandığı dünyagörüşünün fəlsəfəsini şərh edir. Mətndə öz əksini tapmış təsəvvüfi
məzmuna görə, «mən» hələ yer və göy yox ikən, yəni maddi yaradılışdan qabaq var
imiş. Maddi yaradılışdan qabaq var olan yalnız Allahdır. Bu halda «mən» ilahi
yaradılışın başlanğıcı olan gövhərdən də qabaq mövcud olan ilahi substansiya kimi
tərənnüm olunur. «Mən» həmin la-məkan və la-zaman gövhəri suya çevirir, su
bütün dünyanı tutur. Beləliklə, «mən» maddi aləmi – insanları və cinləri, göy qatlarının yaradılışında iştirak edir.
«Mən» təkcə maddi aləmin əsasını yox, eyni zamada insani yaradılışın da
əsasını təşkil edir.: adam cildinə girib «ənəlhəq» deyir, lakin insanlar onu başa
düşməyib, dərisini soyurlar. On səkkiz min aləmə transfomasiya olunan «mən»
yenə də onların yaradılışının fövqündə durur. «Mən» – Allahın, Allah – «mən»in
sirrini bilir. Xətai haqqı – Allahı məhz Allah kimi tanıyan varlıq olaraq «mən»in
daşıyıcısıdır.
Burada insanı substansiyalaşdıran «mən» Allahdan qopan, ondan başlanan
teosubstansiya kimi heç də öz yaradıcısını inkar etmir. Kainatın yadarılışının son
nöqtəsi olan insan yaradılışın bütün strukturunu özünə ehtiva etməklə onun təkcə
mikromodeli – insani proyeksiyası kimi çıxış etməklə qalmır. İnsan eyni zamanda
maddi yaradılışın bütün ünsürlərinin fövqündə durur. F.Salimin yazdığı kimi,
«təsəvvüf fəlsəfəsinə görə, insanın yaranışı kainatdan daha öncədir. İnsan Ələst
günü var idi. Necə ki Şah Xətai buyurur: Yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var
idim» (13, 16).
Qızılbaşlıq ideologiyasını həm qılıncı, həm də qələmi ilə təbliğ edən Xətai siyasi və ədəbi şəxsiyyət idi. Tədqiqatçılara görə onun öz zamanına qələmi ilə təsiri
qılıncı ilə təsirindən daha böyükdür: «Şah İsmayıl siyasi şəxsdən daha çox ədəbi
təsiri baxımından əlamətdardır. O, öz dövrünün böyük şairlrindən sayılırdı və yazıları baxımından qələminin təsiri qılıncının təsirindən daha artıqdır. O, böyük sufii
və şiə şairidir. Şeirlərində xəyal ilə bağlı gözəl şəkillər, əruz müsiqisi, əhli-beyt
məhəbbəti, təbii gözəlliklər, eşq, həqiqət, etiqadla bağlı məsələlər və insani
səciyyələr parlaq şəkildə görünür» (14, 70).
Xətainin qoşma və gəraylılarının sənətkarın könül dünyasının, dünyagörüş
aləminin araşdırılmasında xüsusi yeri vardır. O, ana dilinə həssas insan və əqidəvi
münasibət bəsləyən şəxsiyyət olaraq Azərbaycan türkcəsini dövlət dili səviyyəsinə
qaldırmışdır. Bu, dilə etnik maraqlardan irəli gələn təəssübkeş siyasi münasibətdən
çox-çox iri və fərqli hadisədir. Bu cəhətdn «Xətai və ana dili» mövzüsü təkcə
Xətainin yox, Xətaiyə qədər və ondan sonra öz yaradıcılıqlarında ana dilini rəsmi
ədəbi dil etmək uğrunda mübarizə aparmış sənətkarların milli psixologiyasını da
başa düşməyə imkan verir. Ana dili uğrunda aparılan bu mübarizə tarixin hökmü ilə
Xətainin simasında bütün tərəfləri ilə açılaraq ortaya qoyuldu. Bu cəhətdən Xətainin
ana dilinə münasibəti onun milli ictimai düşüncənin bütün formalarına
münasibətinin tərkibində olan nəhəng dünyagörüşü hadisəsidir. Məhz dünyagörüşü
hadisəsi olduğu üçün də təsəvvüfi görüşləri ilə sıx bağlıdır. Xətai üçün ilahi
dəyərləri ana dilində tərənnüm etmək ilahi həqiqətə Allahın səni yaratdığı milli ölçü
və atributlar (millət, xalq, dil və s.) səviyyəsində qovuşmaq demək idi. Ana dili
Xətainin mill idüşüncəsində şüurun alt qatlarındakı qapıları, pərdələri qaldırırdı.
Xətai ana dili vasitəsilə yaradılış hanqqındakı həqiqətin mifoloji-əsatiri köklərinə
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qədər gedib çıxa bilirdi. Doğrudan da, hər hansı bir sənətkar mənsub olduğu milli
şüurun arxetiplərinə yalnız öz ana dili vasitəsilə gedib çıxa bilər. Çünki insanın sonradan öyrəndiyi yad bir dilin ilkin arxetipləri onun yaddaşında olmur. Milli dil isə
insanın varlığında bütün kökləri və rişələri ilə mövcuddur. Xətainin varlığında ana
dili onu milli düşüncənin ən dərin qatları, gözlə görülməyən, ayaqla gedib çıxılmayan rişələri ilə qovuşdururdu. Bu cəhətdən səəntkar öz təsəvvüfi əqidə və
görüşlərini ana dilinin poetik ifadə formulları ilə daha rahat və asan tərənnüm
edirdi:
Xətai, dünyanın ötəsi fani,
Bizdən əvvəl bunda gələnlər xanı?
Sanma dayim şad yürüyə düşməni,
Bir gün olub növbət ona da gələ (7, 328).
Bu bəndin bütün məna yükü, poetik fəlsəfəsi Dədə Qorqud şeirindən gəlir.
Qorqud Atanın:
«İmdi qanı dedügim bəg ərənlər?!
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi;
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya,
Axirət-son ucı ölümlü dünya» (15, 78),
– haqqındakı fəlsəfəsi Xətai şeirində bütün fəlsəfi əsasları ilə öz əksini tapmışdır. Unutmaq olmaz ki, Qorqud, həm də irfan dünyasının haqqa çatmış
ərənlərindəndir. Onun haqqında nahaqdan deyilmir ki, «Rəsul əleyhissəlam
zəmanına yaqın Bayat boyından Qorqut ata diyərlər bir ər qopdı. Oğuzın ol kişi
təmam bilicisiydi, – nə diyərsə, olurdı. Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi. Həqq təala
anın könlinə ilham edərdi...» (16, 31).
Demək, Xətai şeirindəki Qorqud ruhu bir təsadüf deyildir, onun yaradıcılığına
qeybdən xəbərlər söyləyən, Həqq-Təala könlinə ilham – vəhy verən Qorqud babasının ruh dünyasından gəlir. Xətai özünü «mən»in daşıycısı sayır. «Mən» isə Xətaiyə
qədər on səkkiz min aləmə çevrilərək onu təşkil etmiş, Adəm (ümumən adam – insan) cildində Həllac Mənsur kimi haqqı söyləyərək dərisi soyulmuşdur. Bu baxımdan Haqqın məzhəri olan «mən» Adəm cildində Qorquddan da keçərək onu poetik
ruhunu Xətainin qəlb dünyasına daşımışdır.
Ana dilinə, ana dilinin yaddaşında yaşayan milli ruha belə şüurlu münasibət
bütövlükdə Xətai poeziyasının Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında oynadığı
möhtəşəm rolun əsasında duraraq onu şərtləndirir. A.Erol yazır ki, Xətai öz dil
anlayışı ilə sadəcə öz fikirlərini təqdim etməklə kifayətlənməmiş, xalq üçün xalq
ədəbiyyatı ilə birlikdə klassik ədəbiyyatdan da faydalanmağın yollarını göstərmiş,
«Divan»ı, «Dəhnamə»si, «Nəsihətnamə»si, didaktik-fəlsəfi mahiyyətli mənzumələri
ilə keçmişdən gələcəyə bir körpü olmuş, Qətran Təbrizi, Məhsəti xanım Gəncəvi,
Xaqani Şirvani, Nizami, Fələki, Arif Ərdəbili, Seyid İmadəddin Nsimi, Göyçaylı
Həbibi kimi şairlər tərəfindən yaradılan mədəni mirası xalqa aydınladaraq bu
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dəyərlərin gələcəyə daşınmasını təmin etmişdir. Xüsusilə aşiqanə tərzdəki qəzəlləri
və xalq şeirindən təsirlənərək yazdığı qoşmalarında istifadə etdiyi aydın dil ilə
Füzulidən Sabirə, Qurbanidən Göyçəli Ələsjərə qədər bir çox şairə təsir etimş və bu
anlamda daha təsirli şəkildə Mola Pənah Vaqif tərəfindən başlanan Vidadi ilə davm
edən və Ağçaqıroğlu Piri, Məhəmməd Hüseyn xan, Şəkili Nəbi, Şəkili Raci, Ağcayazılı Razi, Rəfi, Qasım bəy Zakir, Məhəmməd bəy Cavanşir kimi bir çox ədəbin
qeyrəti ilə mədəni irs şəklində cələcəyə daşınacaq dil savaşının öndəri olmuşdur
(17, 98). A.Xəlil göstərir ki, Xətai türkdilli şeirin inkişafında, xalq şeiri əsasında
möhtəşəm bir ədəbiyyatın təkamülündə, ana dilinin rəsmi dövlət dili olaraq geniş
şəkildə istifadə olunmasında, aşıq sənətinin yaranmasında və bununla yanaşı türk
milli ruhunun dirçəldilməsində müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Bu mənada Xətai
Azərbaycan mədəniyyət tarixində müstəsna dərəcədə böyük və qutsal şəxsiyyətdir
(18, 150). Hətta N.Hüseynqızına görə, Şah İsmayıl Xətainin dil sadəliyi heca ilə
əruz vəznləri arasında olan səddi yox etmişdir. Məlumdur ki, mərsiyə janrına,
adətən, əruz vəznli şeirlərdə təsadüf edilir. Lakin Xətainin yaradıcılığında bu kəskin
səddə fərq qoyulmur. Hecada yaratdığı qoşma və gəraylı formalı mərsiyələr
məzmun dərinliyinə və dil oynaqlığına görə tez yaddaşa köçürülür və dərk edilir
(19, 158).
Sənətkarın folklora, ağız ədəbiyyatına, milli ədəbiyyatın qaynaqlarını özündə
daşıyan poetik obraz və deyimlərə həssas münasibəti də bundan qanaqlanır.
S.Rzasoy yazır ki, Xətai poeziyasını folklor qaynaqları ilk öncə onun heca
vəznində, xalq şeiri şəkillərində yazıdığı şeirlərdə görünməkdədir… Araşdırma
göstərir ki, Xətainin heca vəznində, xalq şeiri formalarında olan əsərləri onun milli
folklora olan özəl münasibətinin məhsuludur (20, 260).
Xətainin «arif ol» rədifli qoşması onun bir sənətkar kimi humanist-fəlsəfi
düşüncələrini inikas edir:
Bir gözəlin vücudinin şəhrinə,
Bax, nəzər eylə də, həmən arif ol!
Dükanında dediyi mətainə,
Yox nəzər eylə də, həman arif ol!
Seyr et özgə ərənlərin görəsən,
Təbib sarar ürəgimin yarasın,
Cəbr eyləmə məhəbbətin cirasın,
Bax nəzər eylə də, həman arif ol!
Xətai der: Rəhm etməzəm yalana,
Özün təslim edər kəndi gələnə.
Ay – Əlidir, gün – Məhəmməd bilənə,
Bax, nəzər eylə də, həman arif ol! (7, 334-335).
Şeir Xətainin insan və insançılıq görüşlərini əks etdirir. Mütəfəkkir şairə görə,
insanlığın dərki insanlıqdan keçir. Çünki Allah dünanın bütün mənasını insanda
təcəssüm etdirmişdir. Bir insan dünyanın, kainatın, həyatın mənasını dərk etmək
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istəyirsə, o, ətrafındakı insanları dərk etməyə çalışmalıdır. Bununla da şair insanları
öz həmcinslərinə qarşı humanist münasibət bəsləməyə çağırır.
Xətaiyə görə, dünyaya dərindən nəzər saldıqda varlığın insanda təcəssüm olunan həqiqətlərini görmək mümkündür. İnsan əgər dünyaya, bütün canlılara və
onların şahı olan insana mərhəmətli münasibət bəsləsə, bu halda insanlığın da ona
yönəlmiş (əslində, yenidən özünə qayıdan) sevgisini görər. Demək, insanın özünü
sevgisi başqalarını sevgidən keçməlidir: insan özünü sevmək üçün başqalarını
sevməlidir. Başqalarına olan sevgi, əslində, nəticə etibarilə özünə yönəlmiş sevgidir. Bu, Xətainin humanizm dünyagörüşündə, onun dünyaya münasibətdə təbliğ
etdiyi insançılıq görüşlərində ali bir nöqtədir. Belə ki, insan daim başqlarının həssas
münasibətinə möhtacdır. Bu münasibəti qazanmağın yeganə yolu başqalarına qarşı
həssaslıq və sevgidən keçir.
Dünya hərcayı insanlarla doludur. Onlardan insanlıq gözləmək əbəsdir. Söz
bir bahalı qumaşdır, onu müştərisinə təklif etmək lazımdır. Burada Xətai humanizminin həmfikirlik tərəfləri şərh olunur. Yəni insan öz əqidəsinin ardınca qoşarkən
əqidədaşlar bulmalıdır.
Xətai humanizmində Allah onun düşüncələrinin ən uca konseptidir. İnsanın
insana olan sevgisi Həqiqətin məzhəridir. Lakin Həqiqətin dərki Mərifətdən – elm
və bilikdən keçir. Mərifətə çatan Həqiqətə can atır. Həqiqətə çatmaq Allaha qovuşmaq deməkdir. Demək, Xətaiyə görə, Allaha çatmaq insanı dərk etmək, Allah
sevmək insanı sevmək deməkdir. Burada şairin insan haqqındakı təsəvvüfi-irfani
görüşləri ilə insana məhəbbət üzərində qurulmuş oğuz-türk etnik-qövmi görüşləri
bir-birinə qovuşmuşdur.
Şair Həzrət Əli (ə.) ilə Məhəmməd peyğəmbər (s.) arasındakı münasibətləri
də tərənnüm edərkən Ay-Günəş haqqındakı milli əfsanələrdə mövcud olan
məhəbbət motivindən istifad etmişdir. Göründüyü kimi, Xətainin milli dəyərlərə
bağlılığı onun təsəvvüfi-irfani dəyərlərə bağlılığı ilə qovuşmuşdur. Bunları birbirindən ayırmaq mümkün deyildir. Öz xalqını, etnik kimlyini bütün varlığı ilə
sevən Xətai bütün bəşəriyyəti də eyni sevgi ilə sevmiş, bu sevgini ilahiləşdirərək
bizlərə miras qoymuşdur. Azərbaycanlı qanında əbədi ruh kimi yaşayan Xətai segisinin qaynağında da məhz bu durur.
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Хураман Бахман кызы Гумматова
Шах Исмаил Хатаи: кызылбашская модель политическо-поэтического
cамосознания
Резюме
Особенностью истории азербайджанской литературы XVI века является
то, что в этот век, тасаввуфская идея, выступив за пределы азербайджанской
национальной мысли, сыграла ключевую роль в создании национальной
государственности. Сефевидский орден в государстве, построенном Шахом
Исмаила Хатаи, опирающийся на идеологию казалбашства, сыграл уникальную роль в объединении азербайджанской общественности вокруг единой национальной идеи. Хатаи наряду с тем, что являлся государственным деятелем,
обладал прекрасным поэтическим талантом. Он, превратив родной язык и литературу на родном языке в один из основных идеологических приоритетов
национальной государственности, непосредственно соединил тасаввуф с национальной идеей. Хатаи является выдающимся мастером слова несомненно
азербайджано-тюркского происхождения. Даже если «сефевидские муваррихи
XVI-XVII веков выдумали в политических целях сеидскую родословную для
правящей династии, несмотря на все это, династия сефевидов… со стороны
обычных слоев султаната, простых народных масс рассматривалась как
тюркская династия». На наш взгляд, к вопросу о сеидстве родословной Хатаи
и сефевидов в целом следует подходить с другого ракурса, с проблемы
«силсиле», который является основным в тасаввуфе.
Khuraman Bahman gizi Hummatova
Shah Ismayil Khatai: Gizilbashliq model of the political-poetical
self-cognize
The 16th century of Azerbaijan literature history is important that in this century the idea of Sufism rising to the Azerbaijan national thinking plays the main role
in forming national statehood. In the state formed by Shah Ismayil Khatai the sect
of Saffavis based on Gizilbash ideology plays the unical role in forming the organization, indivisible national idea. Being the state man, having the good poetical talent Khatai connects the Sufism with national idea in which the native language, the
literature created in the native language turning it the main ideological priority of
national state building.Khatai is absolutely Azerbaijan-Turk master. Even “Though
Safavi muverikhs (position in Middle Ages) of the 16th-17th century concoct “seyid”
genealogy to ruling dynasty according to the political aims, in spite of Safavi dynasty was considered as Turk dynasty by simple people masses, ordinary sections of
the realm”. We think that one must approach to the problem of genealogy “seyid”
of common Safavis and Khatai from other hand, the chain problem being the main
in Sufism.
Rəyçi:
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ДОЦЕНТ ДИЛЬШАД ГАИПОВ
Ургенческий госуниверситет,Узбекистан
МЕСТО АГАХИ В ЛИТЕРАТУРЕ ВОСТОКА
Açar sözlər: Agahi, ədəbiyyat, poeziya, qəzəl
Ключевые слова: Агахи, литература, поэзия, газель
Key words: Agahi, literature, poetic, gazal
Агахи является одним из крупнейших представителей узбекской классической литературы. Его творчество представляет собой важный этап в
узбекской литературе периода после Навои. В настоящее время, когда расширяются возможности объективного изучения литературного наследия на
основе идеологии независимости, исследование художественного мира Агахи
является насущной необходимостью. Это объясняется и требованиями издания полного собрания сочинений Агахи, преодолением принятого еще в советские времена одностороннего толкования его творчества, необходимостью
анализа, основанного на новых воззрениях и представлениях.
В осуществленных исследованиях по творческому наследию поэта были
подвергнуты анализу идейная направленность лирики Агахи, тематический
диапазон, некоторые особенности его переводческого дарования и исторические произведения. Разумеется, в этих работах художественное мастерство
Агахи специально не изучалось. В этой связи по данному вопросу нет четких
и целостных суждений. Данное обстоятельство и определяет актуальность
исследования поэтики Агахи.
По изучению и исследованию творческого наследия Агахи проделана
немалая работа. В 1945 году Алим Шарафиддинов ввел в “Хрестоматию
истории узбекской литературы”(1) четыре газели поэта. В изданной в 1948
году “Антологии узбекской поэзии”(2) приводятся краткие сведения о поэте,
даются образцы его газелей, туюгов. В последующих сборниках творчеству
Агахи уделено большее внимание. Творческое наследие поэта стало изучаться
в широком аспекте и было представлено массовому читателю.(3-31) Хотя в
этих исследованиях ощущалось воздействие той эпохи, следует признать, что
выполненная работа внесла достойную лепту в дело изучения творчества Агахи. В годы независимости работа по изучению творчества Агахи продолжилась, обогатившись новыми исследованиями, достойными всяческого внимания. Однако в этих работах проанализированы лишь отдельные аспекты
поэзии Агахи, его переводческой деятельности и исторических произведений.
Встречаются отдельные суждения о мастерстве Агахи, тонком понимании
искусства слова, в особенности, об эффективном использовании стихотворных строф.
Литературовед И.Хаккулов в статье “О закономерностях художественного творчества Агахи”(32) ведет речь о художественном даровании поэта.
Н.Жумаходжа останавливается на макоме наставничества-ученичества Агахи
и Феруза (33). А.Абдугафуров касается отдельных граней художественного
мира поэта (34). Литературовед Ботирхон Валиходжаев также говорит о
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художественном мастерстве Агахи, факторах, определивших его талант (35).
Кроме того, в статьях Х.Абдуллаева, А.Джураханова освещаются отдельные
грани художественности поэта (36). В книге литературоведа А.Хаджиахмедова “Алмазные грани личности Агахи” отдельно рассмотрен вопрос о стихотворном искусстве в творчестве Агахи. Однако в этих работах не ставилось
целью изучение художественного мастерства Агахи.
В исследовании художественного мастерства Агахи в качестве основных
вопросов будет обращено внимание на анализ следующих аспектов:
- важнейшие факторы в творческой зрелости Агахи: национальная
основа, традиция, воздействие предшественников и др.;
- вопрос о личности поэта и его творческом своеобразии;
- совершенство лирических жанров в творчестве Агахи и факторы,
обусловившие это явление;
- гармония содержания и формы в лирике поэта, объективность и
ясность изображения, жизненность пафоса, неповторимость, мастерство
художественного языка и т.п.;
- навыки и мастерство поэта в использовании традиционных
художественных искусств;
- интерпретация
традиционных
образов
в
лирике
поэта
(возлюбленный, соперник, кутила, виночерпий и др.);
- своеобразие лирики поэта в использовании таких художественных
элементов, как размер, рифма и редиф;
- мастерство раскрытия художественных изобразительных средств и
богатств народного языка посредством лингвопоэтического анализа
использованных стихотворных строф;
- определения места в исторических произведениях стихотворных
отрывков, художественных эпизодов, рифмованной прозы и
стилистических особенностей для повышения силы воздействия
эпического повествования.
Изучение данных вопросов на основе эволюции творчества Агахи
создаст почву для более широкого представления о литературно-эстетических
взглядах, художественного мастерства поэта, о потенциале в различных
жанрах в качества продукта непрерывного творческого процесса и
художественных поисков, а также приобретает определенную значимость в
деле исследования актуальных проблем поэтического наследия Агахи.
Мухаммадризо Эрниёзбек оглы Агахи считается одним из творцов,
занимающим весомое место в поэзии Востока. Диван “Таъвиз-ул ошикин”, в
котором
собрано
его
лирическое
наследие,
обладает
зрелой
художественностью, состоит из совершенных стихотворных жанров.
О составлении поэтом дивана в узбекском литературоведении
существуют различные версии. В частности, в предисловии дивана “Таъвиз-ул
ошикин”, изданного в 1960 году, литературовед Р.Мажиди приводит следующие сведения: “... диван “Таъвиз-ул ошикин” был составлен им до вступления на престол Мухаммада Рахимхана в 1852-1855 годах”(4). А историограф К.Муниров в своем произведении “Исторические сочинения Муниса,
Агахи и Баяни” пишет следующее: “Первоначально его стихотворения были в
421

