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ÅÐÊßÍ ÎÐÒÀ ßÑÐËßÐÄß ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ 

ÕÀËÃÛÍÛÍ Âß ÖÌÓÌÕÀËÃ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ  ÄÈËÈÍÈÍ ÒßØßÊÊÖËÖ 
  

 Áèð ñûðà àëèìëÿðèí ôèêðèíÿ ýþðÿ, òöðêöí áåøèéè Àëòàé îëìóø, åðàìûçûí ÿââÿëëÿ-
ðèíäÿí áàøëàéàðàã, îíëàð  øÿðãÿ, ãÿðáÿ, øèìàëà âÿ úÿíóáà îðàäàí éàéûëìûøëàð.  Áó 
úöð àëèìëÿðèí òèïèê íöìàéÿíäÿñè êèìè, Ìóðàä Àúè éàçûð: ... Ýöí ýÿëäè êè, Àëòàéäà 
ñûõëûã éàðàíäû: ùÿäñèç ÿùàëè éàøàéûðäû îðäà, òîðïàã ùàìûíû éåäèðäÿ áèëìèðäè. Óçàãëàðà 
íÿçÿð ñàëìàüû òÿëÿá åäÿí ÷ÿòèí àíëàð áàøëàäû. 

Àëòàéäàí éîë äöíéàíûí äþðä òÿðÿôèíÿ àïàðûðäû. Ùàíñû èëÿ ýåòìÿê? Ùàíñûíû ñå÷-
ìÿê? 

Àëòàé I ÿñðäÿ ÿúäàäëàð ö÷öí áöòþâ áèð äöíéà èäè. Áó ùÿì Âÿòÿí èäè, ùÿì Úÿ-
íóáè Ñèáèð äàüëàðû èäè, ùÿì äÿ Áàéêàë (Áàé-êóë)... Àëòàéû ùÿì äÿ “Òåíãðè-òàó (òöðê-
úÿ “Òàíðû äàüû), éàõóä “Åäåì (“Óëóëàðûí òîðïàüû) àäëàíäûðûðäûëàð. Òöðêëÿð áóðàäàí 
äöíéàéà èëê àääûìëàðûíû àòäûëàð, áóðàäàí áèçèì úîüðàôèéàíûí àõûí íþãòÿñè áàøëàíäû. 
(1; 19) 

Áó ôèêèð ìöÿééÿí áèð úÿùÿòÿ ýþðÿ äîüðó îëñà äà, áöòþâëöêäÿ ñîí äÿðÿúÿ áÿñèò 
âÿ èáòèäàè îëóá, áÿøÿðèí èíêèøàô éîëóíó íÿçÿðÿ àëìûð. 

Ìóðàä Àúèíèí äåäèêëÿðèíäÿí áåëÿ ÷ûõûð êè, òöðêëÿð åðàìûçûí I ÿñðèíÿ ãÿäÿð áèð 
òîïëóì êèìè Àëòàéäà éóâà ñàëìûø, îíëàðûí èëêèí áåøèéè Àëòàé îëìóøäóð. Òÿäðèúÿí 
áóðàäà  àðòûá-÷îõàëìûø âÿ  þç áåøèêëÿðèíèí äàð îëäóüóíó, áåøèêëÿðèíÿ ñûüìàäûãëàðûíû 
ùèññ åäÿðÿê åðàìûçûí  I ÿñðèíäÿí áóðàäàí Éåð öçöíÿ éàéûëìûøëàð. 

“Àäÿòÿí, òöðê äèëëÿðèíèí Óðàë-Àëòàé äèë àèëÿñèíÿ, éÿíè  óãîð-ôèí âÿ ìîíãîë-
ìàíúóð êþê äèëëÿðèíÿ éàõûí îëäóüóíó ñþéëÿéèðäèëÿð. Ñîíðà òöðê äèëëÿðèíè Àëòàé äèë 
àèëÿñèíÿ àèä åäèá òöðêëÿðè Àëòàéäàí ÷ûõìà ùåñàá åòäèëÿð. Ëàêèí òÿäãèãàò÷ûëàð òöðê-Àë-
òàé äèë ãîùóìëóüóíó ñöáóòà éåòèðìÿìèø, îõøàð ëåêñèêàíûí öíñèééÿò âàñèòÿñèëÿ ìÿ-
íèìñÿíèëäèéèíè ñþéëÿìèøëÿð.(2;  232) 

Òöðê âÿ Àëòàé äèëëÿðèíäÿ îõøàð ëåêñèêàíûí êîíòàêò éîëó èëÿ ìÿíèìñÿíèëìÿñè 
ôèêðè åëìè áàõûìäàí éàíëûø îëñà äà, ìþâúóä ìöëàùèçÿíèí - “Àëòàéäàí ÷ûõìà êîíñåï-
ñèéàñûíûí äöçýöí îëìàäûüûíû ýþñòÿðäè. 

Áó ñîíðàêû ìÿíáÿäÿ éåíÿ îõóéóðóã: “Ïðîòîòöðêëÿðèí áèð ãèñìè å.ÿ. IV ìèíèëëè-
éèí ñîíó -III ìèíèëëèéèí ÿââÿëèíäÿ øóìåðëÿðëÿ  éàõûí öíñèééÿòÿ ýèðìèø âÿ øóìåð äèëè-
íÿ òÿñèð ýþñòÿðìèøäèð. Èëê øóìåðëÿð Àçÿðáàéúàí ÿùàëèñè (Àðàòòà “äàü ñþçöíö èøëÿäÿí 
åòíîñëàð) èëÿ ñèéàñè, èãòèñàäè âÿ ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿð éàðàòìûøëàð. Å.ÿ.III-II ìèíèëëèêëÿð ÿí 
ãÿäèì òöðê òàéôàëàðûíûí ýåíèø ÿðàçèäÿ éàéûëìàñû äþâðö ùåñàá îëóíà áèëÿð. Å.ÿ.III-
I ìèíèëëèêëÿðäÿ Àçÿðáàéúàíäà àðòûã òöðê åòíîñëàðû éàøàéûðäû. Áó äþâðäÿ Àçÿðáàéúàí 
ÿðàçèñèíäÿ òöðê åòíîñëàðûíûí äèëèíÿ ìÿõñóñ òîïîíèìëÿð (éåð àäëàðû) âÿ øÿõñ àäëàðû 
ìåéäàíà ýÿëìèøäè. Áó îíó ýþñòÿðèð êè, ãÿäèì Àçÿðáàéúàíäà ïðîòîòöðê åòíîñëàðû éà-
øàìûø âÿ öìóìòöðê ëåêñèêàñû ÿñàñûíäà àíòðîïîíèì âÿ òîïîíèìëÿð ìåéäàíà ýÿëìèø-
äèð. (2; 232) Òöðê åòíîñëàðûíûí Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ — øóìåðëÿðèí ãîíøóëóüóíäà 
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éàøàìàñû çÿíýèí òîïîíèì âÿ àíòðîïîíèìëÿð ÿñàñûíäà áèð ôàêò êèìè òÿñäèã îëóíóð. 
Ëàêèí îíëàðûí äèëè èëÿ øóìåðëÿðèí äèëè àðàñûíäàêû éàõûíëûüûí êîíòàêòëà ÿëàãÿëÿíäèðèë-
ìÿñè ôèêðè äèë÷èëèê òÿäãèãàòûíûí èíäèêè ìÿðùÿëÿñèíäÿ àðòûã þç ÿùÿìèééÿòèíè èòèðìèøäèð: 
ôîíåòèê, ëåêñèê âÿ ãðàììàòèê ôàêòîðëàð ýþñòÿðèð êè, áóíëàð (øóìåð âÿ òöðê ÿëàãÿëÿðè) 
êîíòàêò íÿòèúÿñè äåéèë, ãîùóìëóã ÿëàãÿëÿðèäèð. Òöðê åòíîñëàðûíûí ùèíäàâðîïàëûëàðëà 
êîíòàêò-öíñèééÿòäÿ îëìàëàðû ÿñàñûíäà òöðê ëåêñèêàñûíûí ùÿìèí äèëëÿðäÿ èç áóðàõìà-
ñûíà ýÿëäèêäÿ, áó ìÿñÿëÿ äàùà ÿñàñëû øÿêèëäÿ áàøãà úöð èçàù îëóíóð. Òÿáèè êè, áó äèë-
ëÿð  àðàñûíäà êîíòàêò íÿòèúÿñèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõàí ñþçëÿð äÿ âàðäû, ëàêèí áóíëàð ñèñòåì 
øÿêëèíäÿ êþê äèëäÿí, óëó äèëäÿí ýÿëÿí âÿ äöíéà äèëëÿðèíèí ìÿíøÿ áèðëèéèíäÿí äî-
üàí  âàñèòÿëÿð îëìóøäóð. 

Òöðêëÿðèí Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ - Øóìåðëÿðèí ãîíøóëóüóíäà éàøàìàñû, å.ÿ.-
III-II ìèíèëëèêëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ  òîïîíèì, åòíîíèì âÿ àíòðîïîíèìëÿðäÿ 
ýåíèø èç ãîéìàñû “Àëòàéäàí ÷ûõìà íÿçÿðèééÿñèíè ÿñàñëû øÿêèëäÿ òÿêçèá åäèð. Ùÿëÿ 
ùóíëàðäàí ÷îõ ÿââÿë òöðê òàéôàëàðûíûí Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíÿ àõûíû îëìóøäóð 
(å.ÿ.VIII-VII ÿñðëÿð). Øÿðãäÿí ãÿðáÿ ãåéäÿ àëûíìûø èëê áþéöê òöðê àõûíû êèììåð-
ñêèò-ñàê òàéôàëàðûíûí àõûíûäûð. Òöðêëÿðè Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ øóìåðëÿðèí éàøûäû ñà-
éàíëàð ÷îõäóð. Áèçèì ôèêðèìèç èñÿ áàøãàäûð: èíñàíäàí òöðê ãîëó Þí Àñèéàäà àéðûë-
ìûøäûð. Áóíëàð  “Àëòàéäàí ÷ûõìà íÿçÿðèééÿñèíèí ùå÷ áèð ÿñàñû îëìàäûüûíû ýþñòÿðèð. 

Ìàííà âÿ Ìàäàíûí òöðê ìÿíøÿëè àáîðèýåí  ÿùàëèñè ùàããûíäà ñþùáÿò äàùà ÿñàñ-
ëû âÿ äàùà ìàðàãëûäûð. Àëòàéäà ùÿëÿ øÿðãÿ, ãÿðáÿ ìèãðàñèéà áàøëàìàìûø, øóìåðëÿðèí 
ãîíøóëóüóíäà áó òöðêëÿð ùàðàäàíäûð? Åðàäàí ÿââÿë Èòàëèéàíûí øèìàëûíäà ìèíèëëèê 
÷àðëûã éàðàòìûø åòðóñêëàð - òóðñàêàëàð î éåðëÿðÿ ùàðàäàí ýÿëìèøëÿð? Öçäÿí áàõàíäà 
áóíëàð ÷îõ ìöÿììàëûäûð. Ëàêèí òàðèõè þéðÿíèá, òàðèõèí ùèôç åòäèéè ìàòåðèàëëàðû äöç-
ýöí âÿ ãÿðÿçñèç íÿçÿðäÿí êå÷èðäèêäÿ  ùÿãèãÿòè àíëàìàã ùå÷ áèð ÷ÿòèíëèê òþðÿòìèð. 

Ñòðàáîí áèð ñûðà ãÿäèì òöðê òàéôàëàðû, î úöìëÿäÿí ãàðãàðëàð ùàããûíäà éàçûð: 
“...àìàçîíêàëàð Ãàôãàç äàüëàðûíûí Êåðàâè àäëàíàí øèìàë ÿòÿêëÿðèíäÿ ãàðãàðëàðëà 
ãîíøóëóãäà éàøàéûðëàð. (3; 19) Ñòðàáîíóí áó ìÿëóìàòû ýþñòÿðèð êè, ãàðãàðëàð Àðàíûí 
ãÿäèì òàéôàëàðûíäàíäûð. Còðàáîí êèìè, Áþéöê Ïëèíè äÿ (4; 79) ãÿäèì Àçÿðáàéúàí 
ÿðàçèñèíäÿ éàøàéàí òöðêëÿð ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðìèøäèð. Ùåðîäîòäà éèðê -
âÿ òöððåêåò (Ñòðàáîíäà öðê) àäëàíàí åòíîñëàð Ïëèíèäÿ âÿ Ïîìïîíè Ìåëàäà (å.ÿ. Û 
ÿñð) òöðêëÿð (Turcaå) êèìè (c = ê) éàä åäèëèð.(5; 86,121) Áó ìÿëóìàò  Äèîíèñè Ïåðèå-
ýåòèí àøàüûäàêû ñþçëÿðè èëÿ àéäûí øÿêèëäÿ ñÿñëÿøèð: “Êàñïè äÿíèçè ìÿíñÿáèíÿ éàõûí 
ñêèôëÿð, ñîíðà ùóíëàð, îíëàðäàí ñîíðà êàñïèëÿð, äàùà ñîíðà èñÿ äþéöøêÿí àëáàíëàð âÿ -
êàäóñèëÿð... éåðëÿøìèøäèð.(6; 185-186) Áóðàäà ãåéä åäèëÿí òàéôàëàðûí ùàìûñû òöðêäèëëè 
îëìóøäóð. Áóíëàð ùàìûñû Àëòàéäà ãåéä åäèëÿí “ñûõëûãäàí ÷îõ-÷îõ ÿââÿë Þí Àñèéà-
äàäûð. 

Éåð öçöíäÿêè èëê êþê äèëèí ìöõòÿëèô ëÿùúÿëÿðÿ, äèàëåêòëÿðÿ ïàð÷àëàíìàñûíû, èí-
äèêè äèë àèëÿëÿðè ö÷öí ïðîòîäèëëÿðèí éàðàíìàñûíû àëèìëÿð 14 ìèí èë ÿââÿëÿ (å.ÿ.ÕII —
ìèíèëëèéÿ)  àèä åäèðëÿð. Ùå÷ øöáùÿñèç, èíñàíûí ùàðàäà ìåéäàíà ÷ûõäûüûíû, óëó äèëèí 
ùàðàäà òÿøÿêêöë òàïäûüûíû âÿ ùàðàäà äèàëåêò ïàð÷àëàíìàëàðûíûí áàø âåðäèéèíè — ïðîòî-
äèëëÿðèí éàðàíäûüûíû íÿçÿðÿ àëìàäàí áèð ñûðà ïðîáëåìëÿðè, î úöìëÿäÿí òöðêëÿðèí èëêèí 
áåøèéè âÿ èëêèí ìèãðàñèéàëàðûíûí èñòèãàìÿòè ïðîáëåìëÿðèíè äöçýöí ùÿëë åòìÿê ãåéðè-
ìöìêöíäöð. Òÿäãèãàò÷ûëàð îíà ýþðÿ éàíëûø ìöëàùèçÿëÿð ñþéëÿìèøëÿð êè, äàèì ÿââÿë-
äÿí éîõ, îðòàäàí áàøëàìûøëàð. Áóíà ýþðÿ äÿ Àëòàéäà òöðêëÿð àðòûá-÷îõàëûá áþéöê 
Ìÿðêÿçè Àñèéàíû áöðöäöéö äþâðäÿí íå÷ÿ ìèí èë ÿââÿë Þí Àñèéàíûí àðòûã òöðê ìÿñ-
êÿíè îëäóüóíó íÿçÿðÿ àëìàìûøëàð. 

Ñîí ìÿãàìäà ìöàñèð èíñàí òèïèíèí òÿøÿêêöë ìÿêàíû áöòþâ Éåð êöðÿñè âÿ éà 
Éåð êöðÿñèíèí ÿêñÿð ÿðàçèëÿðè äåéèë, êîíêðåò áèð ÿðàçèäèð: Àâðîïàíûí úÿíóáó, Àñèéà-
íûí úÿíóá-ãÿðáè, Àôðèêàíûí øèìàëû. (31,9-18) Öìóìèëÿøìèø øÿêèëäÿ äåñÿê, Þí Àñè-
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éà. Óëó äèëèí òÿøÿêêöëö âÿ èëêèí äèàëåêò ïàð÷àëàíìàñû äà áó ÿðàçèëÿðÿ ìÿõñóñäóð. 
Áöòöí èëêèí ìèãðàñèéàëàð áóðàäàí áàøëàìûøäûð. Ìèãðàñèéàëàðûí ìåçîëèòäÿ (å.ÿ.VIII-
VII ìèíèëëèêëÿð) äàùà ýåíèø âöñÿò àëäûüû äà ìÿëóìäóð. Áóíëàð - åëìè øÿêèëäÿ ñöáóò 
îëóíìóø áó ìöääÿàëàð ýþñòÿðèð êè, òöðêëÿðèí Àëòàéäà àðòûá-÷îõàëûá ãÿðáÿ ùÿðÿêÿò åò-
ìÿñè ÷îõ ñîíðàêû ùàäèñÿëÿðäÿíäèð âÿ Àëòàé òöðêëÿðèí èëêèí áåøèéè äåéèë, ñîíðàêû ÿë-
âåðèøëè áåøèêëÿðèíäÿí áèðèäèð. Áöòöí äèë àèëÿëÿðèíèí èëêèí ñòðóêòóðó Þí Àñèéàäà òÿøÿê-
êöë òàïìûøäûð. 

Áó ìöääÿà áèð ñûðà ïðèíñèïèàë ìÿñÿëÿëÿðÿ àéäûíëûã ýÿòèðèð. Äåìÿëè, Àçÿðáàé-
úàí ÿðàçèñè ÿêñÿð òàðèõ÷è âÿ äèë÷èëÿðèìèçèí úÿñàðÿò åäèá äåäèéè å.ÿ.III ìèíèëëèêäÿí äå-
éèë, äàùà ãÿäèì äþâðëÿðäÿí òöðêëÿðèí áåøèéèäèð. Èëê âÿ áþéöê ñèâèëèçàñèéàíûí ìöÿëëèô-
ëÿðè îëàí øóìåðëÿð VI ìèíèëëèéèí îðòàëàðûíäà Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿí Èêè÷àéàðàñûíà 
åíìèø âÿ äàèì Àçÿðáàéúàíëà ÿëàãÿ ñàõëàìûøëàð. Äåìÿëè, ùèíäàâðîïàëûëàðûí ãûñãàíú-
ëûüûíà áàõìàéàðàã, åòèðàô åäèëìÿëèäèð êè, øóìåðëÿð èëêèí òöðêëÿðäÿíäèð âÿ øóìåð-òöðê 
ÿëàãÿëÿðè êîíòàêò éîõ, ïðîòîäèë áèðëèéèíÿ ÿñàñëàíàí ãîùóìëóãäóð. Àêêàäëàðûí ñûõûø-
äûðìàñûíäàí ñîíðà øóìåðëÿðèí ìöùöì áèð ãèñìèíèí éåíèäÿí þç äàü ÿðàçèëÿðèíÿ — 
Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíà ãàéûòìàñû èëÿ øÿðòëÿíÿí âàðèñëèêäèð. 

Èíñàíûí èëêèí áåøèéèíè, óëó äèëèí òÿøÿêêöë ìÿêàíûíû âÿ äèàëåêò ïàð÷àëàíìàñûíû 
íÿçÿðÿ àëìàéàí áèð ÷îõ àëèìëÿð äÿ òàðèõäÿí àëäûãëàðû ñþâãè-òÿáèè òÿÿññöðàò ÿñàñûíäà 
äöçýöí ôèêèð ñþéëÿìèøëÿð. Ìÿñÿëÿí, ÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö Ì.Èñìàéûë ýþñòÿðèð êè, 
“...òöðêäèëëè ñîéëàðûí óëó íÿñèëëÿðèíèí èëê ìÿñêÿíè Þí Àñèéà îëìóø, îðàäà, îíóí ãÿðá 
òîðïàãëàðûíäà ìÿñêóí îëàí øóìåðëÿðëÿ ãîíøó îëìóøëàð. ...Ñîíðàêû éöçèëëèêëÿðäÿ Þí 
Àñèéàäà éàøàìûø  áèð ÷îõ ñîéëàð, õöñóñÿí òöðêäèëëèëÿð øÿðãÿ, Îðòà Àñèéà òîðïàãëàðûíà 
ùÿðÿêÿò åòìèø, áèð íå÷ÿ éöçèëëèêäÿí ñîíðà èñÿ îíëàðûí ÿêñ ìèãðàñèéà ïðîñåñè áàøëà-
ìûø, îíëàð éåíèäÿí  Éàõûí âÿ Þí Àñèéàéà, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíà ýÿë-
ìèøëÿð. (7; 72-73) Áó ôèêðèí äîüðóëóüó ö÷öí “éöçèëëèêëÿðè  “ìèíèëëèêëÿðëÿ ÿâÿç åòìÿê 
êèôàéÿòäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, ÷îõ ãÿäèì äþâðëÿðäÿí Àçÿðáàéúàíûí éåðëè ÿùàëèñè òöðêëÿðäÿí èáàðÿò 
îëìóøäóð. Ãÿðáäÿí (Þí Àñèéàäàí) øÿðãÿ ÿí ãÿäèì ìèãðàñèéàëàð óíóäóëìóø, éàõûí 
ìèíèëëèêëÿðäÿ òöðêëÿðèí øÿðãäÿí ãÿðáÿ áèð íå÷ÿ àõûíû ãåéäÿ àëûíìûø âÿ äàùà ãÿäèì 
äþâðëÿðÿ íÿçÿð ñàëûíìàäûüû ö÷öí éàíëûø íÿòèúÿëÿð ÷ûõàðûëìûøäûð. 

“Õàëãëàðûí áþéöê êþ÷öíÿ ñÿáÿá îëìóø Ùóíëàðûí øÿðãäÿí ãÿðáÿ àõûíû òàðèõäÿ 
÷îõ ñîíðàêû ùàäèñÿäèð âÿ åëÿ ýöúëö èç áóðàõìûøäûð êè, áèð ÷îõ àëèìëÿð õàëãëàðûí Éåð 
öçöíöí ìöÿééÿí ÿðàçèëÿðèíäÿ  ÿáÿäè ìÿñêóíëàøìàñûíû ùóíëàðûí ùÿìèí àõûíû èëÿ 
ÿëàãÿëÿíäèðìèøëÿð. 

Øöáùÿñèç, ùóíëàðûí ãÿðáÿ ùÿðÿêÿòè ýöúëö òöðê äàëüàëàðûíäàí áèðè îëìóøäóð. Ëà-
êèí îíóí äà òàðèõèíè åðàìûçûí ÿââÿëèíäÿí áàøëàìàãëà ìÿùäóäëàøäûðìûø îëóðëàð. Ãàé-
íàãëàðäà ùÿëÿ åðàäàí äþðä ÿñð ÿââÿë Èñêÿíäÿðèí àü ùóíëàðû ãàðãàðëàðëà áèðëèêäÿ Àë-
áàíèéà ÿðàçèñèíÿ êþ÷öðìÿñè áàðÿäÿ ðÿâàéÿòëÿð ãàëìûøäûð. É.Á.Éóñèôîâóí ôèêðèíúÿ, 
òöðêëÿðèí Éåð öçÿðèíäÿ ýåíèø éàéûëìà äþâðö ÷îõ ãÿäèìäèð âÿ å.ÿ. III-II ìèíèëëèêëÿðÿ 
àèääèð: “Å.ÿ.III-II ìèíèëëèêëÿð ÿí ãÿäèì òöðê òàéôàëàðûíûí ýåíèø ÿðàçèäÿ éàéûëìàñû 
äþâðö ùåñàá îëóíà áèëÿð. (2; 232) Îëà áèëÿð êè, àðõåîëîæè ìàòåðèàëëàð áóðàäà ýþñòÿðè-
ëÿí äþâðÿ àèä ìèãðàñèéàëàðû òÿñäèã åäèð, ëàêèí áó, ìåçîëèò ìèãðàñèéàëàðûíû èíêàð åäÿ 
áèëìÿç. Éåð öçöíäÿ ìöàñèð èíñàí òèïèíèí éàéûëìàñû 14 ìèí èë ÿââÿëäÿí áàøëàäûüû 
ö÷öí ýöúëö ãîë îëàí òöðêëÿðèí ùÿðÿêàòûíû 4-5 ìèí èë ÿââÿëÿ àèä åòìÿêëÿ ìÿùäóäëàø-
äûðìàã îëìàç. Ëàêèí É.Á.Éóñèôîâóí ùÿìèí ãåéäëÿðè äÿ Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ 
òöðêëÿðèí òàðèõèíè ÿí àçû ùóíëàðäàí ö÷ ìèí èë ÿââÿëÿ àïàðûð âÿ áèð ñûðà íÿòèúÿëÿðÿ ýÿë-
ìÿéÿ ñÿáÿá îëóð: 

1) òöðêëÿðèí ÿí ãÿäèì (èëêèí) ìÿñêÿíëÿðè Àëòàé äåéèë, Þí Àñèéàäûð; 
2) èëê ìèãðàñèéàëàð øÿðãäÿí ãÿðáÿ äåéèë, ãÿðáäÿí øÿðãÿ  îëìóøäóð; 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 6

3) òöðêëÿð Àçÿðáàéúàíûí ÿí ãÿäèì âÿ ÿçÿëè ñàêèíëÿðè îëìóøëàð. 
Áåëÿëèêëÿ, Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ éàøàéàí àáîðèýåí ÿùàëèíèí äèëè ÿí ãÿäèì 

äþâðëÿðäÿí èëòèñàãè òöðê äèë ãóðóëóøó èñòèãàìÿòèíäÿ èíêèøàô ïðîñåñè êå÷èðìèøäèð. 
Å.ÿ.VIII-VII ÿñðëÿðäÿ êèììåð-ñêèò-ñàê òàéôàëàðûíûí ýÿëèøè ãîùóì ÿùàëèíè äàùà äà 
ýöúëÿíäèðìèøäèð. Áþéöê âÿ ýöúëö áèð äàëüà èñÿ ùóíëàðëà áàüëûäûð. Ëàêèí ùóí òàéôàëà-
ðûíûí ýÿëèøè êîíêðåò áèð çàìàíëà áàüëû îëìàéûá, åðàäàí ÿââÿë áàøëàìûø, V ÿñðèí ñîí-
ëàðûíàäÿê ýöúëö îëìóø, ñîíðàëàð äà äàâàì åòìèøäèð. 

Áó úöð äöøöíúÿëÿðëÿ Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ ãÿäèì òöðê âàðëûüûíû ýÿëìÿëÿðè äÿ 
íÿçÿðÿ àëìàãëà àøàüûäàêû êèìè öìóìèëÿøäèðìÿê îëàð: 

1.Êóòè, ëóëëóáè, òóðóêêè, ñó, êàñ, óòè, ìàü, àëáàí, ãàðãàð  âÿ áàøãà òöðê åòíîñëà-
ðûíûí úÿìëÿøäèéè Ìàííà, Ìàäàé, Àòðîïàòåíà âÿ Àëáàíèéàíûí ãÿäèì éåðëè òàéôàëàðû; 

2.Å.ÿ.VIII-VII ÿñðëÿðäÿ ýåðè ãàéûäàí êèììåð, ñêèô, ñàê òàéôàëàðû; 
3.Å.ÿ. I ìèíèëëèéèí ñîíó, å.I ìèíèëëèéèíäÿ (äàùà ÷îõ I éàðûñû) Ãàôãàçûí øèìàëûí-

äàí âÿ ãèñìÿí  Èðàíûí øÿðãèíäÿí  êå÷èá ýÿëÿí  ùóíëàð, êàíãàðëàð, ïå÷åíåãëÿð, ãûï-
÷àãëàð, áîëãàðëàð, ñàâàðëàð, îðàíëàð, ÷îëëàð, ãÿðáè òöðê õàãàíëûüû òàéôàëàðû, õÿçÿðëÿð âÿ 
áàøãàëàðû; 

4.ÕI-ÕIII ÿñðëÿðäÿ øÿðãäÿí ýÿëÿí ñÿëúóã îüóçëàðû, øèìàëäàí ýÿëÿí ãûï÷àãëàð. 
Áó ãåéäëÿðäÿí ñîíðà áèçè äàùà ÷îõ ìàðàãëàíäûðàí Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí âÿ-

öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëö ìÿñÿëÿëÿðèíÿ êå÷ÿê. 
Åòíîýåíåç âÿ äèëèìèçèí ìÿíøÿéè ìÿñÿëÿñè ùàçûðêû äþâðäÿ ìöðòÿúå êîíñåïñè-

éàíûí öñòöí ìþâãåéè, ùÿãèãè åëìè êîíñåïñèéàíûí êöíúÿ ãûñûëìûø âÿçèééÿòè èëÿ ñîí 
äÿðÿúÿ ìöðÿêêÿáëÿøäèðèëìèøäèð. Õàëãûí åòíèê òàðèõè éàíëûø âÿ çÿðÿðëè áèð êîíñåïñèéà 
ÿñàñûíäà èçàù åäèëèð. Áó êîíñåïñèéà àðòûã þçöíöí ãåéðè-åëìèëèéè, ìöðòÿúåëèéè èëÿ òÿä-
ãèãàò÷ûëàðûí äèããÿòèíè ÷ÿêìÿêäÿäèð. (áàõ: 8) 

Ìöðòÿúå êîíñåïñèéàíûí éàðàäûúûëàðûíäàí Èãðàð ßëèéåâèí ãÿíàÿòè áó èäè êè, Úÿ-
íóáè Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ (Àòðîïàòåíàäà) ìöõòÿëèô åòíîñëàð áèðëÿøÿðÿê Ìàäà-Àò-
ðîïàòåíà õàëãûíûí òÿøÿêêöëöíÿ ñÿáÿá îëìóøäóð âÿ áó õàëãûí äèëè Øèìàë-ãÿðáè Èðàí 
äèëëÿðèíäÿí áèðè îëóá, òàëûø âÿ Àâåñòà äèëëÿðèíÿ éàõûí èìèø. Áóðàäà äàíûëìàç úÿùÿò 
òÿñâèð åäèëÿí äþâðäÿ Àòðîïàòåíà ÿðàçèñèíäÿ õàëãûí âÿ öìóìõàëã äèëèíèí òÿøÿêêöë 
òàïìàãäà îëìàñûäûð âÿ áàøãà òàðèõ÷èëÿðèìèçèí äÿ òÿñäèã åòäèéè êèìè, áó äþâðäÿ 
Àçÿðáàéúàí (Àòðîïàòåíà—Àäÿðáàéãàí) õàëãû âÿ îíóí âàùèä äèëè òÿøÿêêöë òàïìàãäà 
èäè. Ëàêèí òÿøÿêêöë ïðîñåñèíèí áàøëàíìàñû áàøãà øåéäèð, òÿøÿêêöë áàøãà. Öìóìõàëã 
Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëö èëêèí ôåîäàëèçì äþâðöíäÿ — åðàìûçûí III—V ÿñðëÿðèíäÿ 
áàøà ÷àòìûøäûð. Ëàêèí áó ïðîñåñäÿ È.Ù.ßëèéåâèí ãåéä åòäèéè «éåðëè åòíîñëàðûí þç ìèëëè 
ñèìàëàðûíû èòèðìÿñè âÿ èðàíëàøìàñû» ïðîñåñè ùå÷ áèð åëìè-òàðèõè ÿñàñû îëìàéàí ñþùáÿò-
äèð. Óçàã êå÷ìèøäÿí àáîðèýåí ÿùàëè êèìè éàøàìàãäà äàâàì åäÿí òöðê åòíîñëàðû-
íûí ùå÷ áèðèíäÿ èðàíëàøìà áàø âåðìÿìèø, ÿêñèíÿ, èñýèò, ñàê, ìàññàýåò, êèììåð-òöðê 
òàéôàëàðûíûí ýÿëèøè èëÿ òöðêëÿð Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíäÿ äàèì öñòöíëöê ãàçàíìûøëàð. 
É.Éóñèôîâ Àòðîïàòåíà ÿðàçèñèíäÿ ãåéä åäèëÿí òàéôàëàðûí òöðê âÿ éà Èðàí ìÿíøÿëè îë-
ìàñû áàðÿäÿ ôèêèðëÿðè âÿ ùÿìèí äèëëÿðÿ ìÿõñóñ èçëÿðè íÿçÿðäÿí êå÷èðÿðÿê éàçìûøäûð: 
«...Àçÿðáàéúàíäà òöðê åòíîñëàðûíûí èðàíëàøìàñû áàø âåðìÿìèø, áèð ñûðà ùàëëàðäà öíñèé-
éÿò íÿòèúÿñèíäÿ ãàðøûëûãëû ëåêñèê ìÿíèìñÿìÿëÿð øÿðàèòèíäÿ òöðê åòíîñëàðû þç äèëèíè ñàõ-
ëàìûø âÿ Àçÿðáàéúàí òöðê äèëèíèí éåòêèíëÿøìÿñè ïðîñåñè áàø âåðìèøäèð». (2;133) Àêà-
äåìèê òàðèõèí ìöÿëëèôè îíà ýþðÿ éåðëè åòíîñëàðû èðàíëûëàøäûðûð êè, «èðàíëûëàøìûø» ÿùàëèíè 
åðàìûçûí áèðèíúè ìèíèëëèéèíèí ñîíóíäà ýÿëÿí ñÿëúóã-îüóçëàðûí òÿñèðè èëÿ áèðäÿí-áèðÿ 
éåíèäÿí òöðêëÿøäèðÿ áèëñèí. Ëàêèí òàðèõ ýþñòÿðèð êè, ùå÷ áèð èðàíëûëàøìà áàø âåðìÿìèø, 
òöðêëÿðèí ãÿäèì åòíîñëàðû ýöúëö îëìóø âÿ éåíè ýÿëÿíëÿð îíëàðû äàèì ýöúëÿíäèðìèøäèð. 
(32, 285-286)             
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Ñîí âàõòëàð áàøãà äèë÷èëÿðèìèç äÿ È.ßëèéåâèí àðàøäûðìàëàðdan ÷ûõàðäûüû íÿòèúÿ-
íèí äîüðó îëìàäûüûíû ýþðÿ áèëìèøëÿð. Í.Úÿôÿðîâ êîíêðåò áèð íöìóíÿ ýÿòèðÿðÿê È.ßëèéå-
âèí âÿ ùÿìôèêèðëÿðèíèí àðõàñûíäà äóðäóüóêîíñåïñèéàíû óñòàëûãëà èôøà åòìèøäèð. Ìöÿëëèô 
àêàäåìèê “Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí 1-úè úèëäèíäÿ (1998) Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí åòíèê òÿðêè-
áè, äèëèíèí ìÿíøÿéè âÿ èíêèøàô éîëó áàðÿäÿ —÷îõñàéëû éàçûëàðûìûçäà òÿíãèäè øÿêèëäÿ íÿ-
çÿðäÿí êå÷èðäèéèìèç áèð ôèêðèí ìöðòÿúå ìàùèééÿòèíè äöçýöí äóéìóøäóð.  

È.ßëèéåâèí öìóìèëÿøäèðèá âåðäèéè íÿòèúÿ áåëÿäèð: “Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí òÿøÿê-
êöëöíäÿ Ìàííà, Àòðîïàòåíà âÿ Ãàôãàç Àëáàíèéàñûíäà ìÿñêóíëàøìûø ìöõòÿëèô, î 
úöìëÿäÿí Ãàôãàç âÿ Èðàí äèëëÿðèíäÿ äàíûøàí (ôÿðãëÿíäèðìÿ áèçèìäèð — Ã.Ê.) ãÿäèì 
äþâð âÿ îðòà ÿñðëÿðèí òàéôà âÿ õàëãëàðû - ìàííàëûëàð, êàñïèëÿð, Àòðîïàòåíà ìàäàëûëàðû, 
àëáàíëàð, àçÿðèëÿð âÿ áèð ñûðà äèýÿðëÿðè ÿñàñ ðîë îéíàìûøëàð. Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí, 
äèëèíèí ôîðìàëàøìàñû åòíîýåíåçèí ñîí ìÿðùÿëÿñèíäÿ - îðòà ÿñðëÿðäÿ äàâàì åòìèøäèð.   
(9; 34)     

Áó ñèòàòäà È.ßëèéåâ Ìàííà, Àòðîïàòåíà, Ãàôãàç Àëáàíèéàsı ÿùàëèñèíèí ìöõ-
òÿëèô äèëëÿðäÿ äàíûøäûüûíû ýþñòÿðèð, ùÿìèí äèëëÿð è÷ÿðèñèíäÿ ÿñàñ ÿùàëèíèí Ãàôãàç âÿ 
Èrànäèëëèëÿðäÿí èáàðÿò îëäóüóíó õöñóñè ãåéä åäèð. Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí âÿ õàëã äèë-
èíèí òÿøÿêêöëöíöí íÿ âàõòñà áàøà ÷àòäûüûíû äåéèë, îðòà əñðëÿðäÿ äàâàì åòäèéèíè ñþé-
ëÿéèð.  Îðòà ÿñðëÿð êàïèòàëèçìÿ ãÿäÿðêè äþâðäöð âÿ áó èäåéàíûí òÿðÿôäàðëàðûíûí ôèê-
ðèíúÿ, «îðòà ÿñðëÿð» XIX ÿñðèí ñîíëàðûíà ãÿäÿð äàâàì åòìèøäèð. Ìöÿëëèô, ùå÷ îëìà-
ñà, èëêèí îðòà ÿñðëÿð äÿ äåìèð, öìóìÿí îðòà ÿñðëÿðäÿí äàíûøûð. Áóðàäà òöðê ýþðöí-
òöñö éîõäóð, ÷öíêè XI əñðäÿ «Ñÿëóã îüóçëàðû ýÿëÿúÿê». Âÿ  áåëÿ ÷ûõûð êè, öìóìõàëã 
Àçÿðáàéúàí äèëè áó  éàõûíëàðäà  äöíÿí, ñðàüàýöí òÿøÿêêöë òàïûá. (31, 151-152) 

Í.Úÿôÿðîâ äà ñîíðàëàð áó  ñàõòà ôèêðè òóòìóø âÿ ùÿìèí ñèòàòû âåðÿðÿê éàçìûø-
äûð: “Ýþðöíäöéö êèìè, áó “êîíñåïñèéà Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìÿíøÿéè áàðÿäÿ ùÿð 
úöð âîëéóíòàðèñò íÿçÿðèééÿíèí îðòàéà ÷ûõìàñû ö÷öí ìöíáèò ìåòîäîëîæè øÿðàèò éàðàäûð. 
Âÿ áó “êîíñåïñèéà éàëíûç ñÿùâ äåéèë, ùÿì äÿ ìöðòÿúåäèð, õàëãà þç êå÷ìèøèíè, åòíèê 
ìÿíøÿéèíè óíóòäóðìàã “åùòèéàúûíäàí èðÿëè ýÿëìèøäèð. (13; 16) Àêàäåìèê íÿøðèí 
òÿíãèäèíÿ ùÿñð åòäèéèìèç ñèëñèëÿ ìÿãàëÿëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí åòíîýåíåçèíÿ áó úöð éàí-
ëûø âÿ ãåéðè-åëìè, çÿðÿðëè ìöíàñèáÿòèí ùÿëÿ 2001-úè èëäÿ êÿñêèí òÿíãèäèíè âåðìèøèê. 
(áàõ: 8) Í.Úÿôÿðîâóí ìöíàñèáÿòèíäÿ áèçÿ õîø ýÿëÿí îäóð êè, ðåàëëûã ýåòäèêúÿ äÿðê 
îëóíìàãäàäûð. ×öíêè áó, ñîí äÿðÿúÿ úèääè ìÿñÿëÿäèð - “Õàëãà þç òàðèõèíè óíóòäóð-
ìàã åùòèéàúû áàøãà øÿêèëäÿ äåéèëìèø îëñà, ÿñëèíäÿ, äöøìÿí÷èëèêäèð. ×öíêè ñþùáÿò åò-
íîýåíåçäÿí ýåäèð. “Òàðèõ÷è àäëàíàíûí ÿêñèíÿ îëàðàã, äèë÷èàëèì éàçûð: 

“III-V ÿñðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí äèëè ôîðìàëàøûð, - áó ïðîñåñ òöðê òàéôà äèëëÿðèíèí 
(áèðèíúè íþâáÿäÿ ôîëêëîð äèëèíèí) ìÿðêÿçëÿøìÿñè ùåñàáûíà ýåäèð; VII, ÕI ÿñðëÿðäÿ 
Àçÿðáàéúàíà ýÿëÿí òöðê òàéôàëàðû àðòûã ìöõòÿëèô òàéôàëàðëà (éàõóä òàéôà áèðëèêëÿðè èëÿ) 
äåéèë, ìöÿééÿíëÿøìèø õàëã ìþâúóäëóüó (âÿ îíóí äèëè) èëÿ ãàðøûëàøûð - ýÿëìÿ ìÿ-
äÿíèééÿòèí ãîùóì éåðëè ìÿäÿíèééÿòëÿ åùòèâàñû òÿäðèúÿí ýåäèð. (13; 16-17) 

Áóðàäà äà ôèêèð àéäûí ñþéëÿíìèøäèð: III-V ÿñðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãû âÿ 
öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëè ôîðìàëàøìûøäûð*. Âÿ éåíÿ ÷îõ àéäûí äåéèëìèøäèð: áó 
äþâðäÿí, éÿíè V ÿñðäÿí ñîíðà ýÿëÿí òöðêëÿð Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ òàéôàëàðëà âÿ éà 
òàéôà äèëëÿðè èëÿ äåéèë, ùàçûð õàëãëà âÿ îíóí àðòûã òÿøÿêêöë òàïìûø äèëè èëÿ ãàðøûëàø-
ìûøëàð. Âÿ áóðàäàí î äà ùàñèë îëóð êè, ÕI-ÕIII ÿñðëÿðäÿ ýÿëÿí ñÿëúóã îüóçëàðû Àçÿð-
áàéúàíäà Àçÿðáàéúàí äèëè ôîðìàëàøäûðìàéûá. Îíëàð ýÿëÿíäÿ àðòûã áó õàëã âÿ îíóí 
äèëè âàðäû. Îíëàð éàëíûç áó ùàçûðà ùàâàäàð îëà áèëÿðäèëÿð. Âÿ áÿëêÿ áóíà ùå÷ åùòèéàú 

                                                 
* Íÿäÿíñÿ, Í.Úÿôÿðîâ ñîí âàõòëàð áó úöð äîüðó ôèêðèíäÿí òàì øÿêèëäÿ äàøûíàðàã, èíòåðíåò ñÿùèôÿëÿðèíÿ äàõèë 
åòäèéè éàçûëàðûíäà Àçÿðáàéúàí äèëèíèí XVI-XVII ÿñðëÿðäÿ ôîðìàëàøäûüûíû èääèà åäèð. 
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äà éîõ èäè. Áåëÿëèêëÿ, áó ôèêèð ÕI-ÕIII ÿñðëÿðäÿ ýÿëÿí ñÿëúóãëàð òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàé-
úàí äèëèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû áàðÿäÿ êþêöíäÿí éàíëûø îëàí çÿðÿðëè êîíñåïñèéà-
íû ðÿää åäèð. 

60-úûëàð ùÿðÿêàòûíûí íöìàéÿíäÿëÿðè äàèì áó úöð äöøöíìöø âÿ áó úöð éàçìûø-
ëàð. Áèç äÿ äàèì áó ôèêèðäÿ îëìóøóã. (11,155; 12, 298; 8 âÿ ñ.) Øöáùÿñèç, òÿäðèúÿí 
ùÿãèãÿò þç éåðèíè òàïìàãäàäûð. 

Ëàêèí áó íþãòÿäÿ áàøãà ÷îõ ìöùöì áèð ìÿñÿëÿ äÿ âàðäûð. Ìÿñÿëÿ áóðàñûíäà-
äûð êè, áèð ãÿäÿð óçàüà ýåäÿí äèë÷èëÿðèìèç Àçÿðáàéúàíäà òöðêëÿðèí ýþðöíìÿñèíè ùóí-
ëàðëà (âÿ éà ùóíëàðäàí ãàáàã íÿçÿðè úÿëá åòìÿéÿí òöðê òàéôàëàðû èëÿ) - I-V ÿñðëÿðäÿ 
ùóíëàðûí ýÿëèøè èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðèð âÿ III-V ÿñðëÿð àðàñûíäà òöðê ìÿíøÿëè öìóìõàëã äè-
ëèíèí òÿøÿêêöëöíö ãåéä åäèðëÿð. Òÿøÿêêöë äþâðö äîüðóäóð, ëàêèí òÿáèè êè, èêè-ö÷ ÿñðèí 
ìöääÿòèíäÿ ýÿëìÿ òöðêëÿð àáîðèýåíëÿðè òöðêëÿøäèðèá éåíè äèë éàðàäà áèëìÿçäèëÿð. 
ßýÿð ùóí-ãûï÷àãëàðûí ýÿëèøèíè  Û ÿñðäÿí äåéèë, ëàï å.ÿ.III-II ÿñðëÿðäÿí ýþòöðñÿê áåëÿ, 
áó, ìöìêöí äåéèëäè. Áó, áèð äÿ îíóíëà àüëà áàòìûð êè, äèëèìèçäÿ ñóáñòðàò ÿëàìÿòëÿðè 
äÿ éîõäóð. Áöòöí áóíëàð ìÿíòèãè øÿêèëäÿ ýþñòÿðèð êè, òöðê ìÿíøÿëè öìóìõàëã Àçÿð-
áàéúàí äèëè ýÿëìÿ ùóí-ãûï÷àãëàðûí ìÿùñóëó äåéèë, ÷îõ ãÿäèìäÿí áó ÿðàçèäÿ ñàêèí 
îëàí éåðëè òöðê òàéôàëàðûíûí ùåñàáûíàäûð âÿ ùóí-ãûï÷àãëàð îíëàðà éàëíûç ãöââÿ âåð-
ìèøëÿð. Áóíóí èçàùû ö÷öí ìÿòëÿáäÿí êÿíàðà ÷ûõìàã ëàçûì ýÿëìèð. ×öíêè áàøãà éà-
çûëàðûìûçäà áó ïðîñåñèí ýåíèø èçàùû âåðèëìèøäèð. (31, 150-428) Èíäè òÿñÿââöð ö÷öí áèð 
ãÿäÿð äÿ àáîðèýåí òöðêëÿðÿ ýÿëÿí éåíè ãöââÿëÿðè íÿçÿðäÿí êå÷èðìÿëèéèê. Áó ïðîñåñ-
äÿ éåíÿ ÿêñ êîíñåïñèéàíûí áÿñèò äöøöíúÿëÿðè èëÿ ãàðøûëàøìàëû îëàúàüûã. 

Àìåðèêà àëèìè Ï.Ãîëäåí 1980-úè èëäÿ Âàøèíãòîíäà ÷àï åòäèðäèéè “Òöðê õàëã-
ëàðû âÿ Ãàôãàç ìÿãàëÿñèíäÿ ùóí òàéôàëàðûíûí 363, 370, 395-úè èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàíà 
ýÿëäèéèíè ãåéä åòìèøäèð. ß.Ñ.Ñóìáàòçàäÿ áóíó Àçÿðáàéúàíà òöðêëÿðèí öìóìÿí èëê 
ýÿëèøè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿðÿê ãåéä åäèð êè, áó, “...òàðèõ åëìèíäÿ òöðêäèëëè ãÿáèëÿëÿðèí 
Àçÿðáàéúàíà èëê ýÿëèøè áàðÿäÿ ãÿáóë åäèëìèø ôèêðÿ áöòþâëöêäÿ óéüóíäóð.(13; 81) Áó 
êîíñåïñèéàíûí òÿðÿôäàðëàðû Àçÿðáàéúàíäà àáîðèýåí òöðê òÿñÿââöð åòìèð, òöðêëÿðèí 
Àçÿðáàéúàíäà èëê ýþðöíìÿ òàðèõèíè èñÿ áó âàõòäàí ãÿáóë åäèðëÿð. Éóõàðûäàêû ñþçëÿðè 
áÿëêÿ äÿ òÿñàäöôè ñàéìàã îëàðäû, ëàêèí ìöÿëëèô áèð ãÿäÿð ñîíðà ôèêðèíè áèð àç äà 
ãÿòèëÿøäèðÿðÿê éàçìûøäûð: “Áåëÿ ùåñàá åòìÿê òàì òÿáèèäèð êè, Àçÿðáàéúàíà øèìàëäàí 
äàõèë îëìóø èëê òöðêäèëëè òàéôàëàð îëàí ùóíëàð åéíè çàìàíäà áóðàäà òöðê äèëèíèí ÿñàñû-
íû ãîéìóø èëê åòíîñëàð èäèëÿð. (13; 82) Áó úöð ôèêèðëÿðëÿ òàíûø îëäóãúà òàðèõ÷èíèí þç 
õàëãûíûí òàðèõèíÿ íÿ ãÿäÿð áÿñèò éàíàøäûüûíà, ôàêòëàðû òÿùðèô åäÿðÿê äöøìÿí äÿéèð-
ìàíûíû íÿ ãÿäÿð ñöðÿòëÿ èøëÿòäèéèíÿ òÿÿúúöá åòìÿìÿê îëìóð. Áèç êþêëö ãÿäèì òàé-
ôàëàðû, å.ÿ.VIII-VII ÿñðëÿðäÿ ýÿëÿí êèììåð, ñêèô, ñàê òàéôàëàðûíû íÿçÿðÿ àëìàäàí 
ùóíëàðûí þçëÿðèíèí äÿ áó ýþñòÿðèëÿí òàðèõäÿí ÷îõ-÷îõ ÿââÿë Àçÿðáàéúàíäà îëäóüóíó 
ãåéä åòìèøèê. Ùóíëàðûí Àëáàíèéà ÿðàçèñèíäÿ îëìàñû ùàããûíäà èëê ìÿëóìàòû Ïåðèåýåò 
(II ÿñð) âÿ Ïòîëîìåé (II ÿñð) âåðìèøäèð. Áÿçè òàðèõ÷èëÿð îíëàðûí äàùà ÿââÿëëÿð ýÿëìèø 
îëäóãëàðûíû ñþéëÿìèøëÿð. Èíäè îíëàðû áèð äàùà òÿêðàð åòìÿäÿí èðÿëè ýåòìÿê èñòÿðäèê. 

452-úè èëäÿ Ðîìà øÿùÿðè ùóí èìïåðàòîðó Àòòèëàäàí àñûëû âÿçèééÿòÿ äöøöð. Ùóí-
ëàðûí òÿðêèáèíäÿ îüóçëàðûí Àçÿðáàéúàíà êöòëÿâè àõûíû äà áó äþâðÿ àèääèð. V ÿñð åð-
ìÿíè ãàéíàãëàðûíûí ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, áó âàõò êÿíýÿðëÿð Íàõ÷ûâàí âÿ Åðìÿíèñòàí 
çîíàñûíäà áþéöê áèð ÿðàçèíè òóòàðàã “Êÿíýÿðëÿð âèëàéÿòè (ãàâàðí Êàíãàðàñ) éàðàò-
ìûøäûëàð. (14; 19) 

Ñóðèéà òàðèõ÷èñè Çàõàðèéà Ìèòèëåíñêèíèí ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, 490-515-úè èëëÿðäÿ 
Äÿðáÿíä éàõûíëûüûíäà ñàâàðëàð, àâàðëàð, õÿçÿðëÿð, áóëãàðëàð âÿ áàøãàëàðûíäàí èáàðÿò 
13 òöðê òàéôàñû éåðëÿøìèøäè âÿ áóíëàðûí áèð ÷îõó ùóíëàðûí àðäûíúà Àçÿðáàéúàíà äàõèë 
îëóð, îðàäà ìÿñêÿí ñàëûðäûëàð. (15; 16) Áèçàíñ òàðèõ÷èëÿðè âÿ ýöðúö ñàëíàìÿëÿðè õÿáÿð 
âåðèð êè, 576-úû èëäÿ Ýÿíúÿ âèëàéÿòèíäÿ áþéöê ùóí-ñàáèð êöòëÿñè éåðëÿøäèðèëìèø âÿ 
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áåëÿëèêëÿ, Àðàçëà Êöð àðàñû ùóí þëêÿñèíÿ ÷åâðèëìèøäè. ßðÿá ìöÿëëèôëÿðè áóíëàðû ‘òàð-
õàíëàð’ àäëàíäûðûðäûëàð.  V ÿñðäÿ òöðê àäû èëÿ áþéöê áèð ùóí òàéôàñû Ìóüàíäà éåðëÿø-
ìèøäè. 

VII ÿñðÿ ãÿäÿð ùóí àäû èëÿ Àçÿðáàéúàíà ýÿëÿíëÿð ñàâàð, îíîãóð, áóëãàð, 
àáàð/àâàð, õÿçÿð, ñèðóãóð, áàãðàñèê, êóëàñ, àáäåë, åôòàëèò âÿ á.-äàí èáàðÿò èäè.(10; 87) 
Èáí Àñàì ÿë-Êóôèíèí ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, Àðàç âàäèñèíäÿ, Áåéëÿãàí âÿ Âàðñàíà çîíà-
ëàðûíäà òöðê äèëè ýåíèø éàéûëìûøäû. (16; 179-181) ßââÿëëÿð òöðêëÿøìÿ ïðîñåñèíÿ ìàíå 
îëìàüà ÷àëûøàí ÿðÿáëÿð ñîíðàëàð þçëÿðè òöðêëÿðèí àðàñûíäà àññèìèëéàñèéàéà óüðàéûð. 
Áöòöí áó úöð ôàêòëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã Ç.Áöíéàäîâ éàçìûøäûð: “Áåëÿëèêëÿ, Àçÿðáàéúà-
íûí âÿ Àðàíûí òöðêëÿøìÿñè ÿðÿáëÿðèí ñèéàñè àðåíàéà ÷ûõìàñûíäàí ÷îõ-÷îõ ÿââÿë Ñà-
ñàíè èìïåðèéàñû òÿðêèáèíäÿ áàøëàìûøäû. ßðÿáëÿðèí Àçÿðáàéúàíäà ýþðöíìÿñè âÿ ìöñ-
òÿìëÿêÿ÷èëèéè ÿââÿëëÿð áó ïðîñåñè ëÿíýèäèðäè, ëàêèí òåçëèêëÿ ÿðÿáëÿðèí òöðêëÿð òÿðÿôèí-
äÿí àññèìèëéàñèéàéà óüðàäûëìàñû îíó ñöðÿòëÿíäèðäè âÿ  ùÿð ùàíñû éöç èëäÿí ñîíðà î, 
ýåíèø âöñÿò àëäû. (16; 182)  Ç.Áöíéàäîâ éåíÿ éàçûð: “Áèð ñûðà òÿäãèãàò÷ûëàðûí åòäèéè 
êèìè, òöðêëÿøìÿíèí ÕI-ÕII ÿñðëÿðäÿ áàø âåðäèéèíè ãÿáóë åòìÿê ñÿùâ îëàðäû. Àçÿð-
áàéúàí ÿðàçèñèíÿ òöðêëÿðè ýÿëìÿ, éàä õàëã ùåñàá åòìÿê äÿ èíàíäûðûúû äåéèë, ÷öíêè áó 
ùàëäà áþéöê êîìïàêò éåðëè òöðê òàéôà òÿøêèëàòëàðû èíêàð åäèëìèø îëóð. (16; 179) 

Ç.Áöíéàäîâ VII-IÕ ÿñðëÿðëÿ ìÿøüóë îëìóø âÿ ùÿãèãÿò íàìèíÿ òöðê òàéôàëàðû-
íûí Àçÿðáàéúàíäà áó äþâðäÿí ÷îõ-÷îõ ÿââÿë ýåíèø âöñÿò àëäûüûíû åòèðàô åòìèø-
äèð. Ëàêèí àáîðèýåí ãÿäèì òöðê òàéôàëàðûíûí âàðëûüûíû ãÿáóë åòñÿ äÿ,  øóìåðëÿðèí éàøû-
äû îëàí äàùà ãÿäèì àáîðèýåí òöðêëÿðè ýþðÿ áèëìÿìèøäèð. 