Filologiya məsələləri – №3, 2013
разрозненном виде, между 1855-1865 годами Агахи сам составил из них диван, назвав “Таъвиз-ул ошикин”(37). Видный исследователь творчества Агахи
С.Долимов отмечает: «Диван составлен при жизни Агахи в 1286 год хиджры,
в 1869-1870 годы нашей эры»(38). Ф.Ганиходжаев, проводивший ценные исследования по научно-критическому тексту дивана Агахи “Таъвиз-ул
ошикин”, обобщая указанные выше суждения, приходит к следующему
выводу: “По нашему мнению, последняя дата выглядит более правдоподобной. Ибо в диван вошло все лирическое наследие поэта. Возникает закономерный вопрос, если он составил диван в 1852-1855 или 1855-1865 годах, где
последующие стихотворения? Где-то они должны находиться. Однако мы не
располагаем такими фактическими сведениями. Поэтому будет верным
сказать, что диван Агахи составил в последние годы своей жизни.
Во-вторых, один из архитектурных памятников Хивы – медресе Мухаммад Рахимхана - построен в 1288/1871 годах. Агахи написал хронограмму в
честь завершения данного медресе и ввел в свой диван; во всех существующих экземплярах “Таъвиз-ул ошикин” имеется данное произведение Агахи.
Основываясь на этом можно сказать, что диван был составлен после указанной даты. Здесь также следует иметь в виду и две приведенные выше даты. По
нашему мнению, Агахи составил диван при своей жизни, то есть в 1871-1872
годах (39). Действительно, вышеприведенные сведения литературоведа внесли определенную ясность в сроки составления дивана. Видный литературовед
А.Абдугафуров также отмечает, что диван составлен в 1871-1872 годах, а
предисловие написано в 1873 году (40).
Диван “Таъвиз-ул ошикин” был подготовлен к изданию видным
литературоведом Ш.Шарафиддинов (Хуршид) и издан в 1960 году. Это стало
важным событием в деле изучения наследия Агахи. В настоящее время на
основе экземпляра под номером 938, хранящегося в институте Востоковедения имени Абу Рейхана Бируни АН РУз и считающегося самым совершенным, данный диван подготовлен к изданию литературоведом Сайфиддином
Сайфуллахом (41). Данное издание на стадии издания. В этих двух изданиях
количество стихотворных жанров различно. В частности, в издании 1960 года
содержится 333 газели, в диване, подготовленном к изданию С.Сайфуллахом
– 433. Однако литературовед Ф.Ганиходжаев приводит сведения о том, что
“газелей Агахи насчитывается 445, и они составляют 4036 бейтов”. (42)
Литературовед С.Сайфуллах, останавливаясь на судьбе этих 100
газелей, не вошедших в издание 1960 года, отметил в устной беседе с нами,
что они не нашли своего места в издании, потому что касались религиозномистических тем, изображения сцен охоты, душевного состояния правителей.
Но и из приведенных очевидно, что жанр газели занимает в творчестве
Агахи большое место. Это было отнюдь не случайно. Написание газелей
является одной из традиций нашей классической литературы, их структура и
размеры отличаются складностью, они легко читаются и запоминаются. И в
этой связи классические поэты, отталкиваясь от любовной тематики, писали
газели на социальные, философские проблемы. Относительно жанра газели
привели объемные сведения в своих исследованиях такие ученые, как
таджикский литературовед А.М.Мирзаев, узбекские литературоведы Х.Сулей422
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манов (43), А.Хайтметов (44), О.Насыров и др. Относительно объема газели
литературовед Т.Бабаев пишет: “В узбекской литературе создавались
преимущественно газели из 7, 9 бейтов”, (45) а Х.Умуров отмечает: “Газель
может состоять от 3 до 19 бейтов” (46). В диване Алишера Навои “Хазойин-ул
маоний” из 2600 газелей - 1747 состоят из 7 бейтов, 695 - из 9, 2 - из 5,
остальные - из 12-13 бейтов. А газели из дивана Агахи “Таъвиз-ул ошикин”
состоят из 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23 бейтов.
Заслуживает внимания тот факт, что в творчестве поэта есть газель,
состоящая из 23 бейтов:
Ҳазин кўнглумға саҳбойи висолинг айлагил иҳсон,
Ки ошти ҳаддидин ичмак анго хуноби ҳижрон. (4, 293-294)
Если газель с редифом “Э кўнгил” состоит из 15 бейтов, то следующая
газель вбирает в себя 18 бейтов.
Ишқ завқини еткур жонға ҳар нафас, ё раб,
Нафс комини бир дам қилма дастрас, ё раб. (4,87)
Следует особо отметить тот факт, что Агахи создавал газели, пользуясь
редифом, оканчивающимся на 31 букву арабского алфавита. Видно, что поэта
сумел вознести форму и объем газели до высочайшего уровня.
Агахи творчески подошел к жанру газели из классической литературы,
выступил как поэт-новатор, обогативший его с точки зрения содержания...
Полнокровное использование Агахи возможностей газели для осуществления
своих целей свидетельствует о том, что он не остался в плену у традиций, а
творчески подошел к данному жанру (47).
Действительно, поэт весьма обогатил данный жанр с точки зрения
содержания и формы. Отталкиваясь от традиций, расширил тематический
диапазон газели. Написал газели на любовные, просветительские, социальные,
философские темы, посвященные изображению природы, сцен охоты. Очень
многое почерпнул из творчества таких гениальных поэтов Востока, как
Низами, Хисров Дехлеви, Бедиль, Навои, Физули. Продолжая традиции своих
близких предшественников Киромий, Нишотий, Равнака, Рокима, следуя
примеру своего дяди и наставника Муниса, вознес поэзию на высочайшую
ступень развития.
Известно, что в нашей классической литературе, согласно традиции
составления дивана, после предисловия приводятся газели, прославляющие
бога. В данных газелях, написанных в мистическом духе, находят свое
отражение качества, присущие пророкам Аллаха. Данную традицию
достойным образом продолжили великие поэты.
Навои:
Не сунъингдин ажаб юз минг жаҳон бўлмоқ яно пайдо,
Не мулкунгга ҳалал юз минг жаҳондек бўлса нопайдо (48).
Физули:
Зиҳи зотинг ниҳону ул ниҳондин мосуво пайдо,
Гаҳи дарду фироқинг хавфидин ранжу тааб пайдо (49).
Следуя своим наставникам, Агахи пишет следующее:
Зиҳи жонларға васлинг шавқидин айшу тараб пайдо,
Гаҳи дарду фироқинг хавфидин ранжу тааб пайдо (4).
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Хотя эти бейты, отразившие в себе созидательную мощь Аллаха, похожи друг на друга, однако в них наглядно проявляется дарование каждого
творца.
В газелях Агахи суфистского толка мы видим непосредственное подтверждение девиза пророка Мухаммеда “Бедность моя гордость”. В газелях
поэта отражается мысль о том, что человек, довольствующийся малым, никогда не подвергнется воздействию корысти, алчности.
Кишиким фаҳр кўйида талабкори қаноатдур,
Замириға онинг макшуф асрори қаноатдур
Қудурати тамаъдим нуқта янглиғ тийралик кўрмас,
Бировким дилнишини хатти паргори қаноатдур (4).
Такого рода газели во множестве встречаются в диване поэта.
Литературовед А.Абдугафуров пишет о том, что в газелях поэта, отражающих
суфистские идеи, такие слова, как “Ишқ”, “Висол”, “Шайдо”, “Ҳажр”, “Фано”,
“Бақо”, “Соқий”, “Май”, “Жом”, “Хилват”, “Узлат”, “Фақр”, приобретают
особе звучание (19).
Бизки бу кун жаҳон аро кишвари фақр шоҳимиз,
Бошимиз узра оҳимиз шуъласидир кулоҳимиз. (4, 169)
Любовная тема является доминирующей в газелях поэта. Эта вечная
тема под пером поэта приобретает особое звучание и содержание. Данная
тема звучит во многих диванах поэта.
Огаҳий ҳолини гар ишқ ичра билмак истасанг,
Чашми ибрат бирла дардангез девонига боқ . (4, 234)
И в газелях, не вошедших в издание дивана Агахи 1960 года, толкование
любви дается в народном духе:
Эй сарви хиромони гулистони латофат,
Ширин даҳанинг чашмаи ҳайвони латофат,
Зулфи сияҳинг боғи назокатаро сунбул,
Зебанда лабинг ғунчаи хандони латофат (4).
Действительно, в стихотворениях поэта нашли свое отражение и любовная
тематика, и современные “заботы”.
В газелях Агахи проявляются его социальные взгляды. Мечты и
помыслы о счастье рода человеческого, сетования на фортуну в своеобразной
форме звучат под его пером. В этих полустишиях нашли свое отражение гнев
и ярость поэта:
Хароб ўлсун илоҳи гунбази чархи дун,
Ки дойим даври каждур, таври шуму, ҳайъати вожун (4).
В творчестве поэта встречаются также газели, в которых приводится
изображение природы, сцен охоты. Описывается преображение мира с
приходом весны, стремление к прекрасному, от изображения природы поэт
переходит к событиям общественной жизни. В каждой газели Агахи в центре
стоит проблема Человека.
Изображение охоты также передано своеобразно:
То ирода қилди султони карам парвар шикор,
Тоғу саҳро ваҳшу тайри бўлди сартосар шикор...
424

Filologiya məsələləri – №3, 2013
Шодлиғ ифротидин учмоқ тилар йўқ бимдин,
Сайд этар чоғда буким урғуси болупар шикор. (4, 147)
Газели поэта с редифом “Баҳор”, “Наврўз”, “Боғ” являются
замечательными образцами данного жанра.
В газелях Агахи каждому слову уделяется особое внимание. Используются народные изречения, аллегории, отдельные обороты. Своеобразие
рифмы и редифа усиливает художественную ценность газелей. В качестве
примера могут послужить редифы “Ўлтурмай ўлтурди”, “Олам гадо мен ҳам
гадо”.
Такие полустишия из газелей, как
Мўрдек, ожиз эдим, қоплон каби бўлдим қави;
Юзинг очким садқанг бўлиб қуёш бошингдин айлансун;
Мулку миллатга амин ўлса агар огоҳлар;
свидетельствуют о широте мышления поэта, глубине философских мыслей.
Газели Агахи представляют собой художественно совершенную поэзию,
отличающуюся своеобразием с точки зрения формы, объема и содержания.
Поэт еще более расширил тематический диапазон данного жанра. Обогатил
традиционные темы социальным, философским содержанием. В газелях
использованы не встречавшиеся ранее образы, художественные находки. Агахи создал газель из 23 бейтов, редко встречающуюся в узбекской литературе.
Написал газели с редифами, оканчивающимися на все буквы арабского
алфавита. Газели поэта внесли достойную лепту в развитие и совершенствование данного жанра.
В узбекской классической литературе Агахи оставил существенный
след и в качестве видного политического деятеля, историка. Агахи является
автором пяти исторических сочинений: "Риёзуд - давла", "Зубдатут –
таворих", "Жомеул воқеоти султоний", "Гулшани давлат", "Шоҳиди иқбол". Помимо этого, он завершил дело, начатое его дядей Мунисом, дописав
до конца произведение “Фирдавс - ул иқбол”. Осуществил перевод целого
ряда исторических сочинений.
Историческим произведениям Агахи дали высокую оценку
В.Бартольд, Я.Гулямов. Агахи в своих исторических произведениях
раскрыл все свое дарование в качестве историка, политолога, поэта,
писателя.
Мухаммадризо Агахи сумел создать целую школу в области
перевода, что способствовало ускоренному развитию данного искусства
в литературной среде Хорезма.
Агахи на протяжении своей творческой деятельности перевел на
узбекский язык 19 произведений. Это такие художественные, исторические
и философско-этические произведения, как "Гулистон" Саъди, "Қобуснома"
Кайковуса, "Равзат ус - сафо" Мирхонда, "Тарихи жаҳонкушойи Нодирий"
Мухаммада Махди Астрободи, "Бадоеъ ул -вақоеъ" Зайниддина Восифи,
"Мифтоҳ ут - толибин" Махмуда Гиждувони, "Табақоти Акбаршоҳий"
Мухаммада Мукима Хироти, "Тазкирайи Муқимхоний" Мухаммада Юсуфа
Мунши, "Равзат ус - сафойи Носирий" Ризоқулихона Хидоята, "Ахлоқи
Муҳсиний" Хусейна Воиз Кошифи, "Зубдат ул ҳикоёт", "Шарҳи далойил ал
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- ҳайрот" Мухаммада Вориса, "Юсуф и Зулейха" Джами, "Шах и нищий"
Бадриддина Хилолий, "Ҳафт пайкар" Низами.
Изучая переводы поэта, можно ощутить их суть в качестве произведений, призывающих человечество к духовной бдительности, трезвости ума.
На сегодняшний день, когда высочайшая духовность поднята на уровень
государственной политики, переводы Агахи имеют огромную значимость. Приведенные в них мысли, наставления, изречения словно предназначены для нас, для настоящего времени: "Можно не иметь имущества, но нельзя обходиться без ума, чем владеть большим имуществом, лучше
иметь большой ум. Умом можно достичь материального благосостояния, однако ум за деньги не купишь. Знай, что ум – это такое богатство, которое
никому не отнять. Оно не горит в огне и в воде не тонет".
Подобно другим произведениям Агахи, в его переводах также
всесторонне определяется сущность человеческой жизни. Указываются
пути постижения прекрасного, предупреждаются возможные ошибки
заблуждения. Это, воистину, наше великое духовное богатство.
Мухаммад Ризо Эрниёзбек оглы Агахи оставил существенный след в литературе Востока. Он внес огромный вклад в развитие поэзии, переводной литературы, историографии Востока. Литературное наследие Агахи представляет собой бесценное достояние человечества.
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Agahinin Şərq ədəbiyyatında yeri
Xülasə
Məqalədə Şərq ədəbiyyatının inkişafına əsaslı təkan vermiş Agahinin
yaradıcılığından, onun bədii söz ustalığından, yaradıcılığının mühüm başlıca
aspektlərindən bəhs edilir. Həmçinin onun poeziyası, xüsusilə, qəzəllərinin ideya
istiqamətləri, tematik diapazonu barədə məlumat verilir. Şərq ədəbiyyatında onun
tərcümələrinin və əsərlərinin oynadığı mühüm rol işıqlandırılır.
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Place of Agahi in East literature
Resume
This article deals with the works of Agahi who made a valuable contribution
to the development of East literature and the main matters of researching his proficiency. Also Agahi`s poetry, especially his gazal proficiency, idea logical character
are discussed. Agahi is also popular with his historical works and translations in the
literature of the East
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Мустақиллик даври ўзбек шеъриятида бадиий-эстетик изланишлар
кучайганлиги равшан кўриниб турибди. Бандлари очиб юборилган сув мисол
пишқириб, кўп йиллик одатий ўзанга сиғмай, ирмоқлар кашф этиб, жўшқин
оққани каби бадиий сўз янги мазмун – мавзу, шакл, услублар билан намоён
бўлаяпти. Адабий жараёндаги бу янгиланиш, бу ўзгариш истиқлол туфайлидир. Чунки истиқлол туфайли ижодкорларимизга сўз эркинлиги, фикр
эркинлиги берилдики, бу адабиётда янги-янги уфқлар очилишига, янги-янги
сарҳадлар забт этилишига тўртки бўлди. Биз бунинг ёрқин намунасини
мустақиллик даври ижодкорларининг ижод намуналари орқали кўришимиз
мумкин. Бу давр ижодкорлари анъанавий йўналишдан бормасдан, янги
ноанъанавий йўлни танлашди. Аслида, адабиёт ҳамиша ўзгаришлар,
янгиланишлар, эврилишлар оғушида бўлади. Унда тинимсиз ўзгаришлардан
бўлак ўзгармас жиҳат йўқ. Шу маънода ноанъанавий шеърият деб атаганимиз
модерн шеър бугунги адабий жараён учун янгиликдир.
Ҳозирги адабий даврларда урф бўлган “модерн” сўзининг адабий
моҳияти ҳақида сўз юритганда бизнинг шеъриятга ғарбдан юққан “эпидемия”
дебгина қараш нафақат мантиқий хатога йўл қўйиш, балки ўзбек шеърининг
бугунги мушоҳада табиати ва янги шакллар илинжидаги изланишларни инкор
этиш ҳамдир (10). Дарҳақиқат, давр ўзгарди, одамлар дуёқараши ўзгарди,
ижодкорнинг фитратида ўзига хосликлар майдонга келди. Бу эса адабиётга,
шеъриятга ўз таъсирини ўтказди.
Туғри, ноанъанавий шеърият бизда осонлик билан ўзига йўл топаётгани
йўқ. Эҳтимол ноанъанавийлик ҳодисаларининг янги, ҳали «юрилмаган»
йўлларининг илк тақдири ҳам шундай бўлар. Сўнгра эса кўникиш, қабул
қилиш ва ҳатто меҳр қўйиш деган босқичлар келар (3). Бу каби мезонларни
адабий жараёнда шеърхон бадиий тафаккури ва вақт белгилайди.
Истиқлол даври шеъриятини таҳлил қилиш учун шеърхондан сезимлар
нозиклиги, бадиий тафаккур ва эстетик дид талаб қилинади. Чунки бу давр
модерн шеъриятида ижтимоий муаммолардан ҳоли соф руҳият, кечинмалар
тасвирига эътибор кучайди. Бу ҳолат шеърда мавҳумлик унсурлари,
серқатлам ишоралар, шаклий изланишлар ортишига олиб келди. Инсоний
сезимларни тамомила ўзгача туйиб ифодалаган бу шеърларда шоирларнинг
ўзбекча нигоҳи, миллий тафаккур тарзи сезилиб туради. Биз бунинг ёрқин
намунасини мустақиллик даври ижодкори Фахриёр ижоди мисолида
кўришимиз мумкин. Фахриёр ижоди бугунги кун адабий муҳитига ўзига хос
оҳанг билан кириб келди десак янглишмаймиз. Шу сабабли ҳам шоир
ижодига алоҳида тўхталиш керак. Фахриёр шеърларида янгича изланишлар
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теран англанган, аниқ бир тамойил сифатида айни бугунги кун манзарасини
намоён қилгани ҳолда шеър маданиятини пухта ўзлаштирган ижодкордир.
Бугун ўзбек поэтик тафаккурига катта таъсир ўтказиб аллақачон ўз сўзи, ўз
қарашлари билан танилган катта истеъдоддир. Фахриёр шеърларини таҳлил
қилар эканмиз, унинг шеърларини бир ўқишда тушуниш, идрок қилиш
қийиндек туйилади, лекин сергак китобхон мисралар қатига сингган маънони,
унинг шеърларидаги лирик қаҳрамон кечинмаси тасвирини дарҳол англайди,
англайди эмас, балки ҳис ҳам қила олади:
Мен сени тушларга бой бериб қўйдим,
адашдим муҳаббат ўрмонларида.
Гоҳо суйдим сени, гоҳида тўйдим,
лек умид милтиллар кўнгил қаърида.
Бу каби мисраларни таҳлил қилиш учун кўнгил ҳолати нозиклигини ҳис
қила оладиган тийрак назар зарур бўлади. Бу мисралар мохиятини теран
англаш жараёнида шеърхон ўз кўнгил ҳолатини таҳлил қилиш эмас, балки
кўриши ҳам мумкин. Мана шу жараёнда лирик қаҳрамон кечинмалари
ривожланиб бораверади, янги оҳанг касб эта бошлайди. Демак, Фахриёр
шеърларида лирик қаҳрамон руҳиятини англаб етиш, кишини янги маънавий
босқичга олиб ўтади. Чунки бу мисралардаги ҳаётий ва бадиий маънони
англаш сезимларни теранлаштиради. Шеърхон эстетик тафаккурини
бойитади. Шеърнинг кейинги бандига эътиборимизни қаратамиз:
Орзулар сарғариб армон бўлади,
кўнгил ҳам кўнади гул озорига.
Ҳажр паймонаси Ойдай тўлади,
видо бор, адо бор жон бозорида.
Ҳақиқатдан ҳам бу сатрларда ҳижрондан ўртанаётган ошиқ ҳолати жуда
нозик ва гўзал акс эттирилган. Бу нозиклик шеърдаги ноанъанавий
ўхшатишлар орқали ўз ифодасини топган. Чунки, кўнгил гулнинг озорига
кўникиши, ёки жоннинг бозорга қиёсланиши шоирдан катта маҳорат талаб
қилади ва бу маҳорат шеърнинг эстетик қийматини янада оширади. Бу
сатрлар бағридан сизиб чиқаётган лирик қаҳрамоннинг кечинмаси, ҳолати,
унинг мунг тўла нидоси китобхонда маюс туйғуни уйғотади. Лирик қаҳрамон
дунёсида кечаётган бу кечинмалар ўз-ўзидан, бевосита китобхон руҳий
оламига ҳам таъсир қилади. Унинг бутун жисми-жонини эгаллайди.
Шунингдек, шеърдаги:
Жонимни бозорга солади дунё
мен сени севаман сендан айрилиб
кўзимда жолаю, бўғзимда хунё.
Бу сатрларда тақдирнинг бешавқатлиги, бу бешавқат тақдир инсонни
минг бир куйга солиши, ҳижрон отлиғ кучаларда телбаларча қон йиғлатиши
каби фикрлари ўзининг поэтик ифодасини топганки, бу шоир маҳоратининг
яна бир бетакрор жиҳати эканлигидан далолат беради. Ушбу шеърнинг
ўзгача туйғулардан иборатлиги унинг ўзига хос оҳангида мужассам.
Шеърнинг мазмуни ёрдан узоқда изтироб чекаётган ошиқ изтиробларидан
иборат. Бор-йўғи – шу. Бироқ изтироб кутилмаган, аввалгиларига ўхшамаган
нола билан ифода қилинганидан беихтиёр ёдимизда қолади. Шеъриятнинг
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қудрати айнан шу ерда кутилмаганликда, ҳали ҳеч ким йиғлаб кўрмаган
нолаларда, ҳали яшалмаган туйғулар титроғида. Мана шу ноанъанавийлик,
янгилик модерн шеър асосини ташкил қилади. Биз Фахриёр шеърларини
таҳлилга тортиш жараёнида бир нарсага амин бўламиз, унинг шеърларида
туйғуни фикрдан, фикрни сўздан, сўзни унинг гўзал маъносини акс
эттирадиган жилвалардан ўзоқ бўлмаган поэтик тасвирини кўрамизки, бу
ижодкорнинг юксак истеъдод эгаси эканлигидан нишонадир. Умуман олганда,
яхши шеър ер юзидаги ғуборларни тозалайдиган ёмғирга – Аллоҳнинг раҳмат
сувига қиёсланади. Ундан баҳра оладиган инсон қалби ёмғир ювган оламдек
тиниқлашади. Шоирнинг эстетик олами, бадиий тафаккури сўз воситасида
гўзаллик яратади. Қайси йўлдан бўлмасин, адабиёт кишини гўзаллик сари
етаклайди. Яъни шеър қайғуни тараннум этса-да, севинчни куйласа-да,
алалоқибат, идрокни гўзаллаштиради, кўнгилларни қондиради. Худди мана
шундай теранликни, фалсафийликни биз Фахриёр шеърларида учратамизки,
шуниси билан шоир шеърлари тиниқ нурдир.
Қайда яшамасин одамзод, асли
Сангижумон, Румо ё Тошканд.
Аслида биттадир юракнинг касби:
Юрак эркка ихтисослашган.
Бетакрор жумлалар. Бу бетакрорлик шеърдаги мусиқий оҳангдорликда
ва кутилмаган ташбеҳда. “Юрак эркка” – оҳанг синади; “ихтисослашган” эса
одамни сергак торттиради. Юракнинг уришида эркка интилиш мажбурияти
бир қисмат. Бу сатр ҳис-ҳаяжонга берилмай, совуққон ўйлашга ундайди.
Воқеа рўй бермаяпти, лекин бўляпти, ўқиган одам уни шеърдан, ташқаридан
ахтариши керак эмас, барчаси мисралар қатида, унинг ўз моҳиятида.
Шеърдаги моҳият шуурда очилади, гуллайди, чаман бўлади.
Фахриёр анъанавий шеър техникасини яхши ўзлаштирган, руҳиятига,
сайқалига етган миллий оҳангларни чуқур ҳис қилган ҳолда айрича тафаккур
ифодалари, аниқ-тиниқ ташбеҳлардан мажоз ярата олган шоирдир. Шу
маънода у ўз йўли, ўз фикрлаш тарзини баралла айта олган шоир, бу лирик
гўзалликдан узоқлар кўринади, тикилиб қараганда янги фикр манзаралари бўй
кўрсатади. Худди юқоридаги фикрларнинг исботи сифатида Фахриёрнинг
«Кечирмади мени изтироб» деб бошланувчи шеърини кўздан кечирар
эканмиз, бу шеърда лирик қаҳрамон ҳис-туйғуси ўзгача. Чунки шоир
шеърининг ўзгачалиги ноанъанавийлигидадир. Бу ўзгачалик шеърнинг
таҳлили жараёнида ўз-ўзидан аниқ бўлаверади. Шеърдаги:
Кечирмади мени изтироб,
мен ўтмадим унинг бошидан.
Денгиз каби жимирлар шароб,
муҳаббатнинг тахир ёшидан.
Бу мисраларда шоир умуман янгича йўналишни танлайди. Яъни шоир
лирик қаҳрамони муҳаббатга йўлиқмаган, унинг кучаларида телбаларча
юрмаган, шу сабабли ҳам у изтироб нелигини билмайди, билмайди эмас ҳис
қилмайди. Шеърнинг кейинги бандига эътиборимизни қаратар эканмиз:
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Ичолмадим мен уни осий,
ичганларнинг бари гуноҳкор.
Бўғзимни куйдирган бир осим,
жоним тўзиб борадир абгор.
Шеърдаги лирик қаҳрамон муҳаббат шаробини ичолмаганлиги, бу
шаробни ичганларнинг бари гуноҳкорлиги, чунки муҳаббат туфайли кимдир
озор чекиши, ғам чекиши, мана шу ғам чекишига сабаб бўлган инсоннинг
гуноҳкорлиги бу сатрларда ўзининг нозик ифодасини топган. Шунингдек,
шеърдаги «юрак чайқалади ложарам – тўфонларда қолган бир қайиқ»
шаклидаги лирик қаҳрамоннинг тўхтамини англашга уриниш мисралар қатига
янада чуқурроқ киришга имкон беради. Шеърхон «юракнинг тўфонларда
қолган бир қайиқ» эканини англашга, таҳлил қилишга ошиқади. Чунки
тўфон қайиқни ҳар томонга судрагани сингари лирик қаҳрамон юраги ҳам
сарсон, у бир жойдан қўним тополмайди, топганида эса ҳаловат…
«Лимиллайди ҳасрат бодаси, кўзим косасида найлайин. Муҳаббатим –
кўр саодатим» каби ҳукм мисрасини таҳлил қилиш шеърхондан катта эстетик
тафаккурни талаб қилади. Чунки инсоннинг ҳасрати, изтиробини унинг
кўзлари орқали кўриш мумкин. Худди мана шу жараённи шоир жуда чиройли
ўхшатиш орқали ифодалайди ва эришолмаган муҳаббатини эса «кўр
саодатим» деб хулосалайди. Демак, бу мисраларни идрок қилиш учун
китобхондан теран фикр талаб қилинади. Мана шу фикрлашлар, таҳлил
қилишлар ўзгача маъно нозикликларини ҳис қилиш буларнинг бари бугунги
кун замонавий шеърият мезонларини белгилайди. Чунки бугунги кун
ўқувчиси зукко, у доимо таҳлилга, мушоҳадага интилади. Бу интилиш эса уни
янада юксак парвоз қилишга чорлайди.
Биз Фахриёр шеърларини таҳлил қилиш асносида шу қарорга келдикки,
унинг битикларининг ўзига хослиги, уларни туйиш, таъсирланиш шеър ўқиб
тугатилгандан кейин бошланади. Ундаги яширин маъноларни ҳар ким ўз
ҳолига яраша аниқлайди, чоғи келар даражада англайди, юраги имкон берган
миқёсда таъсирланади (1). Бу ҳол шеърхоннинг ўзини ишлашга, таҳлил
қилишга ундайди. Шу маънода, замонавий шеърият бугунги кунда
ўқувчиларнинг кунгил мулкига айланиб бормоқда, тўғри маънода бадиий
тафаккур янги шеър кенгликларига чиқаяпти, чиқди ҳам.
Сиз уни кўкларга кўтарманг бунча,
нима ҳам қиласиз гуноҳга ботиб?
Сабри чидамайин учгунча,
исташиб парвозни,
учаман до-оо-дд, деб,
Заминга қайтолмай юрганлар озми?
Шоир фалсафий мушоҳада билан йўғрилган шеърий услубига содиқ
қолиб, одамларни тобора тарк этиб бораётган эътиқод, бурч, инсонийлик
тушунчалари қалб туғёни, виждон азоби, юрак қони билан бадиий тадбиқ
этади. Унинг юқоридаги мисраларида ўзининг руҳий мувозанатини йўқотган
инсон тақдири ифодаланган. Чунки ҳар қандай инсон қанчалик боши кўкка
етса-да, лекин оёғи она заминдан ўзилмаслиги лозимлигини, мана шу
мувозанат бузилганда, унинг қисмати таназзулга юз тутиши таъкидланади.
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Ҳақиқатдан ҳам шоир ўз шеърларида ҳамиша замонлар қиёсидан ҳақиқат, нур
излайди. Инсонни эзгуликка етакловчи ва мукаммал этувчи кучни излайди,
баъзан топади, баъзан эса йўқ.
Бугунги кун замонавий шеъриятини “модерн шеърият “ деб урғулаш
ҳам унинг алоҳидалигини кўрсатиш, унга кўпроқ эътибор қаратишга
уринишдир десак янглишмаган бўламиз. Лекин бу модерн шеъриятни
қаердандир келиб қолгани ёки кимлардир атайлаб олиб кираётгани йўқ. У ўз
анъаналаримиз, мавжуд тажрибаларимиздан келиб ривожланаяпти ва адабий
иқлимнинг муайян қатламларидан олдинга кетиб бораяпти. Буларнинг
барчаси айни бадиий тафаккурнинг ривожланиш қонуниятларидан келиб
чиқмоқда. Шу маънода Фахриёр шеърлари ҳам айни, дунёга янгича қараш,
рамз, тимсоллар орқали унинг кўринмаган манзараларини кўрсатиш, бадиий
тафаккурнинг ўзига хос ўзанларини очишга сизу бизни ундайди.
Умуман олганда, Фахриёр шеърларида жимжимадор сўзларга, эҳтиросли
фикрларга дуч келмаслигимиз мумкин. Аммо ижодкорнинг шеърлари кишида
гўзал кайфиятлар уйғотади, ҳаётга, нарса ва ҳодисаларга ўзгача нигоҳ билан
қарашга ундайди Фахриёр, ҳали кўп ўрганиладиган, атрофида баҳсу
мунозаралар қўпайиб борадиган истеъдод, ўзлигини сақлагани ҳолда бугунги
поэтик тафаккур изланишларини шаклан ҳам мазмунан қамраб олган кўламли
шоирдир.
Шу сабабли ҳам бугун Фахриёрнинг шеърлари минглаб
шеърхонларнинг кўнгил мулкига айланмоқда ва севиб ўқилмоқда.
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Отражение лирического героя в стихах Фахрияра
Резюме
В данной статье анализируется психологическое состояние лирического
героя в стихах Фахриёра. Создавая художественный образ поэт обращается к
теме любви и воспевает переживания двух возлюбленных.
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Reflection of the lyrical hero in Fakhriyar's poems
Summary
The psychological condition of the lyrical hero in Fahriyor’s poems is analysed in this article. Creating an artistical character the poet applies to the theme of
love and chants the emotions of two sweethearts.
Холова Мафтуна
Самарканд Девлет Университети
Fəxriyar şeirlərində lirik qəhrəmanın təsviri
Xülasə
Bu məqalədə Fəxriyar şeirlərində lirik qəhrəmanın psixoloji durumu tədqiq
edilir. Bu bədii obrazı yaradanda şair məhəbbət mövzusuna müraciət edir və aşiqlə
məşuqun hiss və həyəcanlarını vəsf edir.
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СЕМЬЯ И «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»
В ТВОРЧЕСТВЕ ИРВИНА ШОУ
Ключевые слова: столетие, семья, семейная хроника, жанр, особенности жанра.
Keywords: centenary, family, family chronicle, genre, distinctive peculiarities of the genre.
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Исполнилось сто лет со дня рождения Ирвина Шоу, известного
американского романиста, драматурга и новеллиста ХХ века. Ирвин увидел
свет 27 февраля 1913 года в Нью-Йорке. Отец его был мелким коммерсантом.
Шоу рано начал трудовую деятельность и сменил немало профессий. Эти
«университеты» дали ему хороший запас жизненных наблюдений.
Окончив в 1934 г. Бруклинский колледж со званием бакалавра искусств,
Шоу начинает работать в качестве радиожурналиста, а затем обратился к
театру. Хотя свой первый рассказ он опубликовал в 17 лет, известность
пришла к нему с антивоенной пьесой «Похороните мертвых» (Bury the Dead,
1936). В том же году пьеса была переведена на многие языки, в том числе и на
русский. Пьеса в течении несколько лет с большим успехом шла в ньюйоркском радикальном театре «Групп тиэтр».
Пьеру И.Шоу принадлежит еще около десятка пьес на антивоенную
тему. А пьеса «Убийца» (The Assassin, 1944; рус. пер. 1962) была поставлена
во МХАТе в 1961 г.
В годы Второй мировой войны И.Шоу пошел добровольцем в армию,
работал военным корреспондентом. Дальше Шоу обращается к прозе.
Военные впечатления писателя нашли отражение в его первом романе
«Молодые львы» (The Young Lions,1948; рус.пер.1966). Роман И.Шоу
относится к наиболее значительным произведениям американской литературы
о Второй мировой войне. Действие в нем охватывает время с 1938 по 1945 г.,
события разворачиваются в Германии и США, большое внимание уделяется
боевым действиям во Франции, Италии.
Произведения И.Шоу переведены на многие языки. Роман «Богач,
бедняк», например, был издан на русском языке 6 раз общим тиражом свыше
1,5 млн. экземпляров. А романы «Ночной портье» («Тунги дарбон»,
переводчик Низом Комил) и «Богач, бедняк» («Бой ва камбағал», переводчик
Амир Файзулла) также переведены на узбекский язык.
В творчестве И.Шоу тема семьи занимает особое место. Тема эта,
которую писатель развивал не одно десятилетие в форме «семейной
хроники», одной из традиционных форм реалистической прозы ХХ века,
имеет в творчестве И.Шоу принципиальное значение. Он озабочен проблемой
семьи, в своих произведениях исследует многочисленнные ее аспекты. Ярким
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примером этому служит дилогия «Богач, бедняк» (Rich Man, Poor Man, 1970;
рус.пер. 1979) и «Нищий, вор» (Beggarman, Thief, 1977; рус.пер.1986). В ней
прослеживается судьба двух поколений семьи Джордахов, дается широкая
панорама жизни американского общества за три с лишним десятилетия, с 1945
до 1970-х гг. ХХ века.
Слово семья в дилогии звучит как лейтмотив. О ней говорят все герои, о
ней говорят все персонажи романов. В некотором смысле Шоу здесь идет по
следам Золя, следует его натуралистическому методу: судьба всей семьи, ее
поколений предопределена заранее. Об этом говорит и Мэри Джордах, когда
она пишет предсмертное письмо своей дочери Гретхен:
«На нашей семье висит проклятие. На всех нас: на тебе, на мне, на твоем
отце, на твоем брате Томе. Может, пока лишь Рудольфу удалось избежать
злого рока, но он обязательно тоже это почувствует, только в конце».
Мэри Джордах причину этого видит в своем рождении. Она пишет:
«Я была незаконнорожденным ребенком. Никогда не знала ни отца, ни
матери. И не осмеливаюсь даже представить себе, какой образ жизни вела моя
мать и до какой степени нравственного разложения она дошла» (1,66).
Причину всех бед в семье она видит в своем происхождении: если ее
мать была испорченной женщиной, то ее дочь тоже идет по ее стопам. «Меня
совсем не удивляет, - пишет она Гретхен, - что ты идешь по ее стопам и
закончишь свою жизнь в сточной яме» (1,66).
Брошенная неизвестной матерью Мэрии воспитывалась в пансионате. Ее
представления о нормальной американской семье сложились под влиянием
назидательных нравоучений монашек в популярных журналах, которые она с
увлечением разглядывала. Там, на этих глянцевых страницах, американские
семьи всегда выглядели такими опрятными, чистыми, и все домочадцы всегда
мило улыбались друг другу. Все были счастливыми. Все это до конца не
укладывалось в голове Мэри, но все же для нее это был стандарт, довольно,
правда, расплывчатый, с которым она постоянно сравнивала образ жизни
своей семьи. По ее довольно туманным, нестойким, лишенным прочной
системы представлениям, она сама, ее муж Аксель, сын Томас и дочь Гретхен
не могли считаться полноценной семьей, и в таком виде она не могла ее
воспринимать как семью, в которой хотелось бы жить. Она всех
воспринимала как разнородную группу притершихся друг к другу людей,
собравшихся вместе совершенно случайно для путешествия, которое никто из
них для себя не выбирал.
Характеристику семьи Джордахов дают сами члены этой семьи. По
словам Томаса, младшего сына, их дом, дом где он родился, похож на
настоящий подвал:
«Вся жизнь в подвале! – пронеслось у него в голове. – Что они знают?
Что они видели? Да ничего! Ничего!» (1,16).
Для Гретхен ее семья «собрание античных мумий» (1,88). Гретхен
говорит своему брату Рудольфу о своей семье так, словно речь шла о
чужаках, незнакомых:
«Захмелевшая чокнутая старуха. Обозвала меня проституткой. – Гретхен
недовольно фыркнула. – Вот тебе милое прощание с дочерью, уезжающей
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жить в большой чужой город. Уезжай отсюда и ты, - хрипло сказала она. –
Уезжай, пока они не искалечили тебе жизнь. Уезжай из дома, в котором ни у
кого нет друзей, где дверной замок никогда не звенит» (1,90).
Рудольфу противна сама мысль о возвращении домой. А Мэри «живет в
клетке с тиграми» (1,66).
«Семейная хроника» занимает в литературоведении особое место, ярким
доказательством чему служит появление в XX веке многотомных семейных
циклов. Сюжет в «семейной хронике» построен на выявлении локальных,
преходящих и окказиональных конфликтов между людьми разных характеров
и взглядов, происходящими и разрешающимися в основном в рамках одной
семьи. Это - конфликты отцов и детей, мужчин и женщин, конфликты, которые порою мыслятся неразрешимыми, так как семья является «базовой
единицей..., подразумевающей «естественную» внутреннюю связь не просто
отдельных индивидов, а мужчин, женщин и детей.» (2, 4).
Наличие внутрисемейного конфликта в родственных отношениях
становится характерной чертой жанра «семейной хроники». Отношения
между разными членами семьи, которые имея целый ряд особенностей
частного характера строятся по принципу движения от органического
единства до разрыва, имеют решающее значение для всей архитектоники
жанра.
И.Шоу соблюдает все требования жанра. В семье Джордахов все друг с
другом в постоянном конфликте. Это – конфликт между мужом и женой:
отношения между Мэри и Акселем испортились сразу после рождения
первого ребенка. Теперь по словам Мэри Аксель – «настоящий дикий,
впадающий в неистовство зверь, и в нашей жизни бывали такие моменты,
когда я думала, что непременно меня убьет» (1,66).
Это – конфликт между отцом и сыном. Ни отец, ни мать не любят
Томаса. А после сожжения Томасом большого деревянного креста на
приусадебном холме предпринимателя Бойлана – драка отца и сына:
«Одним прыжком добравшись до Томаса, он с размаха опустил на него
свой тяжелый кулак. Томас зашатался. Потом инстинктивно, оттолкнувшись
от пола, нанес ответный сильнейший удар правой прямо в красноватый высок
отца» (1,80).
После этого скандала Томас был изгнан из дома.
Это – конфликт между разными членами семьи. Для Томаса его
собственный брат Рудольф никогда не был союзником. Он всегда был на
«противоположной стороне баррикады» (1,16).
По словам Мэри на семье Джордахов висит проклятие секса. Сама Мэри,
мать семейства, плод незаконной связи, девятнадцатилетняя Гретхен отдалась