Åðêÿí îðòà ÿñðëÿðäÿ òöðê òàéôàëàðû öìóìè “ùóí àäû èëÿ òàíûíìûøëàð. VI ÿñðèí îð-
òàëàðûíäàí “òöðê àäû öìóìèëÿøäèðèúè àä-åòíîíèì êèìè èøëÿíìÿéÿ áàøëàìûøäûð: Ýþé-
òöðê õàãàíëûüû “òöðê ñþçöíö èëê äÿôÿ ðÿñìè äþâëÿò àäû îëàðàã ãÿáóë åòìèø, áîé âÿ 
áàø÷ûëàðûíûí àäû èëÿ àíûëàí áöòöí òöðêëÿðÿ, áöòöí áèð ìèëëÿòÿ àä âåðìÿ øÿðÿôèíè ãàçàí-
ìûøäûð. 

Ýþéòöðê äþâëÿòè òåçëèêëÿ þç ñÿðùÿäëÿðèíè ýåíèøëÿíäèðìèøäèð. “Ñàñàíèëÿð “áþéöê 
èïÿê éîëóíóí òöðêëÿðèí ÿëèíäÿ îëìàñûíû èñòÿìèðäèëÿð. Èñòÿìè õàãàí Áèçàíñëà Ñàñàíè-
ëÿðÿ ãàðøû ìöãàâèëÿ áàüëàéûð, òöðêëÿð øÿðãäÿí, Áèçàíñ ãÿðáäÿí Ñàñàíèëÿðèí öçÿðèíÿ 
ùöúóìà êå÷èð. Èñòÿìè õàãàí Õàðÿçìè âÿ äèýÿð îí áþëýÿíè òóòàðàã Àçÿðáàéúàí òîð-
ïàãëàðûíà ýèðèð“. (17; 93)  701-úè èëäÿ II Ýþéòöðê èìïåðàòîðëóüóíóí îðäóëàðû éåíèäÿí 
Äÿìèð ãàïûéà ãÿäÿð ýÿëìèøäèëÿð. 

Áó äþâðäÿ Àçÿðáàéúàí òöðê äèëè ñîí äÿðÿúÿ ýåíèøëÿíÿðÿê ãîíøó õàëãëàðûí äèë-
ëÿðèíè äÿ þç òÿñèðè àëòûíà àëìûøäûð. Àçÿðáàéúàí òöðê äèëè ãîíøó õàëãëàðûí äèëëÿðèíÿ éàë-
íûç àëûíìàëàð âåðìÿêëÿ ìÿùäóäëàøìàìûø,  ùÿìèí äèëëÿðèí ñòðóêòóðóíà äà òÿñèð ýþñ-
òÿðìèøäèð. Òöðê äèëè åðìÿíè äèëèíè øÿêèë÷èëè äèëÿ ÷åâèðìèøäèð. Áóíó èëê äÿôÿ ÕIÕ ÿñðèí 
70-úè èëëÿðèíäÿ äîêòîð Ìîðäìàí àíëàìûø âÿ åðìÿíè äèëèíÿ ùÿñð åòäèéè ìÿãàëÿäÿ 
éàçìûøäûð: “Ìÿëóìäóð êè, åðìÿíèëÿð Ùèíä-Àâðîïà ìÿíøÿëè õàëãäûð, àììà îíëàðûí 
äèëè Òóðàí (òöðê — Ã.Ê.) äèëèíèí ýöúëö òÿñèðèíÿ ìÿðóç ãàëìûøäûð. Ìÿí ùÿìèí èôàäÿ èëÿ 
ùå÷ äÿ ÷îõÿñðëèê êîíòàêò íÿòèúÿñèíäÿ îñìàíëû òöðêúÿñèíäÿí àëûíìûø ñþçëÿðè íÿçÿðäÿ 
òóòìóðàì. Ñþùáÿò IV, V, VI âÿ VII ÿñðëÿðäÿ åðìÿíè ÿäÿáè äèëèíÿ êå÷ìèø Òóðàí åëå-
ìåíòëÿðèíäÿí ýåäèð. Áó åëÿ áèð äþâð èäè êè, äöíéàäà ùÿëÿ íÿ ñÿëúóãëàð, íÿ îñìàíëû-
ëàð... âàð èäè.(14; 80) 

Ùóíëàðûí Àçÿðáàéúàíà áó àõûíëàðûíäàí äàíûøìàìàã äà  îëàðäû. ×öí-
êè ãåéä åòäèéèìèç êèìè, Àçÿðáàéúàíûí ÿñàñ éåðëè ÿùàëèñè òöðêëÿðäÿí èáàðÿò îëìóøäóð. 
Ãîùóì òàéôàëàðûí Àçÿðáàéúàíà àõûíû öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí (òöðê) äèëèíèí òÿøÿêêö-
ëö èøèíÿ ìàíåÿëÿðè àðàäàí ãàëäûðìûø, áîøëóãëàðû äîëäóðìóøäóð. Àðòûã èëêèí ôåîäàëèçì 
äþâðöíäÿ öìóìõàëã äèëèíèí òÿøÿêêöëö ö÷öí ùÿð úöð çÿìèí âàð èäè. Áóíó áþéöê òàðè-
õè äóéóìëà ùÿëÿ âàõòèëÿ ß.Äÿìèð÷èçàäÿýþðìöøäöð. Øóìåð-òöðê ìöíàñèáÿòëÿðè èí-
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ñàíëàðû òÿçÿúÿ äöøöíäöðìÿéÿ áàøëàäûüû, àáîðèýåí òöðêëÿðèí ÷îõ ãÿäèì òàðèõè íÿçÿðÿ 
àëûíìàäûüû äþâðäÿ öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí VI-VIII ÿñðëÿðäÿ òÿøÿêêöë òàïäû-
üûíû ãåéä åòìÿéèí þçö äÿ áþéöê úÿñàðÿòèí íÿòèúÿñè ñàéûëà áèëÿðäè. ßäÿáè äèëèìèçèí 
òàðèõèíèí ìèñèëñèç òÿäãèãàò÷ûñû ïðîô.ß.Äÿìèð÷èçàäÿ ìÿùç áåëÿ äöøöíìöø âÿ áåëÿúÿ 
äÿ éàçìûøäûð: “Ìÿëóì îëäóüó öçðÿ, VI-VIII ÿñðëÿðäÿ âàùèä Àçÿðáàéúàí õàëãû ôîð-
ìàëàøäûüû êèìè, áó õàëãûí ùàìûñûíûí öíñèééÿò âàñèòÿñè âàùèä öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí 
äèëè äÿ àðòûã ìþâúóä èäè âÿ ýåíèø äàèðÿäÿ èøëÿíèðäè.(18; 71) 

Àçÿðáàéúàí òàðèõ÷è, äèë÷è âÿ åòíîãðàôëàðûíûí ÿëäÿ åòäèéè éåíè ìàòåðèàëëàð ÿñà-
ñûíäà öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí VI-VIII ÿñðëÿðäÿ äåéèë,  III-V ÿñðëÿðäÿ òàì 
òÿøÿêêöë òàïìûø îëäóüó ñþéëÿíìèøäèð. Àðòûã áó çàìàí, éÿíè “...V éöçèëëèéèí ñîíëàðû, 
VI éöçèëëèéèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí, äåìÿê îëàð êè, ùÿð éåðèíäÿ äèëëÿðè áèçèì 
Àçÿðáàéúàí äèëèíèí êþêöíäÿ äàéàíàí ñîéëàð éàøàéûðäûëàð... Ýÿòèðäèéèìèç êöëëè ìèã-
äàð ìàòåðèàëëàð âÿ ìöëàùèçÿëÿð ýþñòÿðèð êè, èëê îðòà éöçèëëèêëÿðäÿ èñëàì äèíèíèí áó 
ÿðàçèäÿ  éàéûëìàñûíäàí ãàáàã, îëà áèëñèí êè, äàùà ÷îõ ãàáàã Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñè 
ÿùàëèñèíèí áþéöê ÿêñÿðèééÿòè àðòûã òöðêäèëëè èäè.(7; 95-96) 

Áó ôèêðè éàëíûç åêñòðàëèíãâèñòèê àìèëëÿðèí òÿäãèãè äåéèë, òîïîíèì, åòíîíèì, àíò-
ðîïîíèì, ùèäðîíèì, îðîíèì âÿ ñ.-èí, åëìè ÿñÿðëÿðÿ éîë òàïìûø, ùÿìèí ÿñÿðëÿðäÿ ìö-
ùàôèçÿ îëóíìóø ëåêñèêàíûí àðàøäûðûëìàñû ÿñàñûíäà äèýÿð àëèìëÿðèí ýÿëäèéè íÿòèúÿëÿð 
äÿ òÿñäèã åäèð. Áó äþâð Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ ñàâèðëÿðèí, êÿíýÿðëÿðèí, õÿçÿðëÿðèí, 
áóëãàðëàðûí, îüóçëàðûí, ãûï÷àãëàðûí âÿ áàøãà ùóí òàéôàëàðûíûí  êöòëÿâè øÿêèëäÿ ìÿñ-
êóíëàøäûüû äþâð èäè. Áó äþâð Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí âÿ öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí 
ôîðìàëàøìàñûíûí áàøà ÷àòäûüû äþâð èäè. Äîêòîð Ìîðäìàíûí äåäèéè êèìè, áó åëÿ áèð 
äþâð èäè êè, ùÿëÿ íÿ ñÿëúóãëàð âàð èäè, íÿ äÿ îñìàíëûëàð. 

Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí âÿ îíóí äèëèíèí òÿøÿêêöëöíöí V ÿñðäÿ áàøà ÷àòäûüûíû 
øÿðòëÿíäèðÿí áèð ñûðà àìèëëÿð îëìóøäóð. 

Öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëöíö ýþñòÿðÿí ìöùöì äÿëèëëÿðäÿí áèðè 
V ÿñðäÿ âàùèä Àëáàí éàçûñûíûí îëìàñû âÿ ùÿìèí éàçûíûí éåíèäÿí òÿêìèëëÿøäèðèë-
ìÿñèäèð. 

Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ éàøàéàí àïàðûúû òàéôàëàð 5 ìèí èë ÿââÿë äÿ þç çàìàíûí-
äà ìþâúóä îëàí éàçû ôîðìàñûíäàí (ãàéàëàð, äàøëàð, ýèë ëþâùÿëÿð, áàø äàøëàðû, àííàëëàð 
öçÿðèíäÿ ìèõè éàçûëàð) èñòèôàäÿ åòìèøëÿð. Ùàíñû ÿðàçèäÿ äàùà ÷îõ éàçûëûáñà, ùàíñû 
äþâëÿò äàùà ÿçÿìÿòëè àáèäÿëÿð ãîéóáñà, òÿñàäöôëÿð íÿéè ãîðóéóáñà, îíëàð äà ãàëûá. 
Áó î äåìÿê äåéèëäèð êè, ìÿñÿëÿí, øóìåð âÿ àêêàäëàðû ìÿüëóá åòìèø, îíëàðûí öçÿðèí-
äÿ 125 èë ùþêìðàíëûã åòìèø êóòèëÿðèí - ãÿäèì òöðêäèëëè áàáàëàðûìûçûí àáèäÿëÿðè, éàçû-
ëàðû îëìàìûøäûð. Áó î äåìÿê äåéèëäèð êè, ìàííàëûëàðûí, ìàäàéëàðûí, àòðîïàòåíëÿðèí 
éàçû ìÿäÿíèééÿòè îëìàìûøäûð. Éöç èëëÿðëÿ ùþêì ñöðìöø, òàðèõäÿ áþéöê èçëÿð áóðàõ-
ìûø äþâëÿòëÿð, øöáùÿñèç, õöñóñè  éàçû ìÿäÿíèééÿòèíÿ äÿ ìàëèê îëìóøëàð. Áèç Àðàòòà 
äþâðöíäÿí  åðàìûçûí Õ ÿñðèíÿ ãÿäÿðêè 4000 èëëèê éîëóí ìÿäÿíè, åëìè èíêèøàôûíû àð-
äûúûë èçëÿéÿ áèëìÿñÿê äÿ, ìÿíáÿëÿðèí àçëûüû áóíà èìêàí âåðìÿñÿ äÿ, äàèì òîðïàãëà-
ðûìûçûí àáîðèýåí ÿùàëèñèíèí áþéöê ìÿäÿíèééÿò ñàùèáè îëäóüóíó òàðèõè èçëÿðäÿí þéðÿ-
íÿ áèëìèøèê. Õàëãûí, öìóìõàëã äèëèíèí òÿøÿêêöë òàïäûüû äþâðäÿ (V ÿñð) îíóí éàçûñû-
íûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè áàðÿäÿ òàðèõèí ãîðóéóá ñàõëàäûüû ìÿëóìàò ìÿðùÿëÿëè èíêèøà-
ôûí éöêñÿê ïèëëÿëÿðèíäÿí áèðèíèí òÿáèè éàäèýàðûäûð.(áàõ: 19; 100-116) 

Øèìàëëû-úÿíóáëó Àçÿðáàéúàíûí áèð õàëã êèìè òÿøÿêêöë òàïìàñû ùÿð èêè ÿðàçèäÿ 
àáîðèýåí ãÿäèì òöðê òàéôàëàðûíûí çàìàíûí ýåäèøèíäÿ òÿäðèúÿí çÿðóðè øÿêèëäÿ áèð õàëã 
êèìè òÿìÿðêöçëÿøìÿñè éîëó èëÿ áàø âåðìèøäèð. Ãÿäèì  òöðê  òàéôàëàðû Àçÿðáàéúàí 
ÿðàçèñèíäÿ ìÿñêóíëàøìàãëà åðàäàí ÿââÿëêè áèð íå÷ÿ ìèíèëëèê ÿðçèíäÿ åòíîäèë öìó-
ìèëèéè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ éåðëè êåéôèééÿòëÿðèí, ÿðàçè òîïîíèìëÿðèíèí òÿøÿêêöëö ÿíÿíÿñèíè 
äàâàì åòäèðìèøëÿð. Þëêÿìèçèí ÿðàçèñèíÿ ãîùóì òöðê òàéôàëàðûíûí ìÿðùÿëÿëè àõûíû âÿ 
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îíëàðûí äèëëÿðèíèí éåðëè åòíîñëàðûí äèëëÿðè èëÿ  êîíñîëèäàñèéàñû äà áþéöê ýöúÿ ìàëèê 
îëìóøäóð.  Áèð ñûðà òöðê òàéôàëàðûíûí (êóòèëÿðèí, óòèëÿðèí, àëáàíëàðûí, êàñïèëÿðèí âÿ ñ.) 
éàéûëìà àðåàëûíûí ýåíèø îëìàñû, þëêÿíèí ùÿì øèìàë, ùÿì äÿ úÿíóá áþëýÿëÿðèíäÿ 
ìÿñêóíëàøìàëàðû òöðê òàéôà äèëëÿðèíèí öìóìèëÿøìÿñè èøèíè àñàíëàøäûðìûøäûð. 

Ãåéä åòìÿëèéèê êè, åðàìûçûí ÿââÿëëÿðèíäÿ øÿðãè âÿ ãÿðáè òöðê äèëëÿðè àç-÷îõ 
ôÿðãëÿíñÿ äÿ, èíäèêè ãÿäÿð ÿñàñëû äèë ôÿðãëÿðè éàðàíìàìûøäû. Ôÿðãëÿð øèâÿ ôÿðãëÿðè 
ñÿâèééÿñèíäÿ èäè, îíà ýþðÿ äÿ öìóìöíñèééÿò âàùèäèíèí òÿøÿêêöëö ãàðøûñûíäà ùå÷ áèð 
ìàíåÿ éàðàäà áèëìèðäè. Éåðëè òàéôàëàð áèð-áèðèíÿ ãîùóì îëäóüó êèìè, ýÿëìÿ ùåñàá 
îëóíàíëàð äà âàõòèëÿ áó éåðëÿðäÿí àéðûëàíëàð èäè. Øèìàëëà úÿíóá àðàñûíäà ìþùêÿì 
ñÿðùÿäëÿðèí îëìàìàñû, åéíè òàéôà äàøûéûúûëàðûíûí ìöõòÿëèô ÿðàçèëÿðäÿ ìÿñêóíëàøà 
áèëìÿ èìêàíëàðû äà òàéôà äèëëÿðèíèí õàëã äèëè êèìè öìóìèëÿøìÿñè õåéðèíÿ èäè. 

Òàéôà äèëëÿðèíèí öìóìõàëã äèëè øÿêëèíäÿ ôîðìàëàøìàñûíäà  åêñòðàëèíãâèñòèê 
àìèëëÿðèí ðîëó áþéöê èäè. Òàðèõ åëÿ ýÿòèðìèøäè êè, Àçÿðáàéúàíûí øèìàë âÿ úÿíóá 
ÿðàçèëÿðè åðàäàí ÿââÿëêè ñîí éöçèëëèêëÿðäÿ âÿ åðàìûçûí ÿââÿëëÿðèíäÿ - èëêèí îðòà ÿñð-
ëÿðäÿ äàèì áèðëèêäÿ îëìóøäóð. 

Å.ÿ. IV ÿñðèí II éàðûñûíäàí Ìàêåäîíèéàëû Èñêÿíäÿðèí éàðàòäûüû èìïåðèéà äà-
õèëèíäÿ øèìàëûí âÿ úÿíóáóí ÿëàãÿëÿðè àðòìûøäû. Òàðèõè ôàêòëàð ýþñòÿðèð êè, ùÿëÿ Èñêÿí-
äÿðèí èøüàëûíäàí ÿââÿë äÿ øèìàëëà úÿíóá áèðëèêäÿ îëìóøäóð. Àòðîïàòûí ðÿùáÿðëèéè èëÿ 
àëáàíëàðûí Èðàí ãîøóíëàðû òÿðêèáèíäÿ Èñêÿíäÿðÿ ãàðøû ìöùàðèáÿñè äÿ áóíó òÿñäèã åäèð. 
Èñêÿíäÿðÿ ãàðøû âóðóøàí îðäóäà  ìèäèéàëûëàðëà éàíàøû, àëáàíëàð, ñàêàñèíëÿð, êàäóñèëÿð 
äÿ èøòèðàê åäèðäèëÿð. (2; 136) Àòðîïàòûí ñöëàëÿñè, òÿáèè êè, áó áèðëèéè õåéëè ìöääÿò äà-
âàì åòäèðìèøäèð. 

Ñîíðàêû äþâðäÿ Ïàðôèéà äþâëÿòè  (å.ÿ.250 - å.226) òÿðêèáèíäÿ Àçÿðáàéúàí âÿ 
Àëáàíèéàíûí áèð úàíèøèíëèêäÿ áèðëÿøäèðèëìÿñè âàùèä Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí òÿøÿêêöëö-
íö ñöðÿòëÿíäèðìèøäèð. Ñàñàíèëÿð èìïåðèéàñû äþâðöíäÿ äÿ (III-VII ÿñðëÿð) øèìàë èëÿ úÿ-
íóá âàùèä úàíèøèíëèêäÿ áèðëÿøäèðèëìèø, ñîíðàëàð ÿðÿáëÿð äÿ áó ñòðóêòóðó ñàõëàìûø, 
ïîçìàìûøëàð. Ñàñàíè èìïåðèéàñûíûí ñöãóòó äþâðöíäÿ - Õèëàôÿòèí ìåéäàíà ÷ûõäûüû 
ÿðÿôÿäÿ âàùèä Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí âÿ âàùèä Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëö àðòûã áà-
øà ÷àòìûøäû. Áóíó å.ÿ.II - åðàìûçûí VI ÿñðëÿðèíäÿ éåíèäÿí èøëÿíìèø, VI-VIII ÿñðëÿð-
äÿ úèëàëàíìûø “Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîðãóä äàñòàíëàðû âÿ áó äàñòàíëàðûí ìèñèëñèç äèë ìàòå-
ðèàëû äà òÿñäèã åäèð. 

Àçÿðáàéúàíäà ùÿð òÿðÿôè áöðöéÿí òöðê úîøüóíëóüóíó ýþðìÿê ÿâÿçèíÿ, Àòðî-
ïàòåíà ÿðàçèñèíäÿ éàøàéàí ÿùàëèíèí äèëèíèí ßùÿìÿíèëÿð äþâðöíäÿí èðàíëûëàøäûðûëìûø 
îëäóüóíó èääèà åäÿíëÿð äÿ âàðäûð. (9;259-271) Áó ìÿãàìäà ß.Ñ.Ñóìáàòçàäÿ ùÿãè-
ãÿòÿ ñàäèã ãàëàðàã, Àòðîïàòåíà äþâðö Àçÿðáàéúàí ÿùàëèñèíèí åòíèê òÿðêèáè âÿ äèëè 
ùàããûíäà àðàøäûðìàëàðûí ÷ÿòèíëèéèíè ãåéä åòñÿ äÿ, Ïàðôèéà àñûëûëûüû äþâðöíäÿ éåðëè 
ÿùàëèíèí äèëèíèí èðàíëûëàøäûðûëìàäûüûíû õöñóñè íÿçÿðÿ ÷àðïäûðûð: “Àòðîïàòåíà ÿùàëèñè-
íèí äèëèíèí õàðàêòåðè âÿ ìÿíñóáèééÿòè áàðÿäÿ ñóàëà úàâàá âåðìÿê îëäóãúà ÷ÿòèíäèð. 
Ùå÷ áèð øöáùÿ éîõäóð êè, Èðàí Ïàðôèéà äþâëÿòèíäÿí àñûëû âÿçèééÿòÿ ñàëûíìûø Àòðîïà-
òåíàäà äà þëêÿ ÿùàëèñèíèí òÿðêèáèíèí âÿ äèëèíèí èðàíëûëàøìà ïðîñåñèíÿ ãàðøû éåíèäÿí 
ýöú òîïëàìàñû ãà÷ûëìàç îëìóøäóð. Ëàêèí òàéôà ãðóïëàðûíûí âÿ êè÷èê õàëãëàðûí åòíèê 
ìöõòÿëèôëèéèíèí òÿñâèðè  Ïàðôèéà ùàêèìèééÿòè äþâðöíäÿ Àòðîïàòåíà ÿùàëèñèíèí òÿðêèáè-
íèí âÿ äèëèíèí èðàíëûëàøäûðûëäûüûíû äöøöíìÿéÿ ÿñàñ âåðìèð. (10; 47) Ìöÿëëèô áóíó äà 
ÿëàâÿ åòìèøäèð êè, ïàðôèéàëûëàð éàëíûç ùàêèìëÿðèí òÿéèíè èëÿ ìÿøüóë îëìóø âÿ Àòðîïà-
òåíà ÿðàçèñèíÿ èðàíäèëëè ÿùàëè êþ÷öðìÿìèøëÿð. ß.Ñ.Ñóìáàòçàäÿ ÷îõ ìöùöì áèð 
ìÿñÿëÿéÿ äÿ òîõóíàðàã éàçûð: Áåëÿëèêëÿ, òÿáèè úîüðàôè ôàêòîð - Àðàç ÷àéû î óçàã 
äþâðäÿ äÿ áó ÷àéäàí úÿíóáäà îëäóüó êèìè, øèìàëäà äà éàøàéàí Àçÿðáàéúàí ÿùàëèñè-
íèí åòíèê éåêúèíñëèéèíè ïîçà áèëìÿìèøäèð... (13; 47) Áó úÿùÿò ìöùöì áèð ôàêòîð îë-
ìàãëà, å.ÿ. IV ÿñðäÿí áàøëàéàðàã, Àòðîïàòåíà âÿ Àëáàíèéà ÿùàëèñèíèí äèëèíèí õàëã 
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äèëè êèìè öìóìèëÿøìÿñè ïðîñåñèíèí ñöðÿòëÿíìÿñè ö÷öí çÿðóðè øÿðòëÿðäÿí îëìóø-
äóð. Áÿçè òàðèõ÷èëÿð éåðëè ÿùàëèíèí èðàíëûëàøäûðûëìàñûíû î ãÿäÿð àñàí áèð ïðîñåñ êèìè 
òÿñÿââöð åòìèø âÿ éàçìûøëàð êè, ìöÿëëèô áóíó äà ÿëàâÿ åòìÿëè îëìóøäóð êè, ùÿòòà 
ýöúëö Ñàñàíèëÿð èìïåðèéàñû äþâðöíäÿ äÿ éåðëè äèëëÿðè èðàíëûëàøäûðìàã ìöìêöí îëìà-
ìûøäûð.(13; 58) 

Êþùíÿ åðàíûí áàøà ÷àòäûüû, éåíè åðàíûí áàøëàíäûüû äþâðäÿ “õàëãëàðûí áþéöê 
êþ÷öíÿ ñÿáÿá îëàí ùóíëàðûí ãÿðáÿ ùÿðÿêÿòè øèìàëëû-úÿíóáëó Àçÿðáàéúàíûí áèðäÿôÿ-
ëèê Éåð êöðÿñèíäÿ òöðê éóðäó, òöðê âÿòÿíè êèìè áÿðãÿðàð îëìàñûíà çÿìèí éàðàòìûø-
äûð. Áàøãà ñþçëÿ, î ÿðàçèëÿðäÿ êè òöðê òàéôàëàðû éåðëÿøìèøäèëÿð, ãîùóì òàéôàëàð ýÿëÿí-
äÿ îíëàð éåðëÿðèíè äÿéèøìÿëè îëìàìûø, éàëíûç éåíè ýÿëÿíëÿðëÿ ñûõëàøìûø, çÿíýèíëÿø-
ìèøëÿð. Èðàí âÿ ãàôãàçäèëëèëÿð áó ÿðàçèëÿðäÿ ýåíèø éàéûëà áëìÿìèøëÿð. 

Òöðê òàéôàëàðûíûí ùóí èòòèôàãû Àçÿðáàéúàíûí øèìàëû èëÿ úÿíóáó àðàñûíäà ÿëàãÿ-
ëÿðè äàùà äà ñûõëàøäûðäû: ÿââÿëëÿð Àäÿðáàéãàí (Àòðîïàòåíà) þëêÿ àäû úÿíóáè, Àëáàíè-
éà èñÿ Øèìàëè Àçÿðáàéúàíà øàìèë åäèëèðäè. Àðòûã “... åðêÿí îðòà ÿñðëÿðäÿ  Øèìàëè 
Àçÿðáàéúàíûí äà ÿðàçèñè Àäÿðáàéãàí (Àòóðïàòàêàí) àíëàéûøû àëòûíäà áèðëÿøäèðèëèðäè. 
(2; 136, 215) ßðàçè áèðëèéè, åòíèê áèðëèê, äèë áèðëèéè, èúòèìàè-ñèéàñè âÿ èãòèñàäè ùÿéàò 
áèðëèéè õàëãûí âÿ õàëã äèëèíèí òÿøÿêêöëö ö÷öí ÿñàñ îëìóøäóð. 

Òÿáèè êè, îõóúóíó áèð ìÿñÿëÿ äàùà ÷îõ äöøöíäöðöð: Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ 
ãÿäèìäÿí áÿðè ëóëëóëàð, êóòèëÿð, òóðóêêèëÿð, êàñëàð, êàñïèëÿð, ìàüëàð (ìàííàëûëàð, ìà-
äàéëàð), àëáàíëàð, ãàðãàðëàð, å.ÿ.VIII-VII ÿñðëÿðäÿ ýåðè ãàéûäàí êèììåðëÿð, ñêèôëÿð, 
ñàêëàð, ùóí äþâðöíäÿ ñàâàðëàð, ïå÷åíåãëÿð, ãûï÷àãëàð, áèð ãÿäÿð ñîíðà õÿçÿðëÿð âÿ ñ. 
ñàéñûç òöðê òàéôàëàðû ÿñàñûíäà îüóç ãðóïó òöðê äèëëÿðèíÿ äàõèë îëàí öìóìõàëã Àçÿð-
áàéúàí äèëè íåúÿ ôîðìàëàøäû, íåúÿ òÿøÿêêöë òàïäû? Áó ãÿäÿð òàéôà è÷ÿðèñèíäÿ êîéíå 
íÿäÿí èáàðÿò îëìóøäóð? 

ßââÿëÿí, ùàçûðêû äþâðäÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíèí úÿíóá, ãÿðá âÿ øèìàë-øÿðã ëÿùúÿ-
ëÿðèíÿ àéðûëìàñû òàéôà äèëëÿðèíÿ äåéèë, ìÿùÿëëè ïðèíñèïëÿðÿ ÿñàñëàíñà äà (20; 282-
295), áó áþëýö òàéôà äèë ÿëàìÿòëÿðèíè äÿ ìöùàôèçÿ åäèð. Àçÿðáàéúàí äèëèíèí êå÷èä 
øèâÿëÿðè èëÿ éàíàøû, ðÿíýàðÿíý âÿ áèð-áèðèíäÿí êèôàéÿò ãÿäÿð ôÿðãëÿíÿí øèâÿëÿðè äÿ 
âàðäûð. Êÿðêöêäÿí Äÿðáÿíäÿ ãÿäÿð ýåíèø ÿðàçèëÿðäÿ ìÿñêóíëàøìûø 50 ìèëéîíëóã 
Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíè òàì òÿñÿââöð åòìÿê ëàçûìäûð.  Áóíëàð ýþñòÿðèð êè, ìöõòÿëèô 
òàéôà äèëëÿðè èçñèç éîõ îëìàìûøäûð. Èíäè òàðèõè äèàëåêòîëîýèéàíûí ÿñàñ âÿçèôÿñè ìÿùç 
ãÿäèì Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíäÿêè òàéôà äèëëÿðèíèí ìöìêöí àáèäÿëÿð, äèë ìàòåðèàëëàðû 
ÿñàñûíäà äèàëåêò ôàêòëàðûíû ùÿìèí ôàêòëàðûí áèð âàõòêû äàøûéûúûëàðû îëàí òàéôà äèëëÿðèíÿ 
äîüðó òÿäãèã åäèá þéðÿíìÿêäèð. Íÿçÿðÿ àëûíìàëû áàøãà ÷îõ ìöùöì áèð ìÿñÿëÿ äÿ 
Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ýÿëìÿ òöðê òàéôà äèëëÿðè ÿñàñûíäà äåéèë, ãÿäèì àáîðèýåí òöðêëÿ-
ðèí äèëè ÿñàñûíäà òÿøÿêêöëöäöð. Áó ìÿãàìäà ùÿì äÿ íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, ÿââÿ-
ëÿí, Àçÿðáàéúàíà ýÿëÿí òöðê òàéôàëàðû ìöùàôèçÿ îëóíìóø ôàêòëàðäàí ýþðöíäöéö öç-
ðÿ, âàõòèëÿ áó ÿðàçèëÿðäÿí ýåòìèø ãîùóì òàéôàëàðäàí èáàðÿò îëìóøäóð, äèýÿð òÿðÿô-
äÿí, ùÿòòà àç-÷îõ ôÿðãëè õöñóñèééÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëÿí òàéôàëàð ýÿëìèøñÿ áåëÿ, îíëàð äà 
éåðëè òàéôàëàðëà àñàíëûãëà ÷àðïàçëàøà áèëìèøëÿð. Ùÿð èêè ùàëäà éåðëè òàéôà äèëëÿðè öñòöí-
ëöéö ñàõëàìûøäûð. Áåëÿ áèð úÿùÿòè äÿ ãåéä åòìÿëèéèê êè, áó ýöí òöðê äèëëÿðèíè äèë äå-
éèë, ëÿùúÿ àäëàíäûðàíëàð áó äèëëÿðèí áèð-áèðèíÿ ÷îõ éàõûí îëäóüóíó ÿñàñ ýþòöðöðëÿð. 
Ìèëàääàí ÿââÿëêè ìèíèëëèéèí ñîíëàðûíäà èñÿ àðòûã ÷îõäàí øÿðã âÿ ãÿðá ãîëëàðûíà àé-
ðûëìûø îëñà äà, òöðê äèëëÿðè àðàñûíäàêû ëåêñèê, ôîíåòèê âÿ ãðàììàòèê ôÿðã áóýöíêöí-
äÿí ìöãàéèñÿ åäèëìÿç äÿðÿúÿäÿ àç îëìóøäóð. 

Áöòöí áóíëàðëà éàíàøû, ùàíñûñà äàùà êþêëö áèð òàéôà äèëèíèí öñòöíëöéö îëìàìûø 
äåéèëäèð âÿ òÿäãèãàò÷ûëàðûí àðàøäûðìàëàðû îíà éþíÿëìèøäèð êè, äàèì öìóìõàëã Àçÿð-
áàéúàí äèëè îüóç ãðóïó äèëëÿðèíäÿí ùåñàá îëóíóð. Ôàêò áåëÿäèð êè, äèë÷èëÿð îüóç âÿ 
ãûï÷àã òàéôà äèëëÿðè öçÿðèíäÿ äàùà ìþùêÿì äàéàíìûøëàð. ß.Äÿìèð÷èçàäÿ Àçÿðáà-
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éúàí äèëèíäÿ “îüóç âÿ ãûï÷àã ëèñàíè öíñöðëÿðèíèí òÿäãèãè èëÿ ìÿøüóë îëìóøäóð.    
(3;3-14)  ßýÿð Àçÿðáàéúàí äèëè îüóç âÿ ãûï÷àã òàéôà äèëëÿðè ÿñàñûíäà òÿøÿêêöë òàï-
ìûøñà, îíäà “ëèñàíè öíñöðëÿð íÿ äåìÿêäèð? “Ëèñàíè öíñöð äèëèí ìàùèééÿòèíè ÿùàòÿ åò-
ìèð, îíóí öçäÿ îëàí ÷îõ íàçèê ãàòëàðûíà èøàðÿ åäèð: äåìÿëè, áó äèë êþê åòèáàðèëÿ áàø-
ãàäûð, ëàêèí îíóí öñò ãàòûíäà îüóç âÿ ãûï÷àã òàéôà äèëëÿðèíÿ ìÿõñóñ öíñöðëÿð ãà-
áàðûãäûð. Áèçúÿ, ïðîôåññîð äöç äöøöíöá - áó äèë ìàùèééÿò åòèáàðèëÿ òöðê äèëèäèð, ëàêèí 
îíóí öìóìè ôîíóíäà îüóç âÿ ãûï÷àã òàéôà äèëëÿðèíÿ ìÿõñóñ ÷àëàðëàð äàùà àéäûí ñå-
÷èëèð. Áåëÿ îëäóãäà áóðàäà èêè âàðèàíò ýþðöíöð: éà îüóçëàð ÷îõ ãÿäèì (ùóí äþâðö 
éîõ, äàùà ãÿäèì) äþâðöí òàéôàëàðûäûð, éàõóä äà ãÿäèì (å.ÿ.III-II ìèíèëëèêëÿðèí) òöðê 
äèëèíÿ îüóç âÿ ñîíðàëàð ìöÿééÿí äÿðÿúÿ ãûï÷àã åëåìåíòëÿðè ÷þêöá. Áèçèì ôèêðèìèç-
úÿ, îüóçëàðûí þçëÿðè Þí Àñèéàíûí ÿí ãÿäèì òàéôàëàðûíäàíäûð âÿ îíëàðûí áèð ñûðà 
bþlömləri Ön  Asiyadan ayrılaraq   haraları  dolansa da,  sonralar  yenə Ön  Asiya  
yurdlarına qayıtmışlar.   

Îüóçëàðûí Þí Àñèéàíûí ÷îõ ãÿäèì òàéôàëàðû îëäóüóíà òàðèõ êèòàáëàðûíäà àé-
äûí ãåéäëÿð äÿ âàðäûð. Å.ÿ.III ìèíèëëèêäÿ Þí Àñèéàäàí àéðûëûá Ìÿðêÿçè Àñèéàéà ùÿ-
ðÿêÿò åäÿí òîõàðëàðûí áèð áþëöìö òöðêäèëëè îüóçëàð ùåñàá îëóíóð (Ò.Ãàìêðåëèäçå, 
Â.Èâàíîâ): “Åéíè çàìàíäà òöêÿð/òîõàð àäû ãÿäèì îüóç åòíèê áþëöìëÿðèíè äÿ áèëäèðèð-
äè. Àäû ÷ÿêèëÿí òÿäãèãàò÷ûëàð òîõàðëàðà øàìèë åäèëìèø òöðê ìÿíøÿëè òóêðè àäûíû Äèéàëà 
÷àéûíûí éóõàðû àõàðûíäà éåðëÿøäèðèëÿí Òóêðèø þëêÿ àäû èëÿ åéíèëÿøäèðèðäèëÿð. Áóíà îõ-
øàð Òèêðèø øÿùÿð àäû Ìàííàíûí ÿðàçèñèíäÿ äÿ éàä åäèëìèøäèð. Å.ÿ.III ìèíèëëèéèí ñî-
íóíäà Òóêðèøäÿ Àðèñåí àäëû ùþêìäàð ùàêèìèééÿòäÿ îëìóøäóð. Òöðê äèëëÿðè áàõûìûí-
äàí Àðèñåí “úÿñóð àäàì, éàõóä “íÿúèá àäàì ìÿíàñûíû âåðèð.(2; 81-82) 

Äèããÿòëÿ àðàøäûðìàëàð àïàðäûãäà ùàäèñÿëÿð ìÿíòèãè øÿêèëäÿ ÿëàãÿëÿíèð. ß.Äÿ-
ìèð÷èçàäÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ìàùèééÿòèíäÿ íÿ àéðûúà îüóç, íÿ äÿ ãûï÷àã ýþðöð, 
öìóìèëÿøìèø øÿêèëäÿ “òöðê ýþðöð. Òöðê ñþçö å.ÿ. III ìèíèëëèêäÿí þçöíö ýþñòÿðìÿê-
äÿäèð, “Òöêÿð ñþçö øöáùÿëèäèðñÿ, “Òóðóêêè ñþçö âàð. Áöòöí òöðê õàëãëàðû àðàñûíäà éå-
ýàíÿ Àçÿðáàéúàí äèëè áèçèì çÿìàíÿìèçÿ ãÿäÿð “òöðê äèëè àäûíû ãîðóéóá ñàõëàéûá. 
Îüóçëàð Ìÿðêÿçè Àñèéàéà áóðàäàí éàéûëûá. Ýÿëÿíëÿð éåíÿ áóðà ýÿëèá. Àäëàðû àøãó-
çàé, èøãóçàé øÿêëèíäÿ, ñêóç, ñêèô, ñêîëîò øÿêèëëÿðèíäÿ òÿëÿôôöç åäèëÿí òöðê òàéôàëàðûíûí 
îüóçëàð îëäóüó àðòûã òÿäãèãàò÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí öçÿ ÷ûõàðûëìûøäûð: Ç.Ùÿñÿíîâ Àçÿð-
áàéúàíäà ÷àðëûã éàðàòìûø ñêèôëÿðè ÿòðàôëû òÿäãèã åäÿðÿê éàçìûøäûð: “Ñêèô åòíîíèìè 
“îüóç øÿêëèíäÿ åòèìîëîýèéàëàøäûðûëà áèëÿð.(21; 54) ßòðàôëû âÿ ñÿìÿðÿëè òÿäãèãàòäàí 
áåëÿ áèð ãÿíàÿòÿ ýÿëÿí ìöÿëëèô éåíÿ éàçûð: “Ãåéä åäÿê êè, ãóç-îüóç åòíèê àíëàéûøûíû 
èíäè òöðê äèëëÿðèíèí îüóç ãðóïóíà äàõèë îëàí òöðêëÿðèí ÿúäàäû òÿñÿââöðö èëÿ ãÿòè øÿ-
êèëäÿ åéíèëÿøäèðìÿê îëìàç. Ãÿäèì äþâðöí ãóçëàðû-îüóçëàðû (Ùåðîäîò âÿ Ðÿøèä-ÿä 
Äèíèí òÿñâèð åòäèêëÿðè) áÿðàáÿð øÿêèëäÿ áöòöí ìöàñèð òöðêëÿðèí ÿúäàäû îëìóøëàð. Òàðè-
õè ìÿëóìàòà ÿñàñÿí, Îüóç õàíûí òàéôà èòòèôàãûíûí òÿðêèáèíäÿ ãûï÷àãëàð, êàðëóêëàð, 
óéüóðëàð âÿ áàøãà òöðê åòíîñëàðû áèðëÿøìèøäè. (21,117) Â.Â.Áàðòîëä ãåéä åäèð êè, ýå-
íèø Ãûï÷àã ÷þëö Õ ÿñðäÿ Ãóç ÷þëö àäëàíûðäû. (22; 87) 

Í.À.Áàñêàêîâ ýþñòÿðèð êè, Ì.Êàøüàðè äàèì þç ëöüÿòèíäÿ ãûï÷àãëàðëà îüóçëàðû 
éàõûíëàøäûðìûø, îíëàðû óéüóðëàðà ãàðøû ãîéìóøäóð. Ìÿñÿëÿí, Ì.Êàøüàðèíèí ãåéäëÿ-
ðèíäÿí àéäûí îëóð êè, îüóç âÿ ãûï÷àãëàðäà ñþç áàøûíäà “é ñÿñè óéüóðëàðäà äöøöð: éû-
ëûü ñóâ (îüóç, ãûï÷àã) - èëûü ñóü (óéüóð). Îüóç âÿ ãûï÷àãëàðäà “ì ñÿñè óéüóðëàðäà “á 
ñÿñèíÿ êå÷èð: ìåí áåðäèì (îüóç, ãûï÷àã) - áåí áåðäèì (óéüóð) âÿ ñ. Ìöÿëëèô ôèêðèíè 
öìóìèëÿøäèðÿðÿê éàçûð: “Ìàùìóä Êàøüàðèíèí îüóç âÿ ãûï÷àã äèëëÿðèíè óéüóð äèëè èëÿ 
ãàðøûëàøäûðìàñû ýþñòÿðèð êè, êå÷ìèø äþâðëÿðäÿ, ìÿùç Ùóí äþâðöíäÿ áó äèëëÿð (îüóç 
âÿ ãûï÷àã äèëëÿðè - Ã.Ê.) ùÿëÿ äèôåðåíñèàñèéàéà óüðàìàìûøäû âÿ âàùèä îüóç-êàðëóê-
ãûï÷àã öíñèééÿòèíè òÿøêèë åòìèøäèð êè, î äà ñîíðàëàð áèð òÿðÿôäÿí, êàðëóê (óéüóð), äè-



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 14

ýÿð òÿðÿôäÿí, îüóç-ãûï÷àã äèëëÿðèíÿ ïàð÷àëàíìûø, ñîíðàêûëàð èñÿ îüóç âÿ ãûï÷àã äèë-
ëÿðè êèìè èêèëÿøìèøäèð. (23; 156-157) 

Áåëÿëèêëÿ, òöðê òàéôàëàðû çàìàí êå÷äèêúÿ ãàéíàéûá-ãàðûøìûø, Àçÿðáàéúàí õàë-
ãûíûí, Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëöíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøäûð. Áèð ñûðà øèâÿ ôÿðãëÿðèíÿ 
áàõìàéàðàã, åðêÿí îðòà ÿñðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàíäà éåðëè âÿ ýÿëìÿ òöðê åòíîñëàðûíûí âà-
ùèä õàëã êèìè áèðëÿøìÿñè ïðîñåñè áàøà ÷àòìûøäûð. 

Èëêèí ôåîäàëèçì äþâðöíäÿ öìóìõàëã Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òÿøÿêêöëö èëÿ ãÿäèì 
Àçÿðáàéúàí äèëè ìÿðùÿëÿñè ñîíà éåòèð âÿ    é å í è  À ç ÿ ð á à é ú à í  ä è ë è ìÿðùÿëÿ-
ñè áàøëàéûð. Áó ñîí ìÿðùÿëÿ èêè áþéöê äþâðÿ àéðûëûð: 

1.Àçÿðáàéúàí ÿäÿáè äèëèíèí öìóìõàëã äèëè  ÿñàñûíäà  òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàôû  
äþâðö (V-ÕV ÿñðëÿð); 

2.Àçÿðáàéúàí ìèëëè ÿäÿáè äèëèíèí òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàôû äþâðó (XVI-XXI ÿñðëÿð). 
Áèðèíúè äþâðöí þçö äÿ ö÷ äþâðÿ àéðûëûð: à) øèôàùè ÿäÿáè äèëèí òÿøÿêêöëö äþâðö 

(VI-VIII ÿñðëÿð); á) éàçûëû ÿäÿáè äèëèí òÿøÿêêöëö äþâðö (IÕ-ÕI ÿñðëÿð); ú) éàçûëû ÿäÿ-
áè äèëèí èíêèøàôû äþâðö (ÕII-ÕV ÿñðëÿð). 

 Øèôàùè ÿäÿáè äèëèí òÿøÿêêöëö äþâðöíöí ÿçÿìÿòëè àáèäÿñè «Êèòàáè-Äÿäÿ Ãîð-
qóä»äóð. 

Éàçûëû ÿäÿáè äèëèí òÿøÿêêöëö äþâðöíöí äèë ìàòåðèàëëàðû íèñáÿòÿí àçäûð. 
ßðÿáëÿðèí âÿ åðìÿíèëÿðèí ùÿñÿä ùèññè, ãÿðÿçè, áó ýöí îëäóüó êèìè, òàðèõ áîyu 
yerli  əhali   içərisində  satqınlıq  və òöðêÿ äöøìÿí÷èëèê ùèññëÿðè äèëàáèäÿëÿðè-
íèí ìÿùâ îëìàñûíà, ýèçëÿäèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëìóøäóð. Ëàêèí åêñòðàëèíãâèñòèã —
àìèëëÿð, áèð ñûðà ôàêò âÿ èøàðÿëÿð ãåéä åäèëÿí äþâðäÿ éàçûëû ÿäÿáè äèëèí òÿøÿêê-
öëöíÿ øöáùÿ äîüóðìóð.  

2003-úö èëäÿ ÷àï åòäèðäèéèìèç  «Àçÿðáàéúàí äèëèíèí òàðèõè (ÿí ãÿäèì äþâð-
ëÿðäÿí ÕIII ÿñðÿ ãÿäÿð)» àëäû êèòàáäà (31,554) éàçìûøäûã: «ßìèíèê  êè, áèð âàõò 
áåëÿ éàçûëû ìÿíáÿëÿð (ÿäÿáè äèëè Ìèçèí äàùà ãÿäèì òÿøÿêêöëäþâðöíö ÿêñ åòäèðÿí-
ìàòåðèàëëàð — Ã.Ê.) ùàðàäàíñà òàïûëàúàã âÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ãÿäèì äþâðöíÿ 
äàùà àéäûí èøûã ñà÷àúàãäûð; îëà áèëìÿç êè, 1000 èëëèê áèð äþâðöí** òöðê éàçûëû àáè-
äÿëÿðè éàëíûç “Äÿäÿ Ãîðãóäëà ìÿùäóäëàøñûí». 

IÕ ÿñðèí Àëáàíèéà ùþêìäàðû Ãðèãîð Ùàììàìûí «Àëáàí äèëèíèí ãðàììàòèêàñû
» ÿñÿðèíäÿí àëáàí-Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ ãàë-
ìûø áèð ïàð÷à éàçû áó úöð äöøöíúÿëÿðèí òàì ìÿíòèãè îëäóüóíó ñöáóò åäèð. 

  
IX ЯСРИН АНАДИЛЛИ  АЛБАН АБИДЯСИ ВЯ 

ОНУН ДИЛИ ЩАГГЫНДА 
  
Гейд етдийимиз кими, Азярбайъан халгынын вя цмумхалг Азярбайъан дилинин 

тяшяккцлц илкин феодализм дюврцнцн мящсулудур. «Китаби-Дядя Горгуд»ун сон 
формалашмасы бундан сонракы дювря - VI-VIII ясрляря аиддир. Бу зянэин абидя Азяр-
байъан шифащи ядяби дилинин мисилсиз нцмунясидир. XII ясрдян бу тяряфя ядяби дилими-
зин инкишаф йолуну якс етдирян материаллар чох зянэиндир. Арада олан бошлуьу дол-
дурмаг цчцн иллярдян бяри апарылан ахтарышлар тядриъян нятиъя вермякдядир. Доктор 
Бяхтийар Тунъайын ахтарышлары нятиъясиндя IX яср Азярбайъан-албан дилинин мараглы 
бир нцмуняси ялдя едилмишдир. Бу, абидянин горунуб сахланмыш бир фрагменти олса 
да, дюврцн дил хцсусиййятлярини арашдырмаг цчцн хейли материал верир. 

                                                 
** Каланкатуклуда да, сон мянбялярдя дя бу ад мцхтялиф шякилдя – Григор Щаммам, Григори Щамама вя с. 
formada  yazılır. 
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Тарихи сянядлярдя Сящл ибн Сумбатын адына раст эялдикъя даим мяндя нифрят 
щисси ойаныб. Бабяки яля вермяся иди, Бабяк Бизансдан кюмяк алыб ярябляри Азяр-
байъандан эери отуртса иди, бизим талейимиз тамам башга ъцр оларды. Ян азы абидяля-
римиз горунуб сахланмыш оларды вя биз 1-ъи миниллийя даир ана дили – Азярбайъан тцрк 
дили иля баьлы бу гядяр мялумат гытлыьы иля цзляшмяздик. Амма Сумбатын нявяси 
Григор Щаммам хейирхащ ишляр эюрцб - Фракийалы Дионисинин грамматикасыны ана ди-
линя тяръцмя едиб, «Суаллар вя Ъаваблар» адлы трактат йазыб (856-865). Григорун 
адынын гейд едилдийи ики абидя тапылмышдыр. Б.Тунъай йазыр: «Арранын бюйцк бир щис-
сясини юзцня табе едян Григор, юзцндян яввялки Хачын кнйазларындан фяргли олараг, 
Камбисенаны да идаря едирди. О, гыса мцддятя олса да, ляьв едилмиш Албан дювлятини 
бярпа етмишди». (24) Бу барядя Каланкатуклу Моисей айдын мялумат вермишдир. 
Моисейин китабында охуйуруг: «Бундан сонра мюмин кнйаз Щаммам  тяняззцл ет-
миш Албанийа чарлыьыны  бярпа етди, неъя ки Ашот Багратуни  буну Ермянистанда 
етмишди. Бу ики щадися ейни вахтда олмушду. Щямин Щаммам… бцтцн касыб вя ещ-
тийаъы оланлар цчцн бюйцк ишляр эюрцрдц». (25,213) 

Б.Тунъай йазыр: «…тарихи мянбялярдян мялум олдуьу кими, 866-ъы илдя Ал-
банийанын илк щюкмдарлар сцлаляси щесаб едилян Араншащлар няслиня мянсуб  Григори 
Щамама ***адлы  христиан бир бяй ярябляр тяряфиндян вахтиля бабасы Сящл ибн Сумба-
та  щядиййя едилмиш торпагларда (Шяки ятрафындакы эениш яразиляр) юзцнц Арран, йяни 
Албанийа ханы елан етмиш вя дярщал да юз ханлыьында христиан албанлар 
цчцн  мяктябляр ачдырмыш вя юзц дя щямин мяктяблярдя ушаглара тядрис едилмяк 
цчцн  албан дилинин грамматикасына аид бир китаб да йазмышдыр». (24) Б.Тунъай гейд 
едир ки, А.С.Сумбатзадя вя Р.Эюйцшовун тясдиг етдийи кими, «Фракийалы Дионисинин 
«Грамматика»сына бянзядилмякля, Аристотел вя Платон рущунда – грамматика, 
илащиййат, фялсяфя вя тябиятшцнаслыг биликлярини юзцндя якс етдирян лаконик суал-ъа-
ваб формасында гялямя алынмыш бу ясярин сонралар ермяни «дилчи»ляри цчцн щясяд 
вя илщам мянбяйиня чеврилдийини, нящайят, XVII ясрдя щямин ясярин ясасында, ер-
мяни дилиня тяръцмя едилмякля, щай дилинин илк грамматика китабынын йазылдыьыны ер-
мяни мцяллифляринин юзляри етираф едирляр».(24) Б.Тунъайын щейрятля йаздыьы кими, 
щямин ясярин бир фрагменти щям ермяни дилиндя, щям дя орижиналда – албан дилиндя 
бир мюъцзя кими дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Сющбят Матенадаранда сахланы-
лан 3522 №-ли ялйазмадан эедир. Мятн А.Н. Гаркаветсин 2 ъилдлик «Гыпчаг йазылы 
ирси» (2002, 2007) китабларынын 2-ъи ъилдиндян эютцрцлмцшдцр. (24; 26; 27) 

Ялйазма XVII ясрдя Лвовда албан ялифбасы иля йазылмышдыр. Б.Тунъай о дювр-
дя ялйазманын цзцнц кючцрян шяхсин Аведик адлы бир албан олдуьу гянаятиндядир. 
(24) Эцман едилир ки, ялйазманы ермяни дилиня чевирян дя, она юн сюз йазан да щя-
мин бу Аведик олмушдур. 

Б.Тунъайын гейдляриндян айдын олур ки, албандилли абидянин (Григор Щамамын 
«Грамматика» ясяриндян дюврцмцзя гядяр галмыш фрагментин) цзяриндя ня вахтса 
(йа Аведик, йа да ондан яввялки катибляр тяряфиндян) ямялиййат апарылмыш, йяни яла-
вяляр едилмишдир. Лакин щямин ялавяляри айырд етмяк, фяргляндирмяк мцмкцндцр. 
Б.Тунъай фрагменти интернет сайтына дахил едяркян ялавяляри гара шрифтля фяргляндир-
мишдир. 