незнакомому старику при первой встрече и всю жизнь себе испортила. Томас
бродит по борделям и попадет в тюрьму за изнасилование. И в дальнейшем их
дети тоже идут по стопам родителей. Один лишь Рудольф исключение.
«Семейная хроника» объединяет многочисленные повествования о
жизни не одного отдельно взятого члена семьи, а всей семьи, причем ни
одного поколения. Если в первой части «Богача, бедняка» рассказывает о
жизни членов семьи Джордахов в канун победы коалиционных сил над
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фашизмом и после него, во второй его части речь идет о пятидесятых годах. В
третьей и четвертей частях произведения – это шестидесятые годы ХХ века.
Здесь, братья и сестра делают карьеры, добываются определенных успехов в
жизни, и после долгих разлучений Рудольф, Томас и Гретхен вновь
встречаются. Но после очередной драки во Франции Томас погибает.
Действие второго романа дилогии «Нищий, вор» происходит в шестидесятые годы, во времена холодной войны. Тут главным героем является
Рудольф, который ищет и находит убийцу своего Томаса Яноша Дановича,
сутенера и грабителя из Марселя, и отомстит за брата.
Проблема жанра «семейной хроники», остаётся одной из актуальных
проблем литературоведения. Б.В.Томашевский говорил о необходимости
изучения устойчивых «признаков жанра», под которыми понимал
доминирующие приёмы, организующие композицию произведения (3, 158159). По утверждению И.Г.Неупокоевой, «выяснение процессов формирования, расцвета, трансформации и упадка жанра, синтеза жанров и их
дифференциации можно считать одной из важнейших теоретических задач
истории мировой литературы» (4, 19). Х. Р. Яусс, в статье «Средневековая
литература и теория жанров» говорит о необходимости выявлять структуру
жанра, изучая разные тексты, «всегда предполагая возможность обнаружения
жанровой совокупности» (5, 102).
Для «семейной хроники» традиционным является описание процесса
создания и разрушения семейных отношений, которые, несмотря на
противоположность, имеют общую связь. Так же, особое место в «семейной
хронике» занимает причина, мотивирующая героев вступить в брак, имеющая
место в основе всех супружеских отношений. Все это проявляется в
построение сюжета «семейных хроник».
Взаимоотношения представителей разных поколений, недалеких в своем
мировоззрении, в смысле жизни, выборе путей самоопределения имеют
особую смысловую нагрузку в «семейной хронике». Сдерживающей и даже
враждебной человеку силой может стать семья. Косность искусственно поддерживаемых устоев нередко лишает семью динамики самовоспроизводства,
что становится причиной её вырождения.
Наряду с романом карьеры, где герой «уходит от самого себя, от первоначальной своей заданности» [6, 181], бытовым романом, где человек
поставлен в узкие рамки своего будничного существования, психологическим
романом, исследующим глубины внутреннего мира героя, социальным
романом, рассматривающим законы общественно-политической жизни,
историческим романом, воспроизводящим «исторические обстоятельства и
события как целесообразную неизбежность» и объясняющим «изображаемые
события ...законами эпохи» [7,95], семейный роман и «семейная хроника»,
являются доказательством жанрового многообразия романа.
Ярким примером «семейной хроники» ХХ века являются и
рассмотренные нами романы «Богач, бедняк» и «Нищий, вор» Ирвина Шоу,
составляющие единую дилогию.
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writer of the XX century. The article study life and works of the writer and distinctive peculiarities of "family chronicle" genre.
Nadejda Lokteva
ÖzDKDU tədqiqatçısı (Özbəkistan)
İrvin Şou yaradıcılığında ailə və “ailə salnaməsi”
Резюме
Məqalə XX əsr Amerikan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi İrvin Şounun
yüzilliyinə həsr edilmişdir. Bu məqalədə yazıçının həyatı və yaradıcılığı izlənilir,
“ailə salnaməsi” janrının xüsusiyyətləri analiz edilir.
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LINGUAL-POETICS OF THE RIDDLES
Keywords: the lingual-poetical riddles, Uzbek language, lexical structure, semantically features
Ключевые слова: языковые поэтические загадки, узбекский язык,
лексическая структура, семантические особенности
Açar sözlər: tapmaca, poetik dil xüsusiyyətləri, özbək dili, leksik struktur,
semantika
Every language displays it’s whole wealth and attraction, first of all, in people’s oral work. People’s oral work is considered as one of the most beautiful patters of the people’s language which is full of metaphors. Proverbs and riddles are
real mirror of our language, lexical structure of Uzbek language, semantic features
of the words and expressions are expressed in them. In the language of these genres
are even used such kinds of words which are hardly used in current Uzbek literary
language and dialects. Scientists interested the history of riddles during many years.
This problem is to be learned widely by the Russian linguistics. V.P.Aneken found
the origination of the riddles from fishermen’s, hunters’, cattle-raisers’ secret
speeches, taboos and strange talks. Scientists of English folklore Taylor, Green, Allen and others added of themselves corresponding portion to collecting and to be
scientific research of English riddles. According to outstanding English scientist
E.B. Taylor, riddle is not word-game of a present time which leads to unimportant
traditional interactive joke; it is ancient structure of task which requires serious reply. Sphinx’s riddle might be it’s typical sample.
As we aimed to study lingual-poetic features of people’s riddles, we especially paid attention to the context features of the riddles. And we tried to investigate Uzbek and English riddles connecting them with the national mentality of the
following peoples.
It’s known that, every nation’s peculiar mentality, national traditions and outlooks appear in that nation’s belles-lettres, especially, in folklore novels. As you get
acquaintance with every nation’s folklore works, you straightly begin to realize that
nation’s peculiar mentality. Particularly, it is obviously vivid in the people’s riddles.
While studying Uzbek and English people’s riddles we tried to compare riddles associated with those peoples’ national property, national mentalities and we came
across with very interesting texts. If we take an Uzbek riddle about the book as an
example:
Puff-puff flaky bread,
if you have minds don’t throw ….
Here having many pages the book is compared with flaky bread in Uzbek riddle. If we take the very riddle about the book in English people’s riddles, there absolutely other artistic descriptive devices are used. For example:
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I have many leaves, but I'm not tree,
I'm a nice thing, come and read me. (a book)
We know that flaky bread is one of the Uzbek national pastries (cookies) .
There isn’t any word with this meaning in the English dictionary; even equivalent
of this word doesn’t exist in any English dictionary. Therefore, in English having
many pages the book is compared with a tree which has many leaves.
Riddle is a text consisted of a distinctive, diminutive question stagnated in
prosaic or poetry form of the quality of objects, like a figurative metaphoric expression and answer that should be found by the listener. According to the size feature
of the expressed information in the text, we may include riddles to the minimal text
type. Because of being diminutive, keeping rhythmic, being rich in rhyme, having
colorful images Uzbek riddles are easy to remember for a long time. According to
the structure, riddles have poetry and prose forms.
Poetic riddle:
What is it, it exists but without eyes,
What is it, goes on a road without a track,
What is it, a castle without gate,
What is it, gets spot without being seen,
What is it, if you thresh becomes a mountain…
Answers of the poetic riddles like these are also in poetic structure:
It is Semurg, here it is without eyes,
It is wind goes on a road without a track,
It is mouth a castle without gate,
It is a heart gets spot without being seen,
It is cotton, if you thresh becomes a mountain.
Prosaic riddles:
In a family there live an old man and an old woman. They have two sons.
Every son has a sister. How many people are there in their family? (There are 5 of
them: an old man and an old woman, two sons, a daughter).
Riddles are so diminutive literarily, even they may consist of only two words.
For example: “There are nails in the trunk (box)” (Teeth or matches), “Stuck to the
created” (name), “ (higher) Greater than sky” (aim), “It is need for the alive”
(mouth). Nevertheless they consist of only two words, they express complete idea
and meaning. According to the contextual features of the riddles, we divided riddles
into metaphoric contextual riddles and classified contextual riddles. Meaningful
structure of the riddles always includes in it two components:
1) information being expressed evidently;
2) secretly being expressed information; The speaker hides the second information in the first information. And the listener finds the hidden information
through the hints of the openly expressed information by comparing their important
signs.
So, there are two maintenances in the riddle. The first is surface maintenance
expressed by the syntactic structure of the statement. And the second is hidden
maintenance, it depends on the inner structure of the sentence and it is related
with maintenance structure of the sentence. It is expressed by the means of metaphor.
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Metaphor is one of the poetic devices based on the similarity of this or that
quality of the objects and events, which indicates essence of the traditional riddles.
Riddles form metaphoric texts. Uzbek people’s riddles mainly consist of metaphoric
riddles. As we mentioned above, most of the riddles consist of metaphoric texts. But
there are such kind of people’s riddles they don’t have metaphor. In such riddles
classifying the quality or action of the being puzzled object dominates. We called
such kind of riddles as classified textual riddles. Classified textual riddles are especially verb based riddles.
Riddles give some important materials to study lexical and grammatical value
of the language besides they help to study some ethnographic sides of nations’ financial-cultural life. In English people’s folklore also riddles are important as ancient, popular , diminutive genre which expresses nation’s life, social culture, traditions and literary-aesthetic sides of the .
According to the English scientist A.B. Taylor who collected English riddles
and studied them scientifically, the riddle appeared in the culture history together
with the proverb, it’s prosperity corresponds to the low and middle periods of the
civilization. As we mentioned above, the main part of Uzbek people’s riddles consist of metaphoric textual riddles. You may come across with metaphoric textual
riddles among English riddles.
For example:
There was a green house,
Inside the green house
There was a white house
Inside the white house there was a red house
Inside the red house there were lots of babies. (a watermelon)
But among English riddles classified textal type of riddles are much more efficient than metaphoric textual. Moreover in this type of riddles the given
question is classified according to the object’s action or quality by a being
puzzled object. For example:
I'm white, I'm round, but not always around. Sometimes you see me, sometimes you don’t. What am I? (The Moon)
According to the structure English people’s riddles have poetry and prose
forms as well. But riddles in a prose form, which consist of a simple question, are
much more productive. For example:
What goes round the house but never goes into the house? (The Sun)
Obviously, riddles created in languages belonging to different families completely vary from lexical and semantic points of view. It is clear to everyone. For
example, peculiar type of Kazak nation’s riddles is argument riddles. As
J.Adambaeva mentions, in such kind of riddles there are a lot of Arabian, Persian
words. Or vocabulary composition of Azerbaijan people’s riddles is characterized
with being close to spoken (colloquial speech) language of this nation. One of the
peculiarities of English riddles created on the base of English traditions is that there
are mostly questions are given by the language of its object.
Among English people’s riddles there are a lot of riddles made up straightly in
a question form. Riddles of this form are completely free of high artistic value, I
mean artistry, and they straightly consist of question words. For example:
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What teaches without talking? (a book)
Variation, which is very distinctive for people’s oral heritage, is more widely
used in riddles than in other folklore genres. Therefore many riddles have several
variants. For example, riddles about rain have a lot of variants in Uzbek and English
peoples’oral heritages.
In Uzbek folklore:
They ask me,
If I appear, they disappear. (Rain)
In English folklore:
I am asked to come ,
I am waited for
But I make them hide
When I come (rain)
Thus, one of the people’s oral creative work’s the smallest genres is riddle
which is artistically very diminutive type of folklore. All the times and in all nations
riddles have been the a mean of developing the thought and a brain storming mean.
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Языковые-поэтические особенности загадок
Резюме
Статья рассказывает о языковых-поэтических особенностей загадок в
узбекском языке. Особенно, анализируется лексическая структура и семантические особенности загадок и средства их выражения.
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Tapmacaların poetik dil xüsusiyyətləri
Xülasə
Məqalədə özbək dilində tapmacaların poetik dil xüsusiyyətləri araşdırılır.
Xüsusilə, tapmacaların leksik strukturu və semantik xüsusiyyətləri və onların ifadə
vasitələri öyrənilir.
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Буюк мутафаккир ва шоир Низомий Ганжавий бошлаб берган хамсанавислик Шарқ мумтоз адабиётининг энг гўзал ва бой анъаналаридан биридир. Мазкур анъана ҳосиласи ўлароқ инсоният маънавий хазинаси беш юздан
ортиқ нодир дурдоналар, ажойиб достон, қисса, романларга эга бўлди. Шу
билан бирга, мазкур асарларни ўрганиш адабиётшуносликнинг ҳам алоҳида
тармоғини, хамсашунослик йўналишини юзага келтирган бўлиб, бу соҳада
ҳам жаҳон халқлари адабиётшунослигида юздан ортиқ йирик тадқиқотлар
амалга оширилди ва ушбу хайрли иш ҳозир ҳам давом этмоқда. Шунга
қарамай, хамсанависликнинг назарий қонуниятлари билан боғлиқ бир қатор
муаммолар борки, улар ҳамон ўз ечимини кутмоқда. Қуйида ушбу кенгқамровли назарий муаммонинг бир жузви, яъни, «Хамса»лар таркибидаги достонларнинг тартиби хусусида баъзи мулоҳазаларни ўртага ташламоқчимиз.
Маълумки, хамсанависликнинг асосий назарий қонуниятлари ўз
ибтидосини бу анъананинг бошловчиси Низомий Ганжавийдан олади. Зеро,
Низомий хамса таркибидаги достонларнинг мавзуси, вазни, композицияси ва
тартибини белгилаб берди. Низомийга бағишланган тадқиқотларда унинг 572
ҳ. (1176 м.) йилда «Махзан ул-асрор» достонини, 577 ҳ. (1182-83 м.) йилда
«Хусрав ва Ширин» достонини, 584 ҳ. (1188-89 м.) йилда «Лайли ва Мажнун»,
593 ҳ. (1196-97 м.) йилда «Ҳафт пайкар» ҳамда 594-600 ҳ. (1198-1204 м.)
йилларда «Искандарнома» достонларини ёзганлиги қайд қилинади. Аммо
сўнгги достоннинг ёзилган даври ёхуд тўртинчи ва бешинчи достонларнинг
ўрни, тартиби ҳақида адабиётшуносликда мунозарали фикрлар билдирилган.
Машҳур шарқшунос Е.Э.Бертельс ўз тадқиқотларида (Бертельс Е.Э. бу
мавзуда кўплаб тадқиқотлар яратган бўлиб, ушбу мақолада унинг «Низомий»
монографиясига таянган ҳолда иш юритилди (Қаранг - 1)) ушбу масалани
атрофлича ўрганиб, «Искандарнома» ёки унинг «Шарафнома» ва «Иқболнома» деб номланувчи иккала қисми ҳам «Ҳафт пайкар»дан кейин ёзилган, деган хулосага келган ва бу хулосани кейинги тадқиқотчилар ҳам маъқуллайди.
Аммо «Искандарнома» достонининг танқидий матни билан танишар эканмиз
ёхуд кейинги хамсанависларнинг бу масалага муносабатини кузатар эканмиз,
юқоридаги хулосага шубҳа уйғотувчи бир қатор асосли далиллар кўзга
ташланади. Масаланинг моҳияти ҳақида ойдин тасаввур ҳосил бўлиши учун
дастлаб «Искандарнома»нинг «Ҳафт пайкар»дан кейин ёзилганлигига асос
бўлувчи ёки асос қилиб олинган ҳолатларни кўриб ўтамиз.
1. «Искандарнома»нинг биринчи қисми «Шарафнома» достонининг
«Рағбати Низомий ба назми «Шарафнома» деб номланган бобида қуйидаги
байтлар мавжуд:
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Басе ганчҳои кўҳан сохтам,
Дар ў нуктаҳои нав андохтам.
Суйи «Махзан» овардам аввал басеч,
Ки сусти накардам дар он кор ҳеч.
В-аз ў чарбу ширини ангехтам,
Ба «Ширину Хусрав» даромехтам.
В-аз он чо саропарда берун задам,
Дари ишқи «Лайлову Мажнун» задам.
В-аз ин қисса чун боз пардохтам,
Суи «Ҳафт пайкар» фарас тохтам.
Кунун бар бисоти суханпарвари,
Занам кўси иқболи Искандари… (2. 78)
Парчадан англашиладики, шоир «Шарафнома»ни «Ҳафт пайкар»дан
сўнг ёза бошлаганлигини қайд этади.
Аммо достоннинг бир қатор эски қўлёзмаларида, хусусан, Тожикистон
Фанлар Академияси Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондидаги
756
инвентар рақамли (2. 454) ҳамда В.Бахер тадқиқотларига асос бўлган
қўлёзмада (1. 151) келтирилган парчанинг бешинчи, яъни «Ҳафт пайкар»
ҳақидаги байти мавжуд эмас.
2. «Искандарнома»нинг иккинчи қисми («Иқболнома») хотимасида
икки сана, аниқроғи, муаллифнинг ёши ҳақида икки маълумот мавжуд:
Фузун буд шаш маҳ зи шасту се сол,
Ки бар азми раҳ бар дуҳул зад дувол. (3. 245)
Ба шаст омад андозаи соли ман,
Нагашт аз худ андозаи ҳоли ман. (3. 252)
Биринчи байт Низомийнинг олтмиш уч ярим ёшда вафот этгани ҳақида
бўлиб, унинг вафотидан кейин котиб томонидан қўшилган деб ҳам тахмин
қилинади. Иккинчи байт эса достон тугалланган пайтда шоирнинг ёши
олтмишга яқинлашганлигини, яъни достон шоир вафотидан уч йил олдин ёзиб
тугалланганлигини кўрсатади.
Шу ўринда қайд қилиш лозимки, аксарият ҳолларда шоирлар ўз
ёшларига ишора қилганда уни ўнли сонлар (йигирма, ўттиз, қирқ, эллик ва
ҳоказо) билан ифодалайди. Бу эса ушбу сонларни айнан эмас, шунга яқин
деган маънода қабул қилишни тақозо этади. Юсуф Хос Ҳожиб, Саъди
Шерозий, Абдураҳмон Жомий ва бошқа бир қатор мумтоз шоирларнинг
асарларида ҳам шу ҳолатни кузатамиз. Низомий асарларида муаллиф ёшига
ишора қилувчи учта сана мавжуд бўлиб, булар қирқ («Махзан ул асрор»),
эллик («Шарафнома») ва олтмишдир («Иқболнома»). Бу ҳам юқоридаги
фикрни тасдиқлайди.
3. «Панж ганж» яхлит китоб шаклида кўчирилган аксар қўлёзмаларда
«Искандарнома» охирги ўринда, бешинчи достон сифатида жойлаштирилган.
Бироқ, Низомий достонларининг яхлит китоб ҳолидаги нусхалари асосан XVXVI асрларга тааллуқли эканлигини эътиборга олиш лозим бўлади.
Е.Э.Бертельс шу маълумотлар асосида «Искандарнома» сўнгги достон
деган хулосага келган. Аммо юқорида айтилганидек, бир қатор фактлар
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бундай хулоса чиқаришга шубҳа уйғотади. Қуйида шулардан айримларини
кўриб ўтамиз.
1. «Шарафнома» достоннинг муқаддимасидаги «Дар ҳасби ҳол ва
анжоми рўзгор» бобида шоир ўз аҳволи ва соғлиғи ёмонлашганлиги ҳақида
гапириб, қуйидаги байтни келтиради:
Чу тарихи панжаҳ даромад ба сол,
Дигаргуна шуд бар шитобанда ҳол.
(2. 48)
(Ёшим элликдан ўтгач аҳволимда ўзгариш пайдо бўлди)
Албатта бу рақамни шоирнинг айни пайтдаги ёши сифатида эмас,
умуман хасталик кучая бошлаган вақт сифатида ҳам тушуниш мумкин. Аммо
мазкур сананинг шу мазмундаги байтлар мавжуд бўлган «Ҳафт пайкар»да
эмас, айнан «Шарафнома»да келтирилганлиги эътиборга лойиқ. (Мавжуд
маълумотларга кўра шоир «Ҳафт пайкар»ни 55-56 ёшда (593 ҳ. – 1197 м.),
«Искандарнома»ни эса 63 ёшда (тахминан 600 ҳ. – 1204 м.) ёзиб тугатган.)
2. «Шарафнома» хотимасидаги «Насиҳати фарзанд» бобида (Ушбу
бобни Е.Э.Бертельс кейинчалик қўшилган деб ҳисоблайди. Қаранг: 1. 119)
қуйидаги байтларни ўқиймиз:
Ба ёд овар аз бозии ҳафтсол,
Ки бар чашми мо чун гузашт он хаёл.
В-аз он бо ту андарзҳо карданам,
Муфарреҳ ба ёқут парварданам.
В-аз он чордаҳсола гаштан ба ноз,
Чу моҳи шаби чордаҳ чилва соз.
Дигарбора андарзҳо сохтам,
Сиҳисарвро сар барафтохтам.
В-аз ин ҳафда(ҳ) хасл оваридан ба даст,
Шуда ҳафда(ҳ) сола бад-ин сон, ки ҳаст.
Ба ҳар пойгоҳе, ки шоиста буд,
Хабар додамат он чи боиста буд. (2. 449 - 450)
Ушбу байтларда шоир ўғли Муҳаммаднинг етти ёшлигида («Хусрав ва
Ширин») ва ўн тўрт ёшлигида («Лайли ва Мажнун») унга панд-насиҳат
қилганлигини эслатиб, ўн етти ёшида ҳам ушбу достон воситасида унга йўлйўриқ кўрсатаётганлигини қайд этади. «Лайли ва Мажнун» достони ҳижрий
584 (1188-89 м.) йилда битилганлиги инобатга олинса, юқоридаги сатрлар
ҳижрий 587 (1191-92 м.) йилда ёзилган бўлади. Ушбу маълумот В.Бахер ва
Е.Э.Бертельс тадқиқотларида ҳам тилга олинган. Е.Э.Бертельс бу матннинг
саёз услубда ёзилганлигини асос қилиб, унинг Низомий қаламига мансуб
эмаслигини айтади: «…тяжеловесность и неуклюжесть стихов ясно
показывает, что они не могут принадлежать Низами» (1. 119). Бироқ, бизнинг
назаримизда, ушбу парчада Низомий услубидан тубдан фарқ қилувчи
ғализлик кўринмайди.
Бобнинг давомида яна қуйидаги байтларни ўқиймиз:
Китоби гаронмоя дори чаҳор,
Чудогона ҳар як зи ман ёдгор.
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Бародар чаҳор аст, панчум туйи,
Гар аркон чаҳоранд, панчум туйи,
Ҳама коре аз довари дур кун,
Ба дастурие чор дастур кун.
(2. 450)
Ушбу байтларда Низомийнинг тўртта достони («Шарафнома» билан
бирга) мавжудлиги қайта-қайта таъкидланган.
Юқорида тилга олинган боб кейинчалик котиб томонидан қўшилган
бўлса, нима учун учта достонида ўғли учун алоҳида боб ажратган шоир
«Искандарнома»да бу ишни қилмади, деган табиий савол туғилади.
Е.Э.Бертельснинг фикрига кўра (1. 123) «Иқболнома»нинг хотимасидаги
ушбу мисралар (тагига чизилган) ҳам ўғлига бағишланган:
Ду гавҳар баромад зи дарёйи ман,
Фирўзанда аз рўяшон рои ман.
Яке исмати марями ёфта,
Яке нури Исо бар ў тофта.
Ба хуби шуд ин як чу бадри мунир,
Чу шамс он ба равшандили беназир. (2. 248)
Аммо бу байтларда шоир икки қисмдан таркиб топган ўз достонини
«тафаккур дарёсидан чиққан икки гавҳар» деб таърифламоқда. Қуйидаги
байтлар ҳам шу фикрни тасдиқлайди:
Ба навбатгаҳи шаҳ ду ҳиндуйи бом,
Яке муқбилу дигар «Иқбол» ном.
Фиристодаам ҳар дуро назди шоҳ,
Ки ёқутро дурч дорад нигоҳ. (2. 249)
Юқоридаги боб котиб ижоди маҳсули бўлган тақдирда ҳам, уни
Низомий ва унинг достонлари, ўғли ҳақида яхши тасаввурга эга бўлган
кишигина ёза олиши шубҳасиздир.
Айтилганлардан келиб чиқиб, «Искандарнома»нинг биринчи қисми
бўлган «Шарафнома» достонини шоир эллик ёшдан ўтган пайтларда,
тахминан ҳижрий 587-588 (1191-92 м.) йилларда ёза бошлаган ва 593 йилгача
(«Ҳафт пайкар» ёзилгунга қадар) ёзиб тугатган деб айтиш учун асослар бор.
3. Бу масалани ойдинлаштиришга ёрдам берувчи манбалардан яна бири
кейин яратилган «Хамса»лар ва уларда билдирилган муносабатдир.
Низомийга илк бора назира боғлаган Хусрав Деҳлавий бешинчи
достони «Ҳашт биҳишт»да шундай ёзади:
Ки аз он нақди қиммате ба се сол,
Кардам ин «Панч ганч» моломол…
Як-як ин «Панч ганч» то поён,
Арз кардам ба чашми доноён. (4. 430)
Амир Хусрав Низомий достонларига бирма-бир, тартиб билан жавоб
ёзганлигини таъкидлаб ўтади. Аммо унинг тартиби бўйича Искандар ҳақидаги
достон («Оинаи Искандари») ҳеч бир изоҳсиз тўртинчи ўринда келтирилган.
Бундан хулоса қилиш мумкинки, Низомий ўз достонинларини қандай
тартибда ёзганлигидан қатъи назар, XIV асрдаги хамсанавислик анъанасига
кўра якунловчи достон Искандар ҳақида эмас, Баҳром ҳақида бўлган.
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Абдураҳмон Жомий «Нафаҳот ул-унс» тазкирасида Низомийнинг
«Искандарнома»си 592 ҳ. (1196 м.) йилда ёзилганлигини қайд этган (1. 91)11.
Шу билан бирга, Жомий «Хираднома»да шундай ёзади:
Хираднома з-он ихтиёри ман аст,
Ки афсонахони на кори ман аст.
Зи асрори ҳикмат сухан рондан,
Беҳ аз қиссаҳойи кўҳан хондан.
Зи Баҳроми Гўраш нарондам сухун,
Накиштам ба боғи худ он сарвбун.
Чу маъмураи умр шуд хоктўд,
Зи меъмории «Ҳафт пайкар» чи суд?
(5. 247)
Жомий сўнгги достони Баҳром ҳақида эмас Искандар ҳақида
бўлганлигини изоҳлаб, афсонахонлику қиссахонликдан кўра ҳикматгўйликни
афзал билганлигини таъкидлайди. Албатта, Жомий Баҳром сюжетига
мурожаат қилмаганлигига изоҳ бериши табиий. Аммо бу изоҳни тўртинчи ёки
шу баҳрда ёзилган «Сабҳат ул-аброр»да эмас, сўнгги достонда келтирганлиги
эътиборлидир.
Таҳлил этилган манбалар асосида шуни айтиш мумкинки, «Искандарнома»нинг сўнгги достон эканлигини тасдиқловчи маълумотлар кўпроқ
«Иқболнома» таркибида бўлса, иккинчи фикр ўз исботини «Шарафнома»
таркибидаги маълумотлардан топади. Бу эса мазкур муаммонинг учинчи бир
ечими, яъни «Искандарнома»нинг икки қисми икки даврда, «Ҳафт пайкар»дан
олдин ва кейин ёзилмаганмикин, деган мулоҳазани ҳам текшириб кўришни
тақозо этади.
Низомий Искандар ҳақидаги достонини бошлашдан олдин кўплаб
шоҳномаю солномаларни, тарихий манбаларни кўздан кечирганлиги, ўз
идеалига мос тимсол излаганлиги сир эмас. Шу жараёнда у Баҳром Гўр ҳақидаги маълумотлар, афсона ва ривоятларни ҳам кўриб ўтган. Айни шу пайтда
яъни Искандар ҳақидаги шоирнинг энг муҳим асари ёзилаётган фурсатда янги
буюртма - Алоуддин Кўрпа Арслоннинг «пинҳоний ишорати» келади:
Чун ишорат расид пинҳоний,
Аз саропардаи Сулаймоний.
Пар гирифтам чу мурғи болкушой,
То кунам бар дари Сулаймон жой.
Сюжет жиҳатидан энг мураккаб ва воқеаларга бой катта ҳажмдаги
достоннинг қисқа фурсатда ёзилганлигини шу билан изоҳлаш мумкин. Айни
дамда шоирнинг молиявий қийинчиликда ҳаёт кечирганлигини, энг муҳим
мақсадини амалга ошириш учун унга моддий ёрдам зарур бўлганлигини ҳам
қўшимча қилиш мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, гарчанд битта мавзуда ёзилган бўлса-да,
«Шарафнома» ҳамда «Иқболнома» муқаддима ва хотима боблари, бағишловларга эга бўлган алоҳида достонлардир.
11

Бу маълумот Алишер Навоийнинг «Насойим ул-муҳаббат» тазкирасида ҳам мавжуд. Аммо
Навоий «Ҳафт пайкар»нинг ҳ. 593 йилда ёзилганлигидан хабарсиз кўринади. Шу туфайли у
«Искандарнома» ҳақида «китобларининг охиридур» деб ёзади (Қаранг – 6. 471-бет).
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Бизнингча, «Шарафнома» «Ҳафт пайкар»дан олдин тугалланиб, алоҳида
достон сифатида машҳур бўлган, сўнгра эса шоир уни қайта таҳрирдан
ўтказиб, «Иқболнома» билан бирга китобат қилган. «Искандарнома»нинг
ёзилиш даври ҳамда хамса таркибидаги ўрни хусусида икки хил фикрнинг
юзага келишини шу билан изоҳлаш мумкин.
Хуллас, Низомий Ганжавий «Искандарнома»си ёхуд унинг «Шарафнома» ҳамда «Иқболнома» қисмларининг ёзилиш даври ҳақидаги мавжуд
фикрларни мутлақ тўғри деб бўлмайди. Унинг «Ҳафт пайкар»дан кейин ёзилганлигига ишора қилувчи фактлар билан бирга ундан олдин ёзилганлигини
кўрсатувчи манбалар ҳам талайгина. Е.Бертельс таъкидлаб ўтганидек (1. 87),
Низомийга доир тадқиқотларда маълум даражада тахминий фикр билдиришга
тўғри келади. Аммо шу тахминлар орасидан имкон доирасида ҳақиқатга
яқинроғини аниқлаш, танлаш ҳам муҳимдир. Зеро, бу форс-тожик ва туркий
адабиётнинг юксак мавқеини таъминловчи анъаналардан бири бўлган
хамсанависликнинг туб моҳиятини, поэтик қирраларини ёритишда муҳим
аҳамият касб этади.
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В данной статье исследуется проблема датирования первой части
поэмы "Искандар-нама" Низами Гянджави. На основе сравнительного анализа текстов выдвигается гипотеза, о том, что "Шараф-нама" была закончена
до поэмы "Хафт пайкар" ("Семь красавиц").
Takhirov Sobirdzhon Kobil
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About the poems of Nizami Ganjavi
Summary
In given article is researched problem of the dating the first part of poem Nizami Gyanjvi "Iskandar-nama". On base of the benchmark analysis of the text is
brought forth hypothesis, about that "Sharaf-nama" was finished before poem "Haft
paykar" ("Seven beauties").
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Məqalədə Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” əsərinin birinci hissəsinin
yaranma tarixi tədqiq edilir. Mətnlərin müqayisəsi əsasında ehtimal edilir ki,
“Şərəfnamə” “Həft peykər” poemasından əvvəl yaranməşdır.
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КРИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Х.ЯКУБОВА ОБ АЙБЕКЕ
Ключевые слова: литературная критика, критико-биографической
очерк, рецензия, статья, оперативная эстетическая оценка
Key words: literary critical, genre structure of critics, classification of genres,
review, operation esthetic of marks
Açar sözlər: ədəbi tənqid, tənqidi-bioqrafik oçerk, resenziya, məqalə, estetik
qiymətləndirmə
Хомил Якубов занимает большое место в истории узбекской критики и
литературоведения ХХ века. Он является одним из крупнейших ученых,
внёсший огромный вклад в развитие узбекской критики и отличающийся
своеобразным научным мышлением и эстетическим миром. Ученый, начавший свою критическую деятельность со статей, в ск5ором времени занял
прочное место в литературном процессе.
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный научный
деятель Узбекистана, призёр Республиканской государственной премии им.
Беруни Х.Якубов, внес достойный вклад в развитие литературной науки
Узбекистана. Ученый начал активно участвовать в литературном процессе со
второй половины ХХ века. Ценность научной деятельности ученого
определяется его оценкой, данной мастерству известных художников слова
того времени и его вкладом в развитие жанров литературной критики. На
протяжении своей научной деятельности критик глубоко анализировал и
исследовал творчество около тридцати поэтов и писателей. Особенно не раз
обращаясь к творческому наследию Гафура Гуляма и Айбека, положил начало
анализу их творчества в качестве единого литературного явления.
«Своими ранними рецензиями
и
статьями ученый становился
известным среди первого поколения критиков в качестве молодого таланта с
блестящим будущим. В большых кругах к нему относились с почтением.
Впрочем, Хомил Якубов занимает такое же почетное место среди своих
свесртников-литераторов и критиков, какое занимал Ойбек среди своих
сверстников – мастеров слова» [1, ст. 67].
Ранее написанная им рецензия «Ойбек и его стихи» посвящена одному
из ранных сборников стихотворений поэта – «Кунгил найлари» («Мелодии
души»).
В начале 50-х годов ХХ века стали появляется ряд крупных исследований критика, посвященных анализу творчества Айбека. Хомил Якубов
приступил к всестороннему исследованию творчества великого писателя
Айбека. В конце 20-х годов начал писать некоторое статьи и рецензии, с 30-х
годов это стало постоянным делом ученого. В конце 40-х годов приступил к
глубокому изучению творчества Айбека. В результате, появились десятки
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таких статей, как «Писатель Айбек», «Ойбек», «Художественное изображение
в прозе Ойбека» и др. В результате многолетного исследования вышла в свет
монография «Ойбек. Критико- биографический очерк» (1955), «Критикобиографический очерк. Ойбек» (1959); «Идейность и мастерство в творчестве
Ойбека», Монография (1966); «Ойбек» (1975); «Реализм Ойбека» (1985). Без
преувеличений можно сказать, что эти исследования послужили началу развития науки – ойбековедение. Вышеназванные произведения Хомила Якубова
повящена проблеме художественного мастерства ведущего художника слова
Ойбека и является ценным источником ойбековедения для читателя и
образцовой школой для последующих исследователей. Основу исследований
ученого составляет трактовка таких теоретических вопросов, как место
Ойбека в художественной литературе, значимость его произведений для
читателей, важное стороны художественного наследия писателя жанровые
тематические особенности и другие. Важно то, что отвечают ли исследования
Хомила Якубова требованиям жанров литературной критики? С целью найти
ответ на эти вопросы поразмыщляем над исследованием литературоведа
критик-литературный очерк «Ойбек» ( Ташкент, 1969).
Известно, что жанр критико-биографического очерка знакомит читателя
с жизнью и творчеством писателя или поэта, с сущностью его творческого
наследия, с историей создания произведений, их содержанием, задачами и
местом в литературно-историческом процессе. Так же, Хомил Якубов
начинает писать очерк со статьи «Годы молодости и воспоминания». В ней
подробно описываетя жизнь, семья Ойбека, его появление в литературной
среде, словно перед глазами читателя оживает детство Ойбека.
Статью «Противоречия раннего творчества» начинает с анализа
стихотворения “Ер кимники?” («Земля чья?» 1924), затем обращает внимание
на ряд стихотворений сборников «Туйғулар» («Чувства») и «Кўнгил найлари»
(«Мелодии души»). Признает в них сильный революционный пафос, хотя это
точка зрения на сегодняшний день устарела, для литературного процесса
советского времени с точка зрения коммунистической идеологии это
считалось правильным (годы борьба узбекской литературной критики за
идейность и реализм). Далее ученый даёт критическую оценку пессимистичекому настроению ранных стихотворений Ойбека, называет ряд
стихотворений, для обоснования своих суждений приводит отрывки из этих
стихов. Несмотря на эти недостатки, критик признаёт высоким мастерством
то, что Ойбек смог связать свою судьбу с судьбой трудового народа. В статье
«Меҳнат ва курилиш жарчиси» («Вестник труда и строительства») размышляет в основном, о ряде стихотворений Ойбека, написанных на тему
труда и описывающих жизнь трудящихся. Тут же утверждает о том, что особое отношение отводится лирических мифических героев Ойбека к воде и свету. Причину этого мотива он видит в оказании влияния творчества Горького
на поэта. Анализируя ранные поэмы поэта, размышляет над произведениями
«Дилбар –давр қизи» («Дильбар- дочь времени»), «Ўч» («Месть»), «Темирчи
Жўра» («Кузнец Жура»), «Бахтигул и Согиндик» и сравнивает их с аналогичными поэмами Гафура Гуляма и Хамида Алимджана. Отдельно останавливается на поэмы « Дильбар- давр кизи», размышляет над её основной
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проблемой: конфликтом, раскрывает все стороны мастерства Ойбека. А в
статье «Поэмы о любви и героизме» приводит вышеуказанные произведения,
подробно анализирует лирических героев.
В статье «Критик, литератор и переводчик», входящей в эти книгу,
глубоко анализирует исследование Ойбека в области литературоведения и
литературной критики. Искренно признаёт значимость этих трактовок. Даёт
положительную оценку переводу произведения «Евгений Онегин». Оценка
Хомила Якубова Ойбеку в качестве ученого, является искренней, объективной
оценкой критика критику. В критике незыблемым является исследование
творчества писателя по принципу последовательности, от частного к общему.
Размышляя над романом «Қутлуғ қон» («Священная кровь»), ученый
обращает внимание на последовательность событий, раскривает идею романа,
глубоко анализирует противоречия. Особое внимание уделяет идейноэстетическому, воспитательному значению романа. Всесторонне анализирует
галерею образов произведения, как Юлчи, Мирзакримбой и др. Ососбенно,
оценивая образ Абдушукура, выражает отрицательное отнощение к типу
джадидов, которе исходило от отношения к джадидам в то время. Давая
оценку мастерству писателя, критик утверждает о влияние на его творчество
взглядов Горького и сравнивает с романом русского писателя «Дело
Артамоновых», своеобразно его анализириует. Х.Якубов отдельно
останавливается на творческом наследии Ойбека в период Ш мировой войны.
Анализирует стихотворения поэта «Ёвга ўлим» («Смерть врагам»),
«Йигитларга» («Воинам»), «Отам ҳақида» («Об отце»), «Зафар бизники»
(«Победа – наша»), приводит и другие стихи военного времени, раскрывает
всю сущность превращения пера в саблю против врагов.
Всестроннее анализируя роман «Навои», ученый – литературовед
оценивает его как историко-биографической роман, признаёт и глубоко
открывает мастерство писателя. Показал коренную разницу романа от
приозведения «Қутлуғ қон» («Священна кровь»), особо выделил описание
писателем жизни и деятельности исторических личностей, сыгравших важную
роль в прошлом. Особенно подчеркнул то, что автор польностью сумел
описать Наваи со всеми его достоинствами и недостатками. Не поддержал
отрицательные взгляды некоторых критиков на взаимоотношения Наваи и
Бинои. Анализируя общую идею романа, обратил внимание на то образ
Хусейна Бойкаро немаловажен, чем Наваи. Остановливаясь на языке романа,
высоко оценил мастерство Ойбека в уместном использовании им разговорной
речи ХУ века. Размышляя над романом писателя «Олтин водийдан шабадалар» («Веяния из золотой долины»), стремится дать объективную оценку.
Утверждая о современности тема произведения, говорит о том, что писатель
смог объединить героев вокруг одной идеи и цели, но из-за слабых драматических событий и противоречий создаётся бесконфликтная теория произведения. Это оценивается критиком отрицательно, роман признаётся относительно слабом, чем романы «Қутлуғ қон» и «Наваи». Критик анализируя повесть «Нур қидириб» (« В поисках света») останавливается на мастерстве создания образов Ойбека. Раскрывая все стороны характера Ахмеда Хусейна,
глубоко его подчеркивает. Говоря, о повесте «Қуёш қораймас» («Солнце не
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меркнет»), дает сведения читателю о его первичном годе издания. В
частности, остановливается на образе Бектемира и даёт ему развернутую
характеристику.
Большое внимание уделяет критик и подбору заглавий своих очерков.
Стремится польностью раскрыть всю суть произведения, заглавия. Например,
«Жанговор чақириқлар» -«Боевые призывы», (о творчестве в период войны;
«Тарихий ўтмишнинг ҳаққоний ойнаси»- «Правдивое зеркало исторического
прошлого» ( об историческом романе); «Ижоднинг меҳнат қаҳрамонлари» «Трудовой героизм творчества» (о романе «Олтин водийдан шабадалар»);
«Нур изловчилар»- «Искатели света» ( о повести «Нур қидириб»). В конце
очерка обобщает художественное мастерство поэта и приходит к выводу:
«Мы верим, что Ойбек, известный своим художественным мастерством,
своими новыми произведениями, вдохновенным словом и образами будет
выражать дух современности. И впередь будет вносит достойный вклад в дело
развития узбекской литературы и искусства».
Исходя из вышеупомянутых анализов,Хомил Якубов в литературнокритическим очерке «Ойбек» дает читателю необходимые сведения о
жизненном пути, творчестве, процессе развития творчества, важных сторонах
художественного, научного наследия Ойбека. В заключение можно сказать,
что литературно-критический очерк сумел познакомит читателя с
крупнейшим мастером слова.
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Как известно, художественная литература многопланова и характеризуется многоуровневым отражением жизни. Именно с этим обстоятельством
связана ее воспитательная функция и воспитательная сила. Художественный
текст говорит с нами, находясь в постоянных поисках своего адресата. В
эстетике постмодернизма существует понятие «наррататора». Это тот
активный адресат, который участвует в формировании подлинного содержания произведения, и является не менее значительной фигурой, чем нарратор.
К художественной литературе с очевидной целью использовать ее воспитательную силу чаще всего обращаются в переломные моменты истории.
Стратегия перелома предполагает наличие образцов, ориентиров для подражания, средств дискриминации существующего миропорядка. Художественный
текст намного экспрессивнее политического, исторического, философского и
даже культурологического. Он представляет смысл в художественных образах. Именно в силу этой своей особенности художественный текст – это
максимально действенный стимул для преобразования системы приоритетов.
Эту особенность художественной литературы никогда не упускали из виду
манипуляторы общественным сознанием.
В этой статье мы проанализируем в идеологическом (по Р.Барту) аспекте
роман английского писателя Дж. Ле Карре «Русский отдел». Выдержки из романа анализируется параллельно с русским переводом, опубликованным в
журнале «Иностранная литература» в 1990 г.
“The crippled old warrior who guarded the passageway to the lifts” (1, 22)
«Ветеран-инвалид, охранявший проход к лифтам, попросил, как обычно,
предъявить гостиничный пропуск» (2, 5, 36).
На поверхностном уровне перевод оставляет впечатление правильного,
однако содержит неточности референциального характера. В частности, crippled old warrior переводится как ветеран-инвалид. В английском языке в
значении инвалид обычно употребляется лексема disabled или словосочетание
disabled person. Если человек имеет тяжелое увечье, то используется слово
invalid.
Действительно, трудно поверить, чтобы инвалид охранял что-либо. Тем
более, что crippled в английском языке означает «хромой». Справедливости
ради следует отметить, что, во-первых, хромой может быть не просто
хромым, а инвалидом, во-вторых, cripple означает «ущербный, калека»,
«получать травму, травмировать». Сумма значений слов cripple и crippled не
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дает возможности установить степень инвалидности этого охранника. Этот
как раз тот случай, когда необходимо знание конситуации. Однако попытка
объяснения самому себе ситуации, описанной в данном фрагменте, заставляет
склониться к более логичной картине. Если ветеран, то совсем не обязательно
инвалид. Достаточно и хромоты.
В данном контексте присутствует еще один момент, который может
заставить нас согласиться с переводчиками. Однако это имеет отношение к
коннотации и в целом идеологической стратегии романа. По всему роману
разбросаны как относительно мелкие, так и крупные детали, носящие откровенно уничижительный характер. Это единственный, но весьма существенный
фактор в пользу ветерана-инвалида, введенного для пущей убогости
изображаемой картины. Тем более, что уничижительность картины не ограничивается инвалидом-охранником. Спустя два абзаца: «Может, да, может,
нет, Спайки, - ответил Ландау, - честно говоря, я немножечко не в себе. – И
слава богу. – сказал, зевая, Спайки и пошел к себе по темному коридору под
злобным взглядом дежурной по этажу, сидевшей за барьером» (2, 5, 37).
Причина злости не комментируется, что означает, что иначе и быть не может.
“Our most versatile and erudite trainers, dyed in all the oceans of our Service
folklore, would not have told it to him one whit differently” (1, 26).
«Наши самые опытные и эрудированные инструкторы, до тонкости
знающие все приемы нашей Службы, ничего другого не посоветовали бы» (2,
5, 38).
Предложение в подлиннике значительно экспрессивнее за счет таких
слов, как dyed, ocean и folklore. Буквально оно означает, что «разносторонне
образованные инструкторы, окрашенные во все цвета океана фольклора
Службы, не придумали бы ничего лучше (ни капельки не сказали бы ничего
другого)».
Выражение «до тонкости знающие все приемы нашей Службы» нейтрально и поэтому проигрывает по сравнению с подлинником.
Конечно, наш перевод с океаном, окраской и фольклором значительно
проигрывает в русском варианте по сравнению с правильным выражением
«до тонкости знающие все приемы нашей Службы». Однако экспрессия здесь
не носит случайного характера, напротив, она затрагивает и характер
информации. Например, приемы связаны с обучением чему-то где-то. «Фольклор» не только шире «приемов», но предполагает стихию непредсказуемой
практики, которую ни один учебный материал, ни одна теория вместить не в
состоянии. Фольклор предполагает многочисленные истории из жизни Службы. Именно поэтому и versatile, очевидно, уместнее было бы перевести как
разносторонние, т.е. мастера на все руки. Таким образом, перевод проигрывает в сравнении с подлинником не только на коннотативном уровне, но и
на уровне информативном.
“A double page devoted to a series of hysterical proclamations” (1, 28).
«Разворот был испещрен серией исторических лозунгов» (2, 5, 39).
В этом предложении в оригинале, на наш взгляд, актуализируется
внутренняя форма слова proclamation. Иными словами, здесь речь идет даже
не о провозглашении чего-л., не об объявлениях или декларациях, а о возгла456
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сах. Поэтому создается точная семантико-стилистическая конфигурация hysterical proclamations. Ле Карре представляет эти лозунги как истерические
возгласы.
В переводе hysterical-истерические становятся историческими. Можно
подумать, что это просто опечатка. Однако это было бы наивно. Видимо,
переводчики решили сменить тональность дискурса. Они вводят иронию,
заменяя ею воинственность оригинала. Ле Карре дискурсивен, он однозначно
связывает разглядываемые лозунги с истерией. Переводчики смеются, они
называют лозунги историческими, подключая тем самым и фоновую информацию. Как известно, все несбывшиеся проекты в Советском Союзе называли
историческими решениями. Ничего вообще неисторического в стране не
было.
С другой стороны, обычное и нейтральное devoted заменяется в переводе
экспрессивным испещрен. Следует отметить, что английское слово выглядит
более уместным в данном контексте, разворот был именно посвящен (им было
уделено место) возгласам. Русское испещрен предполагает множество чего-то
мелкого. Так, в Словаре С.И.Ожегова значение глагола испещрить толкуется
следующим образом: «ИСПЕЩРИТЬ Усеять, покрыть чем-н. (мелкими пятнами, надписями). И. рукопись поправками. Дорожка испещрена следами» (3,
255).
Как видим, в структуре значения глагола испещрить актуальны такие
элементы, как «множество», «покрыть всю поверхность», «мелкость». Об
этом свидетельствует как толкование, так и иллюстративный материал.
Таким образом, перевод незаметно, но последовательно изменяет смысл
и коннотацию текста. Для Ле Карре в данном тексте важно именно подчеркнуть истеричность возгласов.
В подлиннике: “Even when he didn’t follow what he was looking at, he
could relish a good page of mathematics all day long” (1, 29).
В переводе: «Он был способен целый день смаковать страницу
математических формул» (2, 5, 39).
Переводчики по непонятной причине пропускают весьма и весьма существенный фрагмент текста, который определяет и семантику, и информационное содержание, и стилистику текста. Как видим, в русском переводе отсутствует Even when he didn’t follow what he was looking at.
В русском тексте создается своеобразный образ интеллектуала, в
английском тексте присутствует насмешка. Приведем более широкий
контекст, чтобы подтвердить сказанное: «Хотя Ландау презирал то, что часто
сходит за литературу, его восхищение перед техникой не знало границ. Он
был способен целый день смаковать страницу математических формул».
Смаковать страницу математических формул, на наш взгляд, довольно
высокая оценка. И без Even when he didn’t follow what he was looking at Ландау
выглядит довольно симпатичной личностью, читающей книги по математике
и физике как авантюрные романы. Но все кардинально меняет именно эта
пропущенная фраза, поскольку из нее следует, что Ландау млел от математических формул даже в том случае, когда ничего абсолютно в них не
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понимал. Совершенно очевидно, что переводчики до неузнаваемости изменяют смысл текста.
В рассматриваемом тексте присутствует еще один момент, непосредственно связанный с фоновой информацией. На наш взгляд, Ле Карре пытается
создать образ еврейского самоучки, сделавшего из знаний подлинного кумира, которому поклоняется даже в том случае, если он с ним лично и не знаком.
Именно в еврейской среде с ее культом Книги формировался каббалистический тип человека, поклоняющего письму независимо от того, что оно
представляет. Фамилия героя в сочетании с Even when he didn’t follow what he
was looking at, на наш взгляд, однозначно свидетельствует в пользу обозначенного историко-культурного типа.
Таким образом, Even when he didn’t follow what he was looking at вполне
может рассматриваться как ключевой фрагмент текста. Сняв его, переводчики
искажают текст по многим уровням. Совершенно игнорируется и фоновая
информация.
В подлиннике: “That should have been a clue, if Landau had only had eves
for it!” (1, 32).
В переводе: «Да одного этого хватило, чтобы открыть Ландау глаза, не
будь он таким тупицей!» (2, 5, 40).
В подлиннике речь идет о том, что Ландау должен был бы обратить
внимание на некоторые факты. Эти факты были ключом к разгадке многих
тайн. Переводчики делают Ландау тупицей, что совершенно неоправданно, и
чего нет в подлиннике.
В подлиннике: “As a final touch, he added a pair of undarned socks that only
your rich Westerner throws away” (1, 33).
В переводе: «В довершение кинул в корзину дырявые носки, как
поступают только богатые иностранцы – вместо того, чтобы бережно их
заштопать» (2, 5, 41).
Сопоставление подлинника с переводом выявляет некоторые достаточно
тонкие нюансы смысла, лишившись которых, перевод утрачивает историкокультурную информацию.
Например, rich Westerner становится богатыми иностранцами. Совсем
необязательно быть богатым иностранцем, чтобы выбрасывать носки. В
подлиннике речь идет именно о Westerner, человеке с Запада. В данном случае
Запад – это знак, за которым стоит огромный историко-культурный фон.
Человек с Запада отражает чисто английское восприятие американца, который
сорит деньгами. Истоки этого восприятия уходят корнями в ту ситуацию,
когда разбогатевшие американцы скупали в Англии всё, вплоть до
средневековых замков.
В подлиннике речь идет о богатом человеке с Запада, в переводе богатые
иностранцы олицетворяют восприятие советского человека. Важно подчеркнуть еще один момент. Так, богатыми могли быть и советские люди, но
существовал ходячий образ советского человека, у которого постоянно чегото не было.
Существенно и различие в числе. Так, единственное число в оригинале
подчеркивает, что речь идет о человеческом типе, образе, характеризующем
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сознание англичан. Множественное число в переводе подчеркивает, что речь
идет о конкретных людях.
В оригинале: “Once he turned on the television set, hoping for nubile girl
gymnasts, which he liked” (1, 34).
В переводе: «Раз он даже включил телевизор в надежде увидеть юных
гимнасток, которые ему нравились» (2, 5, 41).
Очень серьезное в подлиннике слово nubile в переводе субституируется
русским юный, совершенно не способным передать его значение. Дело в том,
что nubile многозначно и в силу этого содержит также информацию вертикального и глобального характера. Так, nubile – это и «брачный», следовательно, имеющий отношение к браку, и о возрасте – «достигший брачного возраста», и «сексуально привлекательный». Несмотря на достаточно четкую
дифференциацию этих значений, они и коррелируют, что в общем-то и
позволяет им уживаться в пределах семантической структуры одного и того
же слова, не развивая омонимию. Все указанные значения слова nubile дают
четкое представление о состоянии героя и о том, как именно нравились эти
гимнастки. Все актуализируемые нюансы никоим образом и нисколько не
передаются словом юный. Конечно, можно предположить, что и слово юный
содержит значительный объем фоновой информации, особенно если учесть,
что оно создает на семантическом уровне единую конфигурацию с понятием
«пожилой». Важны и половые различия, т.е. «юный» относится к женскому, а
«пожилой» – к мужскому. «Пожилой» представлено на имплицитном уровне,
оно не обозначено, но представлено персонажем по имени Ландау, о котором
мы знаем, что он не молод. Все это представляет собой интерпретацию
дискурса. Иными словами, мы начинаем домысливать, почему Ландау
переключил телевизор в надежде увидеть юных гимнасток, которые ему
нравились. В русском тексте нет указания на то, почему именно и чем именно
они ему нравились. Оригинал содержит такое указание, причем здесь это
очень емко представлено в силу сложности семантической структуры слова
nubile.
В подлиннике: “He held his left first to his shoulder as if he hated dogs. But
his right hand was extended in greeting” (1, 40).
В переводе: «Левую руку он держал у плеча, но правую руку протянул,
здороваясь» (2, 5, 43).
Переводчики никак не передают as if he hated dogs в русском тексте.
Между тем именно это сравнение и создает картину. Вполне возможно, что
создатели русского текста просто не знали, как перевести это. Дело в том, что
на сленге dogs может означать просто «парни». Таким образом, в тексте «О-о,
- пробормотал Палмер, спустившись по парадным ступеням и увидев
расхристанного Ландау, который тяжело дышал, стоя между двумя дюжими
охранниками. – Видно, вам досталось. – Моя фамилия Уэллоу. Я дежурный
секретарь. – Левую руку он держал у плеча, но правую руку протянул,
здороваясь» (2, 5, 40). В подлиннике: “He held his left first to his shoulder as if
he hated dogs. But his right hand was extended in greeting”.
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Опущенное сравнение может означать, что он держал левую руку у
плеча, как будто ненавидел этих парней. Но правую руку протянул,
здороваясь.
Как бы то ни было, сравнение создает картину и наполняет фрагмент
экспрессией.
В подлиннике: “I told you. I rang him everywhere. I’ve rung him till I’m
blue in the face. I tell you. He’s not at his home, he’s not at work, he’s not ar his
club, he’s not at anywhere, Landau protested, his English grammar slipping in despair” (1, 41).
В переводе: «Я же говорил вам. Я всюду ему названивал. Звонил до
посинения, я же вам говорю. Его нет дома, его нет в издательстве, его нет в
клубе, его нигде нет! – в отчаянии кричал Ландау, от волнения забыв даже про
английскую сдержанность» (2, 5, 43).
По непонятной причине полное комизма и чрезвычайно экспрессивное
his English grammar slipping in despair становится в переводе забыв даже про
английскую сдержанность.
В подлиннике всё требует прочтения на фоновом уровне. В переводе
востребованность фона снимается и, таким образом, создается другой текст.
На наш взгляд, в рассматриваемом фрагменте Ле Карре вновь напоминает о
еврейском происхождении Ландау. С самого начала, описывая его как
коротышку, сравнивая его с коммивояжером, говоря о том, что его могли
зачаровать математические формулы, даже если он в них ничего не смыслил,
писатель подчеркивает его комические черты, совершенно однозначно
прочитываемые в пространстве глобального вертикального контекста. И здесь
речь идет о том, что Ландау в момент сильного волнения, столь характерного
для восточного человека, утрачивает грамматическую беглость английской
речи, т.е. он перестает говорить как англичанин. Фактически он перестает
быть англичанином.
В этом фрагменте есть еще один момент, свидетельствующий в пользу
предлагаемого нами прочтения: “Landau protested, his English grammar slipping
in despair. ‘From the airport I tried. All right, it’s a Saturday.’ ‘But it’s Sunday,’
Palmer objected with a forgiving smile” (1, 41). «Я пытался звонить из
аэропорта. Ну ладно, допустим, это суббота. – Но сегодня воскресенье, возразил Палмер, снисходительно улыбнувшись» (2, 5, 43).
Здесь многозначительна и суббота и воскресенье. Не стоит думать, что
здесь речь идет об уик-энде, так как к уик-энду относится не только суббота,
но и воскресенье.
Ландау проговаривается, говоря ладно, допустим, это суббота. Таким
образом он извиняет того, до кого он не дозвонился, потому что суббота
свята. Однако Палмер снисходительно улыбается, уточняя, что уже
воскресенье.
В подлиннике: “A palfrev, I am told, was neither a warhorse nor a hunter,
but a saddle horse deemed suitable for ladies” (1, 45).
В переводе: «Палфри – французское слово; так в средние века называли
коней, объезженных для торжественных выездов или под дамское седло» (2,
5, 45).
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И на этот раз в переводе совершенно изменяется стилистика текста,
утрачивается ориентация на фон, в конечном счете – только поверхностная
часть информации передается. Получается, что не перевод художественного
текста, а составление достаточной для читателей, с точки зрения
переводчиков, части смысла входило в их задачи.
Важной деталью подлинника является создание оппозиции. Ведь и Ле
Карре мог бы сказать, что лошадь предназначена под дамское седло. Вопервых, он вводит персонализацию. Во-вторых, оппозицию. Он говорит не о
седлах, а о людях. Лошадь не для воина, и не для охотника, она предназначена
для леди, именно для леди, а не просто для женщины. Он говорит suitable for
ladies, а не suitable for women. На наш взгляд, леди – это подчеркнуто,
следовательно, необходимо было оставить именно леди и в переводе. Однако
в переводе леди стала дамским седлом.
Непонятно также, откуда переводчики взяли «торжественные выезды».
В подлиннике: “Niki Landau recall to the British colours” (1, 46).
В переводе: «Возвращение Ники Ландау под английское знамя…
произошло ровно через двое суток» (2, 5, 46).
В английском языке существует фразеологизм call to the color в
значении «мобилизовать, призвать под знамена». Актуальна и внутренняя
форма этого выражения, построенного на образе окраски/окрасок.
Устойчивым является именно множественное число, под знамена. Поэтому в
переводе, с одной стороны, актуализируется внутренняя форма
фразеологизма, с другой стороны, ломается стилистика. Кстати, и в русском
языке узуальной является форма множественного числа.
В подлиннике: “And as the uniformed janitor closed it behind him Landau
saw a slender, straight-built man in his early forties advance towards him through
the sunbeams, first the trim silhouette, then the no-nonsense handsome healthy features, then the handshake: discreet but loyal as a naval salute” (1, 48).
В переводе: «И как только швейцар закрыл ее за ним, Ландау увидел,
что навстречу ему сквозь завесу солнечных лучей идет подтянутый худощавый человек чуть более сорока лет. Сначала – стройный абрис, потом
волевое, мужественно-красивое лицо, затем – рукопожатие, сдержанное, но
доверительное, точно обмен приветствиями между военными кораблями» (2,
5, 46).
Переводчики несколько смещают акценты, создавая при этом иной
портрет человека, о котором идет речь. Так, в подлиннике, на наш взгляд,
создается образ типичного западного человека, физически здорового и
энергичного, инициативного и обнаруживающего неудержимую волю к
действию. Конфигурация no-nonsense handsome healthy features с точки зрения
английских литературных штампов может даже рассматриваться как
стандартная. Разумеется, подобные стандарты когнитивно осмыслены. Речь
идет о деловом, красивом и здоровом человеке.
В русском переводе, как видим, подчеркивается не деловитость и серьезность, а волевое и мужественно-красивое лицо. Здесь также обнаруживаются
стандарты, но стандарты, характеризующие русскую ментальность. Так,
русское миропонимание традиционно чрезвычайно высоко оценивает силу
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воли. Поэтому «деловой» и «серьезный» становится «волевым». Но и этого
оказывается недостаточным, переводчики через дефис дают мужественнокрасивое. В этой конфигурации мужественный избыточно, поскольку на
концептуальном уровне «мужество» дублирует «волю». Тем не менее
переводчики допускают плеоназм, и, возможно, они правы, так как
создаваемый ими образ значительно ближе их родному адресату.
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A.Qəhrəmanova
Le karreyə görə hisslərin tərbiyəsi
Xülasə
Məqalə ingilis ədəbiyyatına həsr olunub. Diqqət mərkəzində ədəbiyyatın milli
təfəkkürün formalaşmasındakı rolu dayanır. Göstərilir ki, İngiltərədə ədəbiyyat
sivilizasiyanın təşəkkülünə mühüm təsir göstərib. Eyni zamanda ingilis ədəbiyyatı
tarixən dünyada böyük maarifləndirici rol oynayıb.
A.Gahramanova
Upbringing of feelings by le carre
Summary
The article deals with the English literature. The focus is on the role of
literature in shaping national thinking. It is noted that in the literature in England
has had a significant influence on the formation of civilization. At the same time,
English literature has historically performed an important educational role in the
world.
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PƏRİXANIM SOLTANQIZI
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
ABAY YARADICILIĞINA AZƏRBAYCAN FOLKLORU VƏ YAZILI
ƏDƏBİYYATININ TƏSİRİ
Açar sözlər: Ədəbiyyatda qarşılıqlı əlaqələr, Bədii surət, Obrazlar qalereyası, Oxşar
motivlər, Məntiqi yanaşma.
Ключевые слов: Взаимосвязи в литературе, художественный образ, Галерея
образов, Похожие мотивы, Логический подход.
Key words: Mutual connections in literature, Art copy, Images gallery, Analogous
motives, Logically approaching.
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə Qazax ədəbiyyatının qarşılıqlı əlaqələri hər iki
xalqın folklorundan qaynaqlanıb. Onların bir-birinə təsiri, qarşılıqlı olaraq
zənginləşməsi, dərinləşməsi, oxşarlığı, yaxınlığı bir mənbədən- hər iki xalqın etnik
tərkibindəki qohumluqdan yaranıb.
“Qazax-Azərbaycan şifahi ədəbiyyatında konkret müştərək bədii surət Dədə
Qorquddur. Qazax folklorunda lirik-epik əfsanə qəhrəmanı Qorqud var. Bu şeir
atası, nəğmə axtarışı üçün ellər gəzən qəhrəmandır. Azərbaycan dastanı “Dədə
Qorqud”da isə o, tamam başqa bir işi yerinə yetirən şəxsdir” (4, səh 8). Xalq
ədəbiyyatını sevən Abay Kunanbayevdə bu konkret qohumluq və oxşarlıqdan
bəhrələnmişdir. Hələ orta məktəb illərində poeziya ilə maraqlanan gənc Abayın
qələmə aldığı şeirlərdə, lirik parçalarda klassik Şərq poeziyasının ruhu hiss olunur.
Abay qədim Qazax mədəniyyətindən, şifahi və yazılı abidələrindən, rus dili və onun
vasitəsilə dünya mədəniyyətindən, klassik Türk poeziyasından (Tacik, Azərbaycan,
Özbək) qidalanmışdır. Klassik Şərq poeziyasına şairin marağı və sevgisi güclü
olmuşdur. Bu sevginin təsirindən o nəinki şərq şairlərinə bənzəmək, hətta onların
üslubunda yazmağa da çalışmışdı. O, xalqının folklorunu akın poeziyasını
dərindən öyrəndiyi kimi Azərbaycan xalqınında mədəniyyətini, xalq yaradıcılığını,
dilini, tarixini də öyrənmişdir. Ümumtürk klassik şeirinə isə daha çox maraq
göstərmiş və dərindən öyrənmişdir. Firdovsini, Nizamini, Nəvaini, Sədini və
Füzulini orijinaldan oxuyan Abayın yaradıcılığına onlar təsirsiz qalmamışdır. Qazax
ədəbiyyatına əruz vəzninin; ərəb-fars sözlərinin gətirilməsi də onun adıyla bağlıdır.
Realist sənətkar şeirlərində, öz dövrünün eybəcərliklərini, ədalətsiz
qanunlarını qamçılayır. Mühitinin eybəcərliyi, bu eybəcərliyi yaradan, onu qoruyub
saxlayan, dəyişməz edən, əl-ələ verən baylar, xalqın qanını zəli kimi soranlar, vardövlət yığmaqdan doymayan acgözlər, yaltaqlar onun satiralarının əsas tənqid
hədəfi olmuşdur. Bu hədəflərdən Abay obrazlar qalereyası yaratmışdı. Onların
vasitəsilə satirik şair var-dövlət hərislərini, əsarət və özbaşnalığı, cəhalət və
nadanlığı olduğu kimi bədii boyalarla, tarixin dili ilə əks etdirilmişdir:
Dövlətlinin bir dərdi var, o da mal-qara
Var yığmaqçın aldadır o yaxını, yadı
Öz nəfsinin qara qulu olan bu adam
Kasıbları süfrəsinə yaxın qoymadı.
İlxısını artırırdı bir bəd niyyətilə;
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Ürəklərdə yandıracaq paxıllıq odu.
Xalqı soyub, bəyənməyən bu acgöz köpək,
Bir sümüyə, bir alçağın nökəri olan. (1, səh 149)
(Tərcümə edən Fikrət Sadıq)
Abay Kunanbayevin belə hədəflər qaleriyasını və onun yaradıcılığında özünü
göstərən Azərbaycan ədəbi təsirini və bu təsirdən yaranan oxşar motivləri professor
Pənah Xəlilov müqayisə edərək yazır: “Oğruların öhdəsindən gəlmək çətin deyil,
fəqət araqarışdıranlar və oğrularla, müttəfiq olan bayların öhdəsindən kim gəlsin?
Abayın bu bədii sualı Qasım bəy Zakirin:
Qardaş malı kimi ortadan bölər,
Murovlar olublar oğruya ortaq--misraları ilə həmahəng səslənir.
“Ləyaqətli adamlara kömək əli uzat. Başı boş adama yardım etsən sən özünə
ziyan vurarsan”---- deyən, bir didaktik şair kimi o, Sədiyə yaxındır”.
Qaçaq-quldurluğu hünər, işləməyi ar hesab edən quru bəylərin lovğalığını,
“namus” və “qoçaqlıq” anlayışını lağa qoyan M.F. Axundov Heydəy bəyin
timsalında özlərinin əvvəlki iqtisadi-siyasi mövqeyini itirən XIX əsr Azərbaycan
zadəganlarının tipik surətini yaratmışdır:1
Mən Banazor ermənisi deyiləm ki, gərək gündüz axşamadək kotam sürəm; ya
lənbəranlıyam ki, qurd bəsliyəm və ya ləkəm ki, kəndlərdə çərçilik edəm! Ərz
elədim ki, naçannik, heç vaxt Cavanşirdən kotançı və gumçu görünməyib! Mənim
atam Qurban bəy onu etməyib, mən ki, onun oğlu Heydər bəyəm, mən də
etmiyəcəm!”--- deyə, qürrələnən Heydər bəy öz əməyi ilə dolanan zəhmətkeşlərə
gülsə də, tamaşaçı da onun çürük mühakiməsinə, boş və mənasız qüruruna gülür.
Heydər bəy vəziyyətində və onun qanacağı səviyyəsində olan qazax
baylarının satirik tipini Abay geniş etnik əsər, yaxud komediya boyaları ilə yox,
afforizmləri ilə yaradırdı. Onun silsilə təşkil edən bədii suallarından biri belədir:
“Budur, kasıblamış bir bay oğlu. O, işləməyə utanır, oğruluğa getməyə ar etmir.
Görəsən bu nədəndir?” (1, səh 15)
Cəmiyyətin böyük bəlasını zəhmətkeşlərlə tüfeylilər arasındakı ziddiyyəti də
görən şair problemin həlli yolunu açıb göstərirdi. Bu yol əməyə doğru idi. “Zəhmət
çəkmədən sərvət axtarmaq ayıbdır!” onun şüarı idi.
Ərinməyib, zəhmətə həyatını bəzəsən,
Kimsəyə əl açmayıb tox olarsan hər an sən.
Yer şumlamağı öyrən,
Mal-qara satmağı sən –
Ar bilmə, hər tərəfdə gərəkdir sənə zəhmət.
Xoş keçər güzəranın
Gülümsər xanimanın
Zəhmətin mükafatı olar böyük səadət
Pənah Xəlilovun qeyd etdiyi kimi müəllif hər kəsin faydalı ictimai işlə məşğul
olmasını, maddi və mənəvi nemətlər istehsal etməsini məsləhət görürdü. Oğurluğun,
tənbəlliyin, düşgünlüyün Abay yaradıcılığında tənqidi və inkarı buradan irəli
gəlirdi. Quldurluq və çapqınçılığa hünər və igidlik kimi bəraət qazandıranlar da bu
baxımdan tənqid olunurdu.
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Abay insanları islah edir. Onları əməyi sevməyə səsləyir. Şairə görə hər kəs
qarşısına məqsəd qoysa ona çatar. Əgər başladığın işdə müvəffəq olmaq
istəyirsənsə, ondan möhkəm yapışmağı bacar. Bunun üçün ən əsası zəhməti
sevmək və ona qatlaşmaqdır.
Ovçu əlində berqut at çapır, bütün günü.
Tapacaqdı tülkünün itidirsə gözləri,
Ovçu şikar gəzəndə yaxşı duyar özünü,
Qaçmaz nəzərlərindən,tülkünün tərs izləri
Yorulmaq bilməyəcək gəzsə də neçə saat
Bütrəmiyirsə, hərgah ov üçün mindiyi at. (1, səh 123)
(Tərcümə edən Məmməd Rahim.)
“Orta Asiya şairlərinin, xüsusən Ə. Nəvainin sayəsində Nizami irsinin
müəyyən qismi qazax ədəbiyyatında yayılmışdır”. ( Prof. P. Xəlilov) XIX əsr böyük
Qazax şairi Abay Kunanbayevin yaradıcılığında Nizami ənənəsi özünü xüsusilə
gösrərir. Əmək və əmək adamına məhəbbət Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən
əsas keyfiyyətlərdən biri olmuşdur. Bu mövzuya şair xüsusi diqqət yetirmiş.
Zəhmətə insanın başının tacı, sərvəti, sənəti, şərəfi kimi yüksək dəyər vermişdir. Bu
keyfiyyətlər Abayın da yaradıcılığında özünü göstərir. Abaya görə də insan daim
əməklə məşğul olmalı, öz əməyinin bəhrəsi ilə dolanmalıdır.Hər kəs zəhmətinin
müqabilində səadətə çatar. Güzəranı yaxşı keçər: “Ərinməyib zəhmətlə həyatını
bəzərsən,Kimsəyə əl açmayıb tox olarsan hər an sən”. Misraları Nizaminin “Sirlər
xəzinəsi” poemasında “Kərpickəsən qocanın hekayəti”ndə alın təri ilə, otdanələfdən paltar toxuyaraq kərpic kəsməklə dolanan Qoca kişinin; Qalx ayağa
torpağa qılınc vurma bu qədər, Bir qarınlıq çörəyi səndən kim əsirgəyər?! –
deyə,Onu tənbeh edən gəncə verdiyi cavabı xatırladır:
Onun üçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə,
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə,
Mən bir kəsə deyiləm xəzinədən ötrü möhtac,
Əlimin zəhmətiylə toxdur gözüm, deyil ac.
(“Sirlər Xəzinəsi” 2,səh. 61 Tərcümə edən S.Rüstəm)
Böyük sənətkar yalnız şeirlərində deyil, aforizimlərində də əməklə məşğul
olmağı təlqin edir. Öz mənafeləri üçün çalışanlara üz tutub deyir. “Ancaq özü üçün
işləyən adam qarnını doydurmaqla məşğul olan heyvana bərabərdir. Ləyaqətli adam
bütün bəşəriyyət üçün işləyir”.
Ucalmaq istəsən bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərir həyat - deyən, böyük Nizami kimi Abay da insanın
ləyaqətini onun mənəvi- zehni inkişafatında, əməyə, zəhmətə bağlılığında görür.
Şair mənasız söz söyləməyin, yersiz danışmağın insana başucalığı deyil,
ləyaqətinə, mənəviyyatına ləkə gətirdiyini söyləyir.
Öyrənməmiş danışma
Boş söhbətə alışma.
Misraları Nizami Gəncəvinin “danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır”
kəlamını xatırladır. Abay beş xüsusiyyəti yalanı, lovğalığı, işsizliyi, riyakarlığı və
acı dili insanın düşməni, ağılı, zəhməti, xoşqılığı, sadəliyi və yaxşılığı dostu
olduğunu göstərir:
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Adam olmaq istəsən,
Beş şeyi ayaqla keç,
Beşinisə ara seç,
Yalan, riya, işsizlik.
Lovğalıq və acı dil
Beş düşməndir sənə, bil
Ağıl, zəhmət, xoş qılıq
Təvazö və yaxşılıq
Beş yaxın dostdur sənə (1, səh 31)
Üç xüsusiyyəti Ağıl, iradə və səbr göstərmək insana şərəf, şöhrət gətirər,
insan ləyaqətini və mənəviyyatını ucaldar. Abayın bu nəsihətləri Xaqani Şirvaninin
“Töhfətül İraqeyin” əsərində Xacənin tövsiyəsini yada salır:
Mənəm, mənəm deyib öymə özünü!
Həmişə müxtəsər söylə sözünü
Cahildir özünü tərif edənlər,
Çox “bilirəm” demə, bilsən də əgər,
Boş söz insanların abrını tökər,
Yalan şerlər də bağrını sökər
Uzunçuluq igid adamların da,
Bir dəfə dadına çatmamış darda
Məntiqsiz, dəlilsiz yalan danışmaq,
Nadan adamların işidir ancaq
(6, səh 38)
Deyilənlər böyük sənətkar Qazax xalqının böyük oğlu Abay Kunanbayevin
Azərbaycan ədəbiyyatına, xalq yaradıcılığına sıx bağlılığını ifadə edir.
Klassiklərin poetik deyimləri tərbiyəvi, mənəvi-əxlaqi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu deyimlər milli və bəşəri xarakter daşıyır.
Ədəbiyyat
1. Abay Kunanbayev Şeirlər və poemalar ADN 1970
2. Pənah Xəlilov Türk xalqlarının və Şərqi Slavyanların ədəbiyyatı. Maarif
nəşriyyatı 1984
3. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi” Bakı, Lider nəşriyyatı 2004
4. BDU-nun Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının elmi iş planına daxil
olan əlyazma
5. Firuzə Ağayeva Abay və Azərbaycan Bakı Elm 2011
6. Xaqani Şirvani Seçilmiş əsərləri Lider, Bakı 2004
Məqalədə Qazax şairi Abay Kunanbayevin yaradıcılığına Azərbaycan yazılı
ədəbiyyatının təsiri nümunələr gətirməklə elmi təhlilə cəlb olunub.
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П.Солтанкызы
Влияние азербайджанского фольклора и письменной литературы
на творчество Абая
Резюме
В статье на основе примеров рассмотрено влияние азербайджанской
письменной литературы на творчество казахского поэта Абая Кунанбаева.
Здесь проводятся параллели между «Искендернаме» Низами и «Искендер» он
Абая. В обоих процведениях, в научном аспекте, комментируются проблемы
провителя и народа.
P. Soltanqızı
The influence of Azerbaijan folklore and written literature
to Abay’s activities
Summary
In this article the influence of Azerbaijan written literature to Abay Kunanbayev’s activities the poet of Kazakh was involved with examples to the scientific
analysis. In this point of view it is analysed the work “Iskender” by Abay Kunanbayev. It is explained the poetic similarity in comprative from between “Iskendername” by Nizami with “Iskender” by Abay. In both works it is analysed widely the
problem of governor and people in scientific aspect.
Rəyçi: prof. Ramazan Qafarlı
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ïåäàãîýèêà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò
ЗЕНФИРА ГЯДИРОВА áàø ìöÿëëèì
(heysevsara@mail.ru)
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ïåäàãîæè Óíèâåðñèòåòè
ÑÈÐËÈ ÌßÃÀËßÍÈÍ À×ÀÐÛ
ßñàñ ñþçëÿð: íåîëîýèçìëÿð, îðòàã òåðìèíëÿð, à÷àð ñþçëÿð, ÿñàñ ñþçëÿð, äàéàã
ñþçëÿð, ïåäàãîýèêà èíúÿ ñÿíÿòäèð, òÿðáèéÿ õöñóñè óñòàëûã, ãàáèëèééÿò òÿëÿá åäÿí
ñÿíÿòäèð, òÿðáèéÿåòìÿ áàúàðûüû, òÿðáèéÿëÿíäèðìÿ ìÿùàðÿòè.
Ключевые слова: неологизмы, общие термины, ключевые слова,
основные слова, опорные слова, педагогика,
воспитание, утонченное
мастерство, изысканная способность, искусство воспитания, искусство
воспитывать.
Key words: neologisms, common terms, foundation words, key words, basis
words, pedagogics, education, special mastery, to have aptitude for of profession,
mastery of education, mastery of to educate.
Áÿøÿðèééÿòèí ìöàñèð èíêèøàô ìÿðùÿëÿñèíäÿ èúòèìàè øöóðà ìÿëóì îëàí åëìëÿðäÿ
(ùàçûðäà åëìëÿð ñèñòåìèíÿ 15 ìèíÿ éàõûí ôÿíí äàõèëäèð) (2) äèôôåðåíñèàñèéà èëÿ
éàíàøû, èíòåãðàñèéà ùàäèñÿñè äÿ áàø âåðèð. Áó, òÿáèèäèð. Áåëÿ êè, áó åëìëÿðèí ùàìûñû
úÿìè ö÷ ñàùÿíè — òÿáèÿò, úÿìèééÿò âÿ èíñàíû þéðÿíèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ áèð ÷îõ
ùàëëàðäà àéðû-àéðû ìöñòÿãèë åëìëÿðèí òÿäãèãàò îáéåêòè öñò-öñòÿ äöøöð.
Ìÿñÿëÿí, èíñàí åéíè çàìàíäà áèð ñûðà åëìëÿðèí (ïåäàãîýèêà, ïñèõîëîýèéà, òèáá,
ôÿëñÿôÿ, ôèçèîëîýèéà âÿ ñ.) îáéåêòè êèìè ÷ûõûø åäèð.
Ìàêðîñåìèí à÷àðû, âàúèá òÿðêèá ùèññÿñè âÿ íöâÿñè, éÿíè ìèêðîñåì ãèñìèíäÿ
÷ûõûø åäÿí èíñàí ùàããûíäà òàì, äîëüóí ìöòëÿã ùÿãèãè ùÿðòÿðÿôëè âÿ ìöôÿññÿë
ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ åëìëÿð îíóí ìöõòÿëèô òÿðÿôëÿðèíè þéðÿíèð. Áóíà
ýþðÿ äÿ ìöÿééÿí áèð åëì ñàùÿñèíäÿ õöñóñè, éàëíûç îíóí ö÷öí ñÿúèééÿâè îëàí
àíëàéûøëàð, òåðìèíëÿð âÿ êàòåãîðèéàëàðëà éàíàøû, äèýÿð åëì ñàùÿëÿðèíÿ ìÿõñóñ îëàí
àíëàéûøëàð, òåðìèíëÿð âÿ êàòåãîðèéàëàðäàí äà èñòèôàäÿ îëóíóð. Áóíëàðà áÿçÿí îðòàã
òåðìèíëÿð äÿ äåéèëèð.
Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ ìöõòÿëèô ÿúíÿáè äèëëÿðäÿí (éóíàí, ðóñ, èíýèëèñ, ôðàíñûç âÿ
ñ.) ýÿëÿí òåðìèíëÿð éà òÿðúöìÿ îëóíóð, éà äà ñÿñëÿíäèéè êèìè èøëÿäèëèð.
Ëöüÿò åùòèéàòûíûí çÿíýèíëÿøìÿñè éîëëàðûíäàí áèðè äÿ ìÿùç äèëèìèçÿ íåîëîýèçì
(éåíè) ñþç âÿ òåðìèíëÿðèí ýÿëìÿñèäèð.
ßëáÿòòÿ, áó, áöòöí äèëëÿð ö÷öí ñÿúèééÿâè îëàí òÿáèè, îáéåêòèâ âÿ áöòþâëöêäÿ
ìöñáÿò èúòèìàè ùàäèñÿäèð. Ìöñòÿãèëëèê äþâðöíäÿ þëêÿìèçèí äöíéà áèðëèêëÿðèíÿ
óüóðëà èíòåãðàñèéàñû èëÿ ÿëàãÿäÿð îëàðàã áó ïðîñåñ áèð àç äà èíòåíñèâëÿøìèøäèð. Áó,
ìöàñèð äþâðäÿ еëì âÿ òåõíèêàíûí ñöðÿòëè èíêèøàôû, éåíè èíôîðìàñèéà âÿ
êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí ýåíèø éàéûëìàñû, èíôîðìàñèéà úÿìèééÿòèíèí
éàðàíìàñû, äöíéà þëêÿëÿðè àðàñûíäà ñèéàñè, èãòèñàäè, òÿùñèë, ìÿäÿíèééÿò, èäìàí âÿ
äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ÿëàãÿëÿðèí äóðìàäàí ýåíèøëÿíìÿñè èëÿ øÿðòëÿíèð. Èúòèìàè ùÿéàòûí
äèýÿð ñàùÿëÿðè èëÿ éàíàøû, ñîí 15-20 èëäÿ áåëÿ íåîëîýèçìëÿð (àáèòóðèéåíò,
àäéóíêòóðà, àêêðåäèòàñèéà, áàêàëàâð, áàêàëàâðèàò, äèñòàíò òÿùñèë, èíôîðìàë òÿùñèë,
èíêëöçèâ òÿùñèë, êàìïóñ, êóðèêóëóì, ýèìíàçèéà, ëèñåé, ëèñåíçèéà, êîëëåú, ìàýèñòð,
468