Беляликля, инди ялимиздя 9-ъу ясря аид албан дилиндя орижинал мятн вар. Мятн 
диалог шяклиндя гурулмушдур вя диалог репликаларынын сайы 300-я гядярдир. 
Репликалар яксярян бир садя ъцмлядян, бязян бир кялмядян ибарятдир. Лакин щяъм 
                                                 
*** Шяки-Гызылъыг яразиляри. Шяки-Гызылъыг яразиляри 
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етибариля ири - 10 сятирлик репликалар да вар. Редактя заманы едилмиш ялавяляр цмуми 
мятнин аз бир щиссясини - 20-25 фаизя гядярини ящатя едир. Ясяр дюврцн дил хц-
сусиййятляри, елми-фялсяфи, тябии вя дини эюрцшляри барядя кифайят гядяр тясявавцр 
газанмаьа имкан верир. 

Ясярин дили вя мязмуну иля баьлы щюрмятли охуъуларын тясяввцр газанмалары 
цчцн бир сыра диалоглары нязярдян кечиряк. 

 
 Фрагмент ашаьыдакы диалогла  башланыр: 
-Не ата айтмах биля белэилидир? 
-Ки, оьлу бар. 
-Киминг немясисен сен? 
-Атанынг. 
-Киминг немясимен? 
-Атанынг. 
-Киминг немясидир ол? 
-Атанынг. 
-Киминг  немясидир бу? 
-Атанынг. 
-Киминг немясидир булар? 
-Атанынг. 
-Киминг немяляридирляр  алар? 
Атанынг. 
-Хайда еттинг сен? 
-Тенгридя. 
-Кимэя умсандынг сен? 
-Тенгриэя. 
-Киминг биля йебердинг сен? 
-Тенгри биле йебердим мен. 
-Ким биля йеберди бу? 
-Тенгри биля йеберди бу, ол. 
-Ким биле йеберирсен? 
-Тенгри биля йебери мен, йа ата биля. 
  
Дедийимиз кими, ясяр елми, дини, фялсяфи вя тябиятшцнаслыг  биликляри вермяк 

зямининдя гурулмуш грамматика китабыдыр вя мцяллифин ясас мягсяди суал-ъаваб 
ясасында дилин грамматик гурулушуну юйрятмякдир. Одур ки мцяллиф ян асан йолу 
сечмиш, грамматик гурулушун диалог шяклиндя юйрядилмяси принсипини ясас эютцрмцш, 
ясяри диалог шяклиндя тяртиб етмишдир. Мятня диггят едился, айдын олар ки, бурада 
ясас мягсяд фикрин айры-айры шяхсляр цзря неъя ифадя едилдийини юйрятмякдир. Мцасир 
дилимиздян ъидди шякилдя фяргляня биляъяк гурулуш схеми йохдур. 

Защирян биринъи ъцмля баша дцшцлмцр. Амма баша дцшцляндир. Ня сюзц мца-
сир дилимиздя ишлятдийимиз кими, неъя, щансы мянасындадыр; ата - айдындыр; биля сюзц 
гядим абидяляримиздя тез-тез ишлядилмиш иля гошмасыдыр.Белэилидир - гядим абидяляр-
дя танынмаг, ишарялянмяк, сечилмяк, билинмяк мянасындадыр. (28, 82) Айтмах сюзц 
«Дядя Горгуд»да аз гала щяр ъцмлядя юзцнц эюстярян демяк. Сюйлямяк сюзцдцр. 
Ъцмля щярфян: Неъя (щансы) ата сюйлянмяси иля сечилир, таныныр? – мянасындадыр. 
Йяни ата ня иля сечилир, ня иля таныныр. Бцтюв эениш ъцмлядир.  Ъаваб ъцмляси йарым-
чыг вя конкретдир, ъаваб верян шяхс мялум оланы  - баш ъцмляни (Ол ата айтмах биля 
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белэилидир ким) ихтисар едир, йени фикир ифадя едян будаг ъцмля иля кифайятлянир: Оьлу 
бар. Йяни оьлу олан ата шющрятлидир, танынандыр. 

Мятн цмумян даща чох гыпчаг мятни щесаб олунур. Лакин мятндя атанынг, 
киминг сюзляриндяки сон нг сясляри оьуз тайфа дилиня дя мяхсусдур вя бурада, щеч 
шцбщясиз, нг ики там мцстягил сясдян ибарят олмайыб, бурун ŋ сясидир вя щазырда 
гярб групу шивяляримиздя эениш ишлянмякдядир. Щямин сюзляри (вя о типдян оланла-
рын щамысыны) атаныŋ, кимиŋ шяклиндя дя йазмаг олар. Даща гядимляря эетдикъя 
оьузларла гыпчаглар карлук вя уйьурларла бирликдя олмуш, дилляри бир кюкдян тяърид 
олунмушдур. 

Сонракы диалогда - Киминг немясисен сен?**** – ъцмлясиндя немясисен сюзц-
нцн ясасында немя/нямя (28,126) сюзц дурур, гядим абидялярдя ня, няйи мянасын-
дадыр. Ъцмлянин мянасы чох тябиидир: Кимин няйисян сян? – йяни кимин тюрямяси-
сян? Она эюря дя тябии ъаваб верилир: Атанынг (немясимен). 

Бу ики диалогдан сонра тязя фикир йохдур. Мцяллиф юйрятмяк цчцн хябяри шяхс-
ляр цзря дяйишмишдир: 

Киминг немясимен? 
Киминг немясисен сен? 
Киминг немясидир ол? 
Киминг  немясидир бу? 
Киминг немясидир булар? 
Киминг немяляридирляр  алар? 
Ня гядяр садя вя тябии гурулуб! Щям дя там ъанлы данышыг дили ясасындадыр. 

Хябярлик шякилчиляри ясасян формалашыб.  Ола биляр биринъи ъцмлядя (Киминг немяси-
мен?) мен сюзц айры ишляниб вя хябярлик шякилчиси ихтисар едилиб. 3-ъц шяхсин ъями дя 
нязяря алыныб. Мянсубиййят вя хябярлик шякилчиляри индики кимидир: -си,-дир. 3-ъц шях-
син ъяминдя - алар, булар явязликляриндя н самити йохдур. Щалбуки Нясими-
дя анлар шяклиндядир. Щяр ики форма шивя тяляффцз формасыдыр, ъанлы данышыгла баьлыд-
ыр. Инди дя чох шивяляримиздя олар, булар дейилир. 

Башланьыъ диалогда атадан сонра эюйляря цз тутулур. Хайда еттинг сен? –  хай-
да сюзц сонралар х>щ кечиди иля щарда шяклиня дцшмцшдцр. Щяля вахтиля Каланкату-
клу Моисей гаргарларын дилинин боьаз сясляри иля долу олдуьуну гейд етмишдир. 
(25,37) Бу ъящят юзцнц даща чох анлаутда вя бир сыра сюзлярин сонунда х сясинин 
ишлянмясиндя эюстярир. Еттинг – едилдин, йарадылдын мянасындадыр:  Щарада йарадыл-
дын, щарада доьулдун? Ъавб да суала мцвафигдир: эюйлярдя, аллащ мяканында -
 Тенгридя. 

Кимэя умсандынг сен? – ъцмлясиндя -ьа,-эя архаик йюнлцк шякилчиси-
дир. Умсанмаг сюзц ися щазырда ишлятдийимиз уммаг (уммаг, цмид етмяк) сюзц-
дцр. Йалныз танрыйа цмид етмяк, бел баьламаг олар: Тенгриэя. Уммагвя умсан-
маг сюзляри мянаъа бир гядяр фяргляндийи цчцн умсанмаг сюзц явязлийи йюнлцк 
щалда тяляб етмишдир, мцасир дилдя чыхышлыг щалда тяляб едир: Кимдян умсандын сян? 

Киминг биля йебердинг сен? – ъцмлясиндя анлашылмаз кими эюрцнян йебер-
мяк фели Дярбянд вя Табасаран шивяляриндя эюндярмяк мянасында ишлядилян йебяр-
маь (29,545) фелидир. Сорушулур ки, кимин васитясиля эюндярилдин. Ъавабда - Тенгри 
биле йебердим мен – дейилир. Сюздя нюв шякилчиси ишлянмямишдир, бизим дедийи-

                                                 
**** Фрагментин дилиндя я сяси ишлякдир. Лакин сян сюзц вя шякилчиси сен шяклиндя йазылыр. Бялкя дя илкин охунушла 
баьлыдыр. 
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миз доьулдум сюзц явязиня, тцрклярин ишлятдийи доьдум сюзц кимидир. Лакин бир гя-
дяр сонра мятндя щямин сюздя нюв шякилчиси дя вар. 

Мцяллиф холмаг (истямяк,арзуламаг), йебермяк (эюндярмяк), издямяк (изля-
мяк) феилляринин тясрифини вермишдир. Йебермяк фели ики ъцр ишлянмишдир:  Киминг биля 
йебердинг сен? Кимдян  йеберилдинг сен? 

Биринъи щалда ъаваб: Тенгри биля йебердим мен, икинъи щалда: Тенгридян йе-
берилдим мен – шяклиндядир. Демяли, мяъщул нювцн шякилчиси артыг мювъуддур. Он-
да биринъи ъцмлянин мянасы Танры иля эялдим мян, икинъидя исяТанры васитясиля эюн-
дярилдим мян – шяклиндя баша дцшцлмялидир.  

Сонракы ъцмлялярдя йебермяк фелинин тясрифи верилмишдир: йебердим мен, йе-
бердинг сен, йеберди ол, бу. Щятта заман мясялясиня дя диггят йетирилмишдир. Мцял-
лиф йалныз шцщуди кечмишля кифайятлянмямиш (йебердинг), индики заман шякилчиси иля 
дя тясрифи давам етдирмишдир: Ким биля йеберирсен? - Тенгри биле йеберирмен. 

Эяляъяк заман да нязяря алынмышдыр: 
-Ким биля йеберсярсен? 
-Тенгри биле йеберсярмен. 
Ейни ъцмля формасы башга сюзлярин иштиракы иля дя тякрар едилмишдир: 
-Ким биле бардынг сен? 
-Ким биле барыйырсен? 
-Ким биле барсарсен, йа эетсярсен? 
Ъаваблар да дюврцн дцнйаэюрцшцня мцвафигдир: Тенри биля барыйырмен вя йа: 

Тенгри биле. Йа ата биле эетсярмен. 
Щятта суал-ъавабда эяляъяк заманын -сар,-сяр шякилчисиндян башга, щазырда 

ишлятдийимиз гяти эяляъяйин -аъаг шякилчиси дя эюрцнмякдядир: 
-Ким биле еттинг аны? 
-Тенгри, йа оьул биле еттим буну. 
-Ким биле етийирсен? 
-Тенгри йа Ъан биле етийирмен, йа алыйырмен. 
-Ким биле етяъяксен? 
-Тенгрилих биле етеъеэим мен, йа алсармен. 
Сон ъаваб репликасында щям -еъек, щям дя -сар шякилчисиндян истифадя едил-

мишдир. – сар шякилчиси даща ишлякдир. Бу шякилчи сонралар да бизим классик ядябиййат-
да ишлянмишдир: 

Тамунун нарында йанысардыр та ябяд, 
Ким ки ешгин атяшиндян бищярарятдир бу эцн. (Нясими) 
Лакин бу шякилчи тядриъян сырадан чыхмыш, -аъаг,-яъяк сабитляшмишдир. 
Диалогларда Ата, Оьул, Ъан сюзляри щям щягиги, щям дя мяъази мянададыр: 

Биринъи диалогда: Тенгри, йа оьул биле еттим буну – дедикдя оьул сюзц иля Исайа ишаря 
едилир. Ата дедикдя Аллащ, Оьул дедикдя Иса, Ъан дедикдя мцгяддяс рущ нязярдя 
тутулур – Цч Цгнум. 

-Кимни холдунг сен? – ъцмлясиндя истямяк, арзуламаг мянасында холмак-
 (28,98) сюзцндян башга, анлашылмаз бир шей йохдур. Бир дя фяргли ъящят гыпчаг дили-
нин -ни  тясирлик щал шякилчисиндядир. Бу шякилчи бизим классик ядябиййатда, хцсусян 
Ялинин «Гиссейи-Йусиф» мяснявисиндя ишляк шякилчи олмушдур. 

Кимни издийир ол? – Тенгрини издийир ол - ъцмляляриндяки издийир сюзцндя -
ла,ля шякилчисинин ассимилйатив формасы  - -ды,-ди бу шякилчинин бизим тясяввцр ет-
дийимиздян чох-чох гядим олдуьуну эюстярир. 

Бунларла йанашы, ъцмлялярдя чох садя, тябии мцраъият васитяляри дя вардыр: 
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-Щали кимдян йеберилдинг сен, хардаш? 
-Тенгридян йеберилдим мен бийаьаларым, ъаным. 
-Хайсыдан йеберилдин сен, достум меним?  
-Тенгридян йеберилдим мен, сейиклц  атам меним. 
Чох заман эцман едирик ки, ня? суал явязлийинин неъя мянасы сонралар йаран-

дыьы кими, ки баьлайыъысы да ким баьлайыъысындан сонралар йаранмышдыр. Фактлар эюстя-
рир ки, бунлар чох гядим щадисялярдир. 

Бундан сонра мцяллиф сющбяти чох тябии, щям дя о эцнлярдя олдуьу кими, бу 
эцн дя актуал олан бир сащяйя йюнялтмишдир:  

-Ишлярсен? 
-Щейя, ишлярим. 
-Ишлярсен? 
-Ишлямям. 
-Нек ишлямязсен? 
-Издямям ишлямях`. 
-Нек издямязсен? 
-Зера ки, болмам. 
-Не цчцн болмассен? 
-Анынг цчцн болмам, зера йохтур хуватлыхым. 
Цмуми заман билдирян -р шякилчиси щям тясдиг (ишлярсен), щям инкар формада 

(ишлямязсен), щям саитсиз, щям дя саитля ейнян буэцнкц вязиййятдя ишлякдир. Тцрки 
гязет верся дя ягля зийа,Мян ону алмам ялимя мцтляга.(Сабир) Биринъи шяхс тякин 
шяхс шякилчиси щяля гапалы саитли  (-им), икинъи шяхс тякинки йарымгапалыдыр (-сен). 
Грамматика мцяллифи бурада артыг инкар форманы да юйрятмяйя чалышыр (-ма,-мя). Гя-
дим абидялярин дилиндя ня цчцн, нийямянасында някя (28,126) явязлийи вар. Мцяллиф 
бизим цчцн архаик олан бу сюзля йанашы, мцасир дилимиздя ишляк олан ня 
цчцн явязлийиндян дя истифадя етмишдир. Бяли мянасында ишлянмиш щейя сюзц ися инди-
ки щя сюзцнцн яъдадыдыр, Кцрдямир шивяляриндя инди дя щейя шяклиндя ишлянмякдя-
дир. Издямям сюзцндя, яэяр дцз охунубса, кечян мцддятдя з сяси карлашмышдыр.-
Хуватлыхым сюзц яряб мяншялидир, гцввям демякдир. Сюздя -лыг (-лых) шякилчиси вар. 

Мцяллиф эетдикъя диалоглары мязмунъа даща йахшы ялагяляндирмяйя чалышмыш-
дыр. «Йохдур хуватлыхым» (гцввям йохдур) ифадясиня гаршы никбинлик йаратмаг цчцн 
йарадана цз тутмаг тялгин едилир: 

-Ким йаратты сени? 
-Тенгри. 
-Кимин йаратылганы сен? 
-Тенгрининг. 
-Кимэя умсундунг сен? 
-Тенгриэя. 
-Киминг биля хуватландынг сен? 
-Тенгри биля. 
Исим вя сифят дцзялдян -ган,-ьан шякилчиси инди дя ишлякдир. Амма инди олса 

иди, икинъи диалогун суал ъцмляси «Сян кимин йаратдыьысан?» (вя йа: Сяни ким йарат-
мышдыр?) шяклиндя оларды. Сонракы суал ъцмляляри: Сян кимя цмид баьладын? Ким иля 
гцввятляндин? - мянасындадыр  вя баша дцшцлмяк цчцн чятинлик тюрятмир. Гцввям 
йохдур (йохтур хуватлыхым) – сюзляринин мцгабилиндя сонракы диалогларла аллаща 
тапынмаг лазым эялдийи юйрядилир.  
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Ашаьыдакы диалогларда атайа мящяббят тярбийя едилир: 
-Кимин тоьушусу сен? 
-Атамынг меним. 
-Кимни холарсен? 
-Атамны меним. 
-Кимдян келдинг сен? 
-Атамдан меним. Ей ата, ишит манга  да бир холтхамны меним. 
Индики щалда диалогун биринъи ъцмлясиндя сен сюзц айры йазылмагла мцбтяда 

вязифясиндядир вя ъцмлянин хябяри синтактик йол иля ифадя олунмушдур: Сен кимин то-
ьушусу?  Амма, эцман ки, сен сюзц шяхс шякилчиси мягамындадыр, ъцмля Киминг 
тоьушусусен? - шяклиндядир. Манга сюзц (мяня) мцасир дилдя ешит сюзц иля бу ъцр 
ялагялянмир, тясирлик щал мягамындадыр. Кимин доьушусусан сян? Кими арзулар-
сан? Кимдян эялдин (йяни сяни ким йаратды)? – суалларынын ъаваблары да атайа 
мящяббят истигамятиндя тярбийя едир. Сон ъавабда атайа мцраъият дя вар: Ей ата, 
мяним дя арзуларымы ешит. 

Мин илдян чох мцддятдя ня дяйишилиб? Эюрцн диалоглар ня гядяр тябии вя 
мцасирдир: 

-Не тоьдунг сен? 
-Оьул. 
-Кимэя сен  ата? 
-Оьлума меним. 
-Кимэя болду аталыхынг сенинг? 
-Оьлумда меним. 
-Киминг биля сенсен? 
-Оьлум биля меним. 
Инди Сян ня доьдун? – дейилмяз. Суал: Сянин няйин олду? - шяклиндя гурулур. 

Икинъи диалог дил бахымындан даща мараглыдыр: суал йюнлцк щалын -эя шякилчиси иля 
верилир (Сян кимя атасан?), ъавабда йюнлцк щалын мцасир -ашякилчиси ишляниб: Оьлума 
меним. Демяли, -эя архаикляшмякдя, -а, -я шякилчиси инкишаф етмякдядир. О вахтдыр 
ки, мцбтяда олдугда ону тамамлайан шяхс шякилчиси олмайа да билир: Кимэя сян 
ата? – Сян кимя ата? 

Кимэя болду аталыхынг сенинг?  - ъцмляси, актуаллашма иля баьлы конверсийаны 
нязяря алмасаг, синтактик гурулуш етибариля там мцасирдир. Йалныз фонетик (нг), лек-
сик (болду) вя морфоложи (-эя) цнсцрляриндя архаикляшмя вар: Сянин аталыьын кимя 
олду? Бунлар тякъя бу мятндя дейил, фрагментин бцтцн щиссяляриндя ян чох эюрцнян 
архаик елементлярдир. 

Сонракы диалог илк нювбядя беля баша дцшцлцр: Сян киминлясян? – Мян оьлум-
лайам. Лакин шяхс явязликляринин хябяр вязифясиндя олмасы (Ким иля  сянсян, 
Оьлум иля мяням) еля бир интонасийа доьурур ки, Сян киминля варсан? – Мян оьлум-
ла варам -  дцшцнъяси  ифадя олунур. 

-Кимдян фяращланырсен сен? 
-Оьлумдан меним. 
-Ня бар сенинг? 
-Ъаным бар меним. 
-Кимнингсен сен барлыхын? 
-Ъанымнынг меним барлыхы. 
-Кимдя хуватландынг сен? 
-Ъанымда. 
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-Не айтарсен ъанынгны сенин? 
-Тенсиздир ъаным меним. 
-Кимдян йеберилдинг сен? 
-Ъандан. 
-Кимлярни  холарсен? 
-Ъанларны. 
Оьлумдан меним, ъаным меним типли бирляшмяляр эюстярир ки, узлашма-идаря 

ялагяли бу ъцр бирляшмялярин тяшяккцл тарихи чох гядимдир, актуал нитг просесиндя тя-
ряфлярин йери асанлыгла дяйишя билмишдир. Демяли, бу ъцр ифадя тярзи дя гядим щадися-
лярдяндир. Н.А.Баскаков гыпчаг дилляриндян караим дилиндя беля бирляшмялярин 
тяряфляринин йердяйишмясини  «рус дили ъцмля гурулушуна уйьун гурулма» кими изащ 
етмиш вя мисал вермишдир: чачы башынын - «волосы головы».(23,277) Вердийимиз мисал-
лар эюстярир ки, йердяйишмя тцрк дилляринин юз гядим хцсусиййятляриндяндир. 

Ня бар сенинг? - типли ъцмляляр кечян мцддят ярзиндя бир гядяр тякмилляшмиш-
дир, лакин дилимизин шимал-шярг шивяляриндя йеня дя бу ъцр ишляндийи щаллар вар. Ъа-
ваб  ъцмляси индики нязярля даща сялисдир:Мяним ъаным вар. Кимнингсен сен барл-
ыхын?  - ъцмлясиндя мцасир дил бахымындан чатышмазлыг вар: инди беля ъцмляляр-
дя сен сюзц йийялик щал шякилчиси тяляб едир, кимнингсен сюзц ися дилин сонракы инки-
шафы дюврцндя сялисляшиб: Кимнингдир сенин барлыхын? – шяклиндя дяйишиб. Ъанымнынг 
меним барлыхы  - ъцмлясиндян эюрцнцр ки, узлашма-идаря ялагяли бирляшмялярин тарихи 
гядим олса да, меним барлыхы типли бирляшмялярдя щяля узлашма щазыркы шимал-шярг 
шивяляриндя олдуьу кимидир, там узлашмадыьы щаллар вар. Ъан, мцгяддяс рущ ъанлы 
сайылдыьы цчцн ким суалы верилир. Не айтарсен ъанынгны сенин? – ъцмлясиндя узлашма 
тамдыр: Сенин ъанынгны. Сорушулур ки, Ня сюйлярсян сянин ъаныны? Йяни Ъанын щаг-
гында ня дейя билярсян? «Ъаным бядянсиздир» дейилир вя, йягин ки, мцгяддяс рущун 
ябядилийи, юлцмсцзлцйц, мцвяггяти бядяня малик олдуьу нязярдя тутулур. 

-Ким биля  етилдинг сен? 
-Тенгрилик биля. 
-Кимни билдинг сян санга етцчи? 
-Тенгриликни. 
-Кимдян етилдинг сен? 
-Тенгриликтян. 
-Нечик инанырсен Тенгрини? 
-Цчлцх да бир. 
Диалоглар дини эюрцшц баша салыр. Етилдинг – бир аз яввял дедийимиз кими, едил-

дин, йарадылдын мянасындадыр. Сян ким иля едилдин? - дедикдя кимин васитясиля йох, 
«гялбиндя ким ола-ола йарадылдын» дуйьусу ойадылыр. Ъаваб да сялисдир: Танрылыгла, 
танры рущу иля. Етцчи сюзц дя етмяк сюзц иля -чи шякилчисиндян ибарят олуб, едиъи, йа-
радыъы, йарадан мянасындадыр: Сян сяня йарадан кими билдин? Вя йа: Йарадан сян 
сяня кими билдин?  Ъавабда Танрыны демир, танрылыьы дейир, кюкц, юзцлц нязяря чарп-
дырыр. Кимдян етилдинг сен? – Тенгриликтян – дедикдя щяр кясин Танрынын бир зярряси 
олдуьу нязяря чарпдырылыр. 

Нечик сюзц абидялярдя нячцк (28,125) шяклиндядир, неъя демякдир: Танрыйа 
неъя инанырсан? Лакин гядим йазыларымызда олдуьу кими, идаря  ялагясиндя асылы тя-
ряф йюнлцк явязиня, тясирлик щалдадыр: Неъя инанырсан танрыны? Ъавабда цчлцк бирлик-
дя нязярдя тутулур – цчлцк дини терминдир – Цч Цгнум демякдир: Ата, Оьул 
вя Ъан. 
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-Кимэя инанырсен сен? - (Кимя инанырсан сян?) 
-Еррортутиуньа да бир Тенгриэя. - (Цч Цгнума вя бир Танрыйа) 
-Хайсун тапуныйырсен? - (Щансын  ситайиш едирсян?) 
-Ари Еррортутиунну. - (Цч Цгнуму) 
-Недир? - ([Цч Цгнум] нядир?) 
-Тенгридир. – (Танрыдыр) 
-Недир Тенгри? - (Танры нядир?) 
-Бийдир. - (Бяйдир) 
-Нечик? - (Неъя [бяйдир?]) 
-Ки, йаратычыдыр. - [Она эюря] ки, йарадыъыдыр. 
-Недир нишаны Тенгрининг? - (Танрынын нишаны нядир?) 
-Нишансыздыр. - (Нишансыздыр) 
-Недян? - (Нийя, ня сябябя?) 
-Зира ки, етилмяэян да юлцмсцздцр. – (Чцнки йарадылмайан вя юлцмсцздцр) 
Суаллар да, ъаваблар да дилин гурулушуну юйрятмякля йанашы, дини дцнйаэюрцшц 

якс етдирир.  Инанмаг фели иля суал вя ъаваб дцз гурулмушдур, асылы тяряфляр -ьа,-эя-
шякилчиси иля йюнлцк щалдадыр. Лакин тапынмаг фели мцасир дилдян фяргли олараг, асылы 
тяряфи тясирлик щалда тяляб етмишдир: Хайсун тапуныйырсен? - Ари Еррортутиун-
ну. Хайсынсюзцндя сон -н шякилчиси иля ифадя олунан тясирлик щал инди дя ъанлы данышыг 
дилиндя эениш ишлянмякдядир: Эащ ъибин, эащ дярисин щяр кимин истярся, со-
йар. (Сабир) Танрынын йарадыъы вя нишансыз олмасы, доьулмамасы вя юлцмсцзлц-
йц  ислам дининин дя  ейни шякилдя ещкамларындандыр. 

Мятндя да баьлайыъысы чох ишлянмишдир. Лакин бу баьлайыъы яксярян вя баь-
лайыъысы мягамындадыр. Мяс.: Еррортутиуньа да бир Тенгриэя; етилмяэян да 
юлцмсцздцр –сюзляри арасында ишлянмиш да баьлайыъысы вя мянасына уйьундур.-
(30,277) Тенгри йа Ъан биле етийирмен, йа алыйырмен. Тенгри биля йебери мен, йа ата 
биля – ъцмляляриндя йа баьлайыъысы вя йа мянасына уйьун эялир. 

Диалогун бу щиссясиндя Цч Цгнума – Ата, Оьул вя Ъан щаггында сющбятя 
кечилир, онларын щцгуглары барядя данышылыр: 

-Евет, хуватка кюря нишанлаттылар ари аталар ки, Цчлцх да бирдир. - (Бяли, мцгяд-
дяс аталар гцввяйя эюря нишлатдылар ки, Цчлцк вя бирдир) 

-Не тцрлц? - (Ня ъцр?) 
-Цч бойда бир тарбийатдыр. - (Цч бядяндя бир тябиятдир) 
-Нечик?  - (Неъя?) 
-Ата да Оьул да Ари Ъандыр. - (Ата вя Оьул вя мцгяддяс Ъандыр) 
-Пайлашмахы нечиктир? - [Гцввяни] пайлашмаьы неъядир? 
-Ата тоьуручы да Оьул тоьурульан да Ъан ахкан. - (Ата доьуран вя Оьул до-

ьулан вя Ъан ахан(дыр) 
-Алмахлых ким кимдян? - (Ким кимдян алмыш (доьулмуш)? 
-Оьул тоьмах биля илэяри келир Атадан, да  Ъан ахынмах биля кеня ол Атадан. - 

(Оьул доьмаг атадан иряли эялир, Ъан ахмасы йеня о Атадан). 
-Ня тцрлц юлчюв биля? - (Ня ъцр юлчц иля?) 
-Барабар Цчлцхтцр. (Бярабяр Цчлцкдцр) 
Пайлашмахы нечиктир?  - дедикдя цчлцйцн мювгейи, тябии-илащи гцввянин онлар-

да неъя пайлашдыьы нязярдя тутулур. Яэяр кар самитляри ъинэилтили самитлярля явяз ет-
сяк, -ьан,  -кан шякилчисинин кечян мцддятдя дцшдцйцнц нязяря алсаг, да –баьлайы-
ъысынын бурадакы вязифясини вя баьлайыъысынын алмасы иля ъаваб ъцмляси мцасир сясля-
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няр: Ата доьуруъу вя Оьул доьулан вя Ъан ахан(дыр). (Илащи гцввяни) ким кимдян 
алмыш?  Оьул доьмаг да, Ъан ахмасы да Атадан (Танрыдан) иряли эялир. 

Фрагментин дилиндя ишлянмиш ахынмаг сюзцндян айдын олур ки, гайыдыш нювцн -
ын шякилчиси гядим дюврлярдян формалашыб, щятта мяъщул нюв дя ондан тяърид олун-
ма просесини баша чатдырыб.  

Эюрцндцйц кими, Григор Щаммамын «Грамматика» китабындан галмыш фраг-
мент дюврцн дил хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн кифайят гядяр матерал верир. Биз 
йалныз щюрмятли охуъуларымызы бир груп диалогла, онларын шярщи вя грамматик гурулу-
шу иля таныш етдик. Бу еля Бабякин Сящл ибн Сумбатла данышдыьы дилдир. Бяхтийар Тун-
ъай бир нюв од-алов ичярисиндя ахтарышлар апармыш, чини габ цзяриндя Манна дюврцня 
аид йазынын шярщини вермиш, (24) «ермяни гыпчаглары» ады иля хариъи музей вя архив-
лярдя йатан хейли материал цзя чыхармыш, «Гафгаз албанларынын дили вя ядябиййаты» 
адлы гиймятли китаб (2010) чап етдирмишдир. Китабда гыпчаг мятнляринин эениш изащы 
иля йанашы, дил материаллары ясасында албан дилинин фонетик, лексик вя грамматик гуру-
лушу барядя мараглы мялумат верилмишдир. Китаба (вя Интернет сайтына) албан дилинин 
лцьяти (1800-дян артыг сюз) дахил едилмишдир. 

Григор Щаммамын  ясяриндян галан парча гаргар-гыпчаг дилинин абидяси щесаб 
олунур. Щягигятдя дя архаик елементляр юзцнц бизим шимал-шярг групу диалект вя 
шивяляримиздя даща чох эюстярир. Лакин бир сыра архаик елементляри нязяря алмасаг, 
ясярин дили мцасир Азярбайъан дилинин фонетик, лексик вя грамматик, хцсусян синтак-
тик гурулушуна там мцвафигдир. 

Григор Щаммамын ясяриндян данышаркян, тябии олараг, Бяхтийар мцяллим ялиф-
ба мясялясиня дя тохунмушдур. Мцяллиф гейд едир ки, сурийалы христиан Месроп Маш-
тотс ермяниляр вя албанлар цчцн «йазы хятляринин дяйишкянлийи иля фярглянян», яслин-
дя, «ейни ишарялярдян ибарят» ялифбалар дцзялтмиш, бунларын болоргир адланан форма-
сындан щайлар, нотргир адланан формасындан албанлар истифадя етмишляр. Бизим фикри-
мизъя, ялифба мясялясиндя бир ъящятя диггятли олмаг лазым эялир. Каланкатуклу 
биринъи китабын 16-ъы фяслинин башлыьында йазыр: «Месробун Албанийа чары Арсваэенин 
йанына эялмяси, бурада ялифбаны тякмил етмяси, мяктябляри йенидян ачмасы 
(фяргляндирмя бизимдир - Г.К.), юлкядя галмыш бцтпяряст мязщяблярин кюкцнцн 
кясилмяси вя Албанийада хачпярястлийин мющкямлянмяси».(25,36) Бир гядяр сонра 
йазыр: «Онлар (Сцникдян Бянъамин адлы тяръцмячи вя Сцникин эянъ кнйазы Васаг –
 Г.К.) Месробун йанына эялиб, онунла бирликдя гыртлаг, габа, барбар вя чятин 
сяслянян гаргар дилинин ялифбасыны йаратдылар». (25,37) Йери эялмишкян гейд едяк ки, 
Бяхтийар Тунъай фрагмент цзяриндя ишляйяркян онун дилинин Каланкатуклунун деди-
йи щямин бу «гыртлаг, габа, барбар вя чятин сяслянян гаргар дили»ня там уйьун эял-
дийини гейд едир: «Албан, йяни гаргар-гыпчаг дилинин фонетик тяркиби иля цздян таныш-
лыг  Муса Каьанкатлы вя Моисей Хоренатсинин  бу дил барядя  сюйлядикляри  «боьаз 
сясляри иля долу дил» ифадясинин доьрулуьуну там тясдиг етмякдядир. Мясялян, бу 
дилдя дилимиздяки  «г» сясинин «х», бязян дя «ь» кими тяляффцз едилдийи мцшащидя 
едилир:  гыпчаг – хыпчах, гайытмаг – хайытмах, гар – хар, чаггал – чаьал, гын – 
ьын вя с».(30,260) Ясярдя, Каланкатуклу албанлар цчцн ялифба йарадылмасындан да-
нышмыр. Сющбят гаргарлар цчцн ялифба дцзялдилмясиндян эедир. Гаргарлар Албанийа-
нын эениш йайылмыш тайфаларындан бири олмушдур.  Башлыгда албан ялифбасынын «тякмил 
едилмяси, «мяктяблярин йенидян ачылмасы» барядя мялумат верилир. Айдын олур ки, 
мяктябляр вар имиш, лакин щансы сябябдянся мцвяггяти баьланмыш имиш. Ялифба да 
вар имиш, ялифба олмаса, мяктябляр неъя  тящсил веря билярди? 
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Там айдын дейилир: «Гыртлаг, габа, барбар вя чятин сяслянян гаргар дилинин 
ялифбасыны йаратдылар»  Гаргарларын нитг хцсусиййятляри онларын гыпчагларын бир голу 
олдуьуну эюстярир вя Григорун ясяриндян галан парчанын боьаз сясляри иля зянэин 
олмасы тарихи гейдляри тясдиг едир. 

Демяли, юлкянин ясас ящалисини тяшкил едян албанларын Месропдан чох-чох яв-
вял ялифбасы да, мяктябляри дя олмушдур. Месроп онлар цчцн йени ялифба дцзялтмя-
мишдир. Албанлар юлкянин ясас ящалиси олмушлар. Албанларын юзляринин ялифбасынын ол-
масы, гыпчаглар цчцн йени ялифба йарадылмасы эюстярир ки, албанларла гаргарлар шивя 
хцсусиййятляри иля фярглянмишляр. Щягигятдя дя оьуз абидяси олан «Дядя Горгу-
д»ун дилиндя йебермяк, холмах, издямяк, нек, хайсы кими сюзляр йохдур. «Дядя 
Горгуд»ун дили иля гаргар-гыпчаг фрагментинин дили рущ етибариля хейли фярглянир. 
Фрагментин дили гядим йазылы абидялярин дилиня даща чох мейиллидир. Бу щал, 
шцбщясиз, оьуз-албанларын гядим абориэен ящали, гыпчагларын ися шяргдян эялмя ол-
малары иля баьлыдыр. Оьуз-албан абидяси «Китаби-Дядя Горгуд»ун дили бизим цчцн 
даща йатымлы, исти вя яъдад рущлудур.  Албанлар щяля Сялъуг оьузлары дцнйайа эял-
мяздян мин илляр яввялдян Азярбайъанда кюк салмыш, «Дядя Горгуд»у йаратмыш 
абориэен оьузлардыр. «Дядя Горгуд»да Газан ханын «албанлар башы» кими хатырлан-
масы да буну тясдиг едир. Одур ки бизим фикримизъя, «албан, йяни гаргар-гыпчаг» 
ифадяси дя там доьру дейил, албанларла гаргарлар арасына бярабярлик ишаряси гоймаг 
олмаз. Гаргар-гыпчаглар йалныз Албанийа юлкясинин вятяндашлары кими албан сайыла 
билярляр. 

Бир чох дилчи вя тарихчиляримиз дя еля билирляр ки, биз дцнян доьулмушуг, эяряк 
сялъуг оьузлары эяля иди ки, биз дя доьулайдыг. Даща сялъуглардан габаг бу юлкя ня 
тцрк эюрцб, ня дя тцрк дили. 
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It is the reality that every language has its own beauty and peculiarities. As is 

generally known, the map of the world has not changed, but the close connection 
and the interaction of the languages influenced on the ways of the expression of the 
borrowings, also the phraseological units. 

Learning foreign language, we deal with its vocabulary, comparing the diffe-
rence between the vocabularies of the native and foreign languages. Every language 
is rich in various phraseological units, as they have been forming by generation for 
ages. The vocabulary of a language is enriched not only by words but also by set-
expressions.  The phraseological units are word-groups that cannot be made in the 
process of speech, they exist in the language as ready-made units. They are compi-
led in special dictionaries. The same as words phraseological units express a single 
notion and are used in a sentence as one part of it. British and American lexicograp-
hers call such units “idioms”. Idioms express the wisdom, smartness and sound 
mind and a good sense of humor of people.  

It is not a secret that every nation has its own proverbs and sayings and other 
stable winged phrases, without which the speech of people wouldn’t be so expressi-
ve and bright. Since idioms are influenced by the culture, learning the idioms of a 
language can be very interesting and enlightening.   

In the modern world Azerbaijani national culture integrating into the global 
cultural sphere also positively influence on the development of the intercultural 
communication. Accordingly, the role of the culture and the language in the process 
of international relations is very great. Language is closely connected with the cul-
tureas it is the means of the forming, developing and keeping of the culture. Every 
culture lives and develops in the language. But at the same time the language deve-
lops in the culture. So, language and culture are closely interrelated. 

Today intercultural dialogue is not a conversation between two cultures, but a 
close interaction of them. Intercultural dialogue is a process that comprises an open 
and respectful exchange of interaction between individuals, groups and organizati-
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ons with different cultural backgrounds or world views. Intercultural dialogue is the 
communication between the representatives of the various cultures from different 
countries. In multicultural society several cultures live together and co-exist. 

Our Azerbaijan Republic is multicultural as it is the acceptance and en-
couragement of many cultures in a society. Living in multicultural society has also 
some advantages. People can get to know many cultures, their lifestyles, traditions, 
habits, cuisine and music. Experiencing and understanding different cultures is the 
first part of acceptance. In a truly multicultural society one can find people of dif-
ferent backgrounds or religions living together and even getting married. In our 
country you can easily find just married couples from different religions, cultures, 
nations. And we respect all of them.  

The well-known fact is that there will be some differences in every speech com-
munity. Culture and communication are inseparable because culture not only dictates 
who talks to whom, about what, and how the communication proceeds, it also helps to 
determine how people encode messages, the meanings they have for messages, and the 
conditions and circumstances under which various messages may or may not be sent, 
noticed, or interpreted. Culture is the foundation of communication. 

It must be mention that the information which people have about their langua-
ge is their linguistic competence.People must possess a certain level of global com-
petence to understand the world they live in and how they fit into this 
world.Cultural awareness becomes central when we have to interact with people 
from other cultures. Increasing cultural awareness means to see both the positive 
and negative aspects of cultural differences.  

Cultural diversity is a defining feature of human societies, and different ap-
proaches to accommodating diversity have sparked heated debates all over Europe. 
Although the questions framed and discussed specifically as multicultural ones vary 
across time and place, the notion of culture equality has developed into site of cont-
roversy in several countries. Cultural diversity could be a source of problems, in 
particular when the organization needs people to think or act in a similar way. 
Diversity increases the level of complexity and confusion and makes agreement dif-
ficult to reach. On the other hand, cultural diversity becomes an advantage when the 
organization expands its solutions and its sense of identity, and begins to take diffe-
rent approaches to problem solving.  

In the process of international communication it is very important to translate 
the phraseological units correctly as they can loose their real meaning and sense, 
taking into account that there are many phraseological units which have the same 
meaning as they could be borrowed from another language, but at the same time, 
there exist many idioms, set expressions, proverbs and sayings, which don’t have 
any equivalents in another language.  

We can mention such dictionaries as L.Smith “Words and Idioms”, V.Collins 
“A Book of English Idioms”, “Cambridge International Dictionary of Phrasal 
Verbs”, etc. In these dictionaries we can find words, peculiar in their semantics 
(idiomatic), side by side with word-groups and sentences. In these dictionaries they 
are arranged, as a rule, into different semantic groups.   
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Phraseological units can be classified according to the ways they are formed, 
according to the degree of the motivation of their meaning, according to their 
structure and according to their part-of-speech meaning.  

A.V.Kunin classified the phraseological units according to the way they are 
formed. He pointed out primary and secondary ways of forming set-expressions. 
Primary ways of forming phraseological units are those when a unit is formed on 
the basis of a free word-group: 

a) the most productive in Modern English is the formation of phraseological 
units by means of transferring the meaning of terminological word-groups, e.g. in 
cosmic technique we can point out the following phrases: “launching pad” in its ter-
minological meaning is “стартоваяплощадка”, in its transferred meaning – “от-
правнойпункт”, “to link up” – “стыковаться, стыковатькосмическиекорабли” in 
its transformed meaning it means – “знакомиться”; 

b) a large group of phraseological units was formed from free word groups by 
transforming their meaning, e.g. “granny farm” – “пансионат для престарелых”, 
“Troyan horse” – “компьютерная программа, преднамеренно составленная для 
повреждения компьютера”;  

c) phraseological unitscan be formed by means of alliteration, e.g. “a sad 
sack” – “несчастныйслучай”, “culture vulture” – “человек, интересующийсяис-
кусством”, “fudge and nudge” – “уклончивость”;  

d) they can be formed by means of expressiveness, especially it is characteris-
tic for forming interjections, e.g. “My aunt!”, “Hear, hear!”; 

e) they can be formed by means of distorting a word group, e.g. “odds and 
ends” was formed from “odds ends”; 

f) they can be formed by using archaisms, e.g. “in brown study” means “in 
gloomy meditation” where both components preserve their archaic meanings;  

g) they can be formed by using a sentence in a different sphere of life, e.g. 
“that cock won’t fight” can be used as a free word-group when it is used in sports 
(cock fighting), it becomes a phraseological unit when it is used in everyday life, 
because it is used metaphorically; 

h) they can be formed when we use some unreal image, e.g. “to have butterfl-
ies in the stomach” – “испытыватьволнение”, “to have green fingers” – “преус-
певатькаксадовод-любитель”; 

i) they can be formed by using expressions of writers or politicians in every-
day life, e.g. “corridors of power” (Snow), “American dream” (Alby), “locust 
years” (Churchil), “the winds of change” (McMillan). 

Secondary ways of forming phraseological units are those when a phraseolo-
gical unit is formed on the basis of another phraseologism. They are: 

a) conversion, e.g. “to vote with one’s feet” was converted into “vote with 
one’s feet”; 

b) changing the grammar form, e.g. “make hay while the sun shines” is trans-
ferred into a verbal phrase “to make hay while the sun shines”;   

c) analogy, e.g. “curiosity killed the cat” was transferred into “care killed the 
cat”;  
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d) contrast, e.g. “cold surgery” – “a planned before operation” was formed by 
contrasting it with “acute surgery”, “thin cat” – “a poor person” was formed by 
contrasting it with “fat cat”;  

e) shortening of proverbs or sayings, e.g. from the proverb “you can’t make a 
silk purse out of a sow’s ear” by means of clipping the middle of it the phraseologi-
cal unit “to make a sow’s ear” was formed with the meaning “ошибаться”; 

f) borrowing phraseological units from other languages, either as translation 
loans, e.g. “living space” (German), “to take the bull by the horns” (Latin) or by 
means of phonetic borrowings “meche blanche” (French), “corpse d’elite” (French), 
“sotto voce” (Italian), etc. 

Phonetic borrowings among phraseological units refer to the bookish style 
and are not used very often.  

Phraseological units can be classified according to the degree of motivation of 
their meaning. This classification was suggested by V.V.Vinogradov for Russian 
phraseological units. He pointed out three types of phraseological units: 

a) unities, where the meaning of the whole can be guessed from the meanings 
of its components, but it is transferred (metaphorical or metonymical), e.g. “to play 
the first fiddle” – (to be a leader in something), “old salt” – (experienced sailor); 

b) fusions, where the degree of motivation is very low, we cannot guess the 
meaning of the whole from the meanings of its components, they are highly 
idiomatic and cannot be translated word for word into other languages, e.g. “on 
Shank’s mare” – (on foot), “at sixes and sevens” – (in a mess); 

c) collocations, where words are combined in their original meaning, but their 
combinations are different in various languages, e.g. “cash and carry” – (self-
service shop), “in a big way” - (in great degree).  

A.I.Smirnitskiy worked out structural classification of phraseological units, 
comparing them with words. He points out one-top units which he compares with 
derived words because derived words have only one root morpheme. He points out 
two-top units which he compares with compound words because in compound 
words we usually have two root morphemes.  

Among one-top units A.I.Smirnitskiy points out the following structural 
types: 

a) attributive-nominal, such as “a month of Sundays, grey matter, a millstone 
round one’s neck” and many others. Units of this type are noun equivalents and can 
be partly or perfectly idiomatic. In partly idiomatic units (phrasisms) sometimes the 
first component is idiomatic, e.g. “high road”, in other cases the second component 
is idiomatic, e.g. “first night”. In many cases both components are idiomatic, e.g. 
“red tape, blind alley, bed of nail, shot in the arm”;     

b) verb-nominal phraseological units, e.g. “to read between the lines, to speak 
BBC, to sweep under the carpet”. The grammar centre of such units is the verb, the 
semantic centre in many cases is the nominal component, e.g. “to fall in love”. In 
some units the verb is both the grammar and the semantic centre, e.g. “not to know 
the ropes”. These units can be perfectly idiomatic as well, e.g. “to burn one’s boat, 
to vote with one’s feet, to take to the cleaners”. Very close to such units are word-
groups of the type “to have a glance, to have a smoke”. These units are not 
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idiomatic and are treated in grammar as a special syntactical combination, a kind of 
aspect; 

c) phraseological repititions, such as: “now or never, part and parcel country 
and western”. Such units can be built on antonyms, e.g. “ups and downs”, “back 
and forth”, often they are formed by means of alliteration, e.g. “cakes and ale”, “as 
busy as a bee”. Components in repetitions are joined by means of conjunctions. 
These units are equivalents of adverbs or adjectives and have no grammar centre. 
They can also be partly or perfectly idiomatic, e.g. “cool as a cucumber” (partly), 
“bread and butter” (perfectly).   

Phraseological units the same as compound words can have more than two 
tops (stems in compound words), e.g. “to take a back seat, a peg to hang a thing on, 
lock, stock and barrel, to be a shaddow of one’s own self, at one’s own sweet will”. 

Phraseological units can be classified as parts of speech. This classification 
was suggested by I.V.Arnold. Here we have the following groups: 

a) noun phraseologisms denoting an object, a person, a living being, e.g. 
“bullet train, latchkey child, redbrick university, Green Berets”; 

b) verb phraseologisms denoting an action, a state, a feeling, e.g. “to break the 
log-jam, to get on somebody’s coattails, to be on the beam, to nose out, to make 
headlines”; 

c) adjective phraseologisms denoting a quality, e.g. “loose as a goose, dull as 
lead”; 

d) adverb phraseological units, such as: “with a bump, in the soup, like a 
dream, like a dog with two tails”; 

e) prepositional phraseological units, such as: “in the course of, on the stroke of”; 
f) interjectional phraseological units, such as: “catch me!, well, I never!” 
in I.V.Arnold’s classification there are also sentence equivalents, proverbs, 

sayings and quatations, for example: “the sky is the limit”, “what makes him tick”, 
“I am easy”. Proverbs are usually metaphorical, e.g. “too many cooks spoil the 
broth”, while sayings are as a a rule non-metaphorical, e.g. “Where there is a will, 
there is a way”. 

Phraseological units are habitually defined as non-motivated word-groups that 
cannot be freely made up in speech but are reproduced as ready-made units. The 
other essential feature of phraseological units is stability of the lexical components 
and grammatical structure. Unlike components of free word-groups which may vary 
according to the needs of communication, member-words of phraseological units 
are always reproduced as a single unchangeable collocations, e.g. “in a red flower” 
(a free phrase) the adjective “red” may be substituted by another adjective denoting 
colour and the word-group will retain the meaning “the flower of a certain colour”. 

In the phraseological unit “red tape” – “бюрократическиеметоды”no such 
substitution is possible, as a change of the adjective would cause a complete change 
in the meaning of the group: it would then mean “tape of a certain colour”. It 
follows that the phraseological unit “red tape” is semantically non-motivated, i.e. its 
meaning cannot be deduced from the meaning of its components, and that it exists 
as a ready-made linguistic unit which does not allow any change of its lexical 
components and its grammatical structure. 
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Grammatical structure of phraseological units is to certain degree also stable: 
red tape – a phraseological unit; red tapes – a free word-group; to go bed – a phra-
seological unit; to go to the bed – a free word group. 

Still the basic criterion is comparative lack of motivation, or idiomaticity of 
the phraseological units. Semantic motivation is based on the coexistence of direct 
and figurative meaning.  

Taking into consideration mainly the degree of idiomaticity phraseological 
units may be classified into three groups. This classification was first suggested by 
V.V.Vinoqradov. They are: phraseological unities (фразеологические единства), 
phraseological fusions(фразеологические сращения),phraseological collocations 
or habitual collocations (фразеологические словосочетания).     

Phraseological unities are partially non-motivated word-groups as their 
meaning can usually be understood through (deduced from) the metaphoric 
meaning of the whole phraseological unit. For example: “to skate on thin ice – рис-
ковать, to wash one’s dirty linen in public – выносить сор из избы, to turn over a 
new leaf – начать новую жизнь, to be in somebody’s shoes – быть на чьём-либо 
месте, as busy as a bee – очень занятый, as cool as cucumber - хладнокровный, 
green light – зелёная улица”. 

Phraseological unitiesare usually marked by a comparatively high degree of 
stability of the lexical components and grammatical structure. Phraseological unities 
can have homonymous free phrases, used in direct meanings, for example: “to skate 
on thin ice - to skate on thin ice (to risk); to wash one’s hands off dirt – to wash 
one’s hands off (to withdraw from participance); to play the first role in the theatre 
– to play the first role (to dominate). There must be not less than two notional words 
in metaphorical meanings. 

Phraseologicalfusions are completely non-motivated word-groups. The mea-
ning of the components has no connection at least synchronically with the meaning 
of the whole group. Idiomaticity is combined with complete stability of the lexical 
components and the grammatical structure of the fusion. For example: “to see the 
elephant – узнатьжизнь, to go for a song–продатьзабесценок, ball and chain–
законнаяжена, a mare’s nest – вздор, to talk through one’s hat–говоритьчушь, 
white elephant–обуза, никчемныйчеловек, to kick the bucket–умирать, at sixes 
and sevens–вбеспорядке”. 

Phraseologicalcollocations are partially motivated, but they are made up of 
words having special lexical valency, which is marked by a certain degree of stabili-
ty in such word-groups. In phraseological collocations variability of components is 
strictly limited. They differ from phraseological unities by the fact that one of the 
components in them is used in its direct meaning, the other – in indirect meaning, 
and the meaning of the whole group dominates over the meaning of its components. 
As figurativeness is expressed only in one component of the phrase it is hardly felt. 
For example: “to pay a visit, tribute, attention, respect; to break a promise, a rule, 
news, silence; to meet demands, requirement, necessity; to set free, to set at liberty; 
to make money, journey; to fall ill, in love”. The structure “verb + object” is the lar-
gest group of phraseological collocations.  

Phraseological units may be defined as specific word-groups functioning as 
word-equivalents. They are equivalent to definite classes of words. The part-of-spe-
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ech meaning of phraseological units is felt as belonging to the word-group as a 
whole irrespective of the part-of-speech meaning of component words. Comparing 
a free word-group, e.g. “a long day” and a phraseological unit, e.g. “in the long run” 
we observe that in the free word-group the noun “day” and the adjective “long” 
preserve the part-of-speech meaning proper to these words taken in isolation. The 
whole group is viewed as composed of two independent units (adjective + noun). In 
the phraseological unit “in the long run” the part-of-speech meaning belongs to the 
group as a single whole. “In the long run” is grammatically equivalent to single ad-
verbs, e.g. “finally, firstly”.  So, we distinguish following set-expressions:  

nominal phrases, functioning like nouns, e.g. “Jack-of-all-trades – мастер на 
все руки, ways and means – способы, средства,back and belly – одежда и еда, 
Baker’s dozen – чёртова дюжина, a thorn in the flesh – бельмо на глазу, skeleton 
in the cupboard – семейная тайна”;  

verbal phrases, functioning like verbs, e.g. “to take the bull by the horn –
действоватьрешительно, to know the ropes – знатьвсеходыивыходы, to flog a 
dead horse – попустутратитьвремя, to put a finger into every pie – соватьсявовсе-
дела, to talk through one’s hat – поротьчепуху”; 

adjectival phrases, functioning like adjectives, e.g. “spick and span – каксиго-
лочки, (as) cool as a cucumber – хладнокровный, (as) poor as a church mouse – 
оченьбедный, (as) good as gold – золотой (оребёнке)”; 

adverbial phrases, functioning like adverbs, e.g. “in a trice – в мгновение 
ока, by a long shot – намного, гораздо, jolly well – непременно, право, at sixes 
and sevens – в беспорядке, the long and the short of it – короче, вкратце, одним 
словом, before you can say “Jack Robinson” – мгновенно, by hook or by crook – 
не мытьём, так катаньем (любыми средствами)”; 

prepositional and conjunctional phrases, e.g. “as long as – пока, до тех пор 
пока, поскольку, before long – скоро, вскоре,as well – точно так же, in spite of – 
несмотря на, хоть и, as soon as – как только, не позже чем”; 

interjectional phrases, e.g. “well, I never! – ктобымогподумать (нуину!), by 
George! – чёрт! (удивление, сожаление), likehell! – чёртасдва, myfoot – держи-
карманшире, myaunt! – божемой!, здравствуйте, явашатётя!, myeyeandBetty-
Martin! – воттактак!”. 