Filologiya məsələləri – №3, 2013
ìàýèñòðàòóðà, ìîíèòîðèíã, íîñòðèôèêàñèéà, ïèëîò, ñóááàêàëàâð, ðåçèäåíòóðà, ïðèîðèòåò,
òÿùñèë ôðàí÷àéçèíãè, òéóòîð âÿ ñ.) òÿëèì, òÿðáèéÿ âÿ òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ äÿ èøëÿäèëèð.
Ëàêèí ìöøàùèäÿëÿðèìèç ýþñòÿðèð êè, Àçÿðáàéúàí åëìè-ïåäàãîæè ÿäÿáèééàòûíäà
èñòèôàäÿ îëóíàí òåðìèíëÿðäÿ áÿçè õÿòàëàðà éîë âåðèëèð. Áóíëàðû øÿðòè îëàðàã èêè ãðóïà
áþëìÿê îëàð:
1) äèëèìèçÿ ñÿùâ òÿðúöìÿ îëóíàí ïåäàãîæè òåðìèíëÿð âÿ àíëàéûøëàð (à÷àð
ñþçëÿð; ïåäàãîýèêà, òÿðáèéÿ èíúÿñÿíÿòäèð âÿ ñ.);
2) òÿëèì, òÿðáèéÿ, òÿùñèë ñàùÿñèíäÿ èøëÿäèëÿí âÿ ùÿëÿëèê èúòèìàèééÿòèí
ÿêñÿðèééÿòèíèí áàøà äöøìÿäèéè íåîëîýèçì-òåðìèíëÿð; (àäéóíêòóðà, àêêðåäèòàñèéà,
èíôîðìàë òÿùñèë, èíêëöçèâ òÿùñèë, êàìïóñ, êóðèêóëóì, ìîíèòîðèíã, íîñòðèôèêàñèéà, ïèëîò
ìÿêòÿáè, ïðèîðèòåò, ðåçèäåíòóðà, ñóááàêàëàâð, òÿùñèë ôðàí÷àéçèíãè, òéóòîð âÿ ñ.) (áåëÿ
ñþçëÿðÿ íþâáÿòè ìÿãàëÿäÿ ìöíàñèáÿò áèëäèðÿúÿéèê - Ù.Ú., З.Г.)
Áèðèíúè ãðóïà àèä åòäèêëÿðèìèçäÿí áèðè ñîí èëëÿð èíýèëèñ äèëèíäÿí (key words)
ðóñ äèëèíÿ (ключевые слова), ðóñ äèëèíäÿí èñÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ éàíëûø òÿðúöìÿ
îëóíàí âÿ åëìè ìÿãàëÿëÿðèí àòðèáóòó êèìè èñòèôàäÿ åäèëÿí «à÷àð ñþçëÿð» òåðìèíèäèð.
Áåëÿêè, ðóñ äèëèíäÿ «ключевой» (ñèôÿò) ñþçöíöí äþðä ìÿíàñû ìþâúóääóð.
Ключевой I ключ I ñþç. ñèô.; ключевая позиция ìÿú. ùàêèì ìþâãå
Ключевой II ключ II ñþç. ñèô.; ìóñ. ключевой знак à÷àð èøàðÿñè
Ключевой III ключ III ñþç. ñèô.; ключевая вода áóëàã ñóéó
Ключевой IV ключ IV ñþç. ñèô.; архитек. ключевой камень êÿëëÿëèê äàø
(áàõ: 1).
Ýþðöíäöéö êèìè, áó âàðèàíòëàðûí «à÷àð ñþçëÿð»èí ìÿíàñû èëÿ ùå÷ áèð ÿëàãÿñè
éîõäóð.
Ëàêèí áó ñþçöí òÿðúöìÿ ëöüÿòèíäÿ ýþñòÿðèëìÿéÿí, ùÿëÿëèê ÿêñèíè òàïìàéàí
áèð ìÿíàñû äà âàð. Áåëÿ êè, ðóñ äèëèíäÿ èñèìäÿí («ключ») ÿìÿëÿ ýÿëÿí
«ключевой» (ñèôÿò) ñþçö Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ «ÿñàñ», «áàøëûúà», «ÿí âàúèá»
ìÿíàëàðûíû äà âåðèð. Áóíó àøàüûäàêû íöìóíÿëÿð äÿ òÿñäèã åäèð:
На современном этапе качество образования, несомненно, является
ключевой проблемой сохранения и развития интеллектуального потенциала
страны в XXI веке (Ìöàñèð äþâðäÿ òÿùñèëèí êåéôèééÿòè, øöáùÿñèç, XXI ÿñðäÿ
þëêÿíèí èíòåëëåêòóàë ïîòåíñèàëûíûí ìöùàôèçÿñè âÿ èíêèøàôûíûí ÿñàñ (áàøëûúà)
ïðîáëåìèäèð). Ключевые проблемы теоретической психологии (íÿçÿðè ïñèõîëîýèéàíûí ÿñàñ ïðîáëåìëÿðè); ключевые проблемы развития современной экономики
(ìöàñèð èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôûíûí ÿñàñ ïðîáëåìëÿðè); ключевые проблемы
мировой политики (äöíéà ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ ïðîáëåìëÿðè); ключевые проблемы,
решаемые муниципальной системой образования (áÿëÿäèééÿ òÿùñèë ñèñòåìèíèí
ùÿëë åòäèéè ÿñàñ ïðîáëåìëÿð).
В книге рассматриваются ключевые проблемы системы образования
современного Азербайджана (Êèòàáäà ìöàñèð Àçÿðáàéúàíûí òÿùñèë ñèñòåìèíèí ÿñàñ
(áàøëûúà) ïðîáëåìëÿðè íÿçÿðäÿí êå÷èðèëèð).
Áóíóí åòèáàðëûã äÿðÿúÿñèíè ñöáóò åòìÿê ö÷öí áèð íå÷ÿ ìÿíáÿéÿ ìöðàúèÿò
åäÿê. Ìÿñÿëÿí, éåíè ðóñ äèëè ëöüÿòèíäÿ «ключевой» ñþçöíöí àøàüûäàêû ìÿíà
÷àëàðëàðû âåðèëèð:
1. Соотносящийся по значению с существительным: ключ
2. Свойственный ключу, характерный для него.
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3. Открывающий возможность овладения чем-либо, захвата чего-л.
(местности, пункта, высоты и т.п.) во время военных действий.
4. перен. Основной, главный, самый важный (подчеркнуто нами – Ù.Ú., З.Г.)
(3).
Äèýÿð ëöüÿòäÿ (бах: 4) èñÿ îõóéóðóã:
1. ключевой, -ая, -ое.
1. к Ключ. Ключевое отверствие замка.
2. Воен. Открывающий возможности овладения чем-л., захвата чего-л.
Ключевой пункт позиций. Занять ключевые позиции.
3. Наиболее значительный в каком-либо отношении. Ключевые
проблемы экономики. Ключевые посты в правительстве. Ключевая глава
романа (выделено нами – Ù.Ú., З.Г.).
Ôèêðèìèçúÿ, «ключевой» ñþçöíöí ÿí äîëüóí âÿ ÿùàòÿëè ìÿíàñû ðóñ äèëèíèí
ñèíîíèìëÿð ëöüÿòèíäÿ (úÿìè 37 ñèíîíèì) (áàõ: 5) âåðèëìèøäèð: первый (74.527),
главный (52.390), ведущий (40.830), важнейший (35.220), центральный
(7.970), основной (7.231), генеральный (4.114), определяющий (3.070), решающий (1.820), коренной (1.078), господствующий (917), преобладающий (656),
кардинальный (317), первейший (260), гвоздевой (179), родниковый (167), узловой (159), магистральный (154), основополагающий (119), первенствующий
(53), стержневой (24), превыше всего, имеющий наибольшее значение, наиболее существенный, наиболее значительный, наиболее важный, самый существенный, самый значительный, самый важный, жизненно важный, на
первом месте, первостепенной важности, имеющий первостепенное значение,
электроключевой, номер один (ìþòÿðèçÿäÿ ñèíîíèìëÿðèí äèëäÿ èøëÿíìÿ òåçëèéè
âåðèëìèøäèð).
Ýþñòÿðèëÿí íöìóíÿëÿðèí ëåêñèê òÿùëèëè îíó äåìÿéÿ ÿñàñ âåðèð êè, èíäèéÿ ãÿäÿð
åëìè ìÿãàëÿëÿðäÿ «à÷àð ñþçëÿð» êèìè èøëÿäèëÿí àíëàéûø ðóñ äèëèíèí èíúÿëèêëÿðèíè ÿêñ
åòäèðìÿéÿí, éåðèíäÿ èøëÿäèëìÿéÿí, îëäóãúà éàíëûø ñÿòðè òÿðúöìÿäèð. Áó äåéèëÿíëÿðè
íÿçÿðÿ àëàðàã âÿ ÷îõèëëèê òÿðúöìÿ÷èëèê òÿúðöáÿìèçÿ ÿñàñëàíàðàã ÿìèíëèêëÿ äåéÿ
áèëÿðèê êè, áó òåðìèíèí «ÿñàñ ñþçëÿð», éàõóä «äàéàã ñþçëÿð» {ðóñ äèëèíèí ãðàììàòèêàñûíäà äà «опорные слова» («äàéàã ñþçëÿð») àíëàéûøû âàð âÿ ôèêðèìèçúÿ, åëÿ
áó äèëäÿ äÿ «ключевые слова» ÿâÿçèíÿ «опорные слова» òåðìèíèí èøëÿäèëìÿñè
äàùà äöçýöí îëàðäû} êèìè èøëÿäèëìÿñè äàùà ìÿãñÿäÿ ìöâàôèãäèð.
Éåðè ýÿëìèøêÿí, èíýèëèñ äèëèíäÿ äÿ «key» ñþçö áèð ÷îõ ùàëëàðäà «àïàðûúû»,
«ÿñàñ» (ìÿñÿëÿí, key industries — ñÿíàéåíèí àïàðûúû, ÿñàñ ñàùÿëÿðè), éàõóä «keynote» «öñòöíëöê òÿøêèë åäÿí íîò», «ÿñàñ ôèêèð», «keystone» - «ÿñàñ ïðèíñèï»
ìÿíàëàðûíäà èøëÿäèëèð.
Éóõàðûäà âåðèëÿí êîíòåêñòäÿ ðóñ äèëèíäÿ èøëÿäèëÿí «ключевой» (ñèôÿò)
ñþçöíöí ìÿúàçè ìÿíàñû ìÿùç áóíäàí èáàðÿòäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ðóñ äèëèíäÿêè «ключевые слова» ñþç áèðëÿøìÿñèíèí åëìè
ìÿãàëÿëÿðäÿ àòðèáóò êèìè òÿëÿá îëóíàí «à÷àð ñþçëÿð»èí, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà
èøëÿíÿí «ключ» (èñèì) «à÷àð»ëà áèëàâàñèòÿ ÿëàãÿñè éîõäóð âÿ òàìàìèëÿ áàøãà áèð
ìÿíà êÿñá åäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ôèêðèìèçúÿ, äèëèìèçÿ ýÿëÿí íåîëîýèçì-òåðìèíëÿðèí åëìè-ïåäàãîæè,
ïñèõîëîæè âÿ ñ. äþâðèééÿäÿ ñòàòóñóíóí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ ùÿìèí äèëäÿ
ñþçëÿðèí ÷îõìÿíàëû (ïîëèñåìèê) îëìàñû, îíëàðûí åòèìîëîýèéàñû, òàðèõè èíêèøàô éîëó,
÷àëàðëàðû âÿ êîíêðåò ùàëäà êîíòåêñäÿí àñûëû îëàðàã ùàíñû ëåêñèê ìÿíàíû êÿñá åòìÿñè
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íÿçÿðÿ àëûíìàëû, îïòèìàë âàðèàíòûí ñå÷èëìÿñèíÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëè, ñÿòðè äåéèë,
ìÿçìóí òÿðúöìÿñèíÿ öñòöíëöê âåðèëìÿëèäèð.
Áèç íèñáè ùÿãèãÿòëÿðèí ìöòëÿã ùÿãèãÿòëÿðÿ ÷åâðèëìÿñèíäÿ åëìè äèñêóññèéàëàðûí
ìöñòÿñíà ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëäóüóíó íÿçÿðÿ àëàðàã äèë÷è àëèìëÿðè, òÿðúöìÿ èëÿ
ìÿøüóë îëàí
ìöòÿõÿññèñëÿðè, ïåäàãîãëàðû, ïñèõîëîãëàðû, ìöÿëëèìëÿðè ñàüëàì
ìöáàùèñÿéÿ äÿâÿò åäèð âÿ ìÿãàëÿäÿ ãàëäûðûëàí
ìÿñÿëÿëÿðÿ ìöíàñèáÿò
ýþñòÿðÿíëÿðÿ, ìöëàùèçÿëÿðèíè ñþéëÿéÿíëÿðÿ, ÿñàñëû èðàäëàðûíû áèëäèðÿí ùÿìêàðëàðûìûçà
ÿââÿëúÿäÿí òÿøÿêêöð åäèð âÿ äÿðèí ìèííÿòäàðëûüûìûçû áèëäèðèðèê.
Åëìè éåíèëèéè âÿ íÿòèúÿñè: àçÿðáàéúàí åëìè-ïåäàãîæè ÿäÿáèééàòûíäà èøëÿíÿí
áÿçè òåðìèíëÿðÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíäÿí, îíëàðûí låêñèê ìÿíàëàðû
âÿ
òÿðúöìÿëÿðèíèí äÿãèãëÿøäèðèëìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð.
Òÿòáèãè ÿùÿìèééÿòè: ïðîáëåìèí àðàøäûðûëìàñû åëìè äþâðèééÿéÿ äàõèë îëàí
íåîëîýèçìëÿðèí äöçýöí òÿðúöìÿ îëóíìàñûíà âÿ ïåäàãîæè ÿäÿáèèéàòäà äöçýöí
èøëÿíèëìÿñèíÿ êþìÿê åäÿúÿêäèð.
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Гейдар Аллахяр оглу Джафаров,
Зенфира Саит гызы Гадирова
Ключ тайной статьи
Резюме
В статье на основе фактического сравнительного (русского с русским) и
сопоставительного (азербайджанского с русским и английским) языкового
материала обосновывается, что некоторые употребляемые в азербайджанской
научно-педагогической литературе заимствованные термины (key words,
ключевые слова) переведены неправильно.
Авторы, учитывая многозначность (полисемию) заимствованных слов,
предлагают оптимальные варианты, близкие их исконному значению.
Jafarov Heydar Allahyar,
Qadirova Zenfira Sait
Key of the mysterious article
Summary
In the article the basing of factual comparassin (russion lang. with russion)
and conrtontation (azerbaijan lang. with russion and english) language material the
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are grounded, on some using of the azerbaijans science pedagogics literature, borrowing terms (key words) they was wrong translait.
Author, looked for (polysemy) of loan words, to propose to optimal varaety,
original close meaning.
Rəyçi: prof. İbrahim Bayramov
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YOLU BAKIDAN KEÇƏRKƏN TARİX YAZANLAR
Açar sözlər: türk, əsgər,müharibə. Bakı, qəzetlər.
Ключевые словы: турецких, солдат, войны, Баку, газетах.
Keywords: Turkish, soldiers, War, Baku, newspapers.
Hərb əsirlərinin xatirələrini yazması ümumi olaraq çox tez rast gəlinən
vəziyyət deyil. Bu xatirələr İkinci Dünya müharibəsindən sonra çox sayda olmasına
baxmayaraq, Birinci Dünya müharibəsi ilə əlaqədar çox xatirəyə rast gələ bilmirik
(1). Eyni şəkildə Osmanlı İmperatorluğu zamanında da bunun tətbiqləri çox
deyildir. Aparılan araşdırmalarda bu sahədəki işlərin XVI tarixlərindən etibarən
başladığını görə bilirik, lakin tapılan ən yaxşı nümunə Avstriya – Osmanlı
müharibəsinə qatılan və əsir düşən süvari zabiti, Temeşuarlı Osman Ağanın XVII
əsrdə yazılmış xatirələridir (2).
Bu məqalənin mövzusu olan qəhrəmanlar yaşayarkən tarix yazmışlar və
ayrıca məsulliyyətlərinin fərqində olaraq yaşadıqlarını da yazaraq bu gün bizlər
üçün bir dəniz mayakı olmuşlar. Bu qəhrəmanlığın ortaq xüsusiyyətləri Birinci
Dünya müharibəsində ruslar tərəfindən əsir edilən və ya əsarətə aparılan ya da
əsarətdən dönərkən qaçış yolunda Bakıdan keçmiş olmalarıdır. Həmin zaman da
təxminən 20.000-30.000 Türk əsirinin yolu Bakıdan keçməsinə baxmayaraq bu gün
bizə o dövrdə yaşananları əks etdirən çox az sayda əsər qalmışdır.
Bu baxımdan zabit Xəlil Atamanın xatirələri çox maraqlıdır.
(Halil Ataman (1888-1992) Niğdeyə bağlı Bordada doğulmuşdur. 24 Avqust
1914-cü ildə ehtiyat zabit olaraq orduya qatıldı. 7 Avqust 1916 tarixində Ruslara
əsir düşdü. 25 avqust 1922 ildə çətin bir səfərdən İstanbula qayıtdı. 11-16 sentyabr
1916 tarixləri arasında yolu Azərbaycandan keçmişdir).
O, yazırdı: “ Tiflisdən sonra yol boyu kamilən su, suğla və bəzi yerlərdə quraq
var, sanki bir çöl. Günorta tam saat 12 radələrində, böyük bir çay sahilindəki Ağıstafa qəsəbəsinə gəldik. Burada xalq həmişə Türk iri və igid quruluşlu, mərd və cəsur
görünüşlü, düz, gözəl, təmiz geyimli; hələ başlarındakı papaq onlara daha üstün bir
məhabət vermiş kimi görünür. Əfəndi və nəzakətli insanlar, bizi əsir görüncə açıqaşkar bəyanı təəssüf edirdilər. Eyni zamanda gözləri sulanır və kövrəlirdilər. Bu
ətrafda qovun qarpız və hər şey bol, məzul, bir çox xırman da var idi. Torpaq xeyli
zəngin idi. Bu vaxt qatar bütün sürəti ilə yol gedirdi. Bu yerdə, bit hava xətti
fəaliyyət halında idi. Hava xətti xeyli uzun görünürdü. Eyni gün şam vaxtı Gəncəyə
gəldik. Gəncə başlı başına bir Türk şəhəri imiş. Burada hər kəs Türkçə danışır, stansiyada çox sıxlıq, insanlar gözəl geyimli, üstləri başları düz, bütün başlarda qara ya
da qəhvəyi papaq var. Heç kəslə danışa bilmədim, çünki qatar çox az dayandı və
dərhal hərəkət etdi. İndi Bakı yolundayıq. Bu yerlərin çöl və çöl havası var.
Susuz, quraq, meşəsiz və yaşıllıq adında heç bir şey yox kimi. Bu düzlüklərdən keçərkən də bir şeylər görmürük, bu ətrafda Bakıdan Batuma gedən neft dəmir
boru xətti açıqda görülür və neft boru xətti dəmiryolu xəttini təqib edirdi. Bunların
diametri 70 santimetr və bəlkə də daha çox, qatarın pəncərəsindən göründüyü qə473
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dəriylə. Bugünki gündüz səfərimiz boyunca heç bir tərəfdə bir dağ zirvəsi görülmür.
Böyük bir çöl və dümdüz bir dünya ... Neft daşıyan bəzi borular partlamış. Belə yerlərdə neftdən göllər meydana gəlmiş, hələ bir nöqtədə görülən açıq yaşıl rəng, böyük bir göl olmuş, bəlkə də on hektarlıq bir sahəni örtmüşdür. Bu çöl ortasında, bir
stansiyadan qaynamış çay suyu aldıq, çayları içdik, amma stəkanın dibinə ən azı iki
millimetr qalınlığında əhəngdən bir palçıq təbəqəsi çökmüşdü. Bu ətrafda insanlar
heç su içməzmiş, ancaq çay içərmiş. Qatarın gedişi belə azalmışdı, sanki
dəyişməyən mənzərə və düzlükdən bezmiş, yorulmuş kimi idi. “Bakıya 45 versit
qaldı” – dedi.
...Bakıda çox Türk vardı. Bizə qarşı çox simpatik olub, bir təşkilat halında
fəaliyyətlərini davam etdirirlər” (3, s. 124).
Fəxrəddin Ərdoğanın xatirələrində maraqlı məlumatlar vardır.(Fəxrəddin
Ərdoğan( (1874-1992) Sivasa bağlı Divriyi qəzasının Yağbasan kəndində
doğulmuşdur. 1914-cü ildə əsir düşdükdən sonra Sibirə əsarətə gedərkən və 1916cı ildə əsarətdən dönərkən yolu Azərbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: “Bakıya doğru yola çıxdıq.İki gecə sonra Bakı stansiyasına gəldik,
bizi Xəzər dənizinin sahilində Tağıyev Hacı Zeynalabdin Əfəndinin tikdirmiş
olduğu həbsxanaya qoydular. Burada ayrı bir yaşayış tərzi vardı. Çörək olaraq ağ
francala, yemək olaraq bol ətli paxla və düyü plovu verilirdi ki, buna səbəb bu
həbsxananın bütün xərclərini Hacının üzərinə götürməsi idi. Həbsxana müdiri hər
gün səhər çayından sonra iki saat, günorta yeməyinndən sonra iki saat müddətində
həbs, həbsxananın müntəzəm olan bağçasına iki-iki gəzintiyə çıxardır və hava
aldırırdı. Bir səhər bağçaya çıxdığımızda karvanın 200 nəfərdən çox olduğunu
gördüm. Qafqazdakı Türkçü və Alman təbəsini də yığıb bizimlə birləşdirmişdilər,
bizlərdən əvvəl göndərilən Qarslı Cihangiroğlu Əziz Bəy, Sarıqamışlı zərgər
Abdulhəmid Əfəndi, altulu zərgər Məmməd Battaloğlu, Ağbabalı Əllər kəndindən
atası, Cəbəci kəndindən Məmməd Dayı, Həsən, Əli və Əli Əsgər Ağalar da orada
gördüm.
Musa Nağıyevin İsmaililərin binasındakı mehmanxanalarina gəldik. Dəniz
səfərinin sarsıntısı ilə narahat olduğum üçün, iki gün mehmanxanadan çölə
çıxmadım. Bakıya gəldiyimizi xəbər verən Qarslı bərbər Mustafa Əfəndi ilə, Yeni
Qazili Xalid, gəlib bizi tapdılar. Çünki yoldaşlarından Bərbər İsmayıl Əfəndi də
mənimlə bərabər idi. Burada bir çox xəbər aldıq. Bizlərdən sonu Bərbər Mustafa
Əfəndini də, ailəsi ilə birlikdə Bakıya sürmüş. Həyat yoldaşı, 2 yaşındakı uşağı
Gülizar ilə tramvaydan enərkən düşmüş, özü yaralanmış, yazıq uşaqcığazın da ayağı
qırılmış olduğundan ikisinin də Tağıyevinn xəstəxanasında müalicə edilib
çıxarıldığını söylədilər. İndi bərbər Mustafa Əfəndi Uğurlu soyadını almış, Bizim
Bərbər deyə bir salonu var. O ayağı qırılan Gülizar isə İstanbul Tibb Fakültəsindən
Diş təbibi olaraq məzun olmuş, Qarsda böyük bir müayinəxana açmış, çalışırlar.
Bakını Bərbər Mustafa Əfəndi ilə gəzdim, ilk iş olaraq Bakı Xeyriiyyə Cəmiyyətinə
getdim, orada irəli gələnlərlə tanış olduq. Burada istiqlal eşqiylə cəmiyyətlər
qurulmuş, dayanmadan çalışırdı. O oturduğumuz İsmayılıya binasında Musa
Nağıyevun 50 yataqlı mehmanxanasi var idi ki, hər gələn Türk yolçusu burada
aylarla qalır, yemək və yataqları təmin edildiyi kimi, paltarları yuyulur, bütün xərc
Nağıyevun kassasından ödənilir, qonaqlardan bir tək qəpik belə alınmazdı. 3.000
sabit oturacağı olan böyük bir salon var idi, qadınlara aid yuxarıda lojalar mövcud
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idi. Bakı Türkləri bütün yığıncaklarını burada toplayırdılar. Bu möhtəşəm binanı
Musa Nağıyev Xeyrriyə Cəmiyyətinə bağışlamışdı. Nağıyevun İsmail adında, gənc
yaşda vəfat edən bir oğlu varmış. Binasının səkkizinci kıtında oğlunun heykəlini bir
otağa etdirib qoydurmuş və bura "İsmayılıya". deyilməsi buradan irəli gəlirdi.
Bundan başqa 200 nəqli bir də yatimhanesi var idi. Bura cəbhədən toplanan
kimsəsiz uşaqlar gətirilərək baxımları təmin edilmişdi. Bakıda qaldığım həftəsində
Tağıyev Hacı Zeynal Abidin Əfəndinin ziyarətinə getdim. Bakıdaki hər zəngin
Türkün, evinin qapısında Dağıstanlılar və Lezgilerden bir qapıçısı var. Getdiyim
evin ünvanını dərhal Hacıya xəbər verdi. Qəbul edildim. Dostum İbrahim Əfəndi ilə
Hacının əlini öpdü, yer göstərdi, oturduq. Kim olduğumuzu soruşdu. Özümüzü
tanıtdıq. Türk əsirləri olduğumuzu öyrənincə, yerindən qalxdı, əlimizi sıxdı və
gözlərimizdən öpdü. Hacı 50-60 yaşlarında Azərbaycan Türklərindən, dinc bir qoca
idi. Çox xoş söhbəti var idi. Türk ordularının Qafqaz və Bakıya gələcəklərinə
inandığı üçün, bizə qorxmadan çalışmamızı tövsiyə edir, bütün sərvətini Türklük və
qurtuluş uğrunda sərf edəcəyini mən vəd edirəm (4, s. 15).
Hüsaməddin Tuğaçın
xatirələrində çox maraqlı məqamlar vardır.(
Hüsaməddin Tuğac (1889- ) Ərzurumun Həsən qalq bölgəsində doğulmuşdur. 9
yanvar 1915-ci il tarixində Ruslara əsir düşdü. 1917-ci ildə qaçaraq, Su
şəhərindəki 3-cü Ordu qərargahına çatmışdır. Oktyabr 1917-ci ildə dönüş yolunda
yolu Azərbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: “Xəzər dənizinin yağışlı və soyuq səfərindən sonra Bakı sahilləri
mənə o yuxunu xatırlatdı. Özümü təhlükəsizliyə qovuşmuş hiss etdim.Körpüdə
erməni olduğunu şivəsini anladığım, Süngülü bir zabit pasport soruşurdu. Bu məni
düşündürdü. Demək ki gözlədiyim tam azadlıq Bakıda hələ yox idi. Əsgəri idarə
hakim idi. Sıra mənə gəlincə soyuqqanlı bir laqeydliklə pasportumu verdim.
Axtarılacaq əşya yox idi. Etiraf etməliyəm ki, saxta pasport məni ələ verə bilərdi.
Qəlbim tez-tez döyünürdü. Adam seliqəsiz nizamıma baxaraq lağedici bir üzlə
məni süzdü. Və çirkli pasportu mənə uzatdı. Alan kimi körpü başından ayrıldım. Və
böyük bir psixoloji təsirdən o anda xilas oldum.
Müsəlmanlar paltarlarından az çox müəyyən idi. Birinə bir otel soruşdum,
dərhal yaxında və prospekt üstündə bir otel göstərdi. Qapıdakı yazısına görə Təbriz
oteliydi. İçəri girdim, Qantur dedikləri büroda orta yaşlı bir şəxs pasportumu aldı,
baxmağı lazım bilmədən masanın yanındakı rəfə qoydu, mənə də geyimimə görə
qapıya yaxın kiçik bir otaq verdi. Otaq alçaq və pəncərəsizdi. Bununla birlikdə
döşək iy verirdi, bir də dəmir açıla yataq var idi, dərhal ona uzandım.
Otel sahibi Həsən BəyAğayev imiş. Bu şəxs bizim İstanbulda Türkçülük
öndərlərimizin bakılı Professor Ağaoğlu Əhməd bəyin qardaşıymış. Yataqda bir
saat qədərşə yuxuya getmişəm, oyananda Rəsulzadə Məmməd Əmin Bəyi görmək
istədim. Planımın qabaqda gələn maddəsi bu idi. Məmməd Əmin bəyi “Açıq Söz”
qəzetindən tanıyırdım. Görüşmək və vəziyyətimi izah etmək üçün mətbəəsinə
getdim. Böyük bir otaqda maşınlar işləyirdi. Bir küncdə şüşəli bir bölmədən
Məmməd Əmin bəy masanın başında, yanında da bir neçə adam vardı. Emin bəyin
üzünü qarşıdan görürdüm, lakin tək olmadığı üçün yanına girə bilmədim. Və buna
da kədərləndim. Bir az sonra Azarbəycan Milli şurasının mərkəzi olan İsmayıl
binasında idim. Xüsusi Qələm Müdiri Mirzə Davudu gördüm, kim olduğumu izah
etdim. Böyük bir maraq ilə qarşıladı və Milli Komitə sədri Əli Mərdan Bəy
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Topçubaşıya söylədi. Topçubaşı ilə yalnız görüşdük. Məni hər istiqamətdən
araşdırdı. Əsarətdən sonra buçalardan geçişimi, Gəncədə qohumlarım olduğunu
fərarilik əsnasında Semipalatda, Daşkənddə tanıdığım kəsləri izah etdim. Bunlar və
bunlara qatılan silahlı erməni əsgərləri Bakı xalqı üçün ciddi bir təhlükə halında
idilər (5, s. 172).
Faiq Tonquç xatirələrində maraqlı məqamlara toxunurdu. (Faiq Tonquç
(1889-1968) Çorumda doğulmuşdur. 20 iyun 1914-cü ildə orduya qatılıb. 11 iyul
1916-ci il tarixində Ruslara əsir düşüb. 27 iyun 1918-ci il tarixində İstanbula
qayıdıb. 2-16 oktyabr 1916-cı il tarixləri arasında əsarətə gedərkən yolu
Azərbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: “Sonu görünməyən düzənliklərdən, qamış və kərpicdən edilmiş
daxma yağınlarından ibarət Türk kəndlərini keçərək, Rusların Yelizavetpol
dedikləri Gəncə şəhərinə gəldik. Stansiyadaki bufet, mağazaya getmək, hətta
vaqondan enmək qadağan idi. Gənc bir "Praporşik" əlində tapança, vaqonları
qarşısında aşağı yuxarı qaçaraq gəzir, böyük tapançasını ona - buna göstərərək,
əsirləri görmək üçün toplanan xalqı güldürürdü. Dünyanın saylı sənaye əsərlərindən
biri olan neft borularının əhəmiyyətini məktəbdə müəllimlərimizdən öyrənmişdim.
Şans indiki bu böyük əsəri görürdüm. 20 santimetr qədər diametri olan bu borular
bir Amerika şirkəti tərəfindən qurulmuş və Bakı neft quyularında xam nefti Batuma
daşıyır, orada əməliyyat gördükdən sonra gəmilərlə dünyanın hər tərəfinə
göndərilirdi.
Qafqazın Tiflisdən sonra ikinci böyük şəhəri olan Bakının minarələri,
qübbəli məscidləri uzaqdan görünürdü.
Şəhər və ətraf əhalisinin beşdə dördünü Türklər təşkil edirmiş. Azərbaycan
qəzetləri, məktəbləri, teatrlarıyla, hərəkətli və canlıymış. Stansiyaya düşməyə belə
qoymadılar, bizi görməyə gələn xalqı belə uzaqda tutdular” (6, s. 179).
İrfan oğlu İsmail Əfəndi isə xatirələrində maraqlı məqamları açıqlayırdı.
(Faiq Tonquç (1889-1968) Çorumda doğulmuşdur. 20 iyun 1914-cü ildə orduya
qatılıb. 11 iyul 1916-ci il tarixində Ruslara əsir düşüb. 27 iyun 1918-ci il tarixində
İstanbula qayıdıb. 2-16 oktyabr 1916-cı il tarixləri arasında əsarətə gedərkən yolu
Azərbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: “Bakıda düşəcəkdim. Çünki Bakıda İran bölgəsi var idi. Bakı, o
vaxt, bir çox bölgəyə ayrılmışdı. Azərbaycan bölgəsi, İran bölgəsi var. Bir də Türk
bölgəsi var. Başqa xarici bölgələr də var. Mənim pasportum İran olduğuna görə,
İran bölgəsində endim. İran bölgəsində bir otelə getdim, orada qaldım. Ətrafı
dinləməyə başladım. Nə xəbərlər var deyə dinləyirdim. Bəzən sözə qarışırdım,
suallar soruşurdum. Həmişə diqqət edirdim nəsə səhv söz işlətməməyə.
Öyrəndiklərim bunlardır: Bakıda üç bölgə var. İran və azərbaycanlıların təşkilatı
var. İngilis əsgəri var, Türk əsgəri də var. Ənvər Paşanın qardaşı və əmisi olan,
Nuri və Xəlil Paşanı hərbi birliyi var. İndi mənim hədəfim Nuri və Xəlil Paşanı
ordusuna qoşula bilməkdir. Amma necə olacaq bu iş? Nüfuz bölgəsindən
digərinə keçə bilmək çox çətin. Tikanlı məftillər belə var, gözətçilər də var. Bakı
küçələri sanki düm düzdü. Bir də qarışıq olan yerlər var. Qarışıq olan yerlərdə
erməni var, Gürcü var, Rus var! Qısaca buralar qarışıq qarışıq, baş yox, quyruq
müəyyən deyil. Bakı küçələrində gəzərkən, bir tanış tapdım. O da mənim kimi
Türk bölgəsinə keçmək istəyir. Axtarsak çox Türk tapa bilərdim. Lakin sıxlıq bir
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qrup olmaq istəmirdim. Sıxlıq qrup diqqət çəkərdi. Dərhal bir maneə çıxa bilərdi
qarşıma” (7, s. 142).
Mustafa Taşərin xatirələri də mövzunu öyrənmək baxımından dəyərlidir.
(Mustafa Fevzi Taşər (1888-1992) Ürgüpdə doğulmuşdur. Osmanlı topraqlarını
qurtarmaq üçün getdiyi Revandiz Cəbhəsində Ruslara əsir düşmüşdür. Vetlugaya
əsarətə gedərkən yolu Azərbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: Ticarət mərkəzi olan bu Türk şəhəri, gecənin qaranlıq səması
içində nurlu elektrik ziyalarına qərq olmuş, məğrur və müstəqil bir Türk koloniyası
hissini verirdi. Tam cəbhəyə təsadüf edən möhtəşəm binanın çıxardığı elektrik
ziyası, qəlbimizin dərinliklərinə qədər nüfuz edərək bizi yenə intibaha dəvət edirdi.
Taleyin oyununa görə məhv olduğumuz bu qəhr edici əsarət əlbəttə keçicidir, lakin
fədai sülhdə göstəriləcək işlər əlbəttə öldürücüdür. İndi gördüyümüz vəziyyət, əgər
istifadə etsək, bir məktəb sıralarında əldə edilən biliklərdən qat qat üstün və faydalı
olacaq. Bir düşmən əlində alacağımız təcrübələrdən faydalansaq, bu qarşımızdakı
divanə olduğu qədər öz sadəliyi ilə qucağımıza gələcək. Bu danışıqların şirin
düşüncələri arasında fikirləşərkən səhər olmuşdu.
Səhər duş yerinə aparılaraq duş etdirildi, paltarlar dezinfeksiya edildi və
vaqonlara qayıtdıq. Bir çox yerli İslamların nurlu üzlərini görür və onlarla
qarşılaşırdıq. Lakin, xain ruslar kinli baxışları ilə söhbətimizə mane olurdu. Hər
biri səkkiz, doqquz kilo ağırlığıda böyük ağ çörəklər tədarük edərək, yerlərimizə
gəldiyimiz zaman axşam olmuşdu. Bu qəmli gecələrdə, kəsik və mənasız
danışıqlardan sonra yenə yatmaq zamanı gəlmiş, sıralar üzərinə, əşya rəflərinə,
divar künclərinə büzülərək səfil bir yuxuya qarışmışdıq.
Səhər, Xəzər dənizinin kənarında dayanaraq yemək tədarük etdikdən sonra,
günəş batmışdı" aşmış qatar də son dayanacağına hərəkət etmişdi. O gün və gecəni
bir fəaliyyət içində keçirdik. Günəş, ərazini nurlandırdığı sırada qatar Məmməd
Qala stansiyasında bir az dayandıqdan sonra davam etdik və Petrovskiyə girdiyimiz
zaman dumanlı bir mənzərəylə qarşılaşdıq” (8, s. 47).
Əhməd İzzət Əfəndinin də xatirələrində maraqlı məqamlar açıqlanırdı.
(Əhməd İzzət Əfəndi (Göze) Ə h m ə d İ z z ə t Ə f ə n d i ( G ö z e ) (1895)
Niksarda doğulmuşdur. Orduya könüllü olaraq qatılmışdır. 31 dekabr 1915-ci ildə
əsir düşdükdən sonra Sibirə əsarətə gedərkən yolu Azerbaycandan keçmişdir).
O yazırdı: “Bakının Nargin Adası.Ruslar, Qafqaz cəbhəsində əsir aldıqları
Türkləri ilk poçt olaraq burada topladılar.Ama bu vaxt, Xəzər Dənizindəki bu adada
başqa millətlərdən əsirlər də var.Almanlar, Avstriyalılar və Bolqarlar .. Türklər
arasında Ərəb,Suriyalı,İraqlı əsirləri var.. Çünki o zamanlar bura hələ Osmanlı
dövlətinin bir parçası idi.Nargin adasında əsirləri,çox köhnə bir daş binaya
yerləşdirdilər. Əsirlik psixologiyası burada hər kəsi bürüdü. Çünki tam mənasıyla
bir həbs həyatı başlamışdı. Döyüşçü həbs həyatına keçməsi çətin idi. Mülazım
Əhməd əfəndi, gördüyü hərb səhnələrini,oxuduqlarını,dünyanın vəziyyətini,
məmləkətinin gələcəyini yenidən düşünür. Heç cürə qatı bir qərara gələ
bilmirdi.Sıxılır, boğulurdu.
Çox müxtəlif insanlar var idi burda. Hamısı bir də, iç üzü bir başqa cürə Tiana
çıxmışdı. Amma 'Vətən verliği özünü heç tərk etmədilərdir. Ruslar Türk əsirlərinə;
rütbələrini tətbiq etdiyi maaşı eynilə verirdilər. Baxım ona görə idi. Təbii Osmanlı
477

Filologiya məsələləri – №3, 2013
dövləti də. Rus əsirlərinə eyni şəkildə rəftar edirdilər. Əslində o günkü. şərtləri
içindəaydındı də şikayət edəcək heç biri yox idi” (9, s. 47).
Qeyd edim ki, tarix düzəltmək qədər yazmaq da əhəmiyyətlidir. Lakin
əhəmiyyətli olan, tarixi gerçək bir şəkildə ortaya qoymaqdır. Bu tutulan qeydlər anı
və xatirələr bizə keçmişi qiymətləndirmək və gələcəyə hazırlanmaq üçün
əhəmiyyətlidir. Buna görə də, görülən hər şeyin qeyd altına alınması vacibdir.
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Люди мимоходом минувщие Баку пищущие историю о нем
Резюме
Статья посвящена воспоминаниям турецких солдат и офицеров побывавших в Баку в период Первой мировой войны. Отмечается что, в тот период
в Баку были привезены большое число заключенных. Некоторые из этих заключенных в дальнейшем опубликовали свои воспоминания в Турецких газетах. Эти воспоминания содержали не мало интересных фактов о событиях, происходящих в тот период.
Yucel Karauz
Making history while their way passing through Baku
Summary
This article is devoted to the memory of Turkish soldiers who were in Baku
while The Second World War. It is known that those years there were a lot of Turkish soldiers in Baku. They were kept in captivity or they left Baku in serious procedure. Their memoirs about Baku are discussed in this article in newspapers.