So, the phraseological units are included into the system of parts of speech. When 
we speak about genetic (etymological) classification of the phraseological units, it is 
necessary to mention that these units are created from free word-groups. But in the 
course of time some words-constituents of phraseological units may drop out of the lan-
guage. The situation in which the phraseological unit was formed can be forgotten, mo-
tivation can be lost and these phrases become phraseological fusions. The sources of 
phraseological units are different spheres of life. For example,  

sea life: tell that to the marines – вздор!, ври больше!, in deep waters – в 
беде, in low waters – сесть на мель (быть без денег), to be at sea – быть в недоу-
мении, to see land – видеть сушу (быть близко к цели), to run into difficult wa-
ters – попасть в затруднительное положение; 

fish and fishing: to fish in troubled water – ловить рыбу в мутной воде,to 
drink like a fish – пить запоем,to feed the fishes – утонуть или страдать морской 
болезнью; 
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sport: to have the ball at one’s feet – быть хозяином положения (иметь все 
преимущества), to hit below the belt – применить запрещённый приём (не 
стесняться в выборе средств), to back the wrong horse – поставить не на ту ло-
шадь (сделать неправильный выбор), the ball is with you! – слово за вами; 

army: to stick to one’s guns – не сдавать позиций (твёрдо проводить свою 
линию), to mask one’s batteries – маскироваться (скрывать своё враждебное 
настроение), to mark time – маршировать на месте (топтаться на месте, без-
действовать); 

hunting: to turn tail – пуститься наутёк, дать стрекача (обратиться в 
бегство), (as) hungry as a wolf – голодный как волк (очень голодный), zoosemy 
(animal life) – животный образ жизни, crocodile tears– крокодиловы слёзы, 
lion’s share– львиная доля, white elephant– белый слон, it rains cats and dogs– 
льёт как из ведра; 

theatre: to play to the gallery – разводитьдемагогию (искатьдешёвойпо-
пулярности),  to pull the ropes – управлять; 

medicine: to sweeten the draught – подсластитьпилюлю (лекарство); 
technic: to get up steam – развести пары (давать волю чувствам), with full 

steam on – на всех парах (поспешно), to grease the wheels – смазать колёса 
(дать взятку); 

agriculture: to sow one’s wild oats – отдаваться увлечениям юности, to 
put the plough before the oxen – начинать не с того конца, to get somebody’s goat 
– разозлить кого-либо; 

historical events, customs: by hook or by crook – у трактирщиков старой 
Англии было в обычае тащить к себе клиентов, хватая их крюками, to win 
one’s spurs – быть посвящённым в рыцари (продвинуться в средневековый пе-
риод, награждение шпорами), to talk shop – говорить по делу, to make the best 
of the bargain – получить доход, into the bargain – впридачу, best seller – ходкий 
товар (автор много продающейся книги).  

When we analyze the phraseological units, it is necessary to mention that in 
the structure of the idioms may be also phrasal verbs. Phrasal verbs are the verbs 
that form a combination with postpositions or prepositions and nouns. Such struc-
tures are usually idiomatic in meaning and should be memorized as such. Phrasal 
verbs can be divided into two basic structures:    

a) Verbs with prepositions and nouns. English prepositions and postpositions 
are the same in form but diffrent in function. Some prepositions are not used as 
postpositions, e.g. “at, for, from, into, onto, of, with”. Some postpositions are not 
used as prepositions, e.g. “ahead, apart, aside, away, back, forward”. But some of 
them can function as prepositions or postpositions depending on the structure in 
which they are used, e.g.  “about, across, along, around, behind, by, down, in, off, 
on, out, through, under, up”. It is necessary to understand the difference between 
them. A preposition is used with a noun or its substitute, stands before it, and is not 
stressed. A preposition is part of a prepositional noun phrase, which means that a 
preposition always needs a noun. A postposition is used with a verb, stands after it, 
usually forms an idiom with this verb (it changes the meaning of the verb) and is al-
ways stressed. A postposition is part of the predicate, which means that a postpositi-
on always needs a verb. Some linguists call them adverbs, adverbial particles or 
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preposition-adverbs, because postpositions are adverbial in character. Compare 
these sentences: “How did he get in? – How did he get in the house / into the hou-
se?” In the first sentence, the postposition “in” is part of the phrasal verb “get in”, is 
stressed, and in this sentence receives falling intonation. In the second sentence, the 
preposition “in” or “into” belongs to the noun “the house” and is not stressed. For 
exampe: “to ask for it – напрашиваться на неприятность, to try one’s hand at 
something – взяться, приняться за что-либо”; 

b) Verbs with postpositions. In the structure “verb + preposition + noun”, the 
verb dictates the choice of a specific preposition, which means that you need to 
learn these phrases by heart. A suitable noun or its substitute (e.g. a pronoun, a 
gerund) is always used in this structure and stands after its preposition. In the lists 
of phrasal verbs in this section, the words “something, someone” show where the 
noun stands in this structure, for example: “to agree on something, to agree with so-
meone”. A suitable noun is chosen by the speaker according to the situation, for 
example: “We agreed on the price of 50 $. We agreed on going to Rome in the 
spring. We agreed on it. I agree with you.”  

Note: In a number of cases, another object may be used between the verb and 
the preposition with noun in this structure, e.g. “I congratulate you on your new job. 
She blames Mike for the loss of her bag”.   

There are two key elements in this structure: the verb and the postposition. 
Phrasal verbs of this kind present the most difficulty as they are highly idiomatic, 
i.e. their meaning is not predictable from the meanings of their components, and 
they usually have several idiomatic meanings. Many verbs can be used as phrasal 
verbs with postpositions, but the most important and the most productive are the 
verbs of motion, e.g. “break, bring, call, check, close, come, cut, do, drop, fall, get, 
give, go, look, make, move, pick, pull, push, put, run, set, show, take, tear, turn” 
and some others. And the verb “be” – the biggest verb of English.  

The meaning of a phrasal verb with a postposition is usually idiomatic, that is, 
different from the literal meanings of its components, for example: “This question is 
too difficult, I give up. Watch out! The bus is coming!”. The phrasal verb “give up” 
is idiomatic, because it means “stop trying to do something”, not the sum of the 
literal meanings of the words “give” and “up”. The phrasal verb “watch out” is idio-
matic, because it means “be careful”, not the sum of the literal meanings of the 
words “watch” and “out”.  

A verb with a postposition may be used without any object after it, or may be 
followed by a direct object or prepositional object, for example: “They broke in. 
They broke in the door. They broke in through the window”. 

If a personal pronoun is used instead of a noun – direct object, the pronoun 
usually stands between the verb and the postposition. Compare: “They brought up 
their three sons in Italy. They brought them up in Italy. Fill out the form. Fill it out”.  

In spoken English, a direct object in the form of a short noun or someone’s 
name may also stand between the verb and the postposition. Compare: “Put on your 
coat. Put your cot on. Let in Anna Blake. Let Anna Blake in”. 

But the postposition shouldn’t be placed too far from the verb or separated 
from it by intonation, bacause they create the meaning of the phrasal verb together.  
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Note: Many verbs with postpositions, especially the verbs of motion, are also 
used in the literal meaning of the phrasal verb. Compare these sentences: “Put your 
boots out. I’ll clean them. Don’t forget to put out the light before you leave. Look 
up the new words. He stopped reading and looked up.” 

The phrasal verb “put out” in the first sentence literally means “put outside” 
and is the sum of the meanings of “put” and “out”. The phrasal verb “put out” in the 
second sentence is idiomatic, because it means “extinguish the light, fire of 
cigarette” and not the sum of the literal meanings of “put” and “out”. 

The phrasal verb “look up” in the first sentence is idiomatic, because it means 
“find in a reference book” and is not the sum of the literal meanings of “look” and 
“up”. The phrasal verb “look up” in the second sentence literally means “look up” 
and is the sum of the meanings of “look” and “up”. 

The literal meanings of verbs with postpositions present no difficulty for un-
derstanding. The literal meanings of the postpositions in such phrasal verbs often 
correspond to the meaning of prefixes in Russian verbs, for example: “come in, go 
out, run out, give away, turn away”. But verbs with postpositions very rarely “if 
ever” have only the literal meaning or only one meaning. Verbs with postpositions 
are verbs with several idiomatic meanings, and this means that they can be used in 
different situations instead of more specific verbs. For example: “to get it down to a 
fine art – достичь совершенства в чём-либо, to be glad to see somebody’s back – 
радоваться избавлению от кого-либо, to come down a peg or two – сбавить тон, 
поубавить спеси, заговорить по-иному, to put in hand – приступить к делу, на-
чать работать, to put into somebody’s hands – отдать себя в чьи-либо руки, to go 
round with the hat – собирать пожертвования”. 

Verbs with postpositions are mostly used in simple tenses. Verbs with post-
positions are usually less formal than their own-word synonym and are widely used 
in conversational English. Note: There is a variation or combination of the two ba-
sic constructions described above, in which a verb with a postposition takes a 
preposition and a suitable noun after it, e.g.: “I’m looking forward to your letter. 
She walked out on him. He is through with the report”.  

In the XXI century intercultural communication is greatly increasing and as a 
result of it western culture has influenced to eastern culture and vice versa. In 
multicultural world translation, as it is known, is a means of intercultural communi-
cation, and alsoit is a kind of moral, cultural and spiritual wealth and activity of hu-
man. Translation plays a great role, especially the right interpretation of the idio-
matic set-expressions.  

It is well-known that an idiom is a phrase which means something different 
from the meanings of the separate words that are a part of it. Usually it cannot be 
understood by the literal interpretation of the words that make up expression. Used 
together the words convey a meaning that is often unrelated to the individual words 
in the idiom. Some idioms have become so well worn that they are also clichés: 
overused or commonplace expressions. Some idioms are slang and although they 
might be used in everyday conversation and informal writing, as a rule, they would 
not be used in formal or literary speech or writing. They may be used to create an 
effect such as shock, irreverence or exaggeration. The expression which fall into 
this category are marked with an asterisk “before and after” the main entry.  
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Some expressions may have an alternative for one word without changing the 
meaning of the expression. An example is “sleep like a log / rock”. In this expres-
sion the word “rock” is a common alternative for the word “log” and can be subs-
tituted for it without changing the meaning of the expression. In such cases the al-
ternatives are separated by a slash. 

However, some expressions take an object that is different from the subject, 
e.g. “I gave him a rain check”. In this case, the object pronoun in the idiom entry is 
“someone”: “to give someone a rain check”. In other expressions, the object is 
always the same as the subject, as in “I’m keeping my fingers crossed”. Here, the 
object pronoun in the idiom entry is one: “to keep one’s fingers crossed”.  

An idiom is a turn of phrase which may seem incomprehensible to someone 
who is not familiar with the language in which it is spoken. As a general rule, 
idioms are also very difficult to translate, except in a very roundabout way. Idioms 
are extremely difficult to learn, and many language learners cite them as one of the 
more challenging parts of thoroughly understanding language and culture. As 
idioms are used so frequently and extensively, several companies make idiom 
dictionaries which list idioms and their proper usage for language learners.  
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 Nigar Vəliyeva 

Mədəniyyətlərarası ünsiyyət şəraitində xarici dil tədrisi zamanı müasir ingilis 
dilinin materialı əsasında frazeoloji vahidlərinin xüsusiyyətlərinin təhlili 

Xülasə 
 
Müasir dünyada milli Azərbaycan mədəniyyəti qlobal mədəniyyətə surətlə in-

teqrasiya edir və mədəniyyətlərarası ünsiyyət prosesinin inkişafına müsbət təsir 
edir. Bununla əlaqədar mədəniyyətin və dilin beynəlmiləl münasibətlərinin inkişafı-
nda rolu böyükdür.Dil mədəniyyətlə sıx əlaqədardır ona görə ki, mədəniyyətin for-
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malaşmasında, inkişafında və qorunub saxlanılmasında dil əsas vasitədir.Hər mə-
dəniyyət dildə yaşayır və inkişaf edir.Lakin, eyni zamanda, dil mədəniyyətdə inki-
şaf edir.Beləliklə, dil ilə mədəniyyət sıx əlaqədədir.Diqqətinizə təqdim olunmuş 
məqalə tədris prosesində ingilis dilinin frazeoloji vahidlərinin spesifik xüsusiyyətlə-
rinin tədqiqinə həsr olunub.   

 
Нигяр Велиева  

Анализ особенностей фразеологических единиц и их роль в процессе 
обучения иностранному языку в условиях межкультурного общения на 

материале современного английского языка 
Резюме 

 
В современном мире азербайджанская национальная культура интегри-

рует в сферу глобальной культуры позитивно влияя также на развитие меж-
культурного общения. Соответственно, роль культуры и языка в процессе раз-
вития межнациональных отношений велика. Язык, как известно, тесно связан 
с культурой, так как является средством формирования, развития и сохране-
ния культуры. Каждая культура существует и развивается в языке. Но, в то же 
время язык развивается посредством культуры. Таким образом, язык и культу-
ра тесно взаимосвязаны. Статья, предложенная вашему вниманию, посвящена 
исследованию специфических особенностей фразеологизмов английского 
языка в процессе его преподавания. 

 
Rəyçi:            Nizami  Cəfərov 
             AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
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Milli varlığın ən mühüm göstəricilərindən biri olan dil əməli fəaliyyət prose-

sində yaranmışdır. Dilin gücü təkcə onun strukturunda, formasında, quruluşunun 
mükəmməl olmasında, leksik zənginliyində, sözlərin çoxluğu  və ya azlığında deyil. 
S.Xəlilovun qeyd etdiyi kimi, dilin gücü  daha çox dərəcədə sözlərin məna yükün-
də, onların sərhədlərinin aydınlığında, demarkasiya prinsipinin təmin olunmasın-
dadır (5, s.638). F.Bekon müxtəlif filosofların bu məsələdə baxışlarını müqayisə 
edərək yazırdı ki, antik dövrün materialistləri “zəkanı şeylərin təbiətindən asılı he-
sab edirdisə, Platon dünyanı fikrə, Aristotel isə fikri sözə tabe edirdi (9, s.306). 
V.Humboldta görə, dil ruhun fəaliyyətidir; dilin öz strukturunda dünyaya müəyyən 
bir baxış yerləşmişdir. Struktur və məzmun arasında daxili rabitə, bir əks əlaqə mü-
nasibəti vardır. О, dili  təfəkkürün də əsası kimi götürdüyündən, ondan əvvəl hesab 
etdiyindən, daxili, ideal varlıq olaraq məhz dili götürür: “Dil daxili varlığın orqanı-
dır, hətta bu varlığın özüdür” (12, с. 42).  

Məlumdur ki, dil tarixinin mühüm tərkib hissələrindən biri də ədəbi dillərin ta-
rixidir. Ədəbi dilin tarixi çoxdandır ki, linqvistika elminin konkret bir bölməsinə çev-
rilmiş, müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Onu da qeyd edək ki, dilçiliyin 
digər sahələri ilə müqayisədə ədəbi dil məsələləri az öyrənilmişdir. Bəzən ədəbi dil 
süni dil adlandırılmış, bəzən də dilin öyrənilməsi zəruri sayılıb, nitq ikinci dərəcəli 
fakt kimi qiymətləndirilərək diqqətdən kənarda qalmışdır. Bu sahəyə 1950-ci illərdən 
xüsisi fikir verilməyə başlanılmışdır: sovet və Praqa dilçilik məktəbləri bu müddətdə 
xeyli təcrübi iş görmüş, bir sıra faydalı nəzəri nəticələr əldə etmişlər (6, s.35) 

Dünya dilçiliyində ədəbi dil istilahını adlandırmaq üçün müxtəlif terminlərdən 
istifadə edilir. Bu da ilk növbədə bu anlayışın məzmununun dərk edilməsində fikir 
vahidliyinin olmamasından qaynaqlanır. Sovet dövrü rus dilçiliyində və Azərbaycan 
dilçiliyində bu anlayış “ədəbi dil” adlandırılmışdır (6,  s.22 ). Fransız və italyan 
dilçiliyində də həmin termindən istifadə olunur. İngilis və amerikan elmi mənbə-
lərində həmin anlayışı ifadə etmək üçün “dil standartı”, “standart dil”, alman dilçili-
yində “yazılı dil” (bu termin Türkiyə və çex dilçiliyində də işlədilir. Məsələn, Anka-
ra Universitetinin professoru Zeynəb Qorxmazın Türkiyədə keçirilən Millətlərarası 
qurultayda etdiyi məruzə belə adlanırdı: “Türk dünyası və ortaq yazı dili” (2, s.53), 
“ümumi dil”, “vahid dil”, polyak dilçiliyində  “mədəniyyət dili” və ya “mədəni dil” 
terminlərindən istifadə olunur (15, s.503). T.Hacıyev qeyd edir ki, lakin həmin 
anlayışın məzmununa münasibət terminoloji müxtəliflik dərəcəsində pərakəndə 
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deyildir: “Bu kateqoriya altında, ümumən, fonetik, orfoqrafik, leksik və qrammatik 
cəhətdən normalaşdırılmış nitq bütövlüyü nəzərdə tutulur” (6, s.22-23). 

Ədəbi dil və onun tarixi inkişafı xalqın tarixi inkişafı ilə qırılmaz tellərlə bağlı 
bir hadisədir (1, s.112). Bu səbəbdən ədəbi dil həm də tarixi mədəni hadisədir (11). 
Başqa sözlə, ədəbi dil tarixi kateqoriyadır. O, həmişə, hətta xalq dilinin təşəkkülün-
dən əvvəllərdə mövcud olmuşdur. T.Hacıyevin qeyd etdiyi kimi, tayfa dili – dialekt 
dili dövrünün ədəbi dili olmuşdur: “Hələ ibtidai başlanğıc dövründə kollektivin 
ümumməişət əlaqə-ünsiyyət vasitəsinin müqabilində estetik-emosional ifadə vasitə-
si kimi əmək və mərasim nəğmələri fəaliyyət göstərir… Getdikcə bu əmək və məra-
sim nəğmələrinin dil nümunəsi xalq yaradıcılığı materiallarının dili kimi dolğunlaşır 
və differensial xüsusiyyətlər artır... Xalqın ictimai-tarixi kateqoriya kimi formalaş-
ması, tayfa və başqa etnik qruplardan təşəkkülü ilə mövcud olan şifahi qolun müqa-
bilində ədəbi dilin ikinci – yazılı qolu meydana gəlir” (6, s.23-24). Beləliklə, müxtə-
lif ictimai-tarixi inkişaf mərhələlərində ədəbi dil eyni keyfiyətdə, eyni məzmunda 
qala bilməz və qalmır. Onun hər tarixi şəraitə uyğun əlamətləri və vəzifələri olur. 

Ə.Dəmirçizadənin fikrincə, ədəbi dil seçmə və əvəzetmə əməliyyatı aparıl-
maqla normaya salınmış dildir (7). T.Hacıyev bu fikri bir az da inkişaf etdirərək 
qeyd edir ki, ədəbi dil xalq dili əsasında seçmə və əvəzetmə əməliyyatı ilə meydana 
çıxan, təşkil olunan nitq təzahürüdür. Xalq dilinin danışıq və ədəbi təzahürləri var-
dır (6, s.20). Başqa sözlə desək, ümumxalq dilinin müəyyən normaya tabe edilən, 
normativ tələblər çərçivəsində fəaliyyət göstərən qolu ədəbi dildir. Ədəbi dildə ayrı-
ayrı yaruslara məxsus dil faktlarının işlənməsinə müəyyən nəzarət qoyulur (6, s.21).  

Ədəbi dil anlayışının tarixinə dilçilik ədəbiyyatında münasibət də müxtəlifdir. 
Bəziləri bu ictimai ünsiyyət formasını daha qədimlərə aid etdikləri halda, bəziləri 
onu yalnız milli dilin yaranması dövründən etiraf edirlər. Bu cəhət ədəbi dilin hansı 
əlamətlərə malik olması, hansı vəzifəni yerinə yetirməsi məsələsini müxtəlif şəkildə 
başa düşməklə bağlıdır (6, s.23).  Məsələn, A.B.İsaçenko ədəbi dilin aşağıdakı xüs-
usiyyətlərinin olmasını qeyd edir: “1. Çoxvalentlilik. Yəni ədəbi dil milli həyatın 
bütün sahələrində istifadə olunmalıdır; 2. Normalılıq; 3. Milli kollektivin bütün üzv-
ləri üçün məcburi ünsiyyət vasitəsi olmaq (dialekt variantına qəti yol verilməməli-
dir); 4. Üslubi differensiallığa malik olmaq” (14, s.151-152). T.Hacıyev İsaçenko-
nun bu qeydlərinə münasibət bildirərkən yazır ki, əvvələn burada birinci və üçüncü 
əlamətlər uyğundur. İkinci tərəfdən, bu vəzifələri ədəbi dil yalnız milli dilin ən yük-
sək mərhələsində yerinə yetirə bilər. Buna görə də həmin müəllif ən yüksək ədəbi 
dil anlayışını məhz millətin yaranması, milli dilin formalaşmasından qəbul edir. 
Milli inkişaf səviyəsinə qədərki dövrdə mövcud olan nümunəni isə “yazılı dil” ad-
landırır (6, s.23). 

S.Mehdiyeva qeyd edir ki, ədəbi dil xalqın intellekti ilə bilavasitə bağlıdır. Xal-
qın intellektual potensialı ədəbi dilin yaranmasını təmin edən başlıca amildir (4, s.5). 

Ədəbi dilin mahiyyətini təşkil edən keyfiyyətlərdən biri variantlılıqdır. Yəni 
ədəbi dilin özündə də bir məna üçün bir neçə ifadəçi-vasitə olur ki, bunlar müxtəlif 
üslublar tərəfindən seçilir.  

Ədəbi dilin digər müəyyənləşdirici xüsusiyyəti normadır. R.Budaqovun təbiri 
ilə desək, norma ədəbi dilin iliyinə işləyir (10, s.30). T.Hacıyevin qənaətinə görə isə 
norma konkret tarixi dövrdə kollektiv tərəfindən qəbul və etiraf olunan, üslublar 
arasında müvafiq şəkildə paylanan və onları təmin edən dil faktlarının müəyyən qa-
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nun dairəsində cəmləşən təzahürüdür... Norma geniş mənada xalq dilində, yəni bü-
tövlükdə dilin özündə mövcuddur. Bunsuz ünsiyyət saxlamaq, kollektiv üzvlərinin 
bir-birini başa düşməsi mümkün olmazdı. Dilin normalılığı onun sistem xarakterin-
də, dil işarələrinin iyerarxiyasında, bir-birindən asılı və bir-biri üçün şərt olmasında-
dır (6, s.25). 

Norma özü sistemlərən təşkil olunur. T.Hacıyevin fikrincə, ədəbi dil norması-
nın iki tərəfi (komponenti) vardır, iki sistemdən ibarətdir. Birinci, struktur-forma tə-
rəfi. Bu, seçmə fonetik, leksik, qrammatik faktların sistemidir (fonetik, leksik, 
qrammatik yaruslardan hər biri mikrosistem kimi çıxış edir). Ədəbi dilin orfoqrafik 
norması da bir mikrosistem kimi buraya daxildir. İkinci, funksional-məzmun tərəfi. 
Burada mövcud üslubların sistemi nəzərdə tutulur. Birinci yarımsistem ikinci üçün 
istehsal materialı və fəaliyyət mənbəyidir. Eyni zamanda ikinci tərəf birincini təşkil 
və təqdim edir. Beləliklə də, ədəbi dil üslubların fəaliyyəti kimi də meydana çıxır 
(6, s.29). 

Başqa sözlə, ədəbi dilin mənzərəsi üslublarda təzahür tapır və üslubların ifadə 
zənginliyi, dolğunluğu ədəbi dilin vəziyyətindən asılıdır. K.S.Aksakovun qeyd etdi-
yi kimi, “ədəbi dilin öz tarixi üslubun tarixi ilə birləşir” və ya “ədəbi dil üslubların 
mürəkkəb sistemidir” (13, s.8). 

V.V.Vinoqradovun bu fikri üslubları müəyyənləşdirmək üçün bir növ qay-
dadır: “Üslub bu və ya digər ictimai, ümumxalq dili mühitində ictimai dərk olun-
muş, funksional şərtlənmiş, nitq ünsiyyəti vasitələrinin işlənmə, seçmə və əlaqələn-
məsinin daxilən birləşmiş elə məcmusudur ki, başqa bu cür ifadə üsullarına münasi-
bətdə həmin xalqın ictimai nitq təcrübəsi zamanı ayrı məqsədə xidmət edir, özgə 
vəzifələr yerinə yetirir” (11, s.73). 

Onu da qeyd edək ki, üslubların hamısı ədəbi dilin inkişaf perspektivləri ilə 
eyni dərəcədə bağlanmır. Yaxud mövcud üslublardan hər biri dövrün ümumi dil 
mənzərəsini eyni dərəcədə əks etdirmir: “Xüsusilə milli dilin təşəkkülünə qədərki 
mərhələlər üçün belə bir xüsusiyyət səciyyəvidir ki, üslublardan biri daha fəal olur, 
qabağa çıxır və dövrünü bütövlükdə təmsil etmək qüdrətində olur. Buna aparıcı üs-
lub deyilir” (6, s.31). Azərbaycan ədəbi dili tarixində bədii üslub Azərbaycan xalqı-
nın təşəkkülü dövründən (doğrudur, ilk dövrlərdə bu üslubun daşıyıcısı xalqın şifahi 
ədəbiyyat nümunələri – folklor janrları olmuşdur) XIX əsrin birinci yarısına qədər 
Azərbaycan ədəbi dilinin aparıcı üslubu olmuşdur (4, s.6). “İstər tarixən qədimliyi, 
istərsə də müasir mərhələdəki inkişafı baxımından bədii üslub ədəbi dilin digər 
funksional üslublarından seçilir. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin təxminən min illik 
tarixi müəyyən mənada bədii üslubun inkişaf tarixi deməkdir. Belə bir fakt in-
karedilməzdir ki, Azərbaycan ədəbi dilinin XIX əsrin ikinci yarısına qədərki tarixi 
əslində bədii üslubun  tarixi olmuşdur” (3, s.253). Başqa sözlə desək, bu tarixədək 
“elə dövrlər olur ki, ədəbi dil öz həcminə, tutumuna  görə bədii üsluba bərabər çıxış 
edir, ədəbi dilin başqa üslublarının (elmi, rəsmi-epistolyar, publisistik və s. – A.M.) 
törəməsi üçün bədii üslub nümunə və baza rolunu oynayır (6, s.32). 

Ədəbi dilin inkişafı ədəbi janrların dil xüsusiyyətləri ilə də bağlıdır. Dilimizin 
tarixində bunun aşkar izləri vardır. Ədəbi dil tarixi frazeologiyaya da xüsusi diqqət 
yetirir: “Frazeologiya insan şüurunun hazırladığı ilk bədii məhsuldur... Təfəkkürün 
ilk bədii əsərləri kimi yaranan frazeoloji vahidlər sonralar bədii əsərlərin tikinti ma-
terialına çevrilir (6, s.18) 
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Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsini təşkil edən Azərbaycan ədəbi dili 
tarixi “ümumtürk mədəniyyətinin regional təzahürü” (4, s.5), Türkiyə türkcəsi və 
özbək dili ilə birlikdə qədim tarixi və yazısı olan türk dillərindən biridir (2, s.365). 
İ.Kazımov haqlı olaraq qeyd edir ki, “bu gün azərbaycanşünaslığın metodoloji tə-
məllərindən birini də ədəbi türkcələrin tarixi inkişaf problemləri təşkil edir. Bu 
problem, əlbəttə, türk xalqlarının tarixindən ayrılmazdır. Türk xalqlarının tarixini 
düzgün yöntəmdə, düzgün prinsiplər əsasında öyrəndikcə onların dillərinin tarixi də 
türkçülüyün, eləcə də azərbaycanşünaslığın nəinki metodoloji əsasına, həmçinin də 
kontekstinə çevrilir... Azərbaycan ədəbi dili tarixi xalqımızın mədəni-intellektual 
səviyyəsi və hər bir dövrün ictimai-tarixi hadisələri ilə bağlı olaraq inkişaf yolu keç-
miş, zənginləşmiş və cilalanmışdır. Azərbaycan ədəbi dilinin dinamikası təkcə onun 
əhatə etdiyi dövr və mərhələlərin forma və məzmunu, norma və janr-üslub rənga-
rəngliyi ilə deyil, eləcə də onun tədqiqat balansı üzrə də müəyyənləşir. Bu baxım-
dan dilçiliyimizdə həmin sahədə xeyli işlər görülmüşdür” (8). 

T.Hacıyev yazır: “Azərbaycan ədəbi dilinin meydana gəlməsi xalq dilinin ya-
ranması ilə bağlıdır. Şübhəsiz, ilk mərhələdə bu ədəbi dilin şifahi qolu fəaliyyət 
göstərir. Müxtəlif tayfaların siyasi-iqtisadi cəhətdən birləşməsi, onların təfəkkür 
məhsulu olan bədii-zehni yaradıcılıq məhsullarının da cəmlənməsini şərtləndirir” 
(4, s.56). Yazılı ədəbi dildən çox-çox əvvəl xalqın dilinin ilk təşəkkülü dövründə 
yaradılmış dialektfövqü xarakterli şifahi ədəbiyyatda öz əksini tapan şifahi ədəbi dil 
yazılı ədəbi dilə təsir etmiş, yazılı ədəbi dil təşəkkül tapdıqdan sonra bir neçə əsr 
hər iki dil yanaşı inkişaf etmiş, XVII əsrdən başlayaraq şifahi ədəbi dil aparıcı rol 
oynamış, XVIII əsrdən – dil demokratikləşməyə qədəm qoyduğu dövrdən yazılı 
ədəbi dil tam şəkildə şifahi ədəbi dilin bünövrəsi üzərində cilalanmış və çiçəklən-
mişdir (4, s. 27) 

İ.Kazımovun qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ədəbi dili tarixi yarandığı zaman-
dan indiyə kimi təbii hadisələri, münasibətləri, tədii dil proseslərini tarixin içində 
aşkar etmiş, cəmiyyətin inkişafının bütün fazalarında xalqın dili və tarixi arasında 
öz varlığını qoruyub saxlamış, “dərin uçurumlar”ı yox etmişdir: “Ədəbi dilimizin 
lüğət tərkibi, qrammatik quruluşu, onun funksional üslubları bütün tarixi hadisələri, 
prosesləri aydın və dəqiq əks etdirmiş, xalq həyatının təkrar mərhələlərini təyin et-
mişdir” (8). 

Heç şübhəsiz, böyük dil o dil sayılır ki, onun qoynunda bütün peşəkar fəaliy-
yət sahələri sərbəst inkişaf edə bilsin. S.Xəlilovun qeyd etdiyi kimi, bizim dilimiz 
əsrlərin sınağından çıxaraq bir sıra istiqamətlərdə peşəkar dil üslublarını ehtiva edə 
bilmişdir. Ədəbi dilimizin böyük daxili potensialı və zəngin söz ehtiyatı, habelə 
tarixin ayrı-ayrı dövrlərindəki dövlətçilik ənənəmiz bu gün bizim heç bir başqa dilə 
müraciət etmədən bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən mükəmməl milli dil səviy-
yəsinə qalxmağımıza imkan verir: “Azərbaycan dilinin müasir mərhələdəki inkişaf 
yolu milli-elmi fəlsəfi dil üslubunun formalaşmasından keçir” (5, s. 637). 
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Agshin Mammadov 

The concept of  literal language in linguistics: the norms and styles 
Summary 

 
One of the important integral part of the language history is the history of lite-

ral languages. There has been given detailed information about the concept of literal 
language and its determining characteristics in the world literature (variation, 
norms, stylistic scenery) in the article. An approach to the concept of history of  
literal language  in the linguistic literature has been investigated. At the same time, 
the development dynamics of the Azerbaijani literal language was at the center of 
attention, the formation of traditions of oral and written literal language has been 
reviewed. 

 
Агшин Мамедов 

Понятие литературного языка в лингвистике: нормы и стили 
Резюме 

 
Одной из важных частей истории языка является история литературных 

языков. В этой статье была представлена подробная информация о понятии 
литературного языка, его характеристике определения в мировой лингвистике 
(вариации, нормы, стилистические представления и т.д.).  Были исследованы 
подход к концепции истории литературного языка в лингвистической литера-
туре. В то же время, динамика развития азербайджанского литературного язы-
ка была в центре внимания, формирование традиций устной и письменной ре-
чи было рассмотрено. 
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                                                                                           СВЕТЛАНА КУЛИЕВА 
БГУ 

 
ЗАМЕНА ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ МАСДАРОМ 

 
Açar sözlər: Məsdər, felin müxtəlif formaları 
Ключевые слова: отглагольное имя, различные формы глагола. 
Key words: Verbal name, various forms of the verb 

 
Известно, что масдар – отглагольное имя, является универсальным 

средством передачи в именной форме синтаксического и лексического аспек-
та глагольного действия. В современном арабском литературном языке полу-
чил широкое распространение способ замены личной формы глагола масда-
ром в абсолютном глагольном  значении: действие передается масдаром, су-
бъект действия зависящим от него (масдара) именем в родительном падеже; 
объект действия находится или в винительном падеже, или в родительном па-
деже с предлогом, которым управляет глагол. Время чаще всего определяется 
содержанием всего предложения. 

Такая замена в языке одной конструкции другой конструкцией называет-
ся генитивной, когда формы одного объекта рассматриваются в форме друго-
го объекта. Например: 

. قرأت الكتاب  
- Я читаю книгу. 

.قراءة الكتاب  
- Чтение книги. 

Наиболее часто встречается замена глагола в сослагательном наклоне-
нии в придаточных предложениях с союзом " أّن" , выступающего в данном слу-
чае, в качестве подчинительного союза. 

 
Взаимозаменяемость масдара – подлежащего и придаточного 

подлежащного предложения. 
 

 Важно, чтобы мы знали цель. 
. من المهّم أن نعرف الهدف-  

 Важно знать цель. 
. من المهّم معرفة الهدف-  

 
 Надо, чтобы мы переписали текст. 

. يجب أن نستنسخ النّص-  
 Надо нам переписать текст. 

.   يجب علينا استنساخ النّص-  
 

Как видно из примеров, чаще всего это явление наблюдается в безлично-
модальных конструкциях, как одной из разновидностей сложных предложе-
ний с придаточным подлежащным.  
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В структуру предложения с модальным глаголом в качестве обязатель-
ных составляющих в следующей последовательности входят: модальный гла-
гол, подлежащее- субъект модальности, которому надлежит, необходимо, не-
льзя и т.д. совершить действие и полнозначный, основной глагол в сослага-
тельном наклонении, который  может замещаться масдаром в определённом 
состоянии.  

Например: 
         يجب العمل    илиيجب أن يعمل 

                                                        - необходимо работать 
 

      ينبغي االشارة или            ينبغي أن يشير  
                                                          - следует указать 
  

   يمكن القول или           يمكن أن يقول 
                                                          - можно сказать   
 

   ال يجوز التدحين илиجوز أن يدّحن        ال ي
                                                           - нельзя курить 
 
Глагол "ينبغي" Уупотребляется реже других глаголов как "وجب"  и "لزم" Уи 

имеет только одну временную форму настоящего времени. Употребляясь с 
масдаром  полнозначного глагола в определённом состоянии, данный модаль-
ный глагол может не согласоваться  с последним в роде. 

Вместо модальных глаголов могут употребляться масдары и причастия, 
образуя предикативные модальные обороты типа: 

 
 возможно -  -من الممكن 

  вероятно - -من الواجب 
 

 он может - -في وسعه   
  он может - -في امكانه 

 
 -необходимо, обязательно, нужно  -ال بّد من 

 .ال بّد من التقّيد بحدود معينة
                   - Необходимо ограничение определенными рамками.   
 

 неизбежно, необходимо - -ال مفّر من 
 .ال مفّر من االعتراف بتفّوق أسلوبنا

                           - Необходимо признать превосходство нашего метода 
    УУУУУУУУУУУУУУУУУ 
В высказываниях, выражающих волю, желание, намерение, действие ча-

ще всего в русском языке передаётся инфинитивной формой глагола, который 
отсутствует в арабском языке. Масдар являясь неличной и вневременной фор-
мой в арабском языке может выполнять функцию инфинитива при этом мас-
дар в предложении является дополнением и управляется глаголом. Например: 
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 .القراءةافّضل 
- Я предпочитаю чтение. 

УУУУУУУУУУУУУУУУУ 
Масдар, образованный от переходного глагола, управляет объектом как 

первый член идафы. Например: 
 

 .افّضل قراءة الكتب
- Я предпочитаю чтение книг. 

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
УУУУУМасдар, образованный от косвенно-переходного глагола, управляет 
объектом с помощью того же предлога. Масдар находится при этом в оп-
ределённом состоянии. Например: 

 
 .يجب العودة إلى مناقشة هذا الموضوع

-Следует вернуться к обсуждению этой темы. 
 

Взаимозаменяемость масдара – дополнения и придаточного 
дополнительного. 

 
Он желает познакомить меня со  своими товарищами. 

. انه يريد أن يعّرفني على رفاقه-  
Он желает познакомить меня со  своими товарищами. 

. انه يريد تعريفي على رفاقه-  
 

Они просили нас, чтобы мы помогли им. 
. طلبوا مّنا أن نساعدهم-  

Они просили нас помочь им. 
. طلبوا مّنا مساعدتهم-  

 
Пришло время, чтобы я задал вопросы. 

. حان الوقت لي أن القي األسئلة-  
Пришло время, чтобы я задал вопросы. 

. حان الوقت اللقاء األسئلة-  
 

Взаимозаменяемость масдара – предикатива и придаточного 
предикативного. 

 
Их целью было привлечь молодежь. 

. آان هدفهم أن يجتذبوا الشباب-  
Их целью было привлечь молодежь. 

. آان هدفهم اجتذاب الشباب-  
 

Наша задача, чтобы построить новую плотину. 
. مهّمتنا أن ننشئ السّد الجديد-  

Наша задача – построение новой плотины. 
. مهّمتنا انشاء السّد الجديد-  
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Взаимозаменяемость масдара – обстоятельства и придаточного 
времени. 

 
Мы слышали о нем, до того, как познакомились с ним. 

. سمعنا عنه قبل أن نتعّرف عليه-  
Мы слышали о нем до нашего знакомства с ним. 

.فنا عليه سمعنا قبل تعّر-  
 

Он был арестован, после того, как был разоблачен. 
. القى القبض عليه بعد أن افتضح امره-  

Он был арестован после его разоблачения. 
 . القى القبض عليه بعد افتضاح امره-                                           

 
Генитивной масдарной конструкцией может быть заменен и основной 

глагол при глаголах начинания действия, продолжения действия и прекраще-
ния действия, при условии употребления предлогов "عن، من، في، ب" , с помо-
щью которых эти глаголы управляют масдаром, а также после глаголов "уз-
нать", "упомянуть", "сообщить". 

Например: 
 

 .  بدأ بتنفيذ المهّمة  или.    بدأ ينّفذ المهّمة
      - Он начал выполнять задачу. 

 
.         أخذت تقرأ      или              أخذت في القراءة .  

  - Она начала читать. 
 
 .اليومينسننتهي من العمل بعد   или    . سننتهي نعمل بعد اليومين

- Мы завершим работу через два дня. 
 

 .   توّقفت عن القراءةили.    توّقفت تقرأ                                           
- Она перестала читать. 

 
Т.В.Преображенская находит наличие в семантической структуре масда-

ра семантического элемента, который позволяет ему функционировать нарав-
не со словами, обозначающими признаки (прилагательными и причастия-
ми).(3,3) 

 
Атрибутивная конструкция : 
 

           голубые глаза  -عينان زرقوان 
 
может преобразоваться в адъективную конструкцию, - 

  голубой глазами  -أزرق العينين 
 
которая может преобразоваться в масдарную генитивную конструкцию - 

 голубизна глаз  -زرقة العينين 
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Естественно, что эта особенность арабского синтаксиса обращает на 
себя внимание не только своей легкостью трансформации при замене преди-
кативной формы масдарной, т.е. безличной и безвременной формой выраже-
ния семантики глагола, но и некоторыми потерями, а именно: отсутствие при 
оформлении смыслового содержания предложения отнесенности действия к 
определенному времени, лицу и залогу, хотя тот или иной залог может быть 
выявлен определенным масдаром переходного / непереходного, возвратного / 
невозвратного глагола. Например: 

 
 تكثيف جهود

- наращивание усилий (усилия наращивают) 
 تكّثف جهود

- наращивание усилий (усилия наращиваются) 
 
Использование масдара вместо предикативной конструкции часто ли-

шает нас необходимой точности при переводе, так как не всегда время оп-
ределяется содержанием самого предложения.  

Например: 
 

 .تأعلن الرئيس معارضة بالده مبدأ استخدام القوة وسيلة لتسوية المنازعا
- Заявил президент противодействие своей страны принципу использова-

ния силы средством для улаживания конфликтов.( буквальный перевод) 
- Президент заявил, что его страна выступает против использования сил, 

как средства решения конфликтов.(2,243) 
 

Б.М.Гранде, ссылаясь на авторов старых грамматик, полагал, что 
употребление этого типа масдарной конструкции вместо оборота со 
спрягаемой формой глагола, выносится уже за рамки грамматики и относится 
к вопросам литературного стиля, так как в результате любое сообщение 
приобретает краткий, лаконичный характер, в отличие от стиля исторического 
рассказа, где последовательность событий передается посредством серии 
глаголов, соединенных союзом «и».(1,191) 
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            S.Quliyeva 
İsmi xəbərin məsdərlə quraşdırılma əvəzlənməsi 

Xülasə 
 

Məlumdur ki, məsdər feli hərəkətləri sintaktik və leksik aspektləri nominal 
şəklində ötürülməsi üçün universal qeydi vasitədir. Müasir ərəb dilində felin 
müxtəlif formaları mütləq feli mənalarda məsdərlə əvəzləşə bilər, hərəkət bu zaman 
məsdər vasitəsi ilə ötürülür, hərəkətin subyekti – yiyəlik halında, hərəkətin obyekti 
– təsirlik halında və ya yiyəlik halında önlük şəklində feli idarə edən kimi hallanır. 

 
 

   S.Guliyeva 
Replacement predictive construction of verbal 

Summary 
 
Known that the verbal name in Arabic is a universal means of transmission in 

nominal form of syntactic and lexical aspects of verbal action. In modern Arabic 
various forms of the verb can be replaced by the verbal name in absolute verbal 
meanings and thereof the effect is transmitted through the verbal name and the 
subject of the action - beyond its name in the genitive case, the object of the action - 
either in the accusative or the genitive with a preposition run by a verb. 

 
Rəyçi:                  K.Məmmədova 
                   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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 ÜLVİYYƏ  HACIYEVA  
ADPU 

 
AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ ATALAR SÖZLƏRİNİN 

FRAZEOLOGİYA DAXİLİNDƏ TƏDQİQATI 
 

Açar sözlər: Frazeologiya, atalar sözləri, idiomlar, ədəbi sitatlar, tədqiqat. 
Key words: Phraseology, proverbs, idioms, literary quotation, investigation. 
Ключевые слово: Фразеология, пословицы, идиомы, литературные цитаты, 
исследования. 

 
Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə frazeologiya dil haqqında elmin sahələrindən 

biri olub özünün hərtərəfli inkişaf mərhələsini keçir. Frazeologiyanın yaxın dövrlər-
də elmi fənn kimi yaranmasına və dilçiliyin nisbətən gənc bölməsi olmasına baxma-
yaraq, onun tədqiqatı uzun illər alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Dilçilikdə frazeologiya iki hissəyə bölünür: 1) ümumi frazeologiya; 2) xüsusi 
frazeologiya. 

Ümumi frazeologiyada bir sıra inkişaf etmiş dillərin frazeoloji materialının 
ümumi məsələləri müəyyənləşdirilir. Xüsusi frazeologiyada isə hər bir konkret dilin 
faktları əsasında həmin dilin frazeolji sistemi struktur cəhətdən təsvir edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Avropa və Amerika dilçilik ədəbiyyatında fra-
zeologiya nəzəriyyəsinə həsr olunmuş heç bir xüsusi tədqiqat əsərinə rast gəlmək 
olmur. Buna baxmayaraq külli miqdarda olan lüğətlərdən, məlumat kitabçalarından 
frazeologiyaya aid istənilən qədər materiallar toplamaq mümkündür. 

Ancaq rus-sovet dilçiliyində frazeologiya çox geniş şəkildə öyrənilmiş, onun 
nəzəri əsasları müəyyənləşdirilmiş və dilçiliyin müstəqil bir sahəsi səvisyyəsinə qal-
dırılmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində frazeologiya məsələləri ilə ilk dəfə ətraflı şəkildə 
Ş.Balli məşğul olmuşdur. O, bu sahənin banisi hesab olunur. Ş.Balli dilçilik tarixin-
də birinci olaraq frazeologiyanı leksikologiyanın müstəqil şöbəsi kimi müəyyənləş-
dirmişdir. O, nitqdə iki növ söz birləşməsi olduğunu müşahidə etmiş, bunlardan sa-
bit birləşmələrinin sirli xarakteri onun xüsusi olaraq maraqlandırmışdır. Ş.Balli bu 
növ birləşmələri frazeoloji qrup adlandıraraq onları sinxronik planda şərh etməyə 
çalışmışdır.O, qeyd edir ki, “Bir sıra sözlər başqa sözlərə nisbətən bir-biri ilə daha 
sıx bağlılığa meyl edirlər... Dildə sabirləşən birləşmər “frazeoloji ifadə” adlanır. Biz 
bunlardan nisbi müstəqilliyini saxlayan sözlərin iştirakı ilə düzələnləri “frazeoloji 
qrup”, elementləri tamamilə bir-biri ilə əlaqədar olanları “frazeolji birləşmə” adlan-
dırırıq” [1, 80]. 

Rus dilçilərindən A.Bulaxovski frazeologiyaya hazır şəkildə sitat materialı ki-
mi baxaraq, ümumiyyətlə, fikir mübadiləsi zamanı istifadə edilən sabit söz birləş-
mələrinin hamısını frazeologiyanın tədqiqat obyekti hesab edib, ona belə tərif ver-
mişdir: “Frazeologiya, adətən, dildə məna cəhətdən parçalanmayan, lakin işlək sitat 
materialı kimi möhkəmlənən atalar sözü, məsəllər, “yazıçıların qanadlı sözləri” 
şəklinə düşmüş ifadələr və buna görə də müəyyən bütövlük təşkil edən söz birləş-
mələridir” [2, 33].  
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Frezologiyanın leksikologiya çərçivəsindən çıxıb tam müstəqil şöbə kimi for-
malaşmasında akademik V.V.Vinoqradovun xidmətləri çox böyükdür. O, rus dilinin 
materialı əsasında frazeoloji vahidləri “frazeoloji birləşmələr”, “frazeoloji birliklər”, 
“frazeoloji vahidlər” adı ilə üç semantik qrupa bölür, bunların hər birinin özünə-
məxsus əlamətini göstərir [3, 22]. O, frazeoloji birliklərdən bəhs edərkən yazir ki, 
bunların ümumi mənası ilə komponentlərinin mənası arasında heç bir yaxınlıq, əla-
qə, hətta potensial əlaqə belə yoxdur. 

N.Amasova yazır ki, V.Vinoqradovun frazeologiya ilə əlaqədar olan məqalə-
lərində frazeologiyanın bir sıra ümumi məsələləri, o cümlədən frazeoloji vahidin 
daxilən ayrılıqda formalaşması problemi, frazeoloji vahidlərin tərkib hissələrinin 
müxtəlif tiplərinin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər nəzərə alınmışdır. Daha 
sonra, o, qeyd edir ki, V.Vinoqradovun “frazeoloji birləşmələrinin mənası onun 
komponentlərinin mənasl ilə bağlı deyildir” fikri inandırıcı deyil [4, 8]. 

Əgər biz nitq prosesində frazeoloji vahidin mənasını başa düşürüksə, deməli, 
burada həlledici onun komponentlərinin mənası ilə əlaqədar olaraq dərk edilməsi 
deyil, konteksdən və situasiyadan irəli gələn cəhətdir. 

Frazeologiyanın mübahisəli məsələlərindən biri onun tədqiqat obyekti dairəsi-
nin dəqiqləşdirilməsidir. Frazeologiyanın obyektinə nələr daxildir? Bu suala dilçilər 
müxtəlif cavablar verirlər. Bunlardan diqqəti daha çox cəlb edən rus dilçisi 
S.Ojeqovun fikridir. O, frazeologiyanı iki mənada a) geniş və b) dar mənada təsəv-
vür edir. Ojeqova görə “geniş” mənada frazeologiya dedikdə, buraya hər cür sabit 
birləşmələr, atalar sözləri, məsəllər, idiomlar, ibarələr, hikmətli sözlər və s. daxildir. 
Lakin “dar” mənada frazeologiyaya isə ancaq sözün ekvivalenti olan frazeoloji 
vahidlərin məcmusu daxildir. O, hikmətli sözləri və zərb məsəlləri, nağıl formala-
rını, aforizmləri, ədəbi sitatları və s. frazeoloji vahidlərin növü kimi götürərək gös-
tərirdi ki, onlar öz elementlərinə parçalandıqdan və janr əlaməti strukturunu dağıt-
dıqdan sonra dilin frazeoloji sisteminin sərvətinə çevrilir [5, 38-40]. 

Frazeologiya problemi Azərbaycan dilçiliyində də tədqiqatçıların diqqətini 
cəlb etmişdir. Bu sahənin tədqiqində S.Cəfərovun, S.Murtuzayevin, A.Qurbanovun, 
M.Paşayevin, H.Bayramovun və s. zəhmətini qeyd etməyi vacib hesab edirik. Azər-
baycan dilçiliyində S.Cəfərov, S.Murtuzayev, M.Adilov, Ə.Dəmiçizadə və bir çox 
başqaları frazeologiyanı “geniş” mənada qəbul edirlər. 

S.Cəfərov atalar sözlərini, idiomatik ifadələri, zərb məsəlləri, hikmətli sözləri 
də buraya daxil edir [6, 95-125]. 

A.Qurbanov da frazeologiyanı “geniş” mənada qəbul edərək, onun frazeoloji 
söz birləşməsi və frazeoloji ifadə və ibarələr şəklində öyrənilməsini təklif edir. O, 
yazır: “Frazeoloji vahidlərin sırasına atalar sözü, məsəllər, aforizmlər, həmçinin bə-
zi rəvayətlər, ifadələr, sitat və klişe adlanan ifadələr və s. daxildir [7, 33].    

M.Tağıyev frazeologiyanın tədqiqat obyektinə “dar” mənada yanaşaraq, fra-
zeologiyanı geniş mənada tutanlarla razılaşmır. O, yazır ki, müasir filologiyada elə 
vəziyyət yaranmışdır ki, bunun nəticəsində frazeologiya anlayışı hədsiz dərəcədə 
genişləndirilir, buraya sözlər, idiomlar və tərkibi terminlər, sabir sintaktik konstruk-
siyaların bütün növləri, atalar sözləri, məsəllər, hikmətli sözlər, çoxlu miqdarda şi-
fahi və yazılı nitqdə yazılı sitatlar daxil edilir. Frazeologiyanın obyektindən bəhs 
edərək yazır: “Dilçiliyin sahələrindən biri olmaq etibarilə frazeologiyanın vəzifəsi 
yalnız dil struktutuna aid olan söz birləşmələrini tədqiq etməkdir [8, 5-6]. 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 51

Azərbaycan dilçiliyində H.Bayramov frazeologiya anlayışını “dar” mənada gös-
tərsə də atalar sözləri və zərbi-məsəlləri frazeologiyanı zənginləşdirən mənbələrdən biri 
hesab etmiş və onları frazeoloji cümlə kimi araşdırmışdır. O, frazeoloji vahidə bu tərifi 
verir: “Fikrin ifadəsində nitqin bilavasitə tərkib hissəsini təşkil edən iki və daha çox 
tammənalı sözün tarixən birləşməsindən ibarət olan, komponentləri sintaktik və seman-
tik cəhətdən parçalanmayan, quruluşca sərbəst söz birləşməsinə və ya cümləyə oxşa-
yan, mənaca isə söz birləşməsinə və cümləyə ekvivalent olan, dildə hazır şəkildə möv-
cud olub ənənəyə görə ya bir formada, ya da qrammatik cəhətdən dəyişdirilərək işlədi-
lən konstruksiyalara frazeoloji vahid deyilir”  [9, 17-34]. 

Bizim əsas məqsədimiz frazeoloji vahidləri ümumilikdə deyil, frazeologiya-
nın tərkibində işlədilən atalar sözlərini tədqiq etmək olduğundan əsasən diqqəti ata-
lar sözlərinə yönəltməyə və atalar sözləri, zərb məsəllər, aforizmlər, idiomlar və s. 
bəhs etməyi daha məqsədəuyğun hesab edirik. 

Azərbaycan dili frazeologiyasını tədqiq edən H.Bayramov qeyd edir ki, atalar 
sözü və məsəllər şihafi xalq ədəbiyyatının qədim janrlarındandır. Azərbaycan atalar 
sözü və məsəllərin leksik tərkibi, əsasən, daimidir, dəyişməzdir. Məsələn, “Saman 
sənin deyil, samanlıq ki, sənindir”, “Qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit”. 

Lakin atalar sözü və məsəllərin bir qisminin komponentlərinin sırası və leksik 
tərkibi fərqli şəkildə də işlədilir. Məsələn, “Ara xəlvət, tülkü bəy”, “Kabab iyinə 
gəlmişdi, gördü eşşək dağlayırlar”. 

Bu kimi fərqlər atalar sözü və məsəllərin predikativ söz birləşməsi səciyyəsi 
daşımasından irəli gəlir. Belə folklor materiallarının bir qisminin komponentlərinin 
sinonimləri və ya başqa sözlərlə əvəz edilməsi geniş xalq yaradıclığı səciyyəsi 
daşıdığından bir tərəfdən bunlarda ifadə edilən fikrin məzmunca dəyişdirilməsi, di-
gər tərəfdən isə müxtəlif dialekt xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 

Atalar sözü və məsəllərin heç də hamısının komponentlərinin sırası sabit de-
yildir. Eləcə də bunlar leksik tərkibcə, obrazlığa və məcazi məna daşımasına görə 
də ikihəcmli əlamətə malikdir. Bütün bunlara baxmayaraq, atalar sözü və məsəllər 
şifahi xalq ədəbiyyatının tərkib hissəsi olduğundan, əsasən folklorşünaslığın tədqi-
qat obyektidir [9, 37 ]. 

Azərbaycan dili atalar sözü və məsəllərinin bu dilin frazeologiyasına münasi-
bəti üzərində aparılan müşahidələrdən aydın olur ki, atalar sözü aşağıdakı hallarda 
işlədilir: 

1. Bunlar dildə yalnız atalar sözü və məsəllər kimi mövcuddur. Bu vəziyyətdə 
atalar sözü və məsəllər keçmiş nəsillərin yadigarı, insanların müxtəlif dövrlərdə, 
müxtəlif şərait, vəziyyət, çoxcəhətli əlaqə və münasibətləri ilə bağlı olaraq onların 
həyat təcrübəsinin yığcam, bir sıra hallarda lakonik, obrazlı ifadəsi kimi özünü gös-
tərir. Bu halda atalar sözü və məsəllərin frazeoloji vahidlərlə əlaqəsi yoxdur. 

2. Atalar sözü və məsəllər müəllifin nitqi ilə yanaşı işlədilir. Atalar sözü və 
məsəllər məhz ona görə yaranır və yayılır ki, geniş xalq kütləsi öz ünsiyyət əlaqə-
sində bunlardan istifadə etsin. Əgər qarşıda belə bir məqsəd olmasaydı, bunlar şifa-
hi xalq yaradıcılığının bir qolu kimi yaşamaz, aradan çıxardı. Məhz buna görə də, 
atalar sözü və məsəllər müəllifin nitqi ilə yanaşı işlədilərək məzmunca onunla ümu-
mi planda əlaqələndirilir. Müəllif bunları daha inandırıcı, əsaslandırıcı, istinaedici 
mənbə kimi öz nitqinə daxil edir. 
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İngilis dilinin frazeoloji tərkibi özünün məzmunu və statistik çalarlarına görə 
çox rəngarəngdir. Frazeologiya xalqın yumorunu, onun mənəvi idealını və ictimal 
təcrübəsini saflaşdıraraq müxtəlif dövrlərin izlərini əks etdirir. Frazeologiya həm 
danışıq dilinin, həm də ədəbi dilin funksional üslublarına xas olan saysız ifadə və 
birləşmələrini özündə birləşdirir.Dilin inkişaf səviyyəsi bir qayda olaraq, həm də 
frazeologiyanın zənginlik dərəcəsini müəyyənləşdirir. İngilis dilində də bunun şahi-
di ola bilərik. 

Frazeologiyanın əsasını atalar sözləri, məsəllər, professional ifadələr, aforizm-
lər, məcazlar, obrazlı ifadələr təşkil edir.  

Atalar sözləri mübahisəli məsələlərdən olub dilçilik ədəbiyyatında o qədər də 
geniş işıqlandırılmayıb. Bununla belə, atalar sözü dilçilər üçün böyük maraq kəsb 
edir. Belə ki, leksika, qrammatika, fonetika, dil tarixi sahələrində bir sıra xarakterik 
dil hadisələrini, atalar sözlərinin materialı əsasında izah etmək olar.  

Atalar sözlərinin öyrənilməsinin nəzəri marağı ilə yanaşı, həm də praktik əhə-
miyyəti var. Atalar sözləri dilin bütün aspektləri üzrə bütün praktik sahələrdə istifa-
də oluna bilər. Atalar sözləri həm də xalqın məişətini, onun milli xüsusiyyətlərini, 
həmçinin də dilin xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Atalar sözləri  və məsəllər frazeologizmlərin xüsusi bir növü olub, frazeoloji 
materialdaır. Başqa frazeoloji birləşmələrdən atalar sözlərinin fərqi budur ki, bunlar 
cümləyə onun bir üzvü kimi daxil olan birləşmələr olmayıb, sadə və ya mürəkkəb 
ola bilən bütöv bir cümlədir. 

Frazeologizm kimi atalar sözləri və məsəllər özlərinin sabit xarakteri ilə fərq-
lənir. Uzaq keçmişdə yaranmış atalar sözləri, əksər hallarda qədim dövrdə daşıdıq-
ları mənada işlənirlər. Dildən-dilə, nəsildən-nəsilə keçə-keçə onlar sözlərdəki sər-
bəst əlaqəni itirmiş, qeyri-sərbəst, bölünməz olmuş, uzun müddət dildə özlərinin se-
mantik xüsusiyyətlərini saxlayaraq qalmışlar. 

Atalar sözlərinin sabitliyini ilk növbədə onların semantik xüsusiyyətləri sübut 
edir. Müəyyən tarixi dövrdə yaranmış və yüzilliklər boyunca dəyişməz qalaraq ata-
lar sözləri öz mənası ilə xalqın uzaq tarixi keçmişinin ən müxtəlif sahələrini əks 
etdirir. Məsələn, “A cheerful wife is the joy of life” (Şən arvad həyatın yaraşığıdır), 
“Truth will conquer” (Haqq yerini tapar), Wash your dirty linen at home” (Evin 
sirrini çölə vermə). 

İngilis dilində atalar sözləri ilə yanaşı idiomlar da tədqiq olunur. Bu zaman 
onların oxşar və fərqli cəhətləri nəzərə çarpır. İdiom özünəməxsus mənası ilə frəqlə-
nən frazeoloji vahiddir. İdioma daxil olan ayrı-ayrı sözlərin köməkliyi ilə onun mə-
nasını anlamaq çətindir. 

Atalar sözləri və məsəllərin bir qrupu, aforizmlər, qanadlı sözlər və sitatlar 
frazeoloji ibarələr sinfinə daxil edilir. Bu vahidlərin əsas əlamətdar xüsusiyyəti on-
ların cümlə şəklində qurulması, hansısa başqa bir cümlənin deyil, bütövlükdə mət-
nin və ya mətn parçasının daxilində obrazlılığı və emosionallıq  çalarını artırmaq 
üçün işlədilməsi ilə bağlıdır. Nümunədəki, atalar sözləri cümlə üzvü ola bilmir, 
ayrıca tam cümlə kimi mətnin təşkilində iştirak edir: Many hands make light work – 
El gücü-sel gücü, No fence against a fail – Olacağa çarə yoxdur, Wealth is nothing 
without health – Neynərəm qızıl teşti ki, içinə qan qusum. 

Atalar sözləri şifahi olaraq nəsildən-nəsilə keçərək, hələ yazı meydana gəlmə-
mişdən belə xalq müdrikliyinin göstəricisi olmuşlar. Bundan başqa ingilis monastır-
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ları çox böyük maraqla latın və yunan yazıçılarının əsərlərini toplayıb öyrənirdirlər 
və xarici mənşəli atalar sözü və məsəllər ingilis dilinə tərcümə edilərək, milli 
əsərlərin çap olunduğu kitabların səhifələrində meydana çıxırdı. 

Atalar sözlərindən saysız idiomlar, frazeoloji birləşmələr əmələ gəlimişdir və 
müasir dövrdə onlar atalar sözlərindən kənarda işlədilmir. Eyni zamanda, bu fakt 
həm də atalar sözlərinin dilin frazeoloji fondunun zənginləşməsində mühüm rol oy-
nadığını sübut edir. Atalar sözləri bir tərəfdən frazeologiyanın bir qolu olaraq, onun 
tədqiqat obyektinə daxil olur, digər tərəfdən isə bir çox sabit söz birləşmələri atalar 
sözləri tərkibindən ayrılaraq sərbəst işlənilib dilin frazeoloji tərkibini zənginləşdirir. 

Dil hadisəsi olan atalar sözləri frazeolji tərkibə daxildir və xüsusi qrupda 
tədqiq olunur. Atalar sözləri eyni zamanda müxtəlif nöqteyi-nəzərdən həm dilçinin, 
həm də ədəbiyyatşünasın tədqiqat obyekti ola bilər. Belə ki, atalar sözlərinin eyni 
zamanda həm folkloristika, həm dilçilik, həm də stilistika nöqteyi-nəzərindən tədqiq 
olunması atalar sözləri haqqında təsəvvürləri genişləndirir və onların spesifik xüsu-
siyyətlərinin açılmasına təkan verir. 

Sonralar atalar sözlərinin işlədilməsinin yüksək cəmiyyətdə pis tərbiyənin əla-
məti hesab edilməsi ilə  əlaqədar, onlara maraq azalmış və atalar sözləri yaxşı tərbi-
yə olunmuş və təhsil almış adamların nitqində öz yerini tapmamışdır. 

İndiki dövrdə ingilis-amerikan ədəbiyyatında atalar sözlərinə xüsusi olaraq 
həsr edilmiş işlər çox azdır: alimlərin atalar sözlərinə dair fikirlərinə yalnız idio-
matik lüğətlərin və ya atalar sözləri məcmuələrinin giriş hissələrində rast gəlmək 
mümkündür. A.S.Hornbi yazır: “Atalar sözləri fikir və hisslərini öz sözləri ilə ifadə 
edə bilməyib, atalar sözlərindən istifadə etməyə məcbur qalan ağılsız adamlar tə-
rəfindən işlədilən ifadələrdir” [10, 134]. 

Atalar sözləri şablon, çeynənmiş frazalar, öz fikirlərini aydın, dəqiq və səmi-
mi ifadə etmək istəyən adamlar üçün qaçılması zəruri olan ifadələrdir. 

Çox tez-tez atalar sözlərinə idiomlar məcmuəsində rast gəlmək olar. Bu fakt 
qeyd olunduğu kimi, xarici tədqiqatçılar tərəfindən “idiom” termininin geniş şərh 
olunması ilə bağlıdır. Belə məcmuələrdən birində aşağıdakı tərifə rast gəlmək olar: 
“İdiom məlum atalar sözü olub, özündə nəsihət, ibrət əks etdirir və standart formada 
şəxsdə və zamanda minimal dəyişikliklə ifadə olunur”.  

Atalar sözləri və idiom bir-birindən asılı olmayan, hərəsinin öz tərifi, xarakte-
rik əlamətləri və bütün frazeoloji vahidlərə xas xuüxuxiyyətləri olan frazeoloji qru-
pun vahidləridir. Atalar sözü və idiom eyniləşdirilməmişdir, belə ki, onlar dilin fra-
zeoloji tərkibinin ayrı-ayrı qruplarını təşkil edirlər, idiom nominativ vahid olduğu 
halda, atalar sözləri kommunikativ frazeoloji vahiddir. 

Maraqlıdır ki, idiomların çoxu etimoloji cəhətdən bu və ya digər atalar sözü 
ilə bağlıdır, daha doğrusu, hər bir dildə atalar sözləri və məsəllərdən törənmiş nə-
zərə çarpacaq sayda idiomlar mövcuddur. 

F.Vizitelli idiomun tərifini verərkən onun mənasının, komponentlərinin mə-
nalarına əsasən müəyyən edilməsini qeyri-mümkün hesab edir [11, 67]. Lakin bir 
çox atalar sözlərini nəzərdən keçirərkən onun mənasının elə komponentlərinin mə-
nasından alındığını görə bilərik: All that glitters is not gold – Hər parıldayan qızıl 
deyil. 
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Məlum olur ki, verilən bu atalar sözlərinin mənası onu təşkil edən sözlərin 
mənasından alınır. Buna görə də atalar sözlərinin böyük qismi F.Vizitellinin idioma 
verdiyi tərifə uyğun gəlmir. 

Başqa dildə danışan şəxsə atalar sözünün həqiqi mənası ilə onu təşkil edən 
sözlərin mənaları arasında hər hansı bir əlaqənin olduğunu təsəvvür etmək çətin 
olur. Məsələn, Back may trust, but belly won’t və ya Dəlidən doğru xəbər.  

Göründüyü kimi, atalar sözlərinin elə bir hissəsi vardır ki, onların mənasını 
onu təşkil edən komponentlərin mənasından başa düşmək olmur.   

Bizim üçün öz əlamətlərinə görə idiomlara uyğun gələn atalar sözlərini gös-
tərmək mühümdür. İdioma əks olan atlar sözünün mənası bir qayda olaraq, onu təş-
kil edən sözlərin mənasından asanlıaqla başa düşülür. Lakin bəzi hallarda, xüsusilə 
də atalar sözü hər hansı tarixi faktla, qədim rəvayət və təmsillərlə bağlı olanda və 
yaxud müasir dövrdə unudulubsa, onun mənasını anlamaq da çətindir.  

Atalar sözü dildə hazır yaradıcılıq materialı kimi istifadə olunur, bununla da, 
o, söz birləşməsi ilə oxşardır. Söz birləşməsi də əksər hallarda cümlə üçün hazır 
material olur. Atalar sözü həmişə bitmiş bir cümlədir və ona görə də tam, bütöv si-
tuasiyalar yaradılmasında işlədilir. Çox nadir hallarda atalar sözü ayrı bir cümlə üz-
vü olur.  

Məhz buna görə də atalar sözü dildə hazır yaradıcılıq materialı kimi istifadə 
olunur, onlara tez-tez iri lüğətlərdə idiomatik ifadələr sırasında, həm də lüğət adla-
nan xüsusi atalar sözləri məcmuəsində rast gəlinir.   

Bir qayda olaraq birbaşa atalar sözlərinə həsr edilmiş az sayda məqalələr ata-
lar sözləri məcmuələrinin ön sözüdür. Bu baxımdan ədəbi xüsusiyyətlərdən daha 
çox, atalar sözlərinin linqvistik xüsusiyyətlərinə, həmçinin onların mənşəyinə həsr 
edilmiş D. İsraelinin yazdığı məqalə istisna təşkil edir. O, atalar sözlərinə hər hansı 
bir tərif verməyin əleyhinə çıxır, belə ki, o deyir: “Atalar sözləri xaraktercə müxtəlif 
olduğundan, onlar haqqında dəqiq tərif verilməsi istisna edilir” [12, 115].  

Lakin buna baxmayaraq atalar sözlərinin tərifini vermək və ya onların xarak-
terik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün cəhdlər edilmişdir. V.Harlit yazır: 
“... o, müəyyən dərəcədə qısa, sözsüz aydın, qədim mənşəli, kifayət qədər həqiqi və 
nəzərə çarpacaq dərəcədə ümumxalq olmalıdır” [13, 7]. 

Şübhəsiz ki, atalar sözlərinin böyük qismi hamıya məlum, aydın bir həqiqiliyi 
əks etdirir. Məsələn, A friend in need is a friend indeed – Dost dar gündə tanınar, 
East or West, home is best – Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı və s. bu kimi 
atalar sözlərinin doğruluğuna heç bir şübhə yoxdur. 

Lakin başqa növ atalar sözləri də var ki, bunların həqiqiliyi mübahisə doğurur. 
Məsələn, Charity begins at home – Qarın qardaşdan irəlidir, Better to reign in hell, than 
serve in heaven – Cənnətdə qul olmaqdansa, cəhənnəmdə ağalıq etmək yaxşıdır. 

Misallardan görünür ki, bəzi atalar sözləri bir qrup adamlar üçün həqiqi ola 
bildiyi halda, digər qrup üçün tam qəbul edilməzdir. Beləkilə, atalar sözündə əks 
olunan həqiqilik əxlaqi nöqteyi-nəzərdən adamlar tərəfindən müxtəlif cür qəbul 
edilə bilər. Deməli, atalar sözlərində olunan əxlaq, öyüd-nəsihət nisbidir. Eyni bir 
atalar sözü bir dövr üçün həqiqi olduğu halda, başqa bir dövr üçün köhnəlmiş ola 
bilər. 

Bir çox atalar sözlərini nəzərdən keçirərək bu mövqeyin düzgünlüyünə əmin 
olmaq mümkündür. Hər bir atalar sözü bəşəriyyətin təcrübəsinin yekunu, nəticəsi-
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dir. Atalar sözü bəşəriyyətə qədim dövrlərdən məlum olan xəbərləri çatdıraraq öyrə-
dir. Özündə hər hansı bir nəsihət əks etdirməyən atalar sözünü təsəvvür etmək çə-
tindir. Atalar sözü bütün hallarda yalnız nəsihət xarakterli olanda deyil, həm də 
ümumi həqiqiliyi əks etdirəndə nə isə öyrədir. Atalar sözləri və məsəllərin yaran-
ması, yayılması və işlənməsi prosesi bu gün də davam edir. Bir sıra alim, yazıçı, 
politoloq və müdrik insanlara məxsus cümlələr, ifadələr indi də atalar sözlərinə çev-
rilərək xalq arasında işlənməkdədir. 
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У.Гаджиева 

Исследование пословиц внутри фразеологических сочетании  
в азербайджанском и английском языках 

Резюме 
 

Статья посвящена исследованию пословиц внутри фразеологических со-
четании в азербайджанском и английском языках. Во время исследования выяв-
лено, что в обеих языков, пословицы имеют очень богатую историю и в бо-
льшинстве случаях со своей правдивостью послужили развитию культурно-ис-
торического наследия. В статье также подвергается исследованию и классифи-
цируется схожие и различительные черты между всех пословиц и идиомов, ха-
рактеризуется и разбирается работы азербайджанских и мировых языковедов.   
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U. Hajiyeva 
The Investigation of Proverbs within the Phraseology in the 

Azerbaijan and English Languages 
Summary 

 
The article was devoted to the investigation of proverbs within the phraseolo-

gy in the Azerbaijan and English languages. While investigating the problem the 
historical value of proverbs, the reflection of truth in them, their contribution to the 
development of the historical heritage were elucidated. The classifications and 
investigations of Azerbaijan linguists and the linguists from all over the world were 
also represented in the article. Almost all the similar and distinct features between 
proverbs and idioms were analyzed. 

 
Rəyçi:            Balaxan Hüseynov 
                filologiya elmləri doktoru,  professor 
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DIFFERENCES IN TRANSLATION OF ENGLISH IDIOMS 

 
Açar sözlər: frazeoloji vahidlər, söz birləşmələri, tərcümə etmək, dəqiq məna, ata-
lar sözləri, idiomlar, spesifik cəhətlər,tarix, mənşə. 
Key words: phraseological units, word combinations, to translate, exact meaning, 
proverbs, idioms, phrase, specific features, history, source. 
Ключевые слова: фразеологические единицы, переводить, точное значение, 
пословицы, идиомы,  специфические свойства языка,  происхождения, исто-
рия.  

 
Idioms are frequently used in language. As the carrier of language, they show 

the beautiful and attractive aspects of a language, but it is not easy to have a good 
command of them.   It is difficult to give a unique definition to “idiom”, because 
they are so varied that most definitions are dissatisfactory. As an essential part of 
language, many scholars have defined “idiom” in different dictionaries. Oxford dic-
tionary gives such a definition： Phrase or sentence whose meaning is not clear 
from the meaning of its individual words and which must be learnt as a whole unit. 
Idioms, on a broad sense, include set phrases, colloquialisms, proverbs and slang 
expressions, etc. The following will list four main forms to expound: 

Idiomatic Expressions 
Idioms have long played an important role in the English language. In fact, 

the use of idioms is so widespread that understanding these expressions is essential 
to successful communication, whether in listening, speaking, reading or writing. We 
may learn grammar, acquire adequate vocabulary, but without a working knowledge 
of such idioms as above all, to get along, on the whole, to look up, and so on, even 
the best speech will remain awkward and ordinary. 

An idiom is an expression with the following features: 
1. It is fixed and recognized by native speakers. You cannot make up your 

own! 
2. It uses language in a non-literal – metaphorical way. 
Why are metaphors and idioms so important?  Firstly, they are important be-

cause they are very common. All native speaker`s English is idiomatic. Every news-
paper is full of metaphorical language. You cannot avoid it or leave it till later.  

Can you translate idioms? The simplest answer to this question is NO. Never 
translate an idiom word for word. You must translate the whole expression. One of 
these reasons idiomatic language is difficult to translate is because it is the area of 
language closest to culture.   

I`m up to my eyes in work at the moment- to be busy 
I was over the moon when I heard she had twins! – extremely happy about 

something 
Set phrases constitute a large part of English idioms. Their internal structures 

are comparatively tight. Any element in a set phrase is not supposed to be changed 
because the replacement of one element by another will affect the meaning of the 
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whole. Also, the meaning of the whole unit is not the sum of the meaning of its 
components, but may be perceived through the metaphoric meaning of the whole 
unit. Besides, they are marked by a high degree of stability of the lexical compo-
nents. For instance, “to Dutch” does not mean “to go to Holland”, but it means “to 
share expenses”; “a cat-and—dog” means” “to quarrel frequently”, and it has not-
hing to do with the life of the cat and the dog. 

Idioms with colloquial colorings are called colloquialisms, which are quite 
popular and easy to understand. Generally speaking, most idioms are colloquialis-
ms, and are usually used in informal language. For instance, “can of worms” has the 
meaning of “a complex problem, or complicated situation”; “to make waves” means 
“create a disturbance, a sensation”; “to get off with” means “to start a relationship 
with；“to serve someone right” means “to be a good punishment for someone”; 
“tongue — in — cheek” means “not serious”, as in “I really don’t mean to tease 
Sophia. 1 was just making a tongue-in — cheek remark when I said that it was too 
elaborate for a girl of her young, tender age.” 

Different language mirrors different cultural information while “a nation’s 
cultural features and its national psychology, aesthetic perspectives and values are 
certainly reflected in its language. The national cultural features of a language refer 
to not only the connotations of ‘culture’ but also the extension of the concept of 
‘culture’一 the nation’s history, geographical conditions, economy, social system, 
religion and customs reflected and recorded in its language” .Therefore, a nation’s 
cultural elements can be definitely found in idioms since idioms are of great impor-
tance in a language. The following aspects are some of the cultural differences bet-
ween English and  other countries idioms. 

1 Differences of geographical conditions 
Geographical environment plays an important role in shaping one nation’s 

culture and human beings have no choices to change the geographical conditions. 
Geographic characteristics not only influence the material life of a nation but also 
the culture and language. 

Britain is an island country located in west Europe, which does not share land 
border with any other countries except the Republic of Ireland, with Atlantic Ocean 
to the west and north, the English Channel to the south and the North Sea to the 
east. The special location of Britain poses a great impact on the formation of 
idioms, which the ones relating to navigation and fishing account for a large 
proportion. 

e.g.  (1) tower one’s sail：be willing to be inferior to:  (2)plain sailing：a 
course of action that is free from difficulties:  (3)a big fish：an important and in-
fluential person: (4)a fresh fish：a new prisoner 

 On the other hand, Azerbaijan, since time immemorial, has been a  continen-
tal country, and the most part of Azerbaijan are inland place where people cannot li-
ve without earth, only with seas to its east coast. So Azerbaijanian  culture is chiefly 
based on agriculture, which means that we belong to agrarian society that places 
agricultural production at the top of the national agenda, regarding industry and 
commerce as the non-essentials. During the long farming culture, the Azerbaijanian 
language has accumulated large numbers of farmers’ idioms which derived from 
agriculture production. 
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Different geographical conditions cause different living environment. Azer-
baijan is rich in mountain and forest, so bamboo is wide grown there. In Azerbaijan 
people say  (spring up like bamboo shoot after a spring rain), but in English, people 
often say “spring up like mushrooms” to express the same meaning.  The reason of 
the difference is British people are much familiar with mushroom instead of bam-
boo. And that is because it often rains in England and the wet condition is suitable 
for the growth of mushrooms. Also English people say “save money for  a rainy 
day” (a time of need; especially, a time when you really need money)- but in Azer-
baijan we say that “qara gün üçün pul yığmaq; qənaət etmək”. For example: I’m not 
going to spend the money I’ve got. I’m going to save it for a rainy day. And another 
example  “be like two peas in a pod” (closely similar;  almost exactly alike ) - iki al-
ma kimi bir-birinə oxşamaq; çox oxşar olmaq. They’ve got two sons and they look 
just the same. They’re like two peas in a pod. 

It is easy to find the influence of geographic conditions in language, which 
reflects on the pronunciation, vocabulary, grammar and so on. It has all important 
function on playing up the nation’s language and culture when we want to translate 
the sense of reality in those geographic characteristics. 

2 Differences of customs 
One nation’s custom is formed through a long history and firmly rooted in 

people’s mind. In different countries and nations customs drastically differ in vario-
us aspects. Due to that, a lot of idioms turn out with varied dresses. Certain general 
knowledge of the customs of the original culture will be good for our translation un-
dertaking. 

 Take food habit for example, cake has been a common food in English for a 
long history, so it is understandable that they use “a piece of cake” denoting an easy 
— done task. However, in Azerbaijan cake (shakarbura) cannot be seen until the 
last one hundred years. When we don `t see  anybody or along time we say 
“Haralardasan, lap şekerburaya dönübsen”. So it is impossible for the same idiom to 
appear in Azerbaijanis. Another example is related to the habitual way of working 
in the field. Azerbaijanis people were habituated to use the bull to plough the field 
before modernized agriculture was developed, while English did with a horse. 
Consequently, ``as strong as a bull”to describe someone with great strength while 
English do “as strong as a horse” in alternation.  

  Due to different living customs, different nations have distinctive cultural 
differences in the concept of value and aesthetic criteria. For instance, in Azer-
baijan, the world “old” is the honorific title to the experienced. For long history, 
family always plays an important and stable part in our life. Whether the old is in 
family or in society, they are always revered and respected. In Azerbaijan culture, 
“agsaqqal” was the symbol of wisdom. So it is not surprising that in t Azerbaijan 
here exist such idioms as But American culture, “old” means the end of youth, the 
decline of vigor. Therefore, most Americans mentally resist the idea of becoming 
old and try to remain young. And the idiomatic expression such as “you don’t look 
your age” is welcomed in western society. 

“The living custom is the way of life for people living in a special region, inc-
luding a variety of things that related to all aspects of social life. It is restricted to 
the nation’s politics, economy, religion, literature and arts and which in rum affect 
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it. Language, as a special part of the nation’s culture, definitely reflects the living 
customs of the nation, and idioms are even greatly related to the living customs. ” 

3 Differences of religions 
“Religion is all important part of culture and has greatly influenced all the hu-

man languages and imposed great impact on all aspect of our society. Numerous 
idioms were generated from the fountain of religion. Religion has greatly influenced 
idioms and become a rich source for the generation of idioms. Some differences of 
idioms between Azerbaijanian and English can be traced back to the origin of reli-
gion. They are represented by their different scriptures, and follow a certain kind of 
doctrine and thinking pattern. The following part is to explain the influence of reli-
gions on idioms. 

Religion has played an important role in western society especially before 
capitalization. The majority of the western people believe in Christianity and regard 
the Bible as one of the most important classical works in their life. Countless idioms 
are originated from the Bible, for example, “to put new wine in old bottles” refer-
ring to the unwise act of forcing the extremely conservative person to accept new 
conceptions; “to make one’s hair stand on end” describing thrilling horror caused by 
something, a wolf in sheep’s clothing “qoyun dərisi geymiş canavar”; forbidden 
fruit “haram”; can the leopard change his spots “qozbelə qəbr düzəldər”; a little bird 
(whispered to) me “yerin də qulağı var” etc. 
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Pərvanə  Mövsümova  

İngilis dilindəki idiomların tərcüməsindəki fərqlər 
Xülasə 

 
    Frazeoloji birləşmələr hər bir xalqın milli kaloritini, adət-ənənəsini, dil və 

din sistemindəki özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks etdirir. Onların  
yanlış tərcüməsinin əsas və ilkin səbəblərindən biri onların verilmiş mətndən düz-
gün seçilməməsi, sərbəst söz birləşmələri ilə qarışdırılmasıdır. Digər bir səbəb isə 
tərcüməçinin seçilmiş bu frazeologizmləri yalnış dərk etməsidir ki, bu da çox zaman 
mətnin təhrifinə gətirib çıxarır.  
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Парвана Мовсумова 
Разница в переводе идиомов в Английском языке 

Резюме 
 
Фразеологизмы отражают колорит, традиции, специфические лексико-

грамматические формы языка и языковой системы каждого народа. Первая и 
самая главная причина неправильного перевода фразеологических оборотов 
является ошибочный выбор фразеологизмов в данном тексте и путанее их со 
свободными словосочетаниями. Другой причиной является непонимание 
переводчиком выбранного фразеологического оборота и это часто приводит к 
искажению текста. 

 
Rəyçi:              Mehdi  Rəhimov 
             filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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ИНЭИЛИС ДИЛИНИН АМЕРИКА ВАРИАНТЫНЫН ЙАРАНМАСЫ  
MЯНБЯЛЯРИ 

 
Açar sözlər: dil, alınma sözlər, amerika variantı, колонийа, иммигрантлар 
Key words: language, borrowings, ameriсan variant, colony, immigrants  
Ключевые славa: язык, колония, иммигранты, заимствeнные словa 

 
Инэилислярин Шимали Америкада мяскунлашмасындан яввял бурада йерли 

щиндуларын ики бюйцк дил аиляси – алгонкинляр вя ирокезляр йашайырдылар. Онларын 
цмуми сайы тяхминян 200 миня  чатырды. Онлар эяляъякдя он цч Америка коло-
нийасынын йаранаъаьы яразилярдя мяскунлашмышдылар. 

Мядяни сявиййяляриня эюря онлар палеолит мярщялясиндя идиляр. Овчулуг, ба-
лыгчылыг, якинчилик иля мяшьул олурдулар. Онларын ящлиляшдирдийи йеэаня щейван ит иди. 

Америка Бирляшмиш Штатларынын Атлантик океаны сащилляринин чай, эюл вя кюр-
фязляринин, еляъя дя бир чох штатларынын адлары алгонкин щиндуларынын дилиндядир. 
Мисал цчцн Миссиссиппи (чай вя штат), Иллиноис (чай вя штат), Ъщиъаэо, Милwаeе 
(шящярляр), Массаъщусеттс, Ъоннеътиъут, Wисъонсин, Делаwаре (штатлар), Ман-
щаттан (ада). 

1607-ъи илдя бурада Ъеймзтаун адлы илк бюйцк йашайыш мяскяни йараныр. 
Даща сонра дини бахышларына эюря Британийада излянилян гачгынлар групу Мас-
саъщусетсдя башга бир ири колонийа йаратдылар. Гитянин торпагларыны тядриъян мя-
нимсяйян инэилис колонистляри франсыз вя испан колонистляри иля мцнагишяляря эирир-
диляр. 

Шимали Американын колонийаларында артыг йени Америка миллятинин ясасы 
гойулурду. Британийа асылылыьындан хилас олан он цч Америка колонийасы мцстягил 
Америка Бирляшмиш штатларыны йаратдылар. Америка дювлятинин ясасыны инэилисляр вя 
Ирландийа вя Шотландийадан эялмиш ящали тяшкил едирди. Лакин ейни заманда 
Америка миллятинин йаранмасында ящямиййятли ролу Гярби Авропа, ХЫХ ясрин 
сонундан ися Шярги Авропа юлкяляриндян эялмиш иммигрантлар тяшкил едирдиляр. 
Беляликля, иммиграсийа Америка миллятинин етник формалашмасында ясас 
механизм олду. Бирляшмиш Штатларын бцтцн тарихи бойу мцхтялиф миллятлярдян олан 
эялмяляр юлкя ящалисинин тяркибиня дахил олур, гайнайыб говушурду. Бцтцн бу 
халгларын физики вя мядяни ассимилйасийасы Америка миллятинин йаранмасына ся-
бяб олду. Авропалыларын юлкяйя ахыны, Америка миллятинин консолидасийасы няти-
ъясиндя йерли щиндулар юз торпагларындан сыхышдырылырды. 

Колонийаллашманын икинъи йцзиллийиндя юлкя ящалисинин етник тяркиби артыг 
ъидди дяйишмяйя уьрамышды. 

ХЫХ ясрдя йени дювлятин яразиси даща да эенишлянди. 1819-ъу илдя Флорида-
нын, 1845-ъи илдя Техасын, 1846-1848-ъи ил мцщарибясиндян сонра мексика яразиля-
ринин ишьалы щям юлкянин сийаси сярщядини эенишляндирмиш, щям дя юлкянин ящалиси-
нин сайыны  артырмышды. Артыг ХЫХ ясрин ортасына йахын Атлантик океандан Сакит 
Океан сащилляринядяк бцтцн яразиляр Америка Бирляшмиш штатларына мяхсус иди. 
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Бу дюврдя Америка Бирляшмиш штатлары ящалисинин етник тяркиби ясасян им-
мигратларын етник тяркиби щесабына дяйиширди. 1820-ъи илядяк онларын сайы щаггын-
да дягиг мялумат олмаса да, онларын бюйцк яксяриййятинин инэилисдилли юлкяляр-
дян – Бюйцк Британийа вя Ирландийадан эялдийи мялум иди. Щямин дюврдя башга 
юлкялярдян дя иммиграсийа артмагда иди. 1820-ъи иллярдя ян чох иммигрант 
Франса, Алманийа вя Исвечрядян эялмишди. Скандинавийа юлкяляриндян, еляъя дя, 
о вахтадяк иммигрантларын эялмядийи Италийадан да ахын башламышды. Щятта Чин 
вя Йапонийадан да инсан ахыны башлайырды. 

Иммигрантларын эялиши иля ики ъцр просес баш верирди. Бир тяряфдян онлар юз иъ-
маларыны йаратмаьа мейл едирдиляр. Мясялян, алманларын даща чох мяскун-
лашдыьы яразилярдя алман дили ишляк иди. Бу дилдя гязетляр бурахылыр, мяктябляр 
ачылырды. Щятта айрыъа алман штатынын йарадылмасы щагда сющбятляр эедирди. 

Бцтцн бунлар алманларын, еляъя дя башга миллятляря мяхсус иъмаларын дилля-
ринин горунмасына шяраит йарадыр вя нясилдян нясля бу беля дя давам едирди. 
Башга бир тяряфдян ися ассимилйасийа просеси дя паралел олараг давам едирди. Ас-
симилйасийа просесиндя онлар Америка миллятинин мядяниййят вя мяишятиня юз 
пайларыны верир вя бу ися инэилис дилинин лцьят тяркибиндя юз яксини тапырды. Буна 
эюря дя иммигрант групларыны ирландларын, алманларын вя башга Авропа миллятля-
ринин адиъя милли азлыьы щесаб етмяк олмазды. Бу груплар ютяри характер дашыйырды 
вя юзляринин йаратдыглары цмуми Америка  мядяниййяти вя щяйаты дахилиндя яри-
мяйя мейлли идиляр . 

ХЫХ ясрин 80-ъи илляриндян Америка иммигрантларынын тяркиби сцрятля 
дяйиширди. Яввялляр иммиграсийанын мцшащидя олунмадыьы Ъянуби вя Шярги Авро-
па, Италийа, Австрийа-Маъарыстан, Русийадан иммигрантлар ахыны башламышды. 
Америка ядябиййатында щямин дюврцн эялмялярини «йени» иммигрантлар адланды-
рырлар. 

Беляликля, етник бахымдан рянэарянэ Америка миллятинин инкишафы ейни 
шякилдя ХЫХ вя ХХ ясрлярдя дя давам едирди. Америка милляти илк эцндян мцхтя-
лиф етник компонентлярдян тяшкил олунмушду вя йцз иллярля беля дя давам етмиш-
ди. Бу просесин изляри инэилис дилинин Америка вариантынын йаранмасында юзцнц 
эюстярмишди. 

Вашингтондакы демографик бцронун мялуматларына ясасян Америка еля 
бир «чохмядяниййятли ъямиййятя чеврилир ки, орада инэилис дили ясас йер тутмагла 
бярабяр башга дилляр дя таныныр вя гябул олунур. Лакин Америка Бирляшмиш Штат-
лары чохмиллятли дювлятя чеврилмяди. Айры-айры етник вя ирги елементляр милли бирлик-
лярин йаранмасына сябяб олмады. 

Сон заманларда ися етник груплар ясаслы ассимилйасийайа мяруз галараг, 
диллярини итирмишдир. Онларын милли дилляри инэилис дили иля явяз олунур. иммигрант дил-
ляринин дяйишмяйя мяруз галмасында бир сыра мейлляр айдын эбрцнцр. Имимгрант 
групларындан щеч биринин дили инэилисляшмяк просесиндян кянарда гала билмямиш-
дир. Онларын дилляриня кцтляви шякилдя йени яшйа вя мяфщумлары билдирян инэилис сюз-
ляри дахил олур. Кцтляви информасийа васитяляринин бу просесдя хцсуси ролу олур. 
Мисал цчцн, кинл мцхтялиф етник групларын театрынын мейдандан чыхмасына сябяб 
олмушдур. Яввялляр, мигрант дилляриндя радио програмлары олса да, щазырда бу 
да инэилисдилли радио тяряфиндян сыхышдырылмышдыр. 

Инэилис дилинин тясири алтында иммигрантларын дилляриндя юзцнямяхсус щибрид 
сюзляр формалашмышдыр. Мисал цчцн, инэилис лексемляринин фин дилиня уйьунлашдыьы 
фин иммигрантларынын дилини билдирян Финэилисщ сюзц буна мисалдыр. Бу кими щибрид 
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диллярин адларына нязяр салаг: Финэлисщ (фин иммигрантларынын америкалашмыш дили), 
Спанэлисщ «испандилли ящалинин дили», Тех-Мех (Техасда йашайан мексикалыларын 
дили), wоп (италийан иммигрантларынын дили). 

Инэилис дилинин апарыъы ролуну онун иътимаи-коммуникатив функсийасында 
да эюрмяк олур. Иммигрант дилляриндян фяргли олараг, инэилис дили щямчинин айры-
айры еммигрант груплары арасында цнсиййят васитяси кими чыхыш едир. Мцхтялиф  ет-
ник груплары бирляшдирир. Бу да юз нювбясиндя иммигрант дилляринин тядриъян ис-
тифадядян чыхмасыны шяртляндирир. 

Америка Бирляшмиш Штатларында гейри-инэилис дилляри арасында билингвизм 
башлыъа олараг биринъи вя икинъи нясилдян олан иммигрантлар арасында ишлянир. Он-
лар апарыъы щяйат тярзиня, апарыъы мядяниййят вя диля табе олмаьа мяъбурдурлар. 

Бу нятиъяйя эялмяк олар ки, АБШ-да иммигрант дилляринин истифадядян чых-
масы Америка ъямиййятиндя цмуми бир тенденсийайа чеврилмишдир. 

Америкада ишлянян инэилис дилинин гарышыг бир дил олмасы щаггында нюгтейи-
нязяр бир сыра тядгигатчылар арасында йайылмышдыр. Беля мцлащизя, мисал цчцн, 
Ъ.Диллард тяряфиндян иряли сцрцлцр. О йазыр ки, йерли ящалинин даими дил ялагяляри 
Американ вариантынын ямяля эялмясиндя, гарышыг бир диля чеврилмясиндя хцсуси 
рол ойнамышдыр. 

Ъ.Диллард Америка Бирляшмиш Штатларында диллярин ялагяси тарихини тядгиг 
едяряк, юлкянин пешя жаргонларына вя спесифик лексиканын  башга тябягяляриня мц-
раъият етмишдир. О беля бир фикир иряли сцрмцшдцр ки, илк колонистляр Британийадан 
Америкайа эяляркян щансыса юзцнямяхсус васитячи диля малик олмалы идиляр. Он-
лар щямин васитячи дилин кюмяйи иля инэилис дилини билмяйян щиндуларла, Мас-
сачусетс, Коннектикут Нйу-Йоркдакы Африка гуллары иля, щолланд, алман вя 
франсызларла цнсиййят сахламалы олурдулар. Яэяр ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя яввялъя 
щиндуларла пиъин дил васитяси иля цнсиййят сахланылырдыса, ХЫХ ясрин яввялляриндя 
вязиййят дяйишмишди, колонистляр щинду пиъининдян истифадя етмяли олурдулар. Бу 
пиъинин ясасыны инэилис сюзляри тяшкил едирди. Щинду пиъининин бир чох сюзляри сонра-
лар Америка инэилисъясиня дахил олмушду . 

Илк иммигрантларын диалект фяргляри тезликля арадан галхды. 
Бир сыра дилчилярин иммигрантларын дилляринин Америка  инэилисъясиня тясиринин 

ролуну щяддян артыг шиширтмясиня бахмайараг, бу тясир мцяййян щцдуд дахилин-
дя варды. Америка Бирляшмиш штатларында дил ялагяляринин мювъудлуьуна вя инэилис 
дилиня йад диллярин тясириня хейли тядгигатлар щяср олунмушдур. Бунунла беля щя-
мин проблем юз дярин вя ятрафлы тящлилини эюзляйир. 

Йухарыда гейд олундуьу кими, Америкада инэилис дили гызьын дил ялагяляри 
фонунда инкишаф етмишдир. Бизим Шимали Амерканын инэилисдилли ящалисинин ялагядя 
олдуьу мянбяляр щаггында тяфяррцаты иля данышмаьымыз лазым эялир. Америкалылар 
ашаьыдакы халгларын нцмайяндяляри иля сых ялагядя  олмушлар: 1. Шимали Америка-
нын йерли ящалиси иля; 2. Башга ъолониал юлкяляр (Испанийа, Франса, Щолландийа) иля; 
Бунун нятиъясиндя хейли сайда лексемляр Америка инэилисъясиня дахил олмушдур. 
1. щинду дилляриндян, 2. испан дилиндян, 3 франсыз дилиндян, 4. франсыз дилинин Ка-
нада вариантындан, 5 Луизианада данышылан франсыз дилиндян, 6. нидерланд 
дилиндян, Пенсилванийа штатындакы алман  иъмаларынын дилиндян. 

А.Швейтсер йад сюзлярин Америка инэилисъясиня дахил олмасыны ики ясас дювря 
бюлцр: еркян дювр (ХВЫЫ ясрин яввялляриндян ХВЫЫЫ ясрин сонунадяк). Бу дювр 
инэилис дилинин Америка диалектляринин формалашмасы иля сяъиййялянир; сонракы дювр 
(ХЫХ ясрин сону вя ХХ яср) инэилис дилинин Америка вариантынын ядяби дилинин 
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мейдана чыхмасы иля сяъиййялянир. Щямин дюврляр заманъа демяк олар ки, бяра-
бяр олса да, юз ящямиййятиня эюря бярабяр дейилдир. Биринъи дюврдя инэилис дилинин 
Америка вариантынын ясас характерик хцсусиййятляри формалашмышдыр. Мящз бу 
дюврдя Америка инэилисъясиня чохсайлы алынма сюзляр дахил олмушдур. 

ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя хейли мигдарда неолоэизмляр Америкада илк инэилис 
колонистляринин йени щяйат шяраитини якс етдирирди. 

Шимали Америкадакы инэилис дилиндя испан алынмалары мянаъа дюрд ясас 
група бюлцнцр.Биринъи група аид олан сюзляр тябии-ъоьрафи обйектляри билдирир: 
лажуна – «дяниздян айрылмыш кичик эюл», нортщер (испанъа норте) «Америка 
Бирляшмиш Штатларынын ъянубунда ясян шимал кцляйи», сиерра «даь силсиляси». Икинъи 
група юлкянин флора вя фаунасыны билдирян сюзляр дахилдир: ажо «занбаг», алъран 
«ягряб», босгуе «мешя», фрижол «бобйа». 

Цчцнъц груп сюзляр тясяррцфат фяалиййятиня аиддир: аэреагадо – «фирмада 
ишляйян мексикалы муздлу ишчи», батеа «гызылын йуйулмасы цчцн нов», ъабестро 
«нохта», ринкон «йазлыг якин сащяси». 

Дюрдцнъц група дювлят вя иътимаи фяалиййят билдирян алынма сюзляр дахилдир: 
алэуазил «шериф», ъалабоссе «тцрмя», емпересарио «колонийа губернатору» падре 
«католик рущани». 

Алынма сюзлярин сонракы талещи дя мцхтялиф олмушдур. Беля ки, ХВЫЫЫ ясрин 
яввялиндя алынмыш бязи сюзляр ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялиндя истифадядян 
чыхмышдыр. Мисал цчцн, алаъран «ягряб», алэуазил «шериф» енъина «вирэинийа 
палыды» бу гябилдяндир. Бязи щалларда ися алынма сюзцн фяал истифадядян чыхдыьы 
вахт дягиг дейилдир: адобе «чий кярпиъ». 

Франсыз дилиндян хейли сюз ХЫХ ясря аиддир. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя франсыз 
дили Шимали Америкада сяйащятчилярин, овчуларын, хяз дяри алверчиляринин вя 
миссионерлярин дили кими ишлянирди. Франсыз  алынмалар да дюрд ясас мяна групуна 
бюлцнцр. Биринъи група дахил олан сюзляр тябии-ъоьрафи обйектляри билдирир: баттуре 
«чайын ляпядюйяни», ъоте «йамаъ», «даь дюшц», поудерие «гар дяняъийи». 

Икинъи група флора вя фауна билдирян алынмалар дахилдир: 
боис д’аръ «апелсин», ъассие «човдар биткисинин нювц», ъщереуил «марал». 
Цчцнъц група тясяррцфат фяалиййяти иля баьлы олан сюзляр дахилдир: боуръеоис 

«ишэцзар шярик», ъоуреур де боис «овчу» ембаррас «кюрпцъцк», посе «кечид», 
«бяря». 

Дюрдцнъц група Американын щяйат тярзини вя мядяниййятини билдирян 
сюзляр дахилдир: аутомобиле «автомобил», ъщоwдер «балыг вя тярявяз» биширилян 
гаты йемяк», гуантиерс «айаггабы нювц». 

Алынма сюзлярин бир чоху ассимилйасийайа уьрамышдыр. Мисал цчцн, 
ашаьыдакы сюзлярин йазылыш формасы дяйишмишдир: ъайак (франсыз каиъ)  «хулиган», 
депанъе (франсыз депенсе) «ярзаьын сахландыьы йер» эопщер (франсыз гауфре) 
«сцмбцлгыран» (эямириъи сичан). 

Тяляффцздя дяйишиклик ясасян вурьу йеринин дяйишмяси иля баьлы олмушдур: 
Ъоулее «вади», «гурумуш чай йатаьы», береау «бцро», депот «анбар». 
Яввялляр «йцнэцл няглиййат васитяси мянасыны дашыйан франсыз сюзц ъарриола 

халг етимолоэийасы нятиъясиндя «эениш, юртцлц няглиййат васитяси» билдирян ъаррйалл 
сюзцня чеврилмишдир. 

Бу алынмаларын сяъиййяви ъящяти будур ки, онлар ясасян ХВЫЫ ясрдя 
Американ инэилисъясиня дахил олмуш вя щяля дя истифадядядирляр. 
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S.Orujova  

Sources of Formation American variant of English Language 
Summary 

 
The article deals with the formation of American variant of English language. 

As we mentioned, the development of American English  on the American conti-
nent  has a comparatively short history.  The conditions under which it developed 
were peculiar quite unlike those under which the English language  developed in 
Great Britain. It is generally  assumed that American English,  in its  spoken form, 
is essentially Southern English Standard of the seventeenth and eighteenth centuries 
as modified locally  in the course of the last century or two. 

Some    dialect features come to be considered non-standard in their new en-
vironment. If a dialect is different from the new regional standard and if those who 
use that feature are not members of the upper and middle class, any differences in 
their speech are interpreted as non-standard.  

                         
С.Оруджева  

Источники формирования Американского варианта Английского языка 
Резюме 

 
 В данной статье повествуется о формирования  Амерканского варианта 

Английского языка. Американский английский сформировался на Американс-
ком континенте за короткий срок. Условия для его формирования были благо-
приятными в отличии от тех условий, в которых сформировался Английский 
язык в Великовритании. Разговорный Американский Английский является 
Южным Английским стандартом XVII-XVIII веков, так как он установился ло-
кально в течении последних одного или двух веков. 

Некоторые особенности диалекта считаются нестандартными в новой 
атмосфере. Если диалект отличается от нового регионального стандарта и ес-
ли те, кто использует те особенности, не являются членами высшего или сред-
него класса, любые отличия в их речи считаются нестандартными.  

 
Rəyçi:          Kamələ Cəfərova 

    filologiya elmləri namizədi 
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ŞƏXS ADLARININ İNGİLİS AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ LEKSİK VƏ 
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: onomastika, toponim, transliterasiya. 
Key words: onomastics, toponymy, transliterstion. 
Ключевые слова: ономастика, топонимика, транслитерация. 
 

Nitqin yaranması və tədricən inkişafı ilə əlaqədar olaraq xüsusi adların yaran-
ması zərurəti meydana çıxmışdır. Xüsusi adlar xalqın tarixini, milli adət-ənənələri-
ni, dünyagörüşünü, həyat tərzini və s. Izah edir, aydınlaşdırır. 

Dilçiliyin ən böyük şöbələrindən biri olan onomalogiya dilimizdı mövcud 
olan bütün xüsusi adların yaranmasını,inişafını,dəyişməsini,leksik və qrammatik 
qurluşunu,üslubi imkanlarını və s. öyrənir.Onomastika bütövlükdə xüsusi adları 
toplusudur.Xüsusi adlar ümumi adlardan yarandığı kimi, xüsusi adlardan da ümumi 
adlar yaranır.Bunlar “apelyativ” adlanır.Ümumi adlardan və ya apelyativlərdən xü-
susi adlar əmələ gəlir. Məsələn, “qızılgül” sözü həm ingilis dilində, həm də Azər-
baycan dilində eyni mənaya malikdir: 
         a) şəxs adları, soyadları, təxəllüs və ləqəblər 

b) coğrafi adlar 
c) səma cisimlərinə verilən adlar 
ç) qəzet və jurnallara verilən adlar 
d) heyvanlara verilən xüsusi adlar 
Xüsusi ismləri ümumiləşdirərək belə adlandırmaq olar:  
İnsan adları-antroponimlər, coğrafi adlar-toponimlər, tayfa və millət adları et-

nonimlər, çay, dəniz, göl adları-hidronimlər, heyvan adları-zoonimlər. Kosmik ad-
lar-kosmonimlər, səcdəgah adları-teonimlər,əşyalara və müəssisələrə verilən adlar-
ktermatonimlər. 

Antroponomika onomastikanın ən geniş yayılmış sahələrindəndir.  Antropo-
nomiya-yunan mənşəli olub-anthropos ( insan.adam, şəxs) və onoma (ad) sözlərin-
dən ibarətdir. Antroponomiya insan adlarını öyrənən sahədir. Azəəərbaycan dilçili-
yində bu termin insan adları ( Xurman, Sevda, Elşad, Samir və s.), ingilis dilində isə 
“Personal names” (Tom, Elizabeht, Hamlet, Laura və s.) kimi ifadə olunur. Antro-
ponimlər ünsiyyətlə bağlı meydana gəlmişdir.Qədim latınlar insanın adını özünə 
bərabər tutmuş “Homen nomen” demişlər. Ada belə bir münasibə elə bizim də bir 
sıra xalq ifdələrində təzahür edir: “İgid ölər,adı alar”, “Adın çıxmaqdansa, canın 
çıxsa yaxşıdır”, və s. Ad həmişə san, nüfuz, reputasiya hasab olunmuşdur. Tanınmış 
adama “adlı-sanlı” , pis əməl edənə isə “heç adına-sanına yaraşmır” deyilməsi təsa-
düfi deyildir. Adlar ilk insan qrupları, ailə yaranandan meydana gəlmişdir. Tayfa, 
nəsil, yaxud ailə içində adamların sayı artdıqca onların fərqləndirmək, fərdiləş-
dirmək lazım gəlirdi. Adlar məhz bu zəruri tələbdən törənmişdir. 

Tədqiqatçı alimlərimizdən A.Axundov, A. Qurbanov, M. Adilov, A.Əliyev, Ə.-
Cavadov və başqaları antroponomikaya aid məqalələr, elmi işlərlə çıxış etmişlər. 
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Xarici dilçilərdən onomologiyanın tədqiqində C.S.Mill,  X.Cozef, B.Rassel, 
M.Breal, A.V.Nikonov, A.V.Superanskaya, S.Syorensen və başqalarının xidməti 
böyük olmuşdur. 

Dahi azərbaycan mütəfəkkiri A.bakıxanov ilk dəfə olaraq “Gülüstani – İrəm 
“əsərində antroponimlərin tədqiqinə geniş yer vermişdir. Əsərdə Xaqani Şirvani, 
Nizami Gəncəvi, Seyid Həsən Şirvani, Əbülüla Gəncəvi, Məhsəti gəncəvi və başqa 
görkəmli şəxsiyyətlərin həm tərcümeyi – hallarını. Həm də adlarının izahını vermiş-
dir. Həmçinin o, “Adlar və titullar haqqında” əsərini yazmış və bir çox titulların lek-
sik mənalarını vermişdir. Tarixi şəxsiyyətlər – hökmdarlar, şahlar. Fatehlər, yazıçı-
lar, şairlər və s. xalq arasında öz ləqəbləri ilə tanınmışdır. 

M.F.Axundovun “Aldanmış kəvakib” povestində on yeddi obraz göstərilir. 
“Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə 
yazdığı məktub” adlı fəlsəfi əsərində saysız-hesabsız onomastik vahidlər-antro-
ponimlər, toponimlər, hidronimlər, ideonimlər və s. işlədilmişdir. Əsərdə 150-dən 
çox antroponim qeydə alınmışdır. Bütövlükdə antroponimlər əsərin ideyasına. Süjet 
xəttinə xidmət edir. 

Dilimizdə çoxlu ərəb və fars mənşəli adlar vardır. Bu adlar 7ci əsr və sonrakı 
dövrlərdə ərəblərin Azərbaycanı istila etməsi ilə bağlıdır. M .F.Axundov yaşadığı 
dövr, yəni 19 cu əsr üçün  həmin adlar  xarakterikdir. 

Tarixi abidələrimizdən olan “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanı Oğuz xalqının 
həyat və mübarizə tarixindın bəhz edir. Dastanda xeyli şəxs adları çəkilir. İ.Şıxıye-
vanın hesablamalarına görə dastanda 77 şəxs adı çəkilir. Bu adlardan biri də “din  
sərvəri  məhəmməd”  peyğəmbərdir. Məhəmməd  peyğəmbərin  adı  dastanın  ayrı-
ayrı  boylarında  təqdim  olunmuşdur.  Məsələn, “adı  görklü  Məhəmmədə  salavat 
gətirdilər”.  “ Gorklü Məhəmməd”  deyəndə “görkəmli , yaraşıqlı  Məhəmməd”  nə-
zərdə tutulur.  Dastanın  əksər  boyları  “günahlarını  adı  görklü  Məhəmməd  Mus-
tafaya  bağışlasın” cümləsi ilə tamamlanır. Dastanda İslam dinin müqəddəs  şəxslər-
dən  Əli,  Həsən, Osman, Hüseyn, Ayişə, Fatimə və başqalarının  adı çəkilir.  
“Kitabi – Dədə  Qorqud”  dastanında  salur   Qazan adı  demək  olar  ki, bütün  
boylarda  şəkilir. Digər  qəhrəmanlardan  bayandır   xan,  şölkü  Məlik, Aruz  Qoca,  
Banu  Çiçək  və başqalarının  adları  da  çəkilir. 