Rəyçi: Nəsiman Yaqublu
tarix elmləri namizədi

478

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Mündəricat

ÄÈË×ÈËÈÊ
Ə.M Rüstəmov
Zəngəzur ərazisinin fitonimik oronim və oykonimləri ........... 3
X.Abdullayeva
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində tabeli mürəkkəb
cümlə komponentlərinin inversiyasinda aktuallaşmanın rolu...9
Fidan Qədirova
Modallığın felin vasitəli şəkilləri ilə ifadəsi ......................16
Soltanxanım Musayeva
İgilis dilində ön şəkilçili fellərin semantik xüsusiyyətləri.....24
Arzu Hüseynova
İngilis dilində məkan, istiqamət bildirən prefikslər
və onların Azərbaycan dilində ekvivalentləri.......................... 27
Naizə Salmanova
Köməkçi nitq hissələri sistemində modal tipli
sözlərin əsas funksiyaları ........................................................ 32
Elnurə Quliyeva
Dil əlaqələqələrinin dilin leksik sisteminə təsiri ..................... 36
Hicran Dayanova
İnglis dilinin (şifahi nitqin) öyrədilməsində dil
çalışmalarının rolu .................................................................. 40
Sevinc Quliyeva
Müasir ingilis ədəbi dilində modal fellər (modal verbs) ....... 44
Səidə Mehdiyeva
İngilis dili mənşəli beynəlmiləl terminlər və
onlarin Azərbaycan dilində qarşılığı ...................................... 49
Nuriyyə Rzayeva
Tarixi inkişaf prosesində ingilis dilinin qədim dil
əlaqələri və onun etimoloji durumu......................................... 53
Kamalə Mehdixanlı
Linqvistikada predikativlik məntiqi-qrammatik hadisə kimi... 57
Sevinc Bağırova
XIX əsr Azərbaycan şair və mütəfəkkirlərinin əsərlərində
islam motivləri ....................................................................... 62
479

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Dürdanə Vəkilova
Mətn strukturunda registr variantların yaranması .................. 66
M.Ибрагимова
Lieder im deutschunterricht .................................................. 71
Джамиля Гадимова
Об экзотической лексике из польской
переводной литературы ....................................................... 76
İ.Şəmsizadə
İ.Hüseynovun (Muğanna) «Məhşər» romanında şair
obrazlarının səciyyəsi ............................................................. 80
Наргиз Гафарова
Значение лексической работы на современном этапе
преподавания русского языка как иностранного .............. 87
Ульвия Абдуллаева
О переводе художественно-изобразительных средств ..... 91
Симруг Касумова
Некоторые особенности атрибутивных словосочетаний
в английском и Азербайджанском языках ......................... 96
Нигяр Алиева
Этноспецифические концепты как отражение
национального характера .................................................... 102
Nuray Əliyeva
Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrində əkinçilik terminləri .. 108
Чичек Эфендиева
«Под трубами спеленуты…» .............................................. 113
Aynur Mammadova
Homonyms in english and their specific features .................. 118
Natiq Adilov
Tərkibində ev heyvan adları olan bəzi ingilis
idiomlarin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və təhlili ................. 130
Polad Poladov
Machine translations in hi-tech environments ....................... 134
А.Арыхова
Некоторые проблемы в изучении иностранного
языка в начальной школе .................................................... 139
Nigar Abdullayeva
Zahirə Kazımova
İnformasiya mübadiləsi və onun ünsiyyətdə yeri ................... 143
480

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Səidə Qəmərli
Zamirə Əfəndiyeva
Nitqin növləri və formaları ..................................................... 148
Sevinc Садыхова
Диалогическая речь и экономия языковых средств ........... 153
Elxan Yusifov
Alman və Azərbaycan dillərində iнкарлыьын синтактик
ифадя васитяляри ...................................................................159
Гюльбениз Джафарова
Сложноподчиненные предложения с придаточным
изъяснительным в русском литературном языке
XVIII века ............................................................................. 168
Eleonora Babayeva
Çохmənаli sözlərin ingilis dili dərslərində tədrisi .................. 175
Aytən Haciyeva
Sinоnimik cərgələrin zənginləşmə mənbələri
(ingilis və Аzərbаycаn dilləri mаtеriаllаri əsаsindа) ............. 180
Esmira Məmmədova
Frаzеоlоji birləşmələr, оnlаrın tədqiqаtı və mənşəyi .............. 185
Səidə Mehdiyeva
Üslubi sinоnimlərin yаrаnmаsındа еvfеmizmlərin rоlu ......... 190
Könül Qocayeva
İngilis dilinin tədrisində rеfеrеniаl mənаlаrın vеrilməsi ......... 195
Ruqiyyə Səfərova
Feli söz birləşmələrin leksik-semantik təhlili ......................... 200
Sevinc Bağirova
Üslubi sinоnimiyаdа аrхаizm və diаlеktizmlərin yеri ............ 205
Təranə İsmayılova
Rеаlilər hаqqindа ümumi məlumаt ........................................ 210
Zamirə Məmmədova
Mеtоnimiyа və оnun növləri .................................................. 215
Könül Qasımova
Sözün məcаzi mənаsı ............................................................. 220
Nərminə Quliyeva
Sərbəst və sаbit söz birləşmələri hаqqındа ............................ 225
Çimnaz Alxasova
Məcаzlаr dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən vаsitə kimi ...... 230
481

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Günel Orucova
Azərbaycan dilində alinmaların milli kökənli sözlərlə
əvəzlənməsi məsələsinə dair .................................................. 235
Şəhla İbrahimova
“Türkologiya” jurnalında I Türkoloji qurultay ...................... 241
Нигяр Гезалова
Значимость этического компонента в образовании ......... 248
Кифаят Гёзалова
Современное состояние и ближайшие задачи изучения
истории турецких народностей .......................................... 252
Tamilla Abdullayeva
İngilis və Аzərbаycаn dillərinin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində bitki аdlаrının rolu .................................... 257
Qənirə Əsgərova
Əhməd Cavadin dil-üslub xüsusiyyətləri ............................... 263
Fəridə Hüseynova
Хариъи дил тялиминдя йени йанашмалар вя силлабусларын
щазырланмасында цстцнлцк тяшкил едян ясас мейарлар ........ 268
Zöhrə Nəbiyeva
Saylarin üslubi imkanlari və mənaca növləri ......................... 272
Гульмира Усенова
Реализация концепта «мать/ана» в произведениях
каракалпакского поэта И.Юсупова .................................... 277
Хакимова Мухайё Каримовна
Семантический анализ абстрактных
имён в узбекском языке ....................................................... 282
Абдурахманова Нилуфар Ибодовна
Формирование фонетико-фонологических взглядов в
узбекском языкознании в 20-30-ые годы ХХ века ............ 290
Сариев Санъат Матчонбоевич
Лингвопоэтические особенности рукописных
экземпляров эпоса “Гороглы”............................................ 296
Тяраня Хялилова
Азярбайжан дилинин харижи дил кими тядрисиндя
истифадя едилян цсуллар ....................................................... 306

482

Filologiya məsələləri – №3, 2013

ßÄßÁÈÉÉÀÒØÖÍÀÑËÛÃ
Dilbər Zenyalova
Etnopoetika ədəbi-bədii nümunələrin universal
təhlil üsulu kimi ..................................................................... 310
Исахан Исаханлы
Есенин на страницах газеты «Труд» (1924-1926 годы) .... 322
Ramil Əliyev
Lətifə janrının tədrisi və təhlili haqqında .............................. 328
Tural Mirzəliyev
Əhməd bəy Ağaoğlu ədəbiyyatşünas kimi ............................. 335
Аирясдя Allahverdiyeva
Шямкир ашыг мцщити ..........................................................343
Севиндж Иманова
Осмысление понятий добра и зла в
мировоззрении Ф.М.Достоевского ..................................... 348
Nailə Quliyeva
Mətanət Ibrahimova
Məhəbbət və mənəviyyat ...................................................... 353
Anar Eyvazov
Klassik ərəb ədəbiyyatı söz sənətinin inkişafinda ticari
bazarların rolu ........................................................................ 358
Mahirə Hacıyeva
İngilis dilinin tədrisində kütləvi informasiya
vasitələrindən istifadə ............................................................. 363
Sakibə Ələsgərova
M.Ibrahimovun “Cənub hekayələri”ndə Azadin arzuladığı
gün uğrunda ədəbi-bədii və ictimai-siyasi mübarizə .............. 367
Təranə Rəhimli
«Dəli Kür» romanı çağdaş linqvistik tənqid müstəvisində ..... 373
Vəfa Bağırova
Xarici oxu öyrədilməsinin psixoloji əsasları .......................... 378
Ülviyyə Səmədova
S.Vurğunun «Vagif» draminda özünüifşa məqamları ............ 383
Aygül Qurbanova
Elçinin “Nağıllar” silsiləsi ...................................................... 387
483

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Könül Heydərova
Nəriman Nərimanovun "Nadir Şah"
faciəsində zadəgan obrazları .................................................. 393
Şərqiyyə Əhmədova
Dəyişən zamanda dəyişməyən etnik
təfəkkür-Cahandar Ağa obrazında .......................................... 398
Qönçə Hacıyeva
Tapşırıq əsaslı yanaşmadan istifadə edərək tələbələrin
şifahi nitq ünsiyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları .................. 404
Xuraman Hümmətova
Şah İsmayıl Xətai: siyasi-poetik özünüdərkin
qızılbaşlıq modeli ................................................................... 410
Дильшад Гаипов
Место агахи в литературе востока ...................................... 420
Холова Мафтуна
Фахриёр шеърларида лирик қаҳрамон тасвири ................. 429
Надежда Локтева
Семья и «Семейная хроника» в творчестве
Ирвина Шоу .......................................................................... 435
Babanazarova Sohiba
Student of the faculty Uzbek language and literature of the
tashkent state pedagogical university named after Nizami
lingual-poetics of the riddles .................................................. 440
Тоҳиров Собиржон Қобилович
ф. ф. н., доцент, самду катта илмий ходими
Низомий Ганжавийнинг сўнгги достони ҳақида ............... 444
Олимова Зарина Ахадовна
исследователь кафедры узбекского филологии
Бухарского Государственного Университета
Узбекистан
Критические взгляды Х.Якубова об Айбеке ..................... 451
А.Ф.Гахраманова
Бакинский Славянский Университет воспитание чувств
По Ле Карре .......................................................................... 455
Pərixanım Soltanqızı
Abay yaradıcılığına Azərbaycan folkloru və yazılı
ədəbiyyatının təsiri ................................................................. 463
484

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Щейдяр Ъяфяров
Зенфира Гядирова
Ñèðëè ìÿãàëÿíèí à÷àðû ........................................................... 468
Yucəl Karauz
Yolu Bakıdan keçərkən tarix yazanlar .................................... 473

485

Filologiya məsələləri – №3, 2013

ÔÈËÎËÎÜÈÉÀ
ÌßÑßËßËßÐÈ
¹3

486

Filologiya məsələləri – №3, 2013

«Елм вя Тящсил» няшриййатынын директору:
профессор Надир МЯММЯДЛИ

Éûüûëìàüà âåðèëìèø 25.03.2013.
×àïà èìçàëàíìûø 24.04.2013.
Шярти чап вяряги 30 Сифариш № 130.
Каьыз форматы 70х100 1/16. Тираж 500.

487

Filologiya məsələləri – №3, 2013

Китаб «Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа
мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур.
E-mail: nurlan1959@gmail.com
Тел: 497-16-32; 050-311-41-89
Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4.

488