Mahmud  Kaşğarlarının  “ Divani  lüğət – it – türk” əsəri əvəzsiz  tarixi  xəzinə-
lərdən  biridir.  B lüğətdə  türk  xalqlarının  dili, mədəniyyəti, etnoqrafiyası,  folkloru,  
adətləri  öz əksini  tapmışdır. “ Divan”da  onomastika  məsələləri  xüsusi  yer  tutur. 
Mahmud  Kaşğarlı  əsərdə  toponimik  adları – qədim  şəhər, göl, çay  adlarını xəritə-
yə  köçürmüşdür.  Qaraxanlılr  dövrünün  toponimik  sistemini  ətraflı  əks  etdirmiş-
dir.  “- Divan” da dünya  xəritəsinin ərazi  toponimləri  əks  etdirlmişdir. Bu, ilk  türk  
xəritəsi  və orta əsrlərin  ən dəqiq  xəritələrindəndir. Xəritədə  Azərbaycanın  adı “ərzi 
– Azərabadqan”  kimi  çəkilir. Azərbaycanın  coğrafi mövqeyi və qonşu ölkələr 
göstərilir. “ Divan”da həmçinin 110 şəxs adı çəkilir. Kişi adları çoxluq təşil edir: Atış, 
Burslan, Barman, Əfrasiyab və s. Qadın adlarından Altun, Tarım, Sürəyya və s. gös-
tərilir. Mahmud Kaşğarlı dövründə ürklər iki qola ayrılırdı: Şimali qrupu (qıpçaq) 
şəxs adları ( Azak, İnal, Kay, Səlcuk və s.); Cənub qrupu şəxs adları (Çuğlan, Çağrı, 
Bəğ. Boğra kara xan, Yağan Təqin və s.) Lüğətdə 70% türk. 20% ərəb və 10% fars 
mənşəli şəxs adları işlədilmişdir. 
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M.Kaşğarlının “Divan”inda  180-ə qədər toponimdən istifadə olunmuşdur. 
Divanda türk mənşəli yer adlarından - Altun xan, İşık göl, Tərin dəniz, Suvar və s; 
ərəb və fars mənşəli yer adlarından – fərqanə, Buxara, Sayram. Yemən və s; tayfa 
adlarından – Türk, Kumuk, Bulğar. Tankut və s; şəxs adlarından – Şu, Kəşmir, 
Nişabur, Barsğan və s. adları bunlardır: Sitkün, Suğnak, Karnak, Karaçuk, Sepren 
(Sabran). 

Onomastik vahidlər xalq təfəkkürünün məhsuludur.Onomastika elmində topo-
nimlər də xüsusi yer tutur. Toponimya – yunanca topos ( yer) və onoma (ad söz-
lərindən ibarətdir. Toponimləər – tarixi-coğrafi yurdların aydınlaşdırılması baxımın-
dan mühüm mənbədir. Toponimlər tarixi qaynaqların, ictimai – siyasi formasi-
yaların daşşıyıcısıdır. Tarixi – coğrafi toponimləri məna baxımından aşağıdakı kimi 
quruplaşdırmaq olar: 

1. Tayfa, el – oba adları: Oğuz eli, Abxaz eli, alpanlar, abxazlar. 
2.  Dağ, dərə, dəniz, çay, yer. Yurd, meşə adları: Xəzər dənizi, Qara dəniz, 

Şimal dənizi, Şah dağ, Babadağ, Alp dağları, Göy – göl, kür çayı, Temza şayı və s. 
3.  Dövlət, şəhər, qala, qəsr adlrı: Azərbaycan, Fransa, London, Gəncə, 

Əlincə qalası, Qız qalası və s. 
Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə Afət Abbasova ingilis  və Azərbaycan antro-

ponimlərini müqayisəli şəkildə tədqiq etmişdir. Belə ki.alim ingilis və Azərbaycan 
şəxs adlarının struktur və semantik xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə öyrənmiş, 
onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi ad insanlara, coğrafi obyektlərə ona görə verilir ki, onları 
bir – birindən fərqləndirmək olsun. Məsələn. Arif, Elşən, Nərgiz, Günay və digər 
şəxs adları deyiəndə bilirik ki, bunlar azərbaycanlılara məxsus adlardır; Nadejda, 
Olya, İvan, Aleksandr adları rus şəxs adlarıdır: Tom, Bella, Herbert, Cek, Flora, Eli-
zabet və s. adlar deyiləndə bilirik ki, bunlar xarici şəxs adlarıdır. 

Həmçinin də coğfi adlardan Bakı, Bərdə, Qazax deyiləndə Azərbaycan 
respublikasının şəhərləri. London, Vaşiqton, Moskva, Berlin, Paris və s. deyiləndə 
xarici ölkələrin şəhərləri başa düşülür. 

Azərbaycan dilinə german dillərindən keşmiç bir çox şəxs adları vardır. Məsə-
lən: Kişi adları: elmar, Elvin, David və s. Qadın adları: Ofelya, Elmira, Flora, Raya və 
s. Azərbaycan şəxs adlarında variantlılıq səs əvəzlənməsi və artım yolu ilə əmələ 
gəlir. Məsələn: Soltan-Sultan, Rəşid-Rəşad, Almaz-Almas və s.İngilis şəxs adlarında 
bir adın neçə variantı olur. Məsələn: Bell. Bella,Belle, Rob, Robbie, Robin. 

Artıq dünyada ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis dilinin rolu böyükdür. 
Azərbaycan dili ölkəmizin dövlət dili,ingilis dili isə beynəlxalq əlaqələr kimi aparıcı 
rola malikdir.Azərbaycan xüsusi adlarının, toponimik. Hidronimik və ktematonimik 
adların ingilis dilinə tərcüməsi dilinə tərcüməsi çox önəmlidir.Bunların translitera-
siasında çox variantlılıq hökm sürməkdədir.Məsələn. bir sıra Azərbaycan xüsusi ad-
ları müxtəlif variantlarda verilir: Bakı-Baki\Baku. Abşeron – Abşeron\Apsheron,  
Füzuli – Fizuli\Fizuly, Hüseyn – Hussein\Huseyn, Sevinc – Sevinj\Sevindj və s. 

Xüsusi adların bir dilə çox variantlı deyil, birvariantlı transliterasiya olunması 
məqsədəuyğundur: Bakı, Abşeron, Fizuli, David, Teymur və s. 

 Azərbaycan dilində bir sıra fonemlər vardır ki, onlar ingilis dili üçün səciy-
yəvi deyildir. Həmçinində ingilis dilində olan bir sıra fonemlər Azərbaycan dilinin 
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səs tərkibində yoxdu. Bu fərqlərdə azərbaycan xüsusi adlarının ingilis dilində bir 
neçə variantda transliterasiya olunmasına səbəb olmuşdur. Məsələn:  Azərbaycan – 
Azerbayjan\ Azerbaijan, Qazax – gazakh \ Gazak. Gencə - Ganja \ Gandja, Üzeyir – 
uzeir \ Uzeyr, və s. 

Xüsusi düzgün transliterasiya bir-birinə uyğun adların eyni cür oxunmasına 
səbəb ola bilər. Bu isə elmi araşdırmalarda. Ictimai işlərdə böyük qarışıqlıq yarada 
bilər. Bunun üçün Azərbaycan xüsusi adlarının ingilis dilinə itransliterasiya olun-
masının, vahid və sabit orfoqrafik normalarının hazırlanması və vahid meyyarın 
müəyyən edilməsi vacibdir. Bütün kitablarda, jurnallarda, qəzetlərdə və digər mət-
buu məhsullarda adların və sözlərin orfoqrafik baxımdan düzgün yazılmasına hamı 
riayət etməlidir. Odur ki, dilin orfoqrafiya qanunlarını hec kəs pozmamalı. Çoxv-
ariantlılığa yol verməməlidir. Adların dəqiq, mənbədə olduöu kimi öyrənilməsi çox 
vacibdir, zəruridir. Buna görə də qədim dil mənbələri, məxəzlər, abidələr olduqca 
dəyərlidir. 
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S.Bagirova 

The analysys of proper names in Englis and Azerbaijani languages 
Summary 

 
 This work is devoted to proper names, to their analysys on English and Azer-

baijani languages. It is analysed their own names, development, change, a lexical 
and grammatical from and the possibilities of style.It is proved that proper names 
are a product of thinking of the people and explain history of the people, its 
tradition, outlook and life. Especially a great place is given to antroponomics, one 
of the main divisons of onomastics.İn the article the speech also goes about the 
correct transliteration of proper names. 
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С.Багирова 
Анализ собственных имен в Азербайджанском и Английском языках 

Резюме 
 
 Данная работа посвящена именам собственным их анализу по английс-

ком и азербайджанском языках. Анализируется собственные имена, их об-
разование, развитие, изменение, лексико – грамматиская форма и возможнос-
ти стила. Доказывается, что имена собственные являются продуктом мышлее-
ния народа и объесняют историю народа, еë традиции, мировоззрения и жиз-
ни. Особенна большое место в работе уделяются антропономике, одному из 
гланых отделов ономастики. В статье так же речь идëт о правильной трансли-
терации собственных имëн. 

 
Rəyçi:              Rəfiq Cəfərov 
              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru                              
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MORFOLOJİ VƏ LEKSİK TƏKRARLAR VƏ ONLARIN   İŞLƏNMƏ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər:   affiks təkrarlar, kök təkrarlar, sinonim təkrarlar 
Key words:  affixal-repetition, root-repetition, synonym repetition 
Ключевые слова: аффиксальный повтор, корневой повтор, синонимичный 
повтор  
 

Sözlərin düzəlməsində oynadıqları roldan asılı olaraq, morfemlər kök və şəkilçi-
lərə bölünürlər; müvafiq şəkildə morfemlərin mətndə təkrarı iki yerə bölünə bilər: 
1.Affiks təkrarlar: 
    The brownshirts dragged a screaming, kicking, Clawing, Elpis from her husband. 
Yichiel crawled to his feet and staggered for the door. (L. Uris. p.215) 
2.Kök təkrarlar: 

But he and Marjorie remained the way they were. Why? The whys ran like 
insects with fire-feet through his brain when he tried to think about it. Until he 
stopped thinking about it altogether and let it die long before Marjorie died.                       
(R.J. Waller. p.105). 

Hər hansı bir affiks (şəkilçi və ya önşəkilçilər) leksik mənanın ən ümumi se-
mantik komponentini yaradır. Təkrar affikslərin semantik aspektlərini göstərir və 
onları təşkil edən sözlərin leksik mənaları arasında  əlaqə yaradır. Affiks təkrar, belə 
sözlərin leksik, qrammatik müəyyənliklərini qoruyub saxlayır (onlar eyni nitq hissə-
sinə aiddirlər), fonem və sema səviyyələrində paralelizm yaradır. Məsələn: 

“Mr. Wolfson,” I said, “this has nothing to do with the stamps, and if you feel 
I am prying unnecessarily, please tell me, but are you retired?” “Semi," he said. “I 
was somewhat of a bookman. Had a sweet little shop on the Square. I am also 
somewhat of a bibliophile, and somewhat of an antiquarian. I have been a 
somewhat all my life, Mr. McNally, and have done very well at it, I might add…”     
(L.Sanders. p.63)    

Leksik təkrarlar cümlə və ya abzas daxilində yerinə görə təsnif oluna bilər: 
1. Yanaşı təkrarlar. 
Faster-faster-faster-the brush ripped their 
Clothes and tore into their skins-faster-faster-away 
From the flashlights-the barking dogs-the commands… (L. Uris, p. 113)  
2. Aralı təkrarlar. 
Aralı təkrar seqmentləri oxucuya öncə gələn mətnin geniş hissəsini yadda sax-

lamağa və müəllifin fikrinə nüfuz etməyə kömək edir. Bu nöqteyi-nəzərdən Cou 
MakQinnesin əsərindən götürülmüş aşağıdakı misallar maraq doğurur. Səhifə 55-də 
oxuyuruq: 

“Why did she tell you all this ?”  “Because she loved you, Rob. And she was 
afraid she was loosing you. And she wanted me to try to help her save her marria-
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ge.” Rob stood up, too. “This was none of your business”, he said, almost indig-
nantly. “Maria had no right to discuss any of this with you”. “Rob, every time she 
tried to bring it up with you, you told her she was loosing her mind, you told her 
she should get psychiatric help, you told her she was having a nervous break-
down.” (J. McGinnis. p.55) 

Daha sonra, səhifə 57-də həmin fikir təkrarlanır:  
“This is preposterous!” Rob said. “The woman was having a nervous break-

down.” 
 “She said she was finally ready to confront you but she was afraid to it alone. 

She asked me to be with her and I agreed. I was planning to come over Monday 
morning, Rob. Maria and I were going to sit down with you and she was going to 
tell you everything she knew.” 

 “Then I was going to remind you of all you’d be losing if you kept on the 
way you were going. Your reputation, Rob, which seems to concern you so much. 
That civic status that’s such a big deal to you. Your precious country club. If Maria 
divorced you, or if you left her because of Felice, they’d either throw you out or 
laugh you out and it wouldn’t really matter which.” “Not to mention, of course, 
your three sons. I was going to remind you of how much their happiness and well-
being depended upon you and what you did.” (J. McGinniss, p.57-58)  

Söz, ifadə və ya cümlə geniş ədəbi əsərin bütün mətni və ya əhəmiyyətli his-
səsi boyu təkrar oluna bilər. Bu cür təkrar olunan seqmentlər quruluş cəhətdən xü-
susi əhəmiyyətə malikdirlər və belə seqmentlərə başlıqda rast gəlinirsə, onların əsə-
rin ideyasını başa düşməyə xidmət etdiyini aydın şəkildə görmək olar: 

Thanassis interrupted: “As much as I love and respect you, father, I must ag-
ree with Michalis. Passive resistance has proved fruitless. The cities and the hills 
are angry and our people will flight.”   

“And do you agree with them, Dr.Thackery?” 
The bony - faced man remained silent for many moments. “I do not choose 

sides,” he finally said. “It is nor my affair. We know that the British will establish a 
mission here when they receive the Stergiou list. It means that we must organize 
and act on information about arms shipments, train schedules, troop movements, 
submarines… It means the British will ship in arms to help us to carry out missions. 
We know, too, that the Germans will destroy villages and cities and kill your 
citizens for every act we commit against them. What is our gain? If we become 
strong-if we can place enough pressure on the Germans, they will be forced to keep 
their troops here and will not be able to release them for fighting on the main fronts. 
Neither you nor I can stop the Greek people from striking back. Truly, Papa - 
Panos, the hills are angry”. (L. Uris. P.205) 

Təkrar olunan isimlərin qarşısında artiklin kontrastlı işlədilməsində daha çox 
ekspressivlik vardır. Kontekstdən, xüsusilə, ismin təyin semantikasından asılı 
olaraq, belə priyom obrazın emfatik şəkildə nəzərə çarpdırılmasını gücləndirir, söy-
ləmə bir əyanilik verir: 

The river was withering; the dusk seemed held in the tress, waiting to spread 
and fly into a sky just drained of the sunset. …Not a breath! And then, all at once - 
no swallows flying, no starlings; a chalky hue over river, over sky! The lights spra-
ng up in the house. A night flying beetle passed him, booming. The dew was falling 
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he felt it; must go in and as he turned, quickly, dusk softened the trees, the sky, the 
river. (J. Galsworthy) 

Üslubi nöqteyi - nəzərdən təkrar edilən isimlər üçün müəyyən və ya qeyri-
müəyyən artiklin seçilməsini bir çox hallarda mövcud kontekstlə ismin mənası 
arasındakı xüsusi assosiativ əlaqələr diktə edir. Misallara müraciət edək: 
1. Foggartism had a definite solution of England’s  troubles to work towards-an 
independent, balanced Empire; an England safe in the air, and free from 
unemployment-with Town and Country once more in some sort of due proportion.  
(J. Galsworthy) 
2. There was a Clanton before the killings, and there was a Clanton after the 
killings, and it would be months before the two resembled each other. … There was 
no clear verdict from the man on the street. (J. Grisham. p.91) 
3.…It had been the old England, when they lived down yet here- the England of 
packhorses and very little smoke, of peat and wood fires, and wives who never left 
you, because they couldn’t, probably. A static England that dug and wove; where 
your parish was your World, and you were a churchwarden if you didn’t take care. 
 (J. Galsworthy)      

Təkrardan yalnız üslubi məqsədlər üçün deyil, həmçinin ifadəyə aydınlıq 
gətirmək, qeyri - aydın fikirlərdən qaçmaq üçün istifadə edilə bilər:  

  The darts game finished and the players came over to the bar to replenish 
their glasses. The man with the red face turned to Wycliffe.   

“Was she murdered or wasn’t she?”  
 “It seems very likely that she was.”  
 The red-faced man opened his mouth to say something but Charlie Martin cut 

in. “Will you be making an arrest?”           
Wycliffe shook his head. “It’s far too early to be talking about an arrest. To do 

that we need evidence-evidence pointing to a single person.”  
(W.J. Burley. p.56) 
Təkrarların başqa növü də vardır ki, bu növ də sinonim sözlər və ifadələr 

təkrar olunmaqla, eyni ideya  təkrarlanır ki, bu da mənaya bir balaca müxtəlif 
nüanslıq əlavə olunmaqla cümlənin təsiri gücləndirir. (2., səh.215) Məsələn:  

“Nine o’clock. Got to buy something?” 
 “Nah. Just thought I’d had around the fountain out there and see if some 

interestin’ young people come by. Talk with’em for a while, pick up a little arcade 
wisdom, try to expand my knowledge of our country’s future scientists and business 
leaders.”    (R.J.Waller, p.126)  

Bəzən sinonim təkrarlar məntiqi vasitələrlə ifadə olunan fikri təkrarlayan ya-
radıcı vasitələrlə həyata keçirilir. Xüsusilə, publisistik üslub - şifahi nitqdə istifadə 
edilən sinonim təkrarlar müxtəlifdir. Onlar bu halda təkcə bədii emosionallıq deyil, 
həmçinin köməkçi funksiya daşıyırlar. Onlar hekayəni ləngidir və bununla, fikirlə-
rin və arqument sisteminin inkişafını diqqətlə izləməyə imkan verirlər: 

“I suppose the truth is I am last broken in to the idea of death. Once it terrified 
me and once I hated it. But now it only annoys me… 

What embitters me is the humiliation of having to die…  
To think that the women I have loved will be continue on their way and forget 

I ever hated will continue ignominy of being dead!”(W.J. Burley. p.123)   
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Sinonim təkrarlar eyni fikri ifadə edərək bu və ya digər əlavələr etməyə, cüm-
lənin başlıca tərkibini detallaşdırmaq, genişləndirmək imkanı yaradır. Belə bir halı 
aşağıdakı misalda görmək olar:     

But Barbellion had been untroubled by guilt.  
Resentment, bitterness and frustration, but not guilt. Recently he had been 

conscious of growing sense of guilt, something which had not troubled him since 
adolescence. He supposed that it might be a morbid effect of complaint but that did 
not help. He had reason to feel guilty.(W.J. Burley. p.123) 

Beləliklə, morfoloji və leksik təkrarların xüsusiyyətlərini araşdıraraq belə bir 
nəticəyə gəlirik ki, onların növləri müxtəlifdir və işlənmə xüsusiyyətləri genişdir. 
Belə ki, fikri gücləndirmək, ona üslubi çalarlıq və rənglər vermək, 
qüvvətləndirməkdə morfoloji və leksik təkrarın rolu doğrudan da böyükdür. 
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Лая Мустафаева 

Морфологические и лексические типы повтора и их  
характерные черты 

Резюме 
 

Статья посвящена изучению морфологических и лексических типов пов-
тора и их характерных черт. Среди морфологических типов повтора в статье 
выделены аффиксальный и корневой повторы на примерах из современной 
английской литературы. Их лексических повторов в статье представлены 
близко-и дальне-расположенные повторы.  

В статье также изучается синонимичный вид повтора, более используе-
мый в публицистическом стиле (ораторские речи, очерки, статьи).  
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Laye Mustafayeva 
Morphological and lexical types of repetition and their characteristic properties 

Summary 
 

The article deals with the study of the morphological and lexical types of 
repetition and their characteristic features. Among morphological types of repetition 
affixal and root repetitions are analyzed and provided with examples from modern 
English literature. As for lexical types of repetition, close and detached repetitions 
are presented and studied in the article.  

Also, synonymic repetitions are touched upon which are mostly used in the 
publicistic style (speeches, essays and articles)  
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AZƏRBAYCANIN QƏDİM TOPONİMLƏRİ 
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Dilin ən qədim leksik vahidlərindən olan toponimlər xalqın tarixini, mədəniy-

yətini, iqtisadi, sosial vəziyyətini, dil xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir, uzaq keç-
mişdə baş vermiş hadisələrdən xəbər verir. Ölkənin,xalqın tarixini öyrənmək üçün 
yazılı mənbələr, daş kitabələrlə yanaşı toponimlərin də araşdırılması faydalıdır. 
Bəzən hər hansı bir yazılı mənbənin verə bilmədiyi məlumatı coğrafi adlardan əldə 
etmək mümkündür. Uzaq keçmişdə baş vermiş etnik proseslər, hadisələr qabarıq 
şəkildə öz izlərini toponimlərdə də qoymuşdur. Toponimlərin mühüm olması onun 
makrotoponim, yaxud mikrotoponim olmasından asılı deyil. Azərbaycan toponiml-
ərinin yaranmasında, formalaşmasında yerli və gəlmə etnoslar iştirak etmişdir. Bu  
adlarda qədim türk qəbilə, tayfa dillərinə, eləcə də sonrakı dövrlərdə onlar əsasında 
formalaşmış türk dillərinə aid çoxlu leksik vahidlərə təsadüf olunur. Əsrlərdən xə-
bər verən toponimlər xalqımızın tarixini, dilini, yaşadığı ərazinin coğrafi durumunu 
əks etdirən. ən qiymətli sərvətlərdəndir. Tayfa, qəbilə və xalqların bir yerdən başqa 
yerə köçməsi, qovuşması, əhalinin iqtisadi həyatı, peşə və sənət məşğulluğu və s. öz 
əksini coğrafi adlarda tapmışdır. Qafqazın toponimiyasında Azərbaycan dili  
baxımından arxaikləşmiş sözlər çoxdur. Onlar oykonimlərin, oronimlərin, 
hidronimlərin tərkibində mühafizə olunmuşdur. Azərbaycan dili  baxımından arxaik 
hesab olunan toponimlərin tərkibində işlənən sözlərə yazılı mənbələrdə, müasir türk 
dillərində, dialekt və şivələrində az və çox dərəcədə rast gəlinir. Belə coğrafi adların 
araşdırılması xüsusi maraq doğurur . Qafqazda bəzi  coğrafi adlar vardır ki , onların 
yaşını müəyyən etmək mümkün deyil. Tərkibində qədim türk sözlərini mühafizə et-
miş Azərbaycanın qədim toponimlərdən bəzilərinə diqqət yetirək. 

Azərbaycanın Şamaxı rayonunda Sunqurdağ oronimi [1, s.475] vardır. XİX 
əsrdə İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında Sonqurlu yaşayış məntəqə ad-
ları qeydə alınmışdır. «Qədim türk lüğəti»ndə şahın quş mənasında sunqur, sunqar, 
sonqur işlənmişdir [2,  s.514, 525, 508]. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında sunqur sözünə təsadüf olunur: ağ sunqur 
quşu erkəgində bir kökum var [3, s.162]. Müasir türk dillərində bu quş adı müxtəlif 
fonetik variantlarda işlənir: uyğur, türkmən dillərində şunkar, tatar dillərində şon-
kar, özbək dilində şunkor, türk dilində sunqur [4, s.54]. XİX əsrdə Qafqazda Ter 
vilayətinin Veden dairəsində Oysunqur oykonimi mövcud olmuşdur.  
 Bay sözü qədim türk dillərində “varlı, zəngin” mənasını bildirmişdir.Bu sözə 
XIX əsrdə  İrəvan quberniyasının Naxçıvan qəzasında Baysal , Bakı quberniyasının 
Quba qəzasında Bayoba, Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında  Bayburt, Duşet 
qəzasında Baydərə toponimlərinə rast gəlinir. Yelizavetpol quberniyasının Cavanşir 
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qəzasında qeydə alınmış Kevuk kənd adı «dağ keçisi»,«cüyür» mənasında işlənən 
keyik sözü əsasında formalaşmışdır.Bu leksik vahid «Kitabi-Dədə Qorqud» das-
tanında işlənəmişdir: Getdikcə yerin otlaqların keyik bilür.[3, s.32].  
 Qart/kart/xart sözü ilə bağlı İrəvan quberniyasının Yeni Bayazid qəzasında  
Xartlıq toponiminə rast gəlinir. Quba rayonunda böyük bir ərazidə Qart dərəsi yer-
ləşir. Qart dərə «qoca dərə» - «qədim dərə» mənasını verir [5, s.129].  Qart sözü  
qədim türk dillərində «qoca» mənasında işlənmişdir [2, s.429]. Dağıstan vilayətinin 
Samur dairəsində Kart maxi, Ter vilayətinin Kara Noqay dairəsində Kart oykonim-
lərinin tərkibində qart/kart/xart qədim türk arxaizmi müxafizə olunmuşdur. F.Qan 
XIX yüzillikdə Qafqazda mövcud olmuş Kart yurt yaşayış məntəqəsini «köhnə 
yurd» kimi izah edir [6, s.73]. Azərbaycan dilində işlənən qartımaq (qocalmaq) feli-
nin əsasında qart leksik vahidi durur.  

Bakı quberniyasının Şamaxı qəzasında yerləşən Qəşəd yaşayış məntəqə adı türk 
dillərində işlənən kajat sözü əsasında formalaşmışdır. Türk dillərində «dağın döşü, 
dağın yalı, təpə, yüksəklik, yoxuş, dağ silsiləsi, sıra dağlar» mənasında kajat sözü işlən-
mişdir [7, s.399]. Qəşəd kəndi Azərbaycanda Ağsu rayonunda, Ləngəbiz silsiləsinin 
ətəyində yerləşir  Kəndin adı coğrafi mövqeyi ilə əlaqədar verilmişdir. XIX əsrdə Ter 
vilayətinin Narzan dairəsində Koşet yaşayış məntəqəsi qeydə alınmışdır. V.Ş.Psyançin 
Basqırdıstan ərazisindəki Kajat toponimini «hündür sahil, yüksəklik»  mənasını  ifadə 
edən  kajat ümumtürk  sözü ilə bağlı hesab  edir [8,s.278]    

Tiflis quberniyasının Axalkalaki qəzasında  Marqastan  oykonimi qohum türk 
dillərində işlənən  marqa sözünə -stan şəkilçisini   əlavə etməklə yaranmışdır. 
Marqa leksik vahidi tuva dilində «yovşan» mənasında işlənir.[9,s. 289] Bu sözlə 
bağlı yaranan toponimlərə türk xalqları yaşayan başqa ərazilərdə də rast gəlinir. 
Dağlıq Altay ərazisində Marqaalı coğrafi adı mövcuddur. Marqastan fitooykonim-
dir. Azərbaycanda Ağdərə (keçmiş Mardakert) rayonunda 1954-cü ilə qədər Marqu-
şevan kəndi olmuşdur. 

XIX əsrdə Yelizavetpol quberniyasının Yelizavetpol qəzasında  Sarpsu  oyko-
nimi qeydə alınmışdır.Qədim türk dillərində «çətin» mənasında işlənən sarp sözünə 
[2, s.489] su sözünü əlavə etməklə yaranmışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında 
sarp sözü işlənmişdir: «Sərp yerlərdə yapılmış kafir şəhəri». Azərbaycan dilinin Qa-
zax dialektində sarp sözü «sel yumuş yerdə əmələ gələn uçurum» mənasında işlənir 
[10, s.355]. Beləliklə, Sarpsu «keçilməz, çətin keçilən su» və ya  «çətin, keçilməz 
yerlərdən axan su» anlamını daşıyır. Azərbaycan ərazisində Şəki rayonunda Sarp-
daş, Yardımlı rayonunda Sarpdağ oronimləri mövcuddur  

K~x səs əvəzlənməsinə Yeıizavetpol quberniyasının Ərəs qəzasında yerləşən 
Xırxatala və Dağıstan vilayətinin Kirka oykonimlərində rast gəlinir. Bəzi tədqiqatçı-
lar Xırxatala oykoniminin etimologiyasını bu cür izah edirlər: «Yerli məlumata gö-
rə, toponim xırxa/xırxıra (yerli dialektlərdə çayin iki dağ arasından çıxıb düzənliyə 
axdığı yer) və tala ( meşədə açıq sahə) sözlərindən ibarət olub, Qul çayı oradan ax-
dığı üçün bu cür adlanmışdır. Bəzilərinə görə isə, kəndin adı Xirqətala olmuş və gu-
ya kəndin salındığı tala Xirqəyə (dərvişlərin, zahidlərin geyimi) oxşadığına görə be-
lə adlandırılmışdır» [11,s.506] .  

Bu etimoloji izahlarda yanlışlıq vardır. V.V. Radlov kırka sözünün «dağlıq tə-
rəf » mənasında işləndiyini göstərir [1,s.747]. E.Murzayev türk dillərində kirka lek-
sik vahidinin « şaxələnmiş dağ beli», «bərk suxurlardan ibarət yüksəklik» anlamını 
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bildirdiyini qeyd edir [12,s.329]. Fikrimizcə, Xıraxatala oykonimi kirka sözü əsa-
sında yaranmışdır. Kənd yerləşdiyi coğrafi mövqeyə uyğun adlandırılıb.  
 Ermənistan ərazisində Nairi rayonunda İnallı kəndi mövcud olmuşdur. 1918-
ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır [13, s.268]. «Qədim türk lü-
ğəti»ndə inal sözü iki mənada işlənmişdir: 1. Xan nəslindən olan oğlan. 2. Titul [2, 
s.209] . V.V.Radlov inal sözünün «xan» mənasında işləndiyini və qırğızların iki xa-
nın Orus inal adlandığını göstərmişdir [15, s.1441]. İnal sözü əsasında formalaşan 
toponimlərin etnonim əsasında yarandığını ehtimal etmək olar. XIII əsrdə Suriyada 
(Şamda) yaşayaş türk tayfalarından biri inallı adlanırdı. F.Sumer yazır: «Boz oxlar 
Hələb ətrafında və Amik obasında yaşayırdılar. Boz oxlardan digər bir ailə İnal 
oğullarıdır. Bu ailənin başındakı təşəkkül İnallı adını daşıyır. Həmin təşəkkül ağqo-
yunluların fəaliyyətində iştirak etmiş bir oymağı şamlu boyu arasında İrana getmiş, 
bəzi qolları Amasya, Samsun və Çankırı tərəflərdə yurd salmışdı [16,  s.175]. 
T.İbrahimov inallıları həm əfşar tayfalarına, həm də şahsevən tayfalarına aid edir 
[17, s.175]. Müəllif yazır ki, Fars əyalətinin Xəmsə elində birləşən beş tayfadan biri 
– inallı tayfası şahsevənlərə mənsubdur. Bu tayfa Səfəvilər dövründə hökumətin qo-
şun sıralarına müəyyən miqdar daimi əsgər verər və şahsevən adlanırdı [17, s.91].. 

Cəlilabad rayonu ərazisindəki Albalan yaşayış  məntəqə adı fitonim əsasında 
yaranmışdır. Tədqiqatlarda Albalan kənd adının ikinci komponentinin  türk dillərin-
də balan/bələn (alçaq dağda, təpədə  aşırım) sözü ilə bağlı olması barədə fikirlərə 
rast gəlinir. [4, s.33].  Fikrimizcə,  balan leksik vahidi relyef bildirmir. Başqırd, ta-
tar, altay, uyğur dillərində «başınağacı» mənasında balan leksik vahidi işlənir [9, 
s.109]. Azərbaycanda başınağacının üç növü bitir: adi gərməşov, adi başınağacı, 
şərq başınağacı. Məlumdur ki, dilimizdə al sözü qırmızı mənasını ifadə edir. Başı-
nağacının meyvəsi qırmızı rəngdə olur. Albalan oykonimi «qırmızı başınağacı» mə-
nasındadır. Bu sözlə bağlı toponimlərin yayılma arealı genişdir.  Dağlıq Altay əra-
zisində Balan, Balanak coğrafi adları mövcuddur. Başqırdıstan ərazisindəki Balanlı-
tau dağ adı vardır. 

Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında Quzan oykonimi mövcud olmuşdur. 
Yaşayış  məntəqə adının  tərkibində quz leksik vahidi mühafizə olunmuşdur. Qədim 
türk dillərində quz sözü «dağın gün düşməyən hissəsi» deməkdir [2, s.475]. Müasir 
Azərbaycan dilində işlənən quzey sözünün kökündə  qədim quz sözü durur. Quzey 
sözü Azərbaycan dilində «dağın, evin və s.-nin gün dəyməyən, günəş görməyən ye-
ri, həmişə kölgə yer», «şimal» mənasında işlənir.    
 Qədim türk dillərinə məxsus sözlə ifadə olunmuş yaşayış məntəqə adların-
dan biri də Toğana kənd adıdır. E.Əzizov qədim türk abidələrində şahin quşunun 
adının beş sözlə ifadə olunduğunu (şunkar, laçın, toqan, çaqrı, kekuk) göstərir [17,  
s.251]. Fikrimizcə, Toğana kənd adı quş adı mənasında işlənən toqan sözü əsasında 
yaranmasıdır. Toğana kəndinin yerləşdiyi Xanlar rayonunda Toğanalı adlı çay var-
dır. XIX əsrdə mənbələrdə Toğana kimi qeyd olunan kənd adı müasir dövrdə Toğa-
nalı formasında Azərbaycan ərazi-inzibati bölgüsündə işlənilir.   
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Тунзала Бахшиева 
Древние  топонимы Азербайджана 

Резюме 
 
 В статье исследуется азербайджанские топонимы, встречающиеся в то-

понимике  Кавказа. Архаичные для азербайджанского языка слова  в составе 
топонимов,  встречаются в письменных памятниках, современных тюркских 
языках или же в диалектах и говорах.  

Топонимы как вестники веков, отображающие  в себе историю, язык и 
географическое положение  народа, являются бесценным достоянием . Такие 
географические названия  вызывают особый интерес. 
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 Tunzale  Bakhshiyeva  
The ancient toponyms of Azerbaijan 

Summary 
 

Azerbaijani toponyms that can be found in Caucasus are studied in this article. 
Words used in the composition of toponyms that are considered archaic in terms of 
Azerbaijani language can be found to a greater or lesser extent in written sources, 
modern Turkish languages, dialects and accents.  

Toponyms showing centuries are precious resources reflecting the history of 
our people, language and the geographical position of the area of residence. Investi-
gation of such geographical names is of special interest. 
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Hər bir ümumxalq dilinin müəyyən ərazi ilə hüdudlanmış yerli dialekt və şivə 

ilə bağlı olan budağıda mövcuddur. Dialektlər ictimai həyatın müəyyən real şəra-
itində əmələ gəlmiş ictimai tarixi yaranmadır. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tər-
kibinə, ədəbi dilə məxsus sözlərdən başqa, bu dilin bütün şivələrinə məxsus olan 
sözlərdə daxildir. Müasir dilin lüğət tərkibinə daxil olan şivələrinə məxsus belə söz-
lər dialekt leksikası adlanır. Bu və ya digər dialekt sözünün ədəbi dilin sözlərinə uy-
ğun gəlib-gəlməməsindən asılı olaraq dialekt leksikasında bir neçə söz tiplərini 
qeyd etmək olar. Bu baxımdan alimlər Azərbaycan dilində dialektizimləri bir neçə 
qrupa bölürlər.  

H. Həsənova görə dialektizimləri a) fonetik dialektizimlər, b) morfoloji 
dilaektizimlər, c) leksik dialektizimlər, ç) semantik dialektizimlər və d) leksik-se-
mantik dialektizimlər kimi növlərə bölmək olar (4,175). B. Xəlilova görə, dialek-
tizmlər; a) qrammatik dialektizimlər və b) lüğəvi dialektizimlərə, sonuncu isə öz 
növbəsində leksik, leksik-semantik və semantik dialektizimlərə bölünür (5,97). T. 
Əfəndiyevaya görə dialektizimlər: a) fonetik dialektizimlər; b) qrammatik dialek-
tizimlər və c) lüğəvi dialektizmlər, sonuncu isə leksik, etnoqrafik, semantik, frazeo-
loji olmaqla bölünür (3, 151). Fonetik dialektizimlər ədəbi dildən yalnız fonetik xü-
susiyyətlərinə görə fərqlənir. Dialekt və ləhcələrə xas olan ayrı –ayrı səslərin və fo-
netik hadisələrin əvəzlənməsidir. Məsələn: ərəbə-araba, qərdeş-qardaş, dəyil-deyil, 
bajı-bacı, öy-ev, əyib-eyib, indijə-indicə, qəşimək-qaşmaq, sana-sənə, taxsır-təqsir, 
əgri-əyri, və s. Fonetik dialektizimlər bəzən səs artımı, səs düşümü və ya səs yerdə-
yişməsi nəticəsində də yaranır. Məsələn: hasand-asan, heylə-elə, haçar-açar, səki-
sanki, sora-sonra, kətdi-kəndli, küflət-külfət, kirpik-kirpik, və.s.Morfoloji dialek-
tizimlər ədəbi dildən mofoloji strukturuna görə fərqlənir. Bu əsasən assimilyasiya 
hadisəsi ilə müşahidə olunur. Məsələn: annamaq-anlamaq, cannar-canlar, sənnən-
səndən, ananan-anandan, qızzar-qızlar, oddar-odlar, və s. Leksik dialektizimlər o 
dialektizimlər  hesab olunur ki, onların ədəbi dildə qarşılığı var və ədəbi dil 
sözlərinə mənaca uyğun gəlir, lakin onlardan səslənməsinə və fonetik tərkibinə görə 
fərqlənir. Məsələn: cələfsiz-araq, çinqoy-əsəbi, zağar-qısaboy. Zərdə-yerkökü, 
yava-pis, kora-mıx, zir-nəlbəki, yalaq-yaltaq, və.s. Ədəbi dildə olan söz dialektlərdə 
bu və ya digər mənalarda işlədilən zaman o söz dialektlərdə bu və ya digər mə-
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nalarda işlədilən zaman o söz semantik dialektizm olmaq hüququ qazanır. Məsələn: 
qara sözü ədəbi dildə rəng mənası daşıdığı halda, dialektdə ey və ya 12 ədəd məna-
sını daşıyır; qaynar sözü çay kənarında paltar yumaq üçün ocaq qalayib qazanda su 
qızdırmaq mənasında işlədilir. Leksik-semantik dialektizimlər  bir dialekt və ya 
şivədə danışanların yaşayış tərzini, onların əmək fəaliyyətini, məişət adlarını əks et-
dirir. Onların ədəbi dildə sinonimi yoxdur. Məsələn: teşi-əl  iyi, heş-xış, yaxdan-
sandıq, curcənəq-yapıncı, maca-dişi qatır, şülək-hissə, qəməə-bıçaq, lələ-böyük, 
həncəri-necə, gecdən-səhər və s. 

Dialektlər tədricən ədəbi dilin içərisində əriyir. Onların ərimə prosesi iki 
şəkildə olur; sözlər dialektlərdən ədəbi dilə keçir; sözlər ədəbi dildən dialektlərə ke-
çir. Dialekt leksikasına aid olan sözlər ədəbi dilə daxil olaraq onun lüğət tərkibini 
zənginləşdirir. Dialektizm məfhumu dəyişkəndir. O, uzun müddət işlədilmə prosesi 
nəticəsində ədəbi məişətə möhkəm daxil ola bilər. Ədəbi dildə möhkəmlənən 
dialektizimlər onun yeni sinonimlərlə zənginləşməsinə səbəb olur. Onlar ədəbi dilin 
lüğət tərkibində neytral element kimi çıxış edir. Bədii əsərlərin dilində dialekt sözlə-
rin işlədilməsi müəyyən leksik sistemli xüsusiyyət kimi özünü göstərir. Bu qəbildən 
olan sözlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar:-mahal, beccə-balaca, bıdıx-körpə 
buzov, qut-tumurcuq, vəs. İngilis dilində isə marras-mates (dostlar), maggy life-
hard life (çətin həyat), setting-sitting oturma), use-to live (yaşamaq), tec-detective 
(detektiv) vəs. göstərmək olar.  

Bəzi yazıçılar isə bu sözləri çox ehtiyyatla işlədərək ingilis dilli oxucunun onu 
başa düşəcəyi dildə və ya ingilis dilinin lüğətini qorumaq məqsədi daşımaqla təq-
dim edirlər. Hər bir ingilis tərəfindən asanlıqla başa düşülən dialekt sözlərə misallar 
göstərək: maister- master  (usta, sahib), weil-well (yaxşı), eneugh-enough (kifayət), 
laird-landlord (sahibkar), noething-nothing (heç nə) və s. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dialekt və şivə sözləri bədii ədəbiyyata yazıçı-
lar vasitəsilə yol tapır, bununla da ədəbi dillə dialekt və şivələr  arasında əlaqə yara-
nır. Dialekt və şivə sözlərindən daha çox nəsr əsərlərində istifadə olunur. Ona görə 
ki, bu əsərlərdə obrazların nitqində dialekt və şivə sözlərinə çox ehtiyac vardır. 
Poeziyada isə qarşılığı olan dialekt və şivə sözlərinin işlənməsinə ehtiyac yoxdur. 
Məsələn, poeziyada işlənmiş aşağıdakı dialekt və şivə sözləri poeziya üçün münasib 
olmayan, şairin nitqinin, poetik “məni”nin başa düşülməsini çətinləşdirən sözlərdir: 
omaşımaq, qovzamaq, şalğam, tünük, hörülmüş,tulazdamaq və s. [5, 100]. Dialekt 
sözləri daha çox nəsr əsərlərində obrazların nitqini fərdiləşdirmək, üslub rəngarəng-
liyi və xarakterləri yaratmaq, yerli kolariti, xalqın məişətini, həyat tərzini vermək 
üçün üslubi vasitələrdən birinə çevrilir. Bu mənada görkəmli yazıçılarımızın ədəbi 
dilimizə gətirmiş olduqları dialekt sözlərə misal göstərmək yerinə düşərdi: ilğım, 
pələ, pələçi, yaylaqçı, üzgörməsi, ilanyalı, ağırlıq, aranlıq, bişirim, küsənmək, say-
rışan, güvənmək, hayqırmaq, və s.Yazıçıların öz əsərlərində dialektizmləri yerli-
yerində işlətməsi, canlı xalq dili elementlərinə xüsusi yer verməsi onun əsərlərinin 
dilinin oynaqlığını, şirinliyini artırır. M. Qorki xalq yaradıcılığını bilməyən, 
öyrənməyən yazıçını pis yazıçı hesab edir, hər bir yazıçını bu zənginliyi mənimsə-
məyə və ondan istifadə etməyə çağırırdı. [4].Digər tərəfdən isə belə bir fikir var ki, 
Azərbaycan dilində yazan hər bir yazıçı və şair bu və ya digər dialektə yox Azər-
baycan ədəbi dilinə əsaslanmalıdır.  Bu barədə C.Cabbarlı yazırdı: “Bəzi yoldaşlar 
aydın dil yaratmaq əvəzinə  digər bir ifrata varırlar, onlar ədəbi dilimizə hər cür  
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məhəlləçilik daxil etmək istəyirlər. Aydındır bu da ərəbçilik və arxaizm kimi zərərli 
bir meyildir. Bizə ümumi  Azərbaycan dilində yazmaq  lazımdır. Çünki ümumi 
Azərbaycan xalq dili vardır” 

Dialekt sözlər eyni zamanda özünün köhnəlik və iddiasızlıq xüsusiyyəti ilə də 
spesifikdir. Standart lüğətdə artıq çoxdan obselet (köhnə) sözlərə çevrilən sözlər, 
burada hələ də öz işləkliyini qorumuşdur. Məsələn: to and-envy-OE andian (qısqan-
maq); barqe-piğ-OE berq (donuz);  byusen-blind-OE bisene (kor) və s. 

O.Yesperson dialekt sözlər  haqqında çox önəmli bir fikir söyləmişdir. “Hər 
hansı bir sözün köhnə variantı, hər hansı bir səsin keçmiş cizgisi lüğətdən çıxarıl-
masına baxmayaraq, o elementlər bu gün də insanlar tərəfindən yüksək ruh yüksək-
liyi və həvəslə qarşılanır. Baxmayaraq ki, yüksək elitanın nümayəndələri həmişə 
köhnəlikdən və bayağılıqdan qaçmağa səy göstırmişlər, bu sözlər yenə də öz güçlü 
təbiətləri etibarilə mövcuddurlar və hələ uzun müddət insan övladının xatirəsində 
yaşayacaqlar.” [10,68]. Bədii dildə dialektizimlər işlənmə dərəcəsi və sahəsinə görə 
də fərqlənir. Həmin cəhət dialektizimləri aşağıdakı növlərə ayırmağa imkan verir: 
1) mədud dialektizmlər; 2) ümumişlək dialektizmlər; 3) şərti dialektizmlər [13] 

Məhdud dialektizmlər bir və ya iki-üç dialektə məxsus olur.Bu cür dialek-
tizmlər ayrı-ayrı yazıçılar tərəfindən istifadə edilir. Məsələn, Qarabağ şivələrinə 
məxsus dilazar-dilavər, qaçalov-dava-dalaş, yel hayı-zilbik; Qazax dialektinə məx-
sus anadil-gözəl səsli quş, qaynar-asmaq, dumru-yumru və s. kimi dialektizmləri 
yeri gəldikcə işlənməsi halına rast gəlirik.Və ya ingilis dilində yazılan əsərlərdə rast 
gəldiyimiz Şotland dialektlərindən lass – a girl or a beloved girl (sevimli qız və ya 
qız) lad-a boy or a young man (oğlan və ya gənc oğlan), daft-silly (axmaq) fash-
trouble cares (çətinliklər); və ya Şimal dialektlərindən keçən hinny- honey (bal), 
tittie-sister (bacı),cutty-naughty girl (şıltaq qız); cənub dialekti olan Somersetşayə-
dən keçən və fonetik xarakter daşıyan volf-folklore (folklor), vound-found 
(tapmaq), zee-see (görmək), zinking-singing (oxumaq) və s. sözlər heç də həmişə 
oxucuya aydın olmur və izahata ehtiyac duyulur. Ümumişlək dialektizmlər 
müəyyən qrup dialekt və şivələrdə işləndiyi üçün anlaşıqlı olur. Buna görə onlar 
bəzən personajların nitqində, bəzən isə yazıçının təhkiyə dilində işlənə bilirlər. Bu 
sözlərə misal olaraq dədə, qağa, qılığ, qırım, dıxız, sinov, ayazımaq; və ya ingilis 
dilində cop (polis), tec (detektiv), eneugh (kifayət), havena forgot (unudulmamış), 
couldna (bacara bilməmək) və s. göstərmək olar. Şərti dialektizmlər artıq ədəbi dilə 
keçib orada sabitləşmiş dialektizmlərdir. Məsələn: “sayrışan, ərk, ürkək, totuq, 
ilqar, qayıq, şütümək” ingilis dilində isə whit-what (nə) away fra’the shore-away 
from the shore ( sahildən uzaq), wi’yu-with you (səninlə) və s. Dialektizmlər 
müxtəlif regionlarda müxtəlif mənalarda iştirak edı bilər. Ona görə də belə sözlər 
ümumi dilimizə daxil olub, ümumi mənalar qəbul etmədiyindən bədii əsərlərimizin 
dilini ağırlaşdırır. Belə sözləri bədii əsərlərdə kortəbii bir yolla  işlətmək yaxşı 
nəticə verməz. Odur ki, bədii dildə hər cür dialektizmdən yox, hamıya aydın, 
anlaşıqlı olan dialekt sözlərdən istifadə edilməlidir. Yazıçı bir neçə dialektə xas, 
mənasına görı aydın olan sözü bədii dilə gətirə bilər. [8,116]. Daha bir şərt də ondan 
ibarətdir ki, hər hansı bir məhəlli sözü  bədii dilə gətirərkən heç olmasa, cümlə 
daxilində onların başa düşülməsi prinsipi cüzi də olsa gözlənilməlidir [2,140].Bir 
sıra dilçilər isə dialektizmlərin ədəbi dilə gətirilməsinin tamamilə əleyhinə olmuşlar. 
Akademik M.Şirəliyevə görə, onların burada istifadəsi sadəcə bədii dilin ifadəlilik 
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imkanlarını zəiflədə,  əsərin bədii-estetik təsirini azalda bilər [9,14-15]. C Xəndan 
da dialektizmlərin bədii əsərlərdə yalnız zəruri üslubi məqsədlərlə əlaqədar işlən-
məsini məqsədəuyğun hesab edir [6,171]. Qeyd etmək istərdim ki, bir sıra rus 
ədəbiyyatşünasları dialektizmləri az mədəni, geridə qalmış, az savadlı kütlənin nitq 
vasitəsilə hesab edirlər [12,165]. Amma şübhəsiz ki, yazıçı müəyyən üslubi məqam-
larla əlaqədar dialektizmlərdən də istifadə etməlidir. Bəzi hallarda dialektizmin isti-
fadəsi zamanı anlaşılmazlığın qarşısını almaq məqsədi ilə  yazıçı dialekt sözünü 
ədəbi dildəki sinonimi ilə yanaşı işlədir. Bu priyom da semantik-üslubi cəhətdən 
özünü doğruldur. Məsələn: Ocaqqulu nüfuzedici bir nəzərlə Fərzəliyə baxıb təkid 
etməyə başladı. Başıpozuqluq, hərkinəlik bizə çox ağır, həm də çox baha oturar yol-
daş; Səhər ertə qarğışlı, hay-küylü olan Turaclı indi elə sakit idi ki...We’ll show 
Levenford what my clever lass, my dear daughter can do. I’m looking ahead, and I 
can see it. When we’ve made ye the head scholar of Academy, then you’ll see what 
your father means to do wi’ you. But ye must stick in to your lessons, you must 
stick in hard. 

Bu cür misallar ədəbiyyatda istənilən qədərdir. Lakin hər iki dilə aid misallar 
açıq şəkildə göstərir ki, yerli koloritin səciyyələnməsi üçün hər cür dialekt sözdən 
və hər cür şəraitdə istifadə etmək olmaz. Çünki yerli kloriti yaratmaq məqsədi ilə 
yazıçı ona doğma, oxucuya isə yad olan sözləri bədii üsluba çoxlu və ehtiyac olma-
dan daxil etsə, ədəbi-bədii dilin ayrılığı, təmizliyi prinsipi pozular, bədii dilin səlis-
liyi, gözəlliyi bayağılaşa bilər. 
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Малейке Асланова  
Самира Касумова 

Диалектические единицы в Азербайджанском и английском языках 
Резюме 

 
В статье показывается классификация диалектизмов в азербайджанском 

и англий-ском языках, которая дается со стораны различных ученых. Даются 
причины вхождения диалектизмов в словарный состав, их использование в 
литературной и разгаворный речах и т.д.  

Отмечается также имеющиеся несколька виды в обеих языках. Даются 
образ гипотез ученых-языковедов по поводу употребления или неу-
потребления етих групп слов в художественной литературе. Отмечено, что 
диалектизмы в художественном языке по сфере и степени употребления также 
делятся на виды. Указаны примеры, связанные с употреблением диалектиз-
мов, как разговорном, также и в художественном языках. 

 
Maleyke Aslanova  
Samira Gasimova  

Dialectic units in the Azerbaijani and English languages 
Summary 

 
In the article it was shown the series of classifications of dialectal words given 

by different scholars. The reason of their appearance in the vocabulary, the ways of 
their usage both in the literary and colloquial language and etc. were given. It was no-
ted that there are different types of dialectal words in both investigated languages.  

Different scientific view points of linguists about to use or not to use this 
vocabulary layer in the belles-letters, and as the result of this investigation the rea-
son of their appearance just in the belles-letters style was also interpreted. It also 
was noted that they are divided into different types according to their use in belles-
lettres. There also were shown samples to all the types of dialectal words both in 
colloquial and literary languages.  

 
Rəyçi:                 Rasim  Adilov 
                 filologiya elmləri namizədi, dosent  
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THE ROLE OF BODY LANGUAGE IN COMMUNICATION 
 

Açar sözlər: bədən dili, ünsiyyət, tərəf müqabili, jest, xarici görünüş 
Key words: body language, communication, interlocutor, gesture, physical 
appearance 
Ключевые слова: языка тела, oбщение, собеседник,  жест, внешность 

 
While communicating people make use of not only linguistics means, but also 

different conscious and unconscious techniques. Some researchers put the level of 
nonverbal communication as high as 80 percent of all communication when others 
state that the figures could be at or around 50-65 percent. Different studies have 
found differing amounts, with some studies showing that facial communication is 
believed 4.3 times more often than verbal meaning, and another finding that verbal 
communication in a flat tone is 4 times more likely to be understood than a pure 
facial expression. As it’s common knowledge body language is a form of mental 
and physical ability of human non-verbal communication which consists of body 
posture, gestures, facial expressions, and eye movements. Such signals are sent and 
interpreted almost entirely subconsciously. Body language can show feelings to 
other people, which work in return for other people. People who show their body 
language can reveal their feelings and meanings. 

Since the 1960s, there has been a great deal of interest in studying human be-
havioral clues that could be useful for developing an interactive and adaptive hu-
man-machine system. Some unintentional human gestures such as making an eye 
rub, a chin rest, a lip touch, a nose itch, a head scratch, an ear scratch, crossing ar-
ms, and a finger lock have been found to convey some useful information in certain 
contexts. Some researchers have tended to extract such gestures in a specific con-
text for educational and scientific applications. Let’s start with analysing one of the 
most important factors of body language – a gesture.  A gesture is a form of non-
verbal communication in which visible bodily actions communicate particular mes-
sages, either in place of speech or together and in parallel with words. Gestures inc-
lude movement of the hands, face, or other parts of the body. Gestures allow indivi-
duals to communicate a variety of feelings and thoughts, from contempt and hostili-
ty to approval and affection, often together with body language in addition to words 
when they speak.Here we should note another important factor that gesture proces-
sing takes place in areas of the brain such as Broca's and Wernicke's areas, which 
are used by speech and sign language. So we can suppose that gesturing is probably 
universal as there has been no report of a community that does not possesss gesture. 
Gestures are a crucial part of everyday conversation such as chatting, describing a 
route, negotiating prices on a market; they are ubiquitous. Gestures have been 
documented in the arts such as in Greek vase paintings, Indian Miniatures or Eu-
ropean paintings. 
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There is also a huge interest in learning to avoid any unintentional gesture that 
might leave a negative impression on the onlookers. A large number of people are 
starting to attend special sessions on learning controlled body behaviour and taking 
advice from expert sociologists. Nowadays, learning good body-language, such as 
living styles of foreign people, is important during interaction in any sort of global 
community. Other physical expressions like waving, pointing, touching and slouc-
hing are all forms of nonverbal communication. The study of body movement and 
expression is known as kinesics. Humans move their bodies when communicating 
because it helps "ease the mental effort when communication is difficult." Physical 
expressions reveal many things about the person using them. For example, gestures 
can emphasize a point or relay a message, posture can reveal boredom or great inte-
rest, and touch can convey encouragement or caution.  

Consistent eye contact can indicate that a person is thinking positively of what 
the speaker is saying. It can also mean that the other person doesn't trust the speaker 
enough to "take their eyes off" the speaker. Lack of eye contact can indicate ne-
gativity. On the other hand, individuals with anxiety disorders are often unable to 
make eye contact without discomfort. Eye contact can also be a secondary and mis-
leading gesture because cultural norms about it vary widely. If a person is looking 
at you, but is making the arms-across-chest signal, the eye contact could be indica-
tive that something is bothering the person, and that he wants to talk about it.  

 And now we’re going to speak about the study of measurable distances 
between people which is termed as proxemics. It occurs as people interact with one 
another. The distance between people in a social situation often discloses informa-
tion about the type of relationship between the people involved. Proximity may also 
reveal the type of social setting taking place.  As it’s obvious in humans, one of the 
means of communication is the posture of the body, in addition to facial expres-
sions, personal distances, gestures and body movements. Posture conveys informa-
tion about: 

• Interpersonal relations 
• Personality traits  
• Social standing 
• Current emotional states 
• Characteristics of temperament 
In humans, posture can provide a significant amount of important information 

on non-verbal communication and emotional cues. Psychological studies have 
shown the effects of body posture on emotions. This research can be traced back 
to Charles Darwin when he studied emotion and movement in man and animals.   

Currently, many studies have shown that certain patterns of body movements 
are indicative of specific emotions. Researchers studied sign language and found 
that even non-sign language users can determine emotions from only hand move-
ments.  Another example is the fact that anger is characterized by forward whole 
body movement. The theories that guide research in this field are the self-validation 
or perception theory and the embodied emotion theory.  

There exists an idea that mental events can be represented by states of the bo-
dy. In a study showing embodied emotion, participants were primed with concepts 
of pride and disappointment by a word generation task. Researchers hypothesized 
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there would be an observable change in participants' posture based on the word they 
were primed with. This hypothesis was confirmed for the diassapointment because 
participants were more likely to decrease in their vertical height or show slumping 
behavior. Physical posture and emotion have been studied using two similar techni-
ques. The first method involves the participant viewing videotaped actors perfor-
ming certain actions and the second method involves having the participant sit in a 
certain posture and then self-reporting their emotions.  

In the first method, actors portray and record certain body movements. Par-
ticipants must view the video and decipher the emotion they believe that is being 
portrayed. In the second method, participants are told to assume a certain body 
posture and then must complete a survey on their current affective state. Other met-
hods include using neuroscience techniques to determine how posture and emotions 
expressions can affect brain imaging. Another method that is growing in use invo-
lves using dancers as 'actors' and having participants observe and determine the 
emotion the dancer is conveying.So we can say in this case that posture can signal 
both the enduring characteristics of a person, and his or her current emotions and at-
titudes. Therefore, posture can be considered in the context of a given situation, and 
independently of it. Posture as information about the current state of a person's 
emotions and attitudes should be analyzed in the context of other messages, both 
verbal and non-verbal as well as that person's cultural and social norms. 

•  Inclination of the body. During conversation, a person may lean slightly 
toward another person or tilt slightly away from him or her. This behavior is usually 
unconscious. An inclination towards can be an expression of sympathy and accep-
tance. Inclining away can signal dislike, disapproval, or a desire to end the conver-
sation. Different inclinations of the head may carry similar meanings. 

•  Similarity. During the conversation, people have an unconscious tendency 
to imitate others' behavior. This happens when the conversation runs seamlessly and 
is enjoyable for both parties. This approximation of attitudes, gestures, and body 
movements can indicate the emergence of a bond and sympathy.  

•  Orientation of the body. Usually people talk directed toward each other, 
but not squarely face to face, which can be indicative of a confrontational stance. In 
conversation, the participants' bodies are usually turned toward each other at an 
angle. When a person ignores someone else, they tend to ignore or avoid contact by 
showing the other person their side or back. Posture can also signal an individual's 
position in social hierarchy.If two people of different social standings talk to each 
other, the person with a higher position usually takes a more relaxed attitude. Their 
posture may be unbalanced, relaxed, and may appear to be nonchalant. A person 
with a lower position often maintains symmetrical posture by placing both hands on 
their lap or at their sides. Typically, a person with higher status sits down and talks 
while sitting. A person of lower status may stand or they may remain standing until 
they are asked to sit.  The other important factor i.e. mood influences muscle tone, 
energy level, and one's internal sense of well-being. Thus, body posture can reveal a 
person's current state of mind. Anger, sadness, and disgust are by far the most 
recognized body postures that are indicative of emotions. Stress can affect posture 
subconsciously; a person under stress will often have a greater amount of muscle 
tension, and may also have shallow, clavicular breathing.Well-being affects posture 
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by giving it a sense of energy and balance. A person's spine will be straight and the 
head raised.Confidence affects posture by the uprightness (or not) of one's body.   
As we stated above, the study of postures can give a vast amount of information 
about emotions and self-perceptions. The study of posture has also proven 
beneficial in other fields. Professional counselors, who were the participants, had to 
view recorded interactions of counselors and clients and determine the emotions of 
the client. Researchers found that relying only on verbal communication to 
determine the emotions of the client resulted in an accuracy of only 66%. High 
levels of empathy could be misconstrued without the matching positive nonverbal 
communication. In similar studies it was noted that the arms and legs were the most 
important bodily factors in signaling low levels of empathy. Further, researchers 
suggested that counselors should not only be trained in verbal communication but 
also in non-verbal communication. Dress codes are written and, more often,-
 unwritten rules with regard to clothing. Clothing like other aspects of hu-
man physical appearance has a social significance, with different rules and expec-
tations being valid depending on circumstance and occasion. Even within a single 
day an individual may need to navigate between two or more dress codes, at a 
minimum these are those that apply at their place of work and those at home, 
usually this ability is a result of cultural acclimatization. Different societies and 
cultures will have different dress norms although Western styles are commonly 
accepted as valid. The dress code has built in rules or signals indicating the message 
being given by a person's clothing and how it is worn. This message may include 
indications of the person's gender, income, occupation and  social class, political, 
ethnic and religious affiliation, attitude and attitude towards comfort, fashion, tradi-
tions, gender expression, marital status, sexual availability and sexual orientation, 
etc. Clothes convey other social messages including the stating or clai-
ming personal or cultural identity, the establishing, maintaining, or defying social 
group norms, and appreciating comfort and functionality. 

The rate of change of fashion varies, and so modifies the style in wearing clot-
hes and its accessories within months or days, especially in small social groups or in 
communications media-influenced modern societies. More extensive changes, 
requiring more time, money, and effort to effect, may span generations. When fas-
hion changes, the messages communicated by clothing change.  In the Middle 
Ages the European nobility used a dress code to differentiate themselves from the 
other classes. In many societies, particular clothing may indicate social status, 
reserved or affordable to people of high rank. For example, in Ancient Rome only 
senators were permitted to wear garments dyed with Tyrian purple; and in 
traditional Hawaiian society, only high-ranking chiefs could wear feather 
cloaks and palaoa or carved whale teeth. In China before the establishment of 
the republic, only the emperor could wear yellow.TIPS So, although that often 
quoted statistic is technically incorrect, it doesn’t mean that body language and ges-
tures aren’t a very important part of communication. And interestingly, language 
and gestures light up the same areas of the brain. As we stated before, the study of 
body lnguage can give a vast amount of information about emotions and self-
perceptions. Its study has also proven beneficial in other fields. Professional 
counselors, who were the participants, had to view recorded interactions of 
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counselors and clients and determine the emotions of the client.  Researchers found 
that relying only on verbal communication to determine the emotions of the client 
resulted in an accuracy of only 66%. High levels of empathy could be misconstrued 
without the matching positive nonverbal communication. In similar studies it was 
noted that the arms and legs were the most important bodily factors in signaling low 
levels of empathy. So, as researchers suggested, we should  emphasize that people 
should not only be trained in verbal communication but also in non-verbal com-
munication for better understanding. 
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Ş.Məmmədova 
Bədən dilinin ünsiyyətdə rolu 

Xülasə 
   

 Təqdim olunan məqalə "Bədən dilinin ünsiyyətdə rolu" adlanır. Şifahi ünsiy-
yət zamanı insanlar yalnız dilçilik vasitələrindən deyil, həm də bədən dili kimi qey-
ri-şüurlu üsullardan istifadə edir. Bədən dilinə daxil olan ünsürlər məqalədə əhatəli 
şəkildə təhlil edilir.  Məqalədə göstərilir ki, bədən dili ötürülən informasiyanın qav-
ranılması üçün əsas şərtlərdən biridir və insan ünsiyyətinin 93%-i məhz bu cür üsul-
larla qavranılır. Məqalədə həmçinin dil və qeyri-dil ünsürlərinin qarşılıqlı təsirindən 
bəhs olunur.  

Ш.Мамедова 
Роль языка тела при общении 

Резюме 
 

Представленная тема называется "Роль языка тела при общении". Вовре-
мя уст-ного общение люди пользуются не только языковыми средствами, но и 
методами не подсознания языка тела. В статье подробно описываются элемен-
ты языка тела. В статье показано, что языка тела является одним из основных 
условии передачи и воспринимаемой информации, и 93% человеческого об-
щения воспринимается этими методами. В статье также описывается 
взаимодействие между языковыми и неязыковыми методами. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИИ 

СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА 
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сообщество 
Key words: simultaneous translation, international conference, source language, 
interpreter, text, colloquial speech, international community 
 

Такой вид перевода как синхронный (simultaneous translation) иногда на-
зывают высшим пилотажем переводческой профессии: в глазах непрофес-
сионалов он представляется наиболее сложным и окружен неким ореолом за-
гадочности и даже непостижимости. Это перевод, который осуществляется 
переводчиком одновременно с речью докладчика. Данный вид перевода тре-
бует от переводчика наличия специальных и уникальных навыков и умений, а 
также большого опыта работы. Синхронный перевод подразумевает предос-
тавление текстовых материалов. Для успеха синхронного перевода нужно 
заранее как можно более глубоко изучить то, о чем пойдет речь, необходимо-
сть импровизации в этом случае должна быть сведена к минимуму, поскольку 
синхронный перевод не предполагает ни наличия времени у переводчика на 
обдумывание фраз, ни возможности на уточнение услышанного. Это и 
отличает синхронный перевод от последовательного перевода. С использова-
нием технологий синхронного перевода могут быть организованы такие 
мероприятия, как, например, конференции, семинары, форумы, презентации. 
За кажущейся простотой тут скрывается долгий и сложный процесс подготов-
ки, привлечение квалифицированных в разных областях науки и техники 
специалистов, начиная с инженеров и заканчивая копирайтерами и сценарис-
тами. Огромное количество нюансов и многие другие обстоятельства требуют 
самого профессионального подхода и большого опыта проведения подобных 
мероприятий. Определенного рода небрежность может негативно повлиять на 
достижение поставленных задач. 

Если современный синхронный перевод с микрофонами, наушниками и 
оборудованием для звукозаписи - явление относительно новое, то искусство 
перевода - столь же древнее, как и само человечество. Деятельность перевод-
чиков издревле многообразна: они работали в качестве миссионеров, послан-
ников, курьеров и посредников на переговорах. Во время Пунических войн 
переговоры часто велись переводчиками, а драгоманы XII века - официальные 
переводчики, назначенные местными властями, были специалистами в между-
народных отношениях, которым часто доверялось проведение весьма деликат-
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ных бесед. Действуя во всех этих ролях, переводчики переводили язык иност-
ранцев также как их культуру и политику. Французские драгоманы, которые 
хорошо владели восточными языками, должны были не просто переводить, но 
и объяснять своим политическим деятелям смысл разных слов и выражений 
на иностранных языках, то есть, по сути, обеспечивать перевод с языка одной 
культуры на язык другой. Колумб отправил молодых индейцев из Нового 
Света в Испанию для обучения переводу, чтобы в дальнейшем они могли для 
него работать. В средневековой Европе латинский язык был средством обще-
ния всего континента, и до появления четко различающихся национальных 
разговорных языков острой нужды в переводчиках не было.  

В Европе в XIX веке не было особой потребности в переводчиках на 
высшем уровне, так как французский был общим языком дипломатов и всех 
образованных людей. В нашем веке большая нужда в переводческой деятель-
ности возникла в ходе серии международных и региональных конференций, 
где далеко не все делегаты были высокообразованными людьми, выходцами 
из аристократической элиты. Они являли собой многоязыковую аудиторию, 
уже не способную обойтись без лингвистических посредников. В 1919 году на 
Парижской мирной конференции впервые практиковался последовательный 
перевод, а первый опыт применения синхронного перевода в бывшeм СССР 
имел место в 1928 году на 6 конгрессе Коминтерна. Первый патент на 
оборудование для синхронного перевода был выдан на имя радиоинженера и 
служащего американской фирмы IBM Гордона Финли, после чего микрофоны 
и наушники уже перестали быть экзотикой, и начали постепенно 
совершенствоваться. С 20-х годов синхронный перевод быстро развивался и в 
бывшeм Советском Союзе. В 1935 году на XV Международном физиологи-
ческом конгрессе в Ленинграде вступительную речь академика И.П. Павлова 
можно было слушать на английском, французском и немецком языках. На XX 
Съезде коммунистической партии синхронный перевод осуществлялся на 
шести языках, а на XXI съезде уже на 184. Первым "крупномасштабным экс-
периментом", доказавшим реальность синхронного перевода, был Нюрнберг-
ский процесс над нацистскими военными преступниками, начавшийся в 1945 
году. Впервые синхронный перевод вызвал большой интерес международной 
общественности. Многие из переводчиков, работавших на этом процессе - 
эмигранты и беженцы из разных стран, владевшие в той или иной мере 
русским, французским и немецким, - после окончания процесса перешли в 
штат только что созданной Организации Объединенных Наций. В России 
синхронный перевод начали практиковать, начиная с конца XX века, что 
явилось некоторым завершением эпохи последовательного перевода. Новый 
способ приобрел колоссальную популярность, ввиду своей практичности и 
рациональности. Интеллектуальный и, как следствие, экономический прог-
ресс сыграл немаловажную роль в становлении синхронного перевода, сделав 
возможным подготовку технологической базы - одной из основ грамотно 
организованного мероприятия с привлечением специалистов в данной об-
ласти. Доступность и бесконечное множество других положительных характе-
ристик синхронного перевода, способствовали, в числе прочих, бурному ра-
звитию международного бизнеса. Предопределив тем самым динамичное 
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развитие рынка как в пределах одного государства, так и во всем мире. Синх-
ронный перевод, как символ респектабельности и ответственности прочно во-
шел в круговорот деловой активности. Это обеспечило переговорный процесс 
необходимой насыщенностью и сократило до минимума количество времени, 
затрачиваемого на подготовку и осуществление проектов во всех сферах 
бизнеса, не говоря уже о политике, представители которой первыми ощутили 
на себе удобство и практичность синхронного перевода. Синхронный перевод 
имеет свои преимущества и трудности, раскрытие которых является продол-
жением нашей работы. Что же делает возможным эту сложную деятельность? 
Обычно мы говорим о сочетании определенных способностей, знаний и навы-
ков: свободное владение языками, эрудиция, хорошая реакция, способность 
быстро "выходить" на более или менее приемлемый вариант в сложных ситуа-
циях - в общем, все это не отличается от того, чем должен обладать любой ус-
тный переводчик. Однако возможность одновременного перевода, когда во 
многих случаях переводчик не знает, чем закончится фраза, начало которой 
переводит, должна обеспечиваться неким механизмом. Удовлетворительный 
синхронный перевод становится возможным тогда, когда можно с достаточ-
ной степенью вероятности предположить, "куда клонит" оратор.  

Итак, синхронный перевод во многом возможен и благодаря тому, что 
называется вероятностным прогнозированием, лежащим в основе многих ви-
дов человеческой деятельности.Для того чтобы степень вероятности в синх-
ронном переводе была, возможно, более высокой, необходимо, прежде всего, 
хорошо представлять себе тему (предмет), которая обсуждается на данной 
конференции, семинаре или "круглом столе". Человек, "подкованный" в дан-
ной области, переводит неизмеримо лучше, чем дилетант. Поэтому изучение 
не только терминологии, но и сути дела является для синхрониста обязатель-
ным условием.Остановимся еще на одном преимуществе синхронного перево-
да. Синхронного переводчика для его эффективной работы требовалось изо-
лировать от шума зала заседаний, а его речь сделать доступной каждому реци-
пиенту (слушающему).  

Переводчиков, поскольку их затворничество и речевое жонглирование 
двумя языками придавало им ореол исключительности и дарило известную 
независимость. К сказанному нельзя не присовокупить то действительно 
сложное, что существует в профессии синхронного переводчика. Во-первых, 
работа переводчика в режиме синхронности требует постоянной мобилизации 
внимания и непрерывного говорения. А это приводит к тому, что через 20-30 
минут перевода у синхрониста появляется усталость артикулярного аппарата, 
язык становится "ватным", снижается самоконтроль и в тексте перевода воз-
никают серьезные ошибки. Именно по этой причине режим работы синхрон-
ных переводчиков предполагает, как минимум сорокаминутный отдых после 
двадцати минут работы, а, следовательно, и создание групп или команд в сос-
таве 3-4 человек для каждой кабины. Вторая трудность синхронного перевода 
связана с реакцией переводчика, а точнее, с его реактивностью. Синхронист 
вынужден ежесекундно мгновенно реагировать на воспринимаемые на слух 
слова, а точнее, словосочетания. Именно поэтому синхронный перевод 
отпугивает медлительных людей, хотя и превосходно владеющих иностран-
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ным языком. Хорошее знание двух или нескольких языков не является неп-
ременным условием успехов синхронного переводчика. Таким условием, ско-
рее, является наличие у него непременного запаса эквивалентных пар лекси-
ческих единиц, связанных между собой знаковой связью, позволяющих 
переводить не через анализ и синтез, а в плане модели "стимул - реакция", т.е. 
не через мышление, а через условные рефлексы.  

Из всей проделанной работы можем сделать вывод, что уровень овладе-
ния иностранным языком зависит в первую очередь от способностей, опыта и 
знаний переводчика, не говоря уже о силе его характера - настойчивости и 
упорстве, с которыми он стремится к совершенству. Следует отметить, что 
выдающиеся переводчики-синхронисты вовсе не ограничиваются набором 
шаблонов на языке, переводимом ими и с которыми они, как правило, постоя-
нно работают, а порой достигают такого высокого уровня лексического и сти-
листического выражения мысли, что их происхождение уже не обнаруживает-
ся ни в чем, кроме произношения и интонации. Ведь первоклассный специ-
алист в области перевода, особенно синхронного - вечный студент, по край-
ней мере, в двух отношениях. Во-первых, синхронный перевод - не дежурный 
набор застывших приемов и правил, а живое искусство, в котором все элемен-
ты корректируются, видоизменяются и создаются заново. Во-вторых, языки 
больших культур - широкие реки, где все быстро течет и изменяется. В любом 
языке постоянно возникают новые слова и выражения, а их перевод, 
переправление в русло другого языка порой требует немалой лингвистической 
изобретательности.  

Итак, имея дело с синхронным переводом, будущему специалисту необ-
ходимо осознавать природу своей деятельности, вникнуть в специфику жанра, 
в котором он работает, понять сущность переводческой деятельности, и, 
только в этих условиях переводческий труд будет доставлять истинное удо-
вольствие и будет служить для профессионала предметом гордости.  
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Sevda Kazımova 

Sinxron tərcümənin tarixindən bəzi qeydlər 
Xülasə 

 
Məqalədə sinxron tərcümənin tarixindən bəhs olunur. Sinxron tərcümə 

danışanın nitqi ilə eyni zamanda aparılır və bu da dinləyicilərə nəzərə çarpacaq 
qədər çox vaxt qazandırır ki, yekunda dinləyicilər uzun-uzadı konfrans zallarında 
dəqiqələr və saatlar keçirmək məcburiyyətində qalmalı olmurlar. Məhz bu nöqteyi-
nəzərdən  nüfuzlu beynəlxalq konfranslarda sinxron tərcümə keçiriləcək konfransın 
olması gərəkən atributlarından biri kimi qəbul edilir. Sinxron tərcümə etmək 
tərcüməçidən xüsusi dözümlülük və səsdən anında istifadə etmək qabiliyyəti tələb 
edir. Sinxron tərcümə bir çoxlarının düşündüklərinin tam əksinə olaraq ana dilindən 
hədəf dilə daha rahat və yaxşı tərcümə edilir. 

 
Sevda Kazimova  

Some notes on history of simultaneous translation 
Summary 

 
The article deals with history of simultaneous translation beginning from its 

first appearance. Simultaneous translation is really carried out simultaneously with 
the speaker's speech, which gives a considerable gain of time and drives out of the 
halls of conferences minutes and hours of endless waiting, encompassing present 
awaiting translation of speech, uttered in an unknown language to them. That is 
why the simultaneous translation became mandatory attribute of reputable interna-
tional conferences. To work in a synchronous translation requires a certain stamina 
and relevant training that can develop a voice -reactivity of an interpreter. Simulta-
neous translation is easier and better from the native language into a foreign langua-
ge, and not vice versa, as many believe.  
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RUS DİLİNDƏ KONVERSİYA HADİSƏSİ  
 

Açar sözlər: konversiya, keçid, nitq hissələri, sintaktik konversiya, isim. 
Ключевые слова: конверсия, переход, части речи, синтаксическая конверсия,  
существительное.   
Key words: conversion, transition, parts of speech, sintactycal conversion, noun.  

 
Flektiv dil olan rus dilində konversiya hadisəsi ingilis dilində olduğu kimi ge-

niş vüsət almışdır. Konversiya hadisəsi nəinki bu dilin söz yaradıcılığı  sahəsində, 
həmçinin qrammatika və leksikasında da ətraflı tədqiq edilmişdir. Rus  dilçiləri 
V.V.Vinoqradov, A.M.Peşkovski, E.S.Kubryakova, E.P.Kaleçis, T.P.Lomtev, 
E.T.Çerkasova, O.M.Kim və başqaları bu sahədə araşdırmalar aparmışlar. Rus dilçi-
liyində "konversiya" daha çox " nitq hissələrində keçid prosesi" kimi xarakterizə 
edilir. Nitq hissələri sahəsində keçid probleminin müasir rus dilində araşdırılması 
ilə bağlı E.R.Kaleçisin tədqiqatı böyük maraq doğurur (1,s7). S.Q.İlyenkonun fik-
rincə, qrammatik keçid hadisəsi, eləcə də substantivləşmənin müəyyənləşdirilməsi 
dil öyrənənlərə konversiyanı dinamik hadisə kimi qavramağa, dil kateqorialarına 
daha dərindən diqqət yetirməklə rus dilinin üslubi normalarını  daha effektiv mə-
nimsənilməsinə imkan yaradır(2,s30). A.M.Peşkovskinin fikrincə, nitq hissələri sa-
həsində keçid ona görə baş  verir ki, ayrı-ayrı sözlər həm onların özlərində, həm də 
onlarla bağlı olan sözlərdə səs və məna dəyişmələri əsasında tədricən bir kateqori-
yadan digərinə keçir. Verilmiş söz üçün keçidin bitdiyi, onun yeni bir kateqoriyaya 
keçdiyi hallarda da bu proses dil üçün daimidir (3,s142). Alimin fikrincə, bizim gö-
zümüzün önündə keçid baş verərkən, biz sözü hansı nitq hissəsinə aid etməkdə çaş-
baş qalırıq. Dilçilərdən bəziləri rus dilində əsasən adverbiallaşmanın (zərfləşmə) da-
ha çox yayıldığını xüsusi qeyd edirlər ( A.M.Peşkovski, V.V.Babaytseva).  Müasir 
rus dilində bir nitq hissəsindən digərinə keçid zamanı nitqdə sözün funksiyası dəyi-
şir, yeni qrammatik keyfiyyət qazanır. Bu zaman söz əvvəlki əlaqələrini itirərək, 
başqa sözlərlə yeni əlaqələr yaradır. Bu dildə  əsasən semantik imkanlar nitq hissə-
lərində keçidə şərait yaradır. Nitq hissələrində keçid yeni keyfiyyət elementlərinin 
daimi və davamlı toplanması yolu ilə baş verir. Eləcə də, bu zaman əvvəlki keyfiy-
yət elementləri tədricən yox olub gedir.  Nitq hissələrində  konversiyanı  V.N.Miqi-
rin transformasiya adlandırır. Sözdüzəltmə və nitq hissələrinin transformasiyasından 
istifadə baxımından müasir rus dilindəki nitq hissələrini müəllif üç hissəyə bölür :1) 
Yalnız sözdüzəltmə əsasında yaranan nitq hissələri (yeni formaların yaranması da 
daxil olmaqla fellər(məsdər, feli-sifət, feli bağlama, xüsusi formalar), 2) həm söz-
düzəltmə, həm də transformasiya əsasında yaranan nitq hissələri: isimlər, sifətlər, 
zərflər 3) yalnız transformasiya əsasında yaranan nitq hissələri: saylar, əvəzlik, mo-
dal sözlər, nida, sözönü, bağlayıcı, ədat, köməkçi fel (4,s136). Eləcə də, dilçi alim 
müasir rus dilində nitq hissələrində keçid zamanı, elementar proseslərin baş verdiyi-
ni qeyd edir. Onun fikrincə, bu proseslər, nitq zəncirinin bir nöqtəsində baş verir, 
morfoloji səviyyədə ellipsis (əlamətin itməsi), elə həmin səviyyədə interpozisiya ( 
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nitq hissələrinin müxtəlif əlamətlər kompleksinə yeni əlamətin daxil edilməsi), əvəz 
etmə (əlamətlərdən birinin digəri ilə əvəzi) şəklində reallaşır (4 , s147). Amma 
fikrimizcə, V.N.Miqirin tərəfindən bir dil səviyyəsində baş verən bu zəncirvari pro-
sesləri elementar adlandırmaq düzgün deyil. Amma müəllifin bu bölgüdə adlarını 
çəkdiyi nitq hissələrinin yalnız transformasiya, yəni konversiya vasitəsilə yaranması 
fikrini qəbul etmək olar. E.F.Vorno,M.A.Koşeyeva,İ.A.Potapova və başqalarının 
fikrincə konversiya vasitəsilə yeni sözlərin yaranması ingilis dilinə xasdır. Rus 
dilində müvafiq sözdüzəltmə üsulu yoxdur.Yalnız  bəzi hallarda məsdər formasında 
olan fellə adlıq halda olan ismin formalarının üst-üstə düşməsini misal gətirmək 
olar. Məsələn, rus dilində "печь"(fel)-"печь"(isim), "течь"(fel)-"течь" (isim),-
"сечь"(fel)-"сечь"(isim). Rus dilində isimdən düzələn fellər qeyri-müəyyən formada 
həmişə morfoloji yolla yaranır: радио-радировать, толпа-толпиться, экран-
экранизировать və s (5, s66). Müasir ingilis dilində olduğu kimi rus dilində də  
konversiya dedikdə mənbə sözlə törəmə sözün tamamilə üst-üstə düşməsi başa dü-
şülür. E.P.Kaleçisin fikrincə nitq hissələrində keçid prosesində "konversiya" termi-
ninindən istifadə etmək olmaz. Rus dilində keçid hadisələri konversiya hadisəsi ilə 
eyniləşdirilməməlidir. Rus dilində keçid zamanı tamamilə başqa leksik-qrammatik 
kateqorialar formalaşır.. Onun fikrincə, ingilis dilində baş verən konversiya hadisəsi 
morfoloji-sintaktik sözdüzəltmə ilə oxşarlıq təşkil edir.  A.İ.Smirnitskinin konver-
siyaya aid nəzəriyyəsini əsas götürərək (paradiqma müxtəlifliyi), rus dilində nitq 
hissələri sahəsində paradiqma müxtəlifliyinin qeyri-mümkün olduğunu göstərilir. 
Onun fikrincə, sifətlərin substantivləşməsi, eləcə də feli-sifətin adyektivləşməsi za-
manı paradiqmalar təkrarlanır. Bəzi sözlər isə paradiqmaya malik deyillər. Buna o 
zərf və sözönüləri misal gətirmişdir. Eləcə də E.P.Kaleçis rus dilində  nitq hissələri 
sahəsində keçidi iki qrupa ayırır:  

I qrup keçid. Sözün bir nitq hissəsindən digərinə keçidi. Bura substantivləşmə, 
adyektivləşmə, adverbiallaşma, pronominallaşma, müstəqil mənalı sözlərin sözönü-
nə keçidi, isimlərin bağlayıcıya keçidi daxildir. 

II qrup keçid.Eyni nitq hissələri daxilində keçid hadisəsi.Bura sözlərin bir lek-
sik-qrammatik sıradan digərinə keçidi  aiddir (1, s12-13). 

 E.S.Kubryakova rus dilçiliyində "золото-золотой, синий-синь,обед-обе-
дать" və s.kimi sözlər arasında əlaqələrin hələ də mübahisəli bir məsələ olduğunu 
yazırdı (6, s65). "Ensiklopedik dilçilik lüğəti"ndə müəllif sözdüzəltmədə konversi-
yanın izahını belə verirdi: "Dar mənada konversiya yalnız mənbə və törəmə sözün 
tam üst-üstə düşməsi, geniş mənada isə bu sözlərin yalnız əsaslarının üst-üstə düş-
məsi hadisəsi adlandırılır.( rus dilində золот-о—золот-ой" və ya "соль—сол-и-
ть")"( 7,s235). Doğrudan da, rus dilində bir-biri ilə bağlı belə sözlərə nəzər yetirər-
kən, biz bəzi morfoloji göstəricilərə rast gəlirik. Amma ingilis dilindən fərqli olaraq 
bu dildə bəzi nitq hissələri   müəyyən morfoloji göstəriciyə malik olsa da, onların 
tərkiblər eynidir. Belə göstəricilər bəzi alimlər tərəfindən "sıfır affiksləş-
mə"adlandırilir. Müəllif bütövlükdə  müxtəlif növ morfem birləşmələrini təqdim 
edir (8 ,s9). Rus dilində belə halların ,yəni sadə sözlərin kök və morfoloji göstərici-
lərdən ibarət olması adi bir haldır. Akademik Ağamusa Axundov aqlütinativ dillər-
dən fərqli olaraq, rus dili kimi dillər üçün kök=söz bərabərliyinin doğru olmadığını 
göstərir (9,s50). Doğrudan da, bu dildə söz əksər hallarda kök və şəkilçinin birləş-
məsinə bərabərdir. Məsələn,сил-а(güc,qüvvə), книг-а(kitab) və s. V.V.Babaytseva  
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E.S.Kubryakovanın birinci, yəni mənbə sözlə törəmə sözün tam üst-üstə düşməsi ilə 
baş verən konversiya barədə fikirlərini müasir rus dilinin sinxron sisteminin müxtə-
lif mənşəli funksional omonimləri adlandırır. Daha doğrusu, müəllif bunu belə xa-
rakterizə edirdi: "Belə omonimləri funksional hesab etməklə biz onlara yalnız səs-
lənməsinə görə üst-üstə düşən ,başqa nitq hissələri ilə aid etimoloji qohum olan söz-
lər adlandırırıq (10 ,s14) .Göründüyü kimi, o belə keçid hallarını  sözdüzəltmə vasi-
təsi hesab etmir.  

E.S.Kubryakova şəkilçisiz sözdüzəltmə sxemindən çıxış edərək belə qənaətə 
gəlir ki, iki növ şəkilçisiz sözdüzəltmə üsulunu fərqləndirmək lazımdır: 

1) tam şəkilçisiz sözdüzəltmə 
2) morfoloji əsası olan şəkilçisiz sözdüzəltmə 
Birinci növ sözdüzəltmə zamanı mənbə və törəmə sözlərin əsasları  tamamilə 

eynidir. İkinci növə isə elə halı aid edilir ki, bu zaman törəmə sözdə yeni əsas, yaradı-
cı element mövcuddur. Məsələn, золот-о→золот-и-ть. Bütünlükdə vahidlərin 
transpozisiyası ilə bağlanan sözdüzəltmənin  müxtəlif struktur növləri həm əsas, həm 
də törəmə sözlərin tərkibində  xüsusi morfoloji göstəricilərin vacibliyi,qeyri-vacibliyi, 
həmçinin  bu morfoloji göstəricilərinin funksional statusunun spesifikasından yaranır. 
Buna görə də, island və rus dili kimi dillərdə felin ad hissəsi adətən "tərkib+sıfır 
olmayan göstərici"ilə təqdim olunur, istənilən nitq hissələrindən fellərin yaradılması I 
və III struktur növlərinin reallaşdırılması ilə əlaqədardır (6, s65). V.V.Vinoqradov rus 
dilində feli-sifət→sifət, sifət→isim, isim→əvəzlik, sifət→əvəzlik, say→əvəzlik isti-
qamətində keçidin baş verdiyini yazır (11,s305-309).  

Ümumiyyətlə rus dilində sözün bir leksik-qrammatik sinifdən digərinə keç-
məsinin iki növünü müəyyənləşdirmək olar: ayrı-ayrı formanın keçidi və bütün pa-
radiqmanın keçidi. Ayrı-ayrı formanın keçidində onun tam leksikallaşması baş verir 
və söz yeni nitq hissəsinin bütün göstəricilərini alır. Məsələn, "войти в пустую 
комнату и стараться впустую". Bu cümlədə "пустую" sifəti leksikallaşaraq, cins, 
say və hal kimi sintaksis mənanı itirir, dəyişməz sözə çevrilir. Eyni zamanda bu 
vaxt o daha əşyanın keyfiyyətini bildirmir,felə qoşulub, tərzi-hərəkət bildirən zərfə 
çevrilir, sözönü ilə birlikdə eyni leksik vahid təşkil edir. Amma bütün paradiqma-
ların (burada,söz bütün formaları ilə birlikdə) yeni leksik-qrammatik sıraya keçidi 
zamanı onun qismən azalması, yeni nitq hissələrinin  sözdəyişmə formalarını saxla-
yaraq ayrı-ayrı xüsusiyyətlər qazanması baş verir. Məsələn, sifətlər substantivləşə-
rək daimi cins mənasını ,başqa sifətlərlə təyin olunmaq xüsusiyyəti qazanır: пере-
довой рабочий,новая столовая, вкусное морожено (12, s101-103). O.M.Kim 
rus dilçiliyində nitq hissələrinin transpozisiyası ilə bağlı məsələlərə "morfoloji-sin-
taktik sözdüzəltmə vasitəsi" çərçivəsində baxıldığını göstərir. V.V.Vinoqradov tə-
rəfindən  elmə daxil edilən bu termin, prinsip baxımından nitq hissələrinin trans-
pozisiyasının mahiyyətini düzgün əks etdirir (11, s8) .Bura  sözün həm morfoloji 
paradiqma, həm də sintaktik funksiyasının fərqliliyini müşayət edən  kateqorial mə-
nasının dəyişilməsini aid edilir. Müasir rus dilində isimlərin adverbiallaşma zamanı 
biz söz cütlüklərinin sonunda hal şəkilçilərinə rast gəlirik. Bu dildə adverbiallaşma 
zamanı başqa nitq hissələrinin qrammatik formaları zərflərin morfoloji göstəriciləri-
nə çevrilir.V.V.Vinoqradov isə bu sözdüzəltmə üsulunu morfoloji sözdüzəltmə ad-
landırır. Onun fikrincə, müəyyən hal şəkilçili isimdən zərf  yaranması prosesi çev-
rilmə ilə müşayiət olunur.Yəni, fleksiya şəkilçiylə dəyişilir, məsələn авансом, 
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рядом (рядком,рядышком) və s. Eləcə də, hal şəkilçili sözönlü isimlərdən zərflərin 
yaranması zamanı yalnız fleksiyanın şəkilçiyə deyil, eyni zamanda sözönünün ön 
şəkilçiyə çevrilməsi baş verir, məsələn, до зарезу, ло отвала, в прикуску və s 
(13,s3-4). Əgər isimlərin adverbiallaşması zamanı isimlərə malik morfoloji 
göstəricilər zərfin morfoloji göstəricilərinə çevrilirsə, deməli  sözün qrammatik pa-
radiqmalarında da dəyişiklik yaranır. Bu, konversiya deməkdir. Müasir rus dilində, 
eləcə də adlıq haldan başqa bütün hallarda olan, sözönülü keyfiyyət bildirən sifətlə-
rin zərfə keçidi baş verir . Məsələn, добела(tərtəmiz,ağarıncaya qədər), насухо 
(qupquru) Müasir rus dilində istənilən nitq hissəsinə keçid baş verə bilərmi, yoxsa 
burada bir məhdudiyyət var? Dil materalının, nitq hissələrinin  tərtibatının leksik is-
tiqaməti, morfoloji formalarının sintaktik cərgədə aydın təyin olunması, bir nitq his-
səsindən digərinə keçidin məhdud olduğunu göstərir. Məsələn, rus dilində başqa dil-
lərdə olduğu kimi sifətlər asanlıqla substantivləşir .Buna görə də, onlarda yalnız 
cins,say,hal kateqorialarının morfoloji formalarını  dəyişdirmək lazım gəlir. Eyni 
zamanda hal formasına subyekt və ya obyekt mənasını verilir. Rus dilində yalnız 
bəzi nitq hissələrinin müəyyən nitq hissələrinə keçidi özünü biruzə verir. Bunlardan 
ən çox yayılanları aşağıdakılarıdır: 

 1) sifətlərinn ismə keçidi (sifətlərin substantivləşməsi) ,məsələn :хороший 
человек-хороший, спальная комната-спальная və s. 

2) feli-sifətlərin sifətə keçidi (feli-sifətlərin adyektivləşməsi), məsələn, 
любимые песни, бывшие работники və s. 

3) müxtəlif nitq hissələrinin zərfə keçməsi (isim, sifət,felin adverbiallaşması), 
məsələn, шагом, быстро, не спеша,молча və s 

Əksər dillərdə olduğu kimi, rus dilində də sözlərin morfoloji mənsubiyyətini 
təyin etməkdən ötrü onların cümlədə sintaktik funksiyasını müəyyən ertmək lazım 
gəlir. Sintaktik düzülüş fonunda sözün morfoloji quruluşu tam aydınlaşır. Məsələn, 
rus dilində sözün  ismə keçidini (substantivləşməsini) ilk əvvəl bu sözlərin mübtəda, 
və ya tamamlıq kimi sintaktik funksiya daşıması və özündən əvvəl  təyinlə işlənmə-
si qabiliyyəti ilə  müəyyən  etmək olar. 

Müasir rus dilində sifət ismə keçərkən, artıq o  sifətlə ifadə olunmuş təyin 
funksiyasını itirir və başqa sifətlərlə təyin əmələ gətirməyə başlayır.  Cins əlamətləri 
ilə fərqlənən əvvəlki sifət, ismə keçid zamanı bu əlamətləri itirir, özü müəyyən 
cinsə məxsus söz sırasına daxil olur. Bu ya kişi  (портной, задчий),  ya qadın 
(мостовая, запятая), ya da ki, orta cinsdə (насекомое,жаркое)  ola bilər. 
Həmçinin bu zaman, isimləşən sifətlər böyük qrammatik  sərbəstlik qazanır. Bu cins 
kateqoriyasıdır.  

A.İ.Smirnitski  rus dilində ingilis dilində olmayan konversiya növlərinin oldu-
ğunu göstərir. Bu hal rus dilinin qrammatik quruluşunun xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 
Rus dilində konversiyaya görə eyni bir nitq hissəsinə malik sözlər əlaqələndirilir. 
Məsələn,"внук"—"внука"(внучка),"супруг"—"супруга"(жена), "Александр"—
"Александра" və s. Burada konversiya qrammatik cinsdən asılı olaraq isimlərin pa-
radiqmalarının müxtəlifliyi ilə bağlıdır. Bu ingilis dilində yox dərəcəsindədir.( 14, 
s81). V.V.Passek də rus dilində belə sözləri  konversiya ilə əlaqələndirir və onu pa-
radiqmaların müxtəlifliyi ilə bağlayır (15, s147). Eləcə də, belə sözlər arasında lek-
sik məna fərqi də var. "Leksik-semantik sözdüzəltmə slavyanşünaslıq üçün xüsusi 
maraq kəsb edir. Buna eyni nitq hissələri daxilində konversiya kimi baxmaq olar. 
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Bu zaman yeni sözün yaranmasının formal göstəricisi onun uyğunluğunun dəyişmə-
sidir, yəni, leksemlərin paylanmasıdır ("paradiqmatik konversiya"nın vacib göstə-
ricisi olan morfemin paylanmasından fərqli olaraq) (16,s46). Doğrudan da, biz əgər  
söz yaradıcılığında konversiya  hadisəsinin əsas amillərindən birini paradiqmaların 
dəyişilməsi hesab ediriksə,  onda bunu rus dilində konversiya adlandırmalıyıq. 
Müasir rus dilində isimlərin sifətə keçməsi, yəni adyektivləşməsi mübahisəli bir 
məsələdir. V.K.Radzixovskayanın fikrincə, əlavə funksiyasında isimlər öz əlamətlə-
rini zəiflədir: студент Иванов, в городе Москве. Substantivləşmiş  sifətlər morfo-
loji-sintaktik yolla(ismin sifətə sonrakı keçidi yoluyla)  yenidən sifətlər formalaş-
dırır. Məsələn, "животный мир- burada sifət "животное" ismiylə motivləşdiril-
mişdir. Burada isim sonradan yenidən sifətə keçir"( 17, s78). Müasir rus dilində 
həmçinin əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrinə keçidi də mümkündür. Mə-
sələn, "Отец шагает впереди."(впереди-zərf), "Впереди  армии шагает капи-
тан."(впереди-sözönü) , "Верю в силу бога" (В силу-sözönlü isim), "Я так сделал 
в силу привычки"(в силу-sözönü) və s. E.T. Çerkasovanın fikrincə, bu və ya başqa 
tam mənalı sözlərin  sözönülərə keçməsi bu sözlər üçün adi olan sintaktik əlaqələri-
nin  xarakterinin dəyişilməsi ilə əlaqədardır. Məsələn isimlər qrupuna aid olan tam 
mənalı sözlər üçün adi hal, onların sintaktik əlaqələrinin birtərəfli xarakteridir. Bu 
da ya əvvəldə gələn, ya da sonra gələn sözlə olur(18,s18) .  

L.İ.Raxmanova və V.N.Suzdalsevanın yazdıqlarına görə nitq hissələri qram-
matik anlayış olduğundan , onları müəyyən edən prinsiplər də qrammatik olmalıdır. 
Onlar ilk əvvəl belə prinsiplərə sözün sintaktik xüsusiyyətlərinin, ikincisinin isə 
sözlərin morfoloji əlamətinin və kateqorial mənasının olduğunu aid edirlər (19, s 
258). Rus dilində nitq hissələrində keçid prosesində birinci halda, yəni əsas sözlə 
törəmə sözün tamamilə üst-üstə düşməsi zamanı, məsələn  "мороженое" sözü,  
nitq hissəsinə görə həm isim, həm də sifətdir. Onun isim olmasını sintaktik xüsu-
saiyyətlərinə görə müəyyən etmək olar. Bu söz cümlənin qrammatik tərkibinə daxil-
dir,  cümlədə baş üzv olan mübtəda funksiyasını daşıyır,morfoloji olaraq dəyişil-
məzdir. İsim olaraq onun qrammatik kateqoriyasını daşıyır:adlıq halda, orta cins-
dədir, sifət və sayla da işlənə bilir.  Sifət olaraq bu söz, cumlə üzvünə görə təyindir. 
Bütün bu deyilənlərdən belə başa düşmək olar ki, "мороженое" sözü həm isim, 
həm də sifət kimi təyin olunmalıdır. Amma müasir rus dilində belə söz cütlüklərinin  
bir-biri ilə diaxronik cəhətdən bağlı olması çox,  keçidin hansı istiqamətdə baş ver-
məsi az tədqiq olunmuşdur. "Morfoloji-sintaktik" sözdüzəltmə vasitəsi adlandırdığı-
mız  bu hadisə həm morfoloji paradiqmada, həm də sözün sintaktik funksiyasının 
dəyişilməsi ilə müşayiət olunur.  Morfoloji-sintaktik vasitənin sözün bir nitq hissə-
sindən digərinə keçidi kimi izahı  zamanı faktiki olaraq  sözün yalnız forması, uy-
ğun sintaktik funksiyası  nəzərə alınır. Bu zaman  törəmə sözlərin tam strukturu ar-
xa planda qalır. Rus dilində nitq hissələrinin keçidi zamanı kateqorial mənanın 
dəyişilməsi əsas göstərici sayılır. Məsələn, V.V.Vinoqradov rus dilində sifətlərin 
feli-sifətlər hesabına yarandığını göstərirdi. Onun fikrincə, sifətə keçid zamanı feli 
sifət  vaxt, şəkil, növ mənasını itirir və təmiz keyfiyyət mənasını qazanır. Ən çox "-
инн-,-енн-,-т-  şəkilçili  bitmiş tərzdə olan fellərdən formalaşmış keçmiş zaman 
məchul növdə olan feli-sifətlərdən sifətlərin yaranması geniş yayılıb. Belə feli-sifə-
tin sifətə keçidinin şərtləri bunlardır: a) vaxt mənasının itirilməsi b) bitmiş tərz mə-
nasının itirilməsi və c) fellə idarə olunmaq qabiliyyətinin itməsi . Məsələn, " 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 102

путник, измученный долгой дорогой  və  измученный вид. Birinci halda zaman 
mənası(keçmiş zaman), tərz(bitmiş),felin idarəetmə qabiliyyəti (feli-sifət ismin 
birgəlik halını idarə edir) iştirak edir; ikinci halda измученный  sözü təmiz keyfiy-
yət bildirən təyindir, burada hər üç göstərilən qrammatik məna itmişdir(11,s303). 
Göründüyü kimi, rus dilində nitq hissələrində keçid  zamanı kateqorial mənada cid-
di dəyişikliklər baş verir və bu zaman nitq hissələrində müxtəlif istiqamətdə keçid 
baş verir. Bu isim→zərf, isim→sözönü,isim→modal söz, sifət→isim, fel→ədat, 
fel→modal sözü,zərf→isim, və s. ola bilər.  Müasir rus dilində keçidin ən əsas 
əlamətləri, fikrimizcə, kateqorial mənanın , leksik mənanın, morfoloji əlamətlərin, 
morfoloji tərkibin, qrammatik paradiqmanın, sözdüzəltmə imkanlarının, fonetik xü-
susiyyətlərin dəyişilməsidir. V.N.Miqirin rus dilində nitq hissələrində keçid zamanı  
əsasən sözlərdə olan fonetik dəyişmələrə misal olaraq fonetik tərkibin ixtisarını 
(молвит –мол) və vurğunun yerinin dəyişilməsini (бегом-бегом) misal göstərir 
(20 ,s163).  Müasir rus dilində nitq hissələrində keçid zamanı kateqorial və leksik 
mənaların dəyişməsi  tez-tez rast gəlinir. Belə ki, keçid zamanı köhnə kateqorial 
mənanın yenisiylə yerdəyişimi baş verir. Məsələn, bu dildə zərfə keçid zamanı isim 
əşyavilik mənasını itirib, əlamət mənasını alır. Sifətə konversiya zamanı feli sifət  
əşyaları xarakterizə edən fəaliyyət mənasını itirib, daimi əlamət mənasını verir. Mə-
sələn, смеющийся человек(gülən insan) və  смеющийся день (işıqlı gün). Birinci 
misalda feli sifət insanı xarakterizə edən bir fəaliyyətdir, ikinci misalda isə o sadəcə 
günə aid daimi əlamət mənasını verir, burada heç bir fəaliyyət mənası yoxdur. Eləcə 
də biz burada leksik mənanın dəyişməsinə də rast gəlirik. Birinci misalda  
смеющийся  sözü  "gülmək" mənasını verirsə, ikinci misalda artıq sifətə keçən söz 
"işıqlı" mənasını verir. Eləcə də rus dilində törəmə bağlayıcı və bağlayıcı sözlər bə-
zi sözlərin ikili və ya üçlü funksiya daşımasına misal göstərilə bilər. Bu dildə elə 
sözlərə rast gəlmək olar ki, onlar tarixən əsas  nitq hissəsi funksiyasını daşısa da, za-
man keçdikcə bu sözlərin tam olaraq köməkçi nitq hissəsi olan  sözönüyə keçidi baş 
vermişdir. Məsələn, между(arasında),кроме(savayı) və s. Müasir rus dilində baş 
verən adyektivləşmə hadisəsinin tarixi çox qədim olsa da, son zamanlar baş verən 
adyektivləşmənin nəticəsi olaraq bəzi sözləri misal gətirmək olar: бреющий 
(полет), ведущий (специалист)  və s.    

Müasir rus dilçiliyində qrammatika və leksikada konversiya hadisəsi,  nitq 
hissələri sahəsində olan konversiya hadisəsindən daha çox rast gəlinir və dilçilər tə-
rəfindən elə "konversiya" kimi xarakterizə olunur. L.N.Murzin tərəfindən sintaktik 
derivasiyanın bir forması hesab edilən konversiya(20, s33), Y.S.Stepanov tərəfindən 
sintaktik transformasiya adlandırılırdı (21,s 194). Daha dəqiq desək, alimin fikrincə 
sintaktik tranformasiyanın bir növü olan verballaşmaya məchullaşma və konversiya 
aid edilir. Alimin fikrincə, konversiya zamanı cümlədə söz sırası mühüm rol oyna-
yır. Məsələn, Иван брат Олегу.→Олег брат Ивану. və s. Doğrudan da, bu halı 
sintaksisdə yer alan konversiya hadisəsi adlandıra bilərik. Belə ki, cümlədə üzvlərin 
yerdəyişimi baş verir, eləcə də burada mənbə və törəmə cümlələr müşahidə olunur .  
J.S.Stepanovun fikrincə yeni yaranmış cümlədə xəbərin forması da dəyişir: В 
комнате холодно →Холодно в комнате. Birinci cümlədə xəbər (холодно), hal, 
vəziyyət bildirdiyi halda, ikinci cümlədə isə (в комнате) yer bildirir. Xəbərin bir 
kateqoriyasından digərinə keçidi, belə konversiyaya məxsus səciyyəvi xüsusiyyəti-
dir (21, s200). 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 103

Rus dilində  qrammatikada konversiya özünü ən çox məchul növdə göstərir və  
bir sözün formaları ilə ifadə olunur. Bu zaman konversiya cümlələrdəki subyekt-ob-
yekt əlaqələrini ifadə edir.  T.P.Lomtyev yazır: "Denotat statusuna malik olub və tə-
bii dillərin cümlələri ilə ifadə olunan obyektlər arasındakı əlaqəni biz  ekstensional 
əlaqə adlandırırıq"( 22,s112). Qrammatika və eləcə də leksikada konversiya kon-
versivlərlə ifadə olunur. Ən sadə qrammatik konversivlər məlum və məchul növdə 
olan olan fellərdir.Məsələn, rus dilində belə cümlə növlərinə diqqət yetirək: Рабо-
чие строит мост. Мост строится рабочими. Birinci cümlə məlum növdədir. 
Cümlənin iki iştirakçısı var: " строит" hərəkətinin subyekti(Рабочие) və elə hə-
min hərəkətin obyekti ("мост.") Birinci cümlədə  mübtəda " Рабочие", tamamlıq 
isə " мост" ismidir. İkinci cümlədə isə mübtəda və tamamlıq yerlərini dəyişib. Bu 
yalnız cümlədə yerdəyişimi deyil, həmçinin onun məntiqi strukturunda baş verən 
dəyişimədir.  T.P.Lomtyevin fikrincə belə cümlələrdə konversiyaya uğramış əlaqə  
söyləmlərin hər iki cümlədə ifadə olunmuş məntiqi valentliyini dəyişmir (22,s114). 
Müasir rus dilində qrammatikada baş verən konversiya hadisəsini "sintaktik 
konversiya" adlandıran L.N.Murzin ilk, məlum növdə olan cümləni mənbə cümlə, 
məchul növdə olan cümləni isə törəmə cümlə adlandırır. Bu konversiya zamanı 
cümlə üzvlərinin sırası dəyişir .Alimin fikrincə rus dilində cümlədə  tez-tez tamam-
lıq mövqeyində olan subyekt çıxarılır,  nəticədə məlum  və məchul konstruksiyala-
rın  əlaqəsi pozulur. Məsələn, Мне грустно→Я грущу, Сказка  рассказа-
на→Старик рассказал сказку. Belə proseslər dilçi tərəfindən" geri konversiya" 
adlandırılır (20,s35). Belə cümlələrdə tamamlıq olmadığından heç bir subyekt-
obyekt əlaqəsindən danışmaq olmaz. Bu zaman geri konversiya  konstruksiyanın 
forma və semantikası arasında ziddiyətə səbəb olur. Diqqət yetirsək, asanlıqla 
görmək olar ki, müasir rus dilində məlum konstruksiya məchula çevriləndə, bu 
cümlələr arasında əlaqələr, istiqamət istisna olmaqla, eynidir. Bu əlaqələr zamanı  
obyektlər bütün xüsusiyyətlərini saxlayır.Məsələn, Это книга восхищает его (Bu 
kitab onu valeh edir.)→Он восхищается этой книгой. (O bu kitaba valehdir.) 
Burada hər iki cümlədə heyran olan obyekt "o" dur. , "bu kitab" isə  heyranlıq pred-
metidir.  

Müasir rus dilində, leksik konversiya hadısəsi, sintaksisdə olduğu kimi geniş 
vüsət almışdır .L.A.Novikova görə leksik konversiya hələ kifayət qədər tədqiq olun-
mamış kateqorialar sırasına aiddir (23, s217). Fikrimizcə, tədqiq etdiyimiz dillərdən 
ən çox rus dilində bu sahə ətraflı tədqiq olunmuşdur. Leksik konversiya zamanı  əv-
vəlkindən fərqli olaraq  konversivlər eyni sözün müxtəlif formaları kimi yox, müx-
təlif sözlər şəklində olur və bu sözlər bir çox hallarda sinonim olurlar. 60-cı illərdən 
sonra leksik sinonim kimi tanıdığımız sözlər daha sonra konversiv kimi tanındı. 
( Y.S.Apresyan, L.A.Novikov, Y.D.Lomtyev və başqaları) Buna səbəb kimi  həmin 
illər ərzində nəzəri semantikanın inkişafını göstərmək olar. Müasir rus dilində cüm-
lə daxilində  mənasına görə uyğun olan sözlər aşağıdakı kimi çıxış edə bilər: 

1. Özlərinin  eyni olan əsas mənalarında (отнять-отобрать) 
2. Özlərinin  eyni olmayan əsas mənalarında (взять-достать) 
3. Əsas olmayan məna səviyyəsində uyğunluq (взять-купить )( 24,s 104 ) 
Müasir rus dilində  bir çox söz cütlükləri vardır ki, onlar leksik konversivlər 

hesab olunur. E.V.Kuznetsovanın yuxarıdakı bölgüsünə aid sözlər rus dilində leksik 
konversivlər kimi səciyyələndirilə bilər : выйти (çıxmaq)-истратить (xərclə-
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mək),У нас вышли все денги.—Мы истратили все денги.; приобретать(əldə 
etmək)-появляться (meydana çıxmaq), Слово приобретает новое значение.— У 
слова появляется новое значение. Konversivlərin semantik təyini məntiqi vurğuda 
fərqi ötürməkdən ibarətdir. 

Rus dilində isim konversivlərinə aşağıdakıları misal göstərmək  olar: муж(ər) 
— жена(arvad), изобретатель(ixtiraçı)—изобретение(ixtira) və s. Eləcə də bu 
dildə sifət konversivlərə ən bariz nümunə bu cütlüklər ola bilər: моложе(kiçik)-
старше(böyük), дороже(baha)-дешевле(ucuz) 

Müasir rus dilində həm qrammatika və leksikada konversiya hadisəsi geniş 
müşahidə olunur. Bu hadisə konversivlərlə ifadə olunur. Konversivlər eyni hadisə 
və situasiyanı müxtəlif nöqteyi nəzərdən, bu hadisənin müxtəlif iştirakçıları tərəfin-
dən  təsvir edən dil formalarıdır. Konversivlər  bəzən eyni yox, müxtəlif əlaqələri 
ifadə edir. Bu onunla sübut edilir ki, onlardan çoxu dildə antonimlərin yaranmasına 
gətirib çıxarır. Bunu sifət konversivlərin timsalında asanlıqla görmək olar. Eləcə də 
məlum-məchul əlaqəli fel (xəbər) cütlükləri də passiv konversivlərdir. Dilçilərdən 
A.İ.Moiseyev cins və qohumluq bildirən terminlərin  konversivlərinin  özəl  xü-
susiyyətlər daşıdığını göstərirdi. Bunu rus dilçisi onunla izah edirdi ki,  bu terminlər 
müəyyən vəziyyətlərin iştirakçıları arasında əlaqəni müxtəlif tərəfdən, hər bir iş-
tirakçı tərəfindən göstərir (25,s13). Öz növbəsində cümlələr daxilində iştirakçıların 
sayından asılı olaraq  birtərəfli, ikitərəfli,üçtərəfli konversivlər ola bilər. Belə kon-
versivlər cümlədə iki və ya artıq yeri olan xəbərlər ola bilər. Çünki hadisənin yalnız 
ən azı iki iştirakçısını konversiya etmək olar.  

L.A.Novikovun fikrincə, müasir rus dilində "kvaziokonversiv" adlanan  xü-
susi növ konversivi fərqləndirmək olar. Bunu dilçi alim onunla izah edir ki, belə 
konversivlər öz mənalarına görə tamamilə üst-üstə düşmür. Məsələn, Атака зас-
тала нас врасплох. (Hücum bizi pis vəziyyətə saldı.)—Мы не ожидали атаки. 
(Biz hücumu gözləmirdik.) Bu cümlələrdə застать(tutmaq,tapmaq) və не ожи-
дать(gözləməmək) sözləri kvaziokonversivlərdir. Onlarda bəzi oxşar semantik 
xüsusiyyətlər olsa da, tamamilə üst-üstə düşmürlər. Amma bu konversiv də  eyni 
hadisəni müxtəlif baxımdan  izah edir, göstərir. Müasir ingilis dilindən fərqli olaraq  
rus dilindəki kvaziokonversivlər arasındakı tam oxşar semantik əlaqə haqqında 
danışmaq qeyri-mümkündür.   

 Müasir rus dilində cümlələrin sintaktik quruluşlarında da konversiya hadisə-
sinə rast gəlmək olar. Dilçilərdən L.M.Yefimovanın fikrincə rus dilində zaman və 
ya səbəb mənalı sözönlü və hal  konstuksiyalı sadə cümlələrin  zaman və ya səbəb 
budaq  cümləli tabeli mürəkkəb cümləyə keçidi baş verir (26, s 205) . Göründüyü 
kimi, konversiya hadisəsi müasir rus dilində nitq hissələri sahəsində olduğu kimi, 
sintaksisdə və leksikada da geniş müşahidə olunur. 
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 Севар Оруджева  

   Конверсия в русском языке 
Резюме 

 
Данная статья посвящена к исследованию явление конверсии в русском 

языке. Исследование показывает что, в русском языке конверсия широко рас-
пространилась не только в области частей речи, но и в синтаксических и лек-
сических уровнях языка.  Но факты перехода слов одной части речи в другую 
отмечаются в русских языках больше чем синтаксических и лексических кон-
версиях.  Синтаксическая конверсия специально отражает себя в грамматичес-
ком залоге.  В результате  лексической  конверсии  в русском языке сформи-
руется ряд синонимов и антонимов.  

 
 Sevar Orujova  

Conversion in Russian 
Summary 

 
  The considered article is dedicated to the research of conversion in Russian. 

The research shows that conversion in Russian is widely spread not only in the field 
of the parts of speech and also in syntactical and lexical levels of language. But 
conversion of parts of speech is observed in English more than syntactical and 
lexical conversions. Syntactical conversion is specially reflects itself in grammatical 
voice. In the result of lexical conversion a group of synonyms and antonyms are 
formed in Russian. 

 
Rəyçi: Professor Məsud Mahmudov 
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ЭЛЬМИРА  АХМЕДОВА   
                                                                   Азербайджанский  Государственный           

Педагогический  Университет 
                                                                            elmira shahbazova@ yandex 

 
УПРАЖНЕНИЯ, ГОТОВЯЩИЕ К МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТНОЙ  РЕЧИ (САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ) 
            

Açar sözlər:  dialoq,  tapşırıq,  şifahi, tələbə, fərdi, termin,  monoloq, çavab, dil. 
Ключевые слова:  диалог, упражнения, устная, студент, самостоятельно, 
термин, монолог, ответ, язык.  
Key words:  dioloq, exercises, vral,  student, individual, termin, monoloq, ansver, 
anguage 
               

Задача рече – подготовительных упражнений – усвоение материала, поэ-
тому эти упражнения могут иметь как форму связного высказывания (моноло-
гической речи), так и диалогов. Для речевых упражнений форма высказыва-
ния имеет решающее значение; от этого зависит, будут ли предлагаемые уп-
ражнения учить монологической или диалогической речи. Наши подготови-
тельные упражнения содержат элементы (иногда весьма существенные), кото-
рые приближают их к речевым упражнениям; с другой стороны, как это будет 
видно из дальнейшего изложения, каждое речевое упражнение подготавли-
вает последующее и является действенным фактором в закреплении языково-
го материала. 

Возьмем, например, любое упражнение в самостоятельном высказыва-
нии с помощью или с обязательным включением ряда ключевых слов. Такое 
упражнение стоит на грани между подготовительным и речевым: поскольку 
внимание говорящего обращено на содержание выступления, на саму фабулу, 
описание действующих лиц и т.д.,  упражнение – речевое. Но одновременно 
перед студентом – список обязательных слов, и его внимание частично долж-
но быть обращено на эти слова во время оформления высказывания, и поэто-
му такое  упражнение следует отнести к подготовительным. 

Таким образом, терминами «подготовительные» и «речевые» здесь опре-
деляются ведущие, главные, преобладающие задачи упражнений. 

 Эти термины не являются взаимоисключающими, так как в подготови-
тельных упражнениях могут быть элементы речевого характера и, наоборот, в 
речевых упражнениях могут сохраняться элементы подготовительной работы, 
правда, они будут носить подчиненный характер. 

Следует также различать термины «монологическая устная речь» приме-
нительно  к данной работе и «монолог», как он обычно понимается при разбо-
ре художественного сценического произведения. Слово «монологическая» в 
нашем понимании характеризует речь, которая не предполагает ответной ре-
чевой реакции. Такая речь противопоставляется  выступлению в диалоге; поэ-
тому для рабочих целей даже это отрицательное определение характера рече-
вой деятельности может считаться достаточным. Важно отметить, что в этом 
определении нет обязательных количественных показателей. Это значит, что 
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любое выступление студента, даже если оно состоит всего из одного предло-
жения, будет рассматриваться как монологическая речь, если не предпола-
гается устной ответной реакции слушающего. С другой стороны, любое выс-
тупление, даже если оно состоит  из большого количества фраз и не преры-
вается, будет считаться элементом диалога, если оно рассчитано на устную 
ответную реакцию. Например, если на вопрос товарища: 

How did you lake the book? – 
студент отвечает: 
l didn�t like it very much. The people in the book are very good or very bad. 

But the best writers show good people who have something bad in them, and bad 
people who have something good. And they are more interesting, because they are 
more real, это выступление следует считать частью диалога. С точки зрения за-
дач учителя разница между монологической и диалогической речью состоит в 
том, что в случае диалога надо готовить студентов к ответной реакции и вос-
питывать в них осознание необходимости давать собеседнику стимул, на ко-
торый тот будет реагировать. Однако нельзя не видеть, что такое выступление 
студента в диалоге может мало или совсем не отличаться своим содержанием 
и языковыми средствами выражения от самостоятельного  монологического 
высказывания. Поэтому здесь и дальше следует понимать термин «моноло-
гическая речь» не как определение смыслового или языкового содержания 
выступления студентов; этот термин будет относиться к методике обучения 
данному речевому умению, к задачам, стоящим перед педагогом и студентом, 
которые необходимо выполнить, чтобы студенты приобрели умение логичес-
ки выражать свои мысли. Таким образом, упражнения в монологической уст-
ной речи направлены на комбинирование известных студентам языковых эле-
ментов в самостоятельное логически оформленное высказывание по установ-
ленной педагогом и учебником теме. Само собой разумеется, что степень са-
мостоятельности в подобных упражнениях, как и сложность содержания и бо-
гатство языковых средств, должны постепенно возрастать. Следовательно, на-
ша задача здесь состоит в том, чтобы предложить такую серию приемов, кото-
рая бы обеспечила этот постоянный постепенный рост умений в экспрессив-
ной устной речи. 

Первая группа упражнений направлена на развитие умение употреблять 
разные речевые образцы при выступлении по заданной теме. Педагог говорит: 
Let�s speak about football. I� ll begin a sentence and you will continue.  Затем он 
устанавливает последовательность речевых образцов, по очереди вызывая 
студентов. 

I like … 
I can … 
I often go … 
All my friends … 
On Sunday … 
I want to learn …  
Далее преподаватель говорит: Let�s speak about chess.  I� ll begin a sen-

tence  and you will continue- и снова дает обрацы:   
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I like … 
I can … 
My friend and I often ,,, 
He comes … 
Sometimes, my father … 
После этого педагог предлагает поговорить, например,  о студенческом 

дворе  и дает следующие речевые образцы: 
 We have … 
After school we often… 
 In summer… 
 In winter… 
 On Sundays we don� t   
Эти же или большинство из этих речевых образцов педагог  может ис-

пользовать, обучая выступлению на темы: «In the Park»,  «By the River», «In 
the forest». 

Педагог учитывает не только необходимые речевые образцы необходи-
мость разнообразить их речи, но и необходимые для данной темы грамма-
тические явления. Например, когда речь идет о семье, очевидно потребуются 
фразы, включающие имена  существительные в притяжательном падеже. Поэ-
тому они должны быть включены в серию речевых образцов, которые предла-
гает педагог.  Let� s   speak about  your friend�s family – говорит педагог и 
дает серию образцов: 

My friend�s family is …  
He has … 
Their flat is … 
His mother�s room is … 
My friend often asks me … 
We do our homework … 
Высказывания студентов будут короткими, как это видно из списков ре-

чевых образцов, представленных в упражнениях. Структура высказывания, 
т.е. последовательность образцов, должна быть ясна студентам, с тем чтобы 
они могли впоследствии использовать как сами образцы, так и схему (их оче-
редность) при самостоятельном высказывании на аналогичную тему. Можно 
подготовить несколько высказываний по теме. Так, предложив студентам при-
веденные выше речевые образцы по теме «Семья», педагог вслед за этим  мо-
жет дать другую группу образцов по той же теме: 

My friend�s family is … 
He has … 
They live … 
His father works … 
His mother … 
My friend�s father gets up … 
When he comes home … 
Ясно, что многие из предложенных педагогом фраз могут быть законче-

ны по-разному, и студентам надо дать возможность использовать все вариан-
ты, которые они могут придумать. Когда после проделанной подготовитель-
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ной работы педагог предложит рассказать, например, о семье, высказывания 
будут так или иначе отличаться одно от другого. Именно в этом их достоинс-
тво, так как целью данного упражнения является не заучивание приготовлен-
ного педагогом сочинения, а составление собственного языковыми средства-
ми, имеющимися в распоряжении студентов на данной ступени обучения. Чем 
больше различных вариантов предложат студентам, тем больше у них будет  
практики в использовании разученных ранее речевых образцов, в варьирова-
нии этих образцов в своем высказывании. 

Опытный преподаватель сразу заметит разницу между описанным видом 
упражнений по теме и вопросоответными упражнениями по теме. Предлагая 
вниманию студентов вопросы, на которые они должны ответить, например: 

Is your family large? 
Have you a sister or a brother? 
Where does your father work? 
После первой серии упражнений на дополнение речевых образцов  мож-

но дать студентам задание: Give a sentence that is logically connected with my 
sentence – и одно из таких предложений: 

I lake to play volley-ball. 
We don�t play volley-ball in the school-yard on Sunday. 
We can�t play volley-ball in the yard in winter. 
 My friend Ann plays volley-ball in the school team. 
Volley-ball isn�t an easy game. 
После каждого из этих студентов говорят свое предложение, которое ло-

гически продолжает сказанное педагогом. Так, после первого предложения I 
lake to play volley-ball студенты могут сказать: 

I often play volley-ball in the school-yard. 
I don�t play volley-ball very well. 
I often play volley-ball with my friends after school.  
За предложением педагога We don�t play volley-ball in the school-yard on 

Sunday могли бы последовать такие предложения: 
 We go to the park on Sunday. 
 We play in the yard at home. 
 I sometimes watch a volley-ball game on TV. 
 Это упражнение целесообразно выполнять применительно к каждой те-

ме, указанной в программе. Педагог может составить такие предложения по 
теме «На уроке английского языка»: 

We usually speak at the beginning of our lesson. 
Sometimes the teacher asks us questions. 
We don�t write on the blackboard very often. 
We haven�t many pupils on our class. 
We don�t have English lessons every day. 
When the lesson is over, we all stand up. 
По теме «Моя семья» можно использовать следующие предложения: 
My  father gets up very early. 
My  brother goes to work by tram. 
We don�t have dinner together. 
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Sometimes we are all home in the evening. 
I usually go to bed first. 
Выполняя такое упражнение в первый раз, студенты не повторяют пред-

ложение, сказанное педагогом, так как все их внимание должно быть сосредо-
точено на смысловом содержании их собственных дополняющих предложе-
ний. При повторном предложении упражнения студентов можно просить вна-
чале повторить предложение педагога, а затем тут же добавить свое. Такая ра-
бота поможет студентам впоследствии их высказывании по темам. 

Педагог напоминает. Что студенты должны сказать не только два логи-
чески связанных между собой предложения, но и использовать для этого раз-
ные речевые образцы. Поэтому, если  первое предложение, сказанное студен-
том, будет I see a window, то следующим не может быть I see flowers in front of 
it. Хотя второе предложение с точки зрения грамматики абсолютно правильно 
и в качестве рече-подготовительного упражнения было бы вполне допусти-
мым, в данном случае, т.е. на ступени упражнений в речи, уже следует настаи-
вать на том, чтобы второе предложение, следующее за предложением I see a  
window, не начиналось с тех же самых слов. Второе предложение должно бы-
ть связано со словом  window, так как требуется сказать два логически связан-
ных между собой предложения, чтобы в основу второго предложения был по-
ложен другой речевой образец. Возможны такие предложения: 

The window is big and bright. 
I don�t sit near the window. 
There are flowers in front of it. 
The teacher�s desk is at the window. 
Мы говорили об обучении устной речи на основе речевых образцов без 

применения картинной наглядности. Мы пытались показать разницу между 
использованием образцов для достижения скоростной реакции и использова-
нием различных образцов для умения составлять логически связанное выска-
зывание по теме. В последнем случае стимул для высказывания был словес-
ный: студентам предлагали рассказать о своей семье, о школе, о спорте и т.д. 
Такие указания являются одним из лучших известных в методике обучения  
иностранному языку способов создания речевой ситуации.   
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                                                                                    Elmira Əhmədova 
Tələbələrin şifahi nitqinin monoloq şəklində hazırlayan tapşırıqlar 

(individial ifadələr) 
Xülasə 

 
Hazırki məqalə, tələbələrin şifahi nitq bacarığını inkişaf etdirməyə hazırlayan 

tapşırıqlardan ibarətdir ki, o da nitqin məzmunu haqqında fikirləşməyə imkan yaradır.  
 Tapşırıqlar ingilis dilində monoloq və dialoq şəklində nitqin bərpasına imkan 

yaradır.Şübhəsiz, tapşırıqların müxtəlif formalarda verilməsi tələbələrə nitq bacarı-
ğının   qavramasına kömək edir. 
  

                                                                                          Elmira Ahmadova 
Exercises, preparing  to oral monolog speaking 

(individual expression) 
Summary 

 
      We considered article is dedicated to exercises which are developing oral skills, 
make  keep maintenance  in oral speech. Exercises will helps restore monolog and 
dialog  speaking  in English language.  
       Undoubtedly, variety of  exercises  helps students reach oral knowledge. 

 
Rəyçi: Dosent Səkinə Vəliyeva   
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İNGİLİS DİLİNDƏ ZOONİMLƏRLƏ İŞLƏNƏN ATALAR SÖZLƏRİNİN 

TƏSİRLİ VASİTƏLƏRİ 

 

Açar sözlər: zoonimlərlə işlənən atalar sözləri, təsirli vasitələr, leksik təsvir vasitə-
ləri, sözlərin məzmunu, sabit asılı komponentli atalar sözləri 
Ключевые слова:  пословицы с зоонимическим составом, эффективные 
средства, лексические средства описания, содержание слов, пословицы с ус-
тойчиво-зависимым компонентом 
Key words: proverbs with zoonymy, effective means, lexical means of description, 
context of words, proverbs with fixed dependent component. 

 
Zoonimlərlə işlənən atalar sözləri frazeologiyanın tərkibinə daxil olan müba-

hisəli məsələlərdən biridir və dilçilik ədəbiyyatında geniş işıqlandırılmayıb. Atalar 
sözləri cümləyə onun bir üzvü kimi daxil olan birləşmələr olmayıb, sadə və ya 
mürəkkəb olan bütöv cümlələrdir. 

      Məsələn:  fine feathers make fine birds≅gözəllik ondur, doqquzu dondur 

                      he must have iron nails that scratches a bear≅  
                      xanla dost olanın darvazası gen gərək 

Zoonimlərlə işlənən atalar sözlərinin təsirli vasitələri onların mənasını daha 
parlaq təqdim etməyə imkan yaradır. 

Ən əsas leksik təsvir vasitələri təkrarlar və qarşılaşdırmalar (antonimlər) 
hesab olunur. 

Təkrarlar gücləndirmə funksiyasını daşıyır. Təkrarlanan leksemlər adətən 
yanaşı durmur. Bunların müxtəlif növləri var – birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü 
yerdə duran leksemlərin təkrarı. 

      Məsələn:    love me, love my dog≅itə hörmət edərlər, yiyəsi xatirinə 

          if two men ride a horse, one must ride behind≅biri od olanda o biri su olar    
Qarşılaşdırmanı iki qrupa ayırmaq olar: 
Antonimik qarşılaşdırma – verilmiş atalar sözlərindən kənarda da antonim 

olan leksemlərin qarşılaşdırılmasıdır. Belə qarşılaşdırmalar müqayisəli atalar sözlə-
rində daha geniş işlənir.  

Məsələn: little pigeons can carry great messages≅ 
             bambalaca boyu var, dam dolusu toyu var 

a good horse cannot be of bad colour≅yaxşı at yerişindən bilinər  

a black hen lays a white egg≅ağ ayranı itə tökərlər, qara kişmişi cibə 
Atalar sözlərindən kənarda antonim olmayan leksemlərin qarşılaşdırılması da 

mümkündür. 
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Məsələn:  a bird in the hand is worth two in the bush≅ 
                sərçə olsun, əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm?!;  
                soğan olsun, nağd olsun 
Belə qarşılaşdırmalara müqayisəli atalar sözlərində də rast gəlmək olar. 

Məsələn:  better an egg today than a hen tomorrow≅ 
                bu günkü öfkə sabahkı quyruqdan yaxşıdır; soğan olsun nağd olsun 

better to live one day as a lion than hundred years as a sheep≅ 
bir gün azad yaşamaq qırx il qul kimi yaşamaqdan yaxşıdır 

better be the head of a dog than the tail of the lion≅ 
              qardaşın kiçiyi olmaqdansa, donuzun boyuyu olmaq yaxşıdır 
İngilis dilində heyvan adları ilə işlənən atalar sözlərinin işlənmə yolunu, təbiə-

tini və məzmununu, həyatın və insan təcrübəsinin hansı tərəflərini əks etdirməsinin 
tədqiqi çox maraqlıdır. Bunların ingilis və ya xarici mənşəli olmasından asılı olma-
yaraq, onların böyük əksəriyyəti öz əvvəlini, kökünü xalq danışığından götürür. On-
ların daxili məzmunu insanların həyatını və onun təzahür formalarını əks etdirir. 
Atalar sözlərində insanlar arasında olan münasibətlər, bir-biri ilə maraqlanan insan-
ların hissləri və onlar haqqında təsəvvürləri, dostluq, düşmənçilik və s. əks olunur. 

İngilis atalar sözlərində yumor çox, romantika və gözəllik isə azdır. Belə ki, 
“one swallow does not make a summer” və bu kimi poetik ifadələr hələ də özündə 
xarici mənşə izlərini saxlayır. İngilis idiomlarının məzmununu real dünya hadisələri 
və sağlam düşüncə təşkil edir. Diqqət mərkəzində müvəffəqiyyət və pul durur. 

Məsələn: money makes the mare go≅pul kəsəni qılınc da kəsməz      
Atalar sözləri arasında ən çoxsaylı və ifadəli qrupu ingilislərin qətiyyət və 

inadkarlıq kimi milli xarakter xüsusiyyətlərini əks etdirən atalar sözləri təşkil edir.  

Məsələn:  that cock won’t fight≅bu kələk baştutmaz; keçəl suya getməz  

            I will either win the saddle or lose the horse≅ya xələf olaram, ya tələf 
Maraqlı məqamlardan biri odur ki, zoonimlərlə işlənən atalar sözlərinin əsas 

məzmununu insanları daha çox maraqlandıran – onların bir-birinə olan münasibəti 
təşkil edir. 

Atalar sözlərinin çoxu dostluğa həsr olunub: 

Məsələn:  he that lies down with dogs must rise up with fleas≅  
                atı-atın yanına bağlasan, həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar           

                he who scrubs every pig he sees will not long be clean himself≅ 
                qarğaya qoşulan peyinə bulaşar; atı-atın yanına bağlasan,  
                həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar 
Xoş məram və hissləri ifadə edən atalar sözləri düşmənçilik, xainlik, paxıllıq 

ifadə edən atalar sözləri kimi ifadəli və təsirli deyil. 

Məsələn:  dog eats dog≅insan insanın qənimidir;  
                adam adamın rəhmanı, adam adamın şeytanı 

               “the grapes are sour” as the fox said when he could not reach them≅ 
                 pişiyin ağzı ətə çatmayanda, deyər: iy verir!   

                 though thy enemy sees a mouse, yet watch him like a lion≅ 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 115

               düşmən qarışqa olsa da, sən onu şir say           
Əsasən insanların iki xüsusiyyəti tənqidə və mühakiməyə tuş gəlir. Bunlardan 

birincisi-cahillik, nadanlıq, ikincisi isə lovğalıqdır.  

Məsələn:  never offer to teach fish to swim≅  
                bu ilki sərçə bildirkinə cik-cik öyrədir. 

                the crow thinks her own bird fairest≅  
                hər kəsin qarğası özünə bir qırğıdır 

                the cat shuts its eyes while it steals cream≅ 
               qırqovul başını salıb kola, quyruğundan xəbəri yoxdur 
İngilis atalar sözlərinə yumor və həyati müdriklik xasdır; onların çoxu inad-

karlıq, məzəmmət, mühakimə, qəzəb ifadə etdiyi üçün ingilis atalar sözlərinin sərtli-
yində milli xarakterin ifadə olunmasını hesab etmək düzgün olmazdı. 

Atalar sözlərində həmçinin axmaq və səfeh adamlar ələ salınır. 

     Məsələn:    it is a silly fish that is caught twice with the same bait≅ 
                       ağılsız o kəsdir ki, bir səhvə iki dəfə yol verir 

                       all asses wag their ears≅səfeh həmişə özünü ağıllı göstərər 

                       jest with an ass and he'll flap you in the face with his tail≅ 
                       dəliyə yer ver, əlinə bel ver;  

  dəliyə dəymə, başına daş yağdırar  
Tənbəllər ələ salınır. 

Məsələn:  nothing falls into the mouth of a sleeping fox≅ 
                          yatan aparmaz, yetən aparar 

                 one beats the bush and another catches the bird≅ 
                 biri işləyir, o biri dışləyir; kim qazanar, kim yeyər;  
                 əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş  
Atalar sözləri zəhmətkeşliyə çağırır.  

Məsələn:  the cat would eat fish and would not wet her feet≅ 
                 könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək 

                 no bees, no honey, no work, no money≅işləməyən dişləməz 

                 sitting on a camel you cannot mow grass≅ 
              halva-halva deməklə ağız şirin olmaz 

                 venture a small fish to catch a great one≅ 
              bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən 
 Ağıl, əxlaq, müdriklik də öz əksini atalar sözlərində tapır. 

 Məsələn:  a bird may known by its song≅aslan yatışından bilinər 

                  never look a gift horse in the mouth≅ 
bəy verən atın dişinə baxmazlar 

Həmçinin hiyləgərlik, yalançılıq və yaltaqlıq pislənir.                  

Məsələn: dumb dogs are dangerous ≅suyun lal axanı, adamın yerə baxanı 

                an old fox is not easily snared≅ 
             qoca tülkü hələm-hələm tələyə düşməz  
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                hares may pull dead lions by the beard≅ 
                ölü pişiyin üstündən siçan da keçər; at ölüb, itlərin bayramıdır 
İngilis atalar sözləri üçün tərkib hissələrinin asılılığının sabit və sabit-variativ 

tipi xarakterikdir. Atalar sözlərində sabit-dəyişkən asılılıq və sabit-variativ asılılığa 
rast gəlinmir. 

Sabit asılı komponentli atalar sözləri daha geniş yayılmışdır. Bu tip atalar 
sözlərinə təmamilə yenidən mənalandırma xasdır. Belə atalar sözlərinə misal olaraq 
aşağıdakıları göstərmək olar: 

Məsələn:         if you run after two hares, you will catch neither≅ 
                        bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz; çox istəyən azdan da olar 

                        as the old cock crows, so doth the young≅ 
                   ana gəzən ağacı, bala budaq-budaq gəzər 

                        the scalded cat fears cold water≅ 
                   ağzı süddə yanan, suyu da üfləyib içər; 
                        ilan vuran ala çatıdan qorxar 
Atalar sözlərinin xarakterik xüsusiyyəti onların birmənalılığıdır. İngilis dilin-

də çoxmənalı atalar sözü yoxdur. 
Sabit asılı komponentli atalar sözlərindən başqa variant olan atalar sözləri də 

var. Lakin, əmələ gələn variantlar getdikcə itmək xüsusiyyətinə malikdir.  

Məsələn:  fine (fair-köhnə) feathers make fine birds(fair fowls-köhnə)≅  
                gözəllik ondur, doqquzu dondur 
          Zoonimlərlə işlənən atalar sözlərində leksik, qrammatik, kvantitativ, 

leksik-kvantitativ və leksik-qrammatik variant tipləri mövcuddur.  
Leksik variant misal olaraq aşağıdakı atalar sözlərini göstərmək olar:    

Məsələn:  rats desert (leave və ya forsake) a sinking ship≅ 
             yıxılan ağaca balta vurmazlar                                 

                 he that lies down(sleeps)with dogs must rise up with fleas≅ 
                 it ilə yatan, bit ilə qalxar; qarğaya qoşulan peyinə bulaşar          
Kvantitativ variantlı atalar sözlərinin komponentləri qısaldılmış formada işlənir.     

Məsələn:  first catch your hare then cook it (=first catch your hare)≅ 
              toxumu gətir, sonar yer axtar 

                 a bird in the hand is worth two in the bush(=a bird in the bush)≅ 
                 sərçə olsun, əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm;  
                  soğan olsun, nağd olsun 

                  birds of feather flock together (=birds of feather)≅ 
              su axar çuxurunu tapar 
İngilis atalar sözlərində həmçinin birləşdirilmiş variantlığa rast gəlmək olar. 

Birləşdirilmiş variantlar da leksik-qrammatik və kvantitativ-leksik variantlara ayrı-
lır. Leksik variantlar ən çox yayılmış variantlardır. 

Birstrukturlu variantlar leksik-qrammatik variantın tərkib hissəsini təşkil edir.     
Məsələn: crows do not pick crow's eyes out =  
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      hawks will not pick hawk's eyes out≅ 
               it itin quyruğunu basmaz 
Müxtəlif strukturlu variantlar da leksik-qrammatik varianta daxildir. 
Məsələn:   it is a small flock that has not a black sheep(=there is a black sheep  

               in every flock)≅meşə çaqqalsız olmaz 
               the early bird catches the worm  

               (= it's the early bird that catches the worm)≅ 
            tez duranla tez evlənən uduzmaz 
               lock the barn after the horse is stolen 

                (=lock the stable door after the horse is stolen)≅  
       aş daşandan sonra qaşıq axtarma; sonrakı peşmançılıq fayda verməz 
Yuxarıda göstərilmiş bütün misallarda leksik-sintaktik variantlıq müşahidə 

olunur. 
Müxtəlif strukturlu variantlarda cümlənin tipinin dəyişməsi mümkündür.    
              what does the moon care if the dogs bark at her? 

       (= the moon does not heed the barking of dogs)≅it hürər, karvan keçər 
İngilis dilində zoonimlərlə işlənən atalar sözlərinin komponentlərindən biri və 

ya bir neçəsi müxtəlif heyvan adları ilə ifadə olunur. Bunlardan isə ən çox istifadə 
olunan “dog” və “horse” sözləridir. 

- beware a silent dog and still water≅ 
- suyun lal axanı, adamın yerə baxanı 

- an old dog will learn no new tricks≅ 
- qoca öküzü öldürmək olar, öyrətmək olmaz 

- every dog has his day≅ 
- bizim küçədə də bayram olar; hər aşığın öz dövranı var 

- the dogs bark, but the caravan goes on≅it hürər, karvan keçər 

- you can take the horse to the water, but you cannot make him drink≅ 
   zorla məhəbbət, bəzənməklə gözəllik olmaz  

- when two ride on one horse, one must sit behind≅ 
- biri od olanda, o biri su olmalıdır 
Yuxarıda misal göstərilən atalar sözlərindən əlavə digər ev heyvanları – “cow”, 

“cat”, “sheep” və “pig, swine” sözləri ilə işlənən atalar sözləri də mövcuddur.  
Tərkibində“cow” sözü olan atalar sözləri:     

  many a good cow has a bad calf≅oddan kül törəyər 

- if your agree to carry a calf, they'll make you carry the cow≅üz verərsən, 
astar da istərlər 

- the cow knows not what her tail is worth until she has lost it≅  
   pisi görməsən yaxşını qədrini bilməzsən 
“Cat” sözü ilə işlənən atalar sözləri:  

- a cat may look at a king≅göz baxmaq üçün verilib  

- care killed a cat≅fikir insanı qocaldar 
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- a cat in gloves catches no mice≅işləməyən dişləməz; zəhmətsiz bar olmaz 
“Sheep” sözü ilə işlənən atalar sözləri: 

- one scabbed sheep infects the whole flock≅bir dana bir naxırı korlar  
- the lone sheep is in danger of the wolf≅sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər 
“Pig” və “swine” sözləri ilə işlənən atalar sözləri:             

- the worst pig often gets best pear≅armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər 

- what do you expect from a pig but a grunt≅eşşəkdən nə qanacaq umursan;  
   abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər?  

- little pigs have long ears≅uşağın yanında hər sözü danışma 

- pearls are ill valued by hungry swine≅zər qədrini zərgər bilər;  
  eşşək nə qanır “zəfəran” nədir?  
 Atalar sözlərində həmçinin “bird” sözü və müxtəlif quş adları işlənir: 

- a little bird told me≅qulaq gündə bir söz eşitməsə kar olar 

- the hungry hen dreams she is a barley barn≅ac toyuq yuxuda darı görər 

- you haven't eaten the goose's meat, so you don't know how it tastes≅ 
yeməmisən qaz ətini, görməmisən ləzzətini 

- an empty hand is no lure for a hawk≅boş tələyə ov düşməz;  
- boş torba ilə at tutulmaz 
  Tərkibində “fish” sözü olan atalar sözləri də ingilis dilində çoxluq təşkil edir:                  

- all is fish that comes to his net≅balığın nə irisi, nə xırdası 

- the great fish eat up a small≅gücsüzlər həmişə güclüyə yem olur 

- never fry a fish till it's caught≅cücəni payızda sayarlar;  
- ayını öldürməmiş dərisini satma. 
Göstərilən misallarda heyvan adları ilə işlənən atalar sözlərinin öz məzmunu-

na görə rəngarəng olması və xalqın həyatının bütün tərəflərini əhatə etməsi çox 
aydın nəzərə çarpır. 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. – Bakı, 1978 
2.Кунин  А.В. Англо–русский фразеологический словарь. - М.,1984   
3. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - М.,1963 

4. Смит Л.П. Фразеология английского языка. - М.,1959 

5. Alekhina A. Idiomatic English .- M.,1982 

6. http://www.ranez.ru/article/id/391 

7. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59379/m07-36 

8. http://www.phrasefinder.co.uk/sample-search/index.html 

9. http://cogweb.ucla.edu/Discourse/Proverbs 

        



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 119

 A.Amirova 

Effective means of proverbs with zoonymy in English 
Summary 

 
This article is about the effective means of proverbs with zoonymy in English. 

Here is spoken about the lexical means of description of such proverbs and given 
the corresponding examples to them. Furthermore, the author analyzes the fixed and 
fixed-varied type of components of proverbs and comes to conclusion that the 
proverbs with fixed dependable components are widely used in English and the 
characteristic feature of such kind of proverbs is giving the brand new meaning to 
them. Lexical, grammatical, quantitative, lexical-quantitative and lexical-grammati-
cal variant types of proverbs with zoonymy are also mentioned in the article. In 
conclusion, it becomes obvious that the proverbs with zoonymy are various in their 
context and covers all spheres of life.   

А.Амирова 

Эффективные средства пословиц с зоонимическим составом 
в английском языке 

Резюме 
 
Эта статья посвящена изучению эффективных средств пословиц с 

зоонимическим составом в английском языке. В статье указаны лексические 
средства описания таких пословиц  и приведены соответственные примеры к 
ним. Более того, автор анализирует в статье устойчивые и устойчиво-ва-
риативные компоненты пословиц и приходит к выводу, что пословицы с ус-
тойчиво-зависимыми компонентами широко употребляются в английском 
языке и предоставление абсолютно нового значения характерно для них. В 
статье также обсуждаются типы лексических, грамматических, квантитатив-
ных, лексических квантитативных и лексических грамматических вариантов 
пословиц с зоонимическим составом. В результате выявлено, что эти послови-
цы имеют большое разнообразие содержания и охватывает все аспекты жизни 
людей. 
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Kauzallıq problemi Demokrit, Aristotel, Platon kimi antik filosofları hələ lap 

qədim zamanlardan maraqlandırmışdır.Bu filosoflar tərəfindən “səbəb” fəlsəfi kate-
qoriya olaraq obyektiv aləmdə hadisələrin inkişafında genetik əlaqə kimi xarakteri-
zə edilir.Bu, o deməkdir ki, bir hadisə ( səbəb) digər bir hadisəni (nəticə) doğu-
rur.Səbəb və nəticə bir- birindən ayrılmazdır.Belə ki, hər bir səbəbin nəticəsi, hər 
bir nəticənin bir səbəbi vardır.Bu proses linqvistikada da özünü doğruldur. 

Struktur- semantik yanaşma ilə həyata keçirilən linqvistik tədqiqat cümlənin 
semantikasından çox onun quruluşuna əsaslanır.Cümlə strukturunun öyrənilməsində 
N.S.Pospelovun səbəb-nəticə əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələrin baş və budaq cüm-
lələri arasında əlaqəni tədqiq etməsi xüsusi maraq kəsb edir. O yazır: “......həm sə-
bəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr, həm də nəticə budaq cümləli tabeli 
mürəkkəb cümlələr məhz mürəkkəb cümlənin eyni struktur- semantik növünün ko-
relyatlarıdır.” Müəllif qeyd edir ki, səbəb və nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb 
cümlələr aşağıdakı quruluşda ola bilər: 1) baş cümlə səbəb bildirərsə, budaq cümlə 
nəticə, baş cümlə nəticə bildirərsə, budaq cümlə səbəb mənasını ifadə edir. 

                      He was praised, as he sang well. 
                      He sang so well that he was praised. 
Sinsematik budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin əsas məqsədi rematik 

funksiya daşıyan budaq cümlədə nəticə bildirməkdir.Səbəb informasiyası daşıyan 
baş cümlə isə müvafiq şəkildə tematik yükü öz üzərinə götürür. 

A.B. Bondarkonun sahələr nəzəriyyəsində deyilir: “ ....xüsusi formalar siste-
mində morfoloji ifadəni əldə edərək, anlam kateqoriyası qrammatik kateqoriyaya 
çevrilir. O, məhz söhbətin həm məzmun, həm də ifadəyə əsaslanan dil hadisəsindən 
getdiyini vurğulamaq üçün funksional-semantik kateqoriya (FSK) adlı termindən is-
tifadə edir. FSK digər səviyyə elementlərinin qrammatik kateqoriyalarla funksional 
əlaqəsini nəzərdə tutur. FSK ümumi kateqoriya daxilində mikrosahələrin əlaqəsin-
dən yaranan sahəni xatırladır. Funksional semantik sahə (FSS) isə qrammatik kate-
qoriya olaraq nüvəni təşkil edir. Nəticə kateqoriyasının FSS  nüvəsi nəticə budaq 
cümlələri olduğu halda, FSS –nin periferik sərhəddində nəticə mənalı müxtəlif tipli 
budaq cümlələr mövcuddur. Nəticə əlaqəli budaq cümlələrin ontologiyasına nəzər 
salaq. Əslində səbəb-nəticə əlaqəsi çox mürəkkəb əlaqə olaraq, məqsəd, güzəşt, 
şərt, zaman budaq cümlələrində də özünü biruzə verir. Səbəb və nəticə əlaqələri bir-
biri ilə sıx bağlı olduğuna görə səbəb əlaqəsi  müəyyənləşdirildikdən sonra nəticə 
haqqında dəqiq bir fikir söylənilə bilər.Heç də bütün ontoloji mühakimələr eksplisit 
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olmaya da bilər. Belə ki, informasiyanın böyük həcmi implisit halda qalır, yəni da-
nışanın şüurunda qalaraq presuppozisiya yaradır.İngilis dilinin akademik qrammati-
kasında əbəs yerə nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri result clauses və 
effect clauses adlanan iki qrupa ayırmırlar.Məsələ burasındadır ki, nəticə (result) hər 
hansı arzuedilən və ya gözlənilən hərəkətin (yəni subyektiv səbəbin) yekunu, nəticə 
(effect) isə təsadüfi hərəkətin və ya hadisənin (obyektiv səbəbin) yekunu kimi izah 
olunur. 

Səbəb-nəticə əlaqəsi bildirən dil strukturunda fəlsəfi, məntiqi və dil kateqori-
yalarının birləşdiyini əsas tutaraq kauzal kateqoriyanın presuppozisiyasının tərkibini 
aşağıdakı kimi görmək olar: 

1. Kauzal korelyasiyanın komponentlərinin mühümlüyü. Səbəb və nəticə 
əlaqələrinin bir-birilə kauzal implikasiya vasitəsilə bağlanmasına baxmayaraq, onlar 
bir-birindən ayrı dil hadisəsi kimidir. Bu, kauzal kateqoriyanın korelyativ cütlüyü 
vasitəsilə ifadə olunur. (A ┴ B) 

(A) səbəb bildirdiyi halda       (B)  nəticə göstərir. 
You were so strange the other day (A) that I wondered if I did something to 

offend you.(B) (Fitzgerald,247) 
2. Genetiklik. Yəni nəticə səbəbin genetik hərəkətinin yekunu kimi veri-

lir.Səbəb və nəticə əlaqələrinin genetik planda tədqiqi kauzal implikasiyada korel-
yatların  (A ┴ B) aşağıdakı semantik əlamətlərə xas olduğunu göstərir. 

(A)    Törədən hadisə               (B)  Törənmiş hadisə  
He wanted to arrange a foursome,but there was no one available(A), so I saw 

him only at meals.(B)   ( Fitzgerald, 133)                                                                                              
 3. Zaman baxımından bütün hallarda səbəb nəticəni qabaqlayır.    
(A)    Öncə gələn hadisə           (B)   Sonrakı hadisə  
I had a few bad moments (B) because she arrived almost two months ahead of 

schedule.(A)  
 Səbəb-nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin hər iki komponentin-

də xəbər bir qayda olaraq felin xəbər şəkli ilə ifadə olunur. Araşdırmalar sübut edir 
ki, bu cümlələrdə ən çox keçmiş zaman istifadə olunur. Məsələn, 

As she had no ideas of distance or steamboats, her notions were somewhat 
erroneous.( R.Kipling, 162) 

 Tabeli mürəkkəb cümlə daxilində həm baş, həm də budaq cümlənin xəbəri  
eyni zamanla ifadə olunsa da, əksər hallarda nəticə səbəbi izləyir.Tabeli mürəkkəb 
cümlə komponentlərində xəbər müxtəlif zaman formaları ilə ifadə olunduqda belə, 
səbəb və nəticə mənalarının ardıcıllığının şahidi oluruq. Məsələn, 

He cannot give a definite answer, because they parted long ago. 
4. Məna əlaqəsi. Səbəb-nəticə əlaqəsi  məntiqi əlaqəyə əsaslanır, yəni əgər A 

varsa, onda B də var.  
(A)   Səbəb olan hadisə                      (B)    Şərtləndirilən hadisə  
I have certain things I wouldn’t do (A), because they wouldn’t please my 

class, my family. (B)           (Fitzgerald, 160) 
Kauzal korelyasiyanın komponentləri semantik planda B-ni differensial əla-

mətlərin kompleksi kimi qəbul edir.  
B mütləqdir, törənmişdir, sonrakı və şərtləndirilmiş hadisədir. Mürəkkəb 

cümlələrin ierarxik quruluşu presuppozisiya əlaqələrinin ifadəsinə zəmin yaradır. 
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Belə ki, mürəkkəb cümlələrdə presuppozisiyanın ifadəsi üçün budaq cümlələrdən 
istifadə olunur. Səbəb presuppozisiyaları əsasında da nəticə əlaqələrinin 
paradiqması yaranır. Bu transformasiyanın hər birində səbəb-nəticə mənası qalır, 
transformasiya  isə bağlayıcıların dəyişməsilə baş verir. T paradiqma:  

1. T kauz (because)   
2. T gen. (consequently) 
3. T  temp (first...then) 
4. T  şərt (if) 
T paradiqmada transformasiyaların bu cür sıralanması B-nin semantik 

əlamətlərini differensiallaşdırmağa kömək edir.  
Tədqiqat obyekti kimi kauzal korelyasiyanın eksplisit markerlərinin (because, 

since, as, so that, such that, for, so, therefore, so that) birinin və ya heç birinin işti-
rak etmədiyi lakin intuitiv olaraq kauzal korelyasiyanın hər iki komponentinin  
mövcud olduğu mürəkkəb cümlələri götürmüşük. Bu cümlələrə parataksisdə and, 
or,else, otherwise bağlayıcıları, hipotaksisdə isə when,if, so that, though bağlayıcı-
ları ilə bağlanan mürəkkəb cümlələr aid etmişik. 

T paradiqmaya görə cümlə dörd transformasiya işləmindən keçməlidir.  
Tədqiqat obyekti kimi çoxmənalı and bağlayıcılı cümləni götürək. 
1. Then on an instant the lights went out, and she was in complete darkness. 

(F. Scott Fitzgerald)     
T kauz: (A ┴ B) -  (B because A)  
T kauz B komponentinin törənmiş hadisə olduğunu göstərir. 
She was in complete darkness (B) because on an instant the lights went out 

(A). 
2. T gen: (A ┴ B) --- ( A consequently B)   
   Then on an instant   the lights went out (A), consequently she was in 

complete darkness.  
  T gen B komponentinin törənmiş hadisə olduğunu göstərir. 
  3. T temp: (A ┴ B)   -----(first A, then B):  
 First on an instant the lights went out ( A) , then she was in complete 

darkness.  
   T temp B komponentinin növbəti hadisə olduğunu göstərir. 
   4. T şərt (A ┴  B) ---- (if not A, not B)  
  If on an instant the lights didn’t go out ( A), she wouldn’t be in complete 

darkness. 
T şərt B-nin bir başqa əlamətini, şərtləndirilmiş hadisəni göstərir. 
Nəticənin diaqnostik transformasiya paradiqması bizə tabesiz mürəkkəb cüm-

lədə nəticə əlaqəsinin (B) differensial əlamətlərinin kompleksini təyin etməyə kö-
mək etdi. And bağlayıcısı ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələr də səbəb-nəticə 
əlaqəsi bildirdiyindən, demək biz üç tabesiz mürəkkəb cümləni tədqiq edərək, onun 
T paradiqmasına baxmalıyıq. 

1) Then on an instant the lights went out,(A) and she was in complete 
darkness.(B) 

2) Then on an instant the lights went out,(A) so she was in complete 
darkness.(B) 
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3) Then on an instant the lights went out,(A) so that she was in complete 
darkness.(B) 

 Əgər birinci, ikinci və üçüncü cümlə semantik cəhətdən ekvivalentdirsə, onda 
onlar nə ilə fərqlənir? T.A.van Deyk mətn praqmatikasında bu sualı belə cavablan-
dırır: “ A  ┴  B ifadəsinin üst variantlarının seçimi məhz konkret danışıq kontekstin-
dən yox, sırf  ontoloji səviyyədə faktlar və obyektlər arasında əlaqədən yəni bilava-
sitə semantik fokusdan asılıdır. Bu fokusa tabesiz mürəkkəb cümlələrin komponent-
ləri arasında olan əlaqə də aid edilir.(1,2,3) 

 And bağlayıcısının semantikası aşağıdakı kimidir. And bağlayıcılı tabesiz mü-
rəkkəb cümlənin həqiqi olması üçün, onun hər iki komponentinin həqiqi olması la-
zımdır. Öz-özlüyündə birinci cümlədə bağlayıcı A və B arasında sıx əlaqəni göstər-
mir. Buna baxmayaraq o, A və B komponentlərinin bir- biri ilə əlaqələndirilməsinə, 
müəyyən dərəcədə onların fiziki, psixoloji, məntiqi mümkünlüyünə şərait yaradır. 
Beləliklə, birinci cümlədə and bağlayıcısının işlənməsi A və B komponentlərində 
verilən faktların şərtləndirilmiş münasibətini ifadə edir. Bu halda fokusda təsvir 
olunan hərəkətlərin ardıcıllığı durur.İkinci və üçüncü cümlələrdə, göründüyü kimi,  
semantik fokusda səbəb və səbəb əlaqəsi durur. Bu halda hər iki cümlədə B kompo-
nenti ya presuppozisiya, ya da ümumi kontekstdən yaranan təbii nəticədir. So, so 
that bağlayıcıları göstərir ki, onlardan sonra gələn B komponentləri A komponent-
lərində ifadə olunan fikirlərin mühakiməsidir.İkinci və üçüncü cümlələrin bənzərliyi 
onunla izah edilir ki, bu cümlələrin hər ikisində eyni ardıcıllıq öz əksini tapır: 
səbəb, səbəb əlaqəsi, motiv. 

Bu cümlələr arasındakı fərq isə faktlarda yox, onlara olan münasibətdə özünü 
biruzə verir.Nəticədə onu deyə bilərik ki, birinci, ikinci və üçüncü cümlələr həm se-
mantik planda, həm də praqmatikada fərqlənir. O halda birinci,ikinci və üçüncü 
cümlələrə bir daha nəzər salsaq, görərik ki, “uzaqda işıqların sönməsi” praqmatik 
qeyri relevantdır.Subyektin qaranlıqda qalması isə relevantdır.( Bəlkə də subyekt 
bunu istəmirdi.).  

İkinci və üçüncü cümlələrdə praqmatik fokusda (A)komponeneti durur.Bu 
cümlələrdə”subyektin qaranlıqda qalması” hər hansı bir hərəkətin şərti ola bilər.  

Beləliklə, nəticə əlaqəli cümlələrin semantik tədqiqi nəticəsində belə bir qə-
naətə gəldik ki, so, so that bağlayıcıları ilə bağlanan budaq cümlələrdə nəticə əlaqə-
si öz  ilkin funksiyasında olur, yəni adı çəkilən mürəkkəb cümlələr  funksional- se-
mantik sahənin nüvəsini təşkil etdiyi halda, and bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cüm-
lələr öz ikinci dərəcəli funksiyalarını yerinə yetirərək nəticə əlaqələrinin FSS – nin 
periferiyasına daxil olur.  

Analoji olaraq məqsəd, şərt və güzəşt budaq cümlələrində də nəticə 
əlaqələrini görə bilərik. Məsələn, 

Mrs.Blackett sat down to write the letters at once so that Mrs. Dixon could 
sign them. 

       She finished the sewing herself, though she hated sewing. 
       If you are walking up Victoria Street, I’ll come along with you.  
A.P.Komarovun qeyd etdiyi kimi, kauzal əlaqə digər növ əlaqələrlə sıx müna-

sibətdədir. Ünsiyyətdə səbəb və şərt, məqsəd, güzəşt mənalarının sərt bölgüsü möv-
cud deyildir.Yalnız dəqiq elmi, linqvistik araşdırmalardan sonra adi ünsiyyətdə 
“səbəb” mənasını verən komponent şərt, məqsəd, güzəşt budaq cümlələri də ola 
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bilər. Beləliklə, müasir ingilis dilində nəticə əlaqəsinin klassik yolla ifadəsi səbəb 
əlaqəsi bildirən because, since, as, for, nəticə əlaqəsi bildirən so that, such….that, 
so ….that bağlayıcıları və so dərəcə zərfi vasitəsilə mümkün olduğu halda, biz 
transformasiya metodu əsasında nəticə əlaqəsinin həmçinin müxtəlif yollarla da 
ifadəsinin şahidi olduq.  
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                                                                                   Gulyaz Zeynalli 

The adverbial clauses of consequence  in   modern english 
Summary 

 
 The article deals with the adverbial clauses of consequence and result in 

Modern English. It is also noted that cause stands in a converse relationship with 
result: if X caused Y, then Y resulted from X, and vice versa. 

As a result of logical and semantic analysis of the components of causal corre-
lations, we come into conclusion that in terms of semantics consequence (B) can be 
represented as a set of distinctive features, as compulsory, generated, conesquential, 
conditional. 

                                                                            
                                                                   Гюльяз Зейналлы 

Сложные предложения выражающие следственные отношения в современном 
английском языке 

Резюме 
 
В статье рассматриваются придаточные предложения следствия. В ре-

зультате логике-семантического анализа компонентов каузальной корреляции 
мы приходим к выводу, что в семантическом плане следствие (В) можно 
представить в виде комплекса дифференциальных признаков, как обязатель-
ное, порожденное, последующее, обусловленное событие. 

 
Rəyçi:            Elxan Yusifov 
              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

 
 
 
 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 125

KƏMALƏ  YUSİFOVA 
ADU  

kamala_kamal@mail.ru 
 

MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ ƏKS-SƏDA TƏLƏFFÜZÜNƏ DAİR 
 

Açar sözlər: təkrarlayıcı əks-səda sualı, izahedici əks-səda sualı, invariant ayırıcı 
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Ключевы слова: вопросы повторяющиеся, вопросы объяснительные, инвар-
иантные разделительные вопросы 
 

Müasir ingilis dilində əks-səda tələffüzü dedikdə, sual və nida cümlələrində 
danışanın  söylədiyi cümlənin dinləyici tərəfindən tam, yaxud qismən təkrar olun-
ması nəzərdə tutulur. Müasir ingilis dilində əks-səda tələffüzü haqqında dilçilərin 
fikirləri müxtəlifdir. Deyvid Kristal, Riçard Nordguist, Andru Radford, Jeoffrey 
Liiç və bir sıra dilçilər demək olar ki, bütün növ cümlələrin əks-səda tələffüzünün 
olmasını təsdiqləyirlər.Onlar belə hesab edirlər ki, əks-səda tələffüzü söylənilən nitq 
vahidinin ünsiyyətdəki məqsədinə müvafiq olaraq əks etdirilir. Andru Radford cüm-
lənin ünsiyyətdəki məqsədinə görə heç də dörd deyil, beş növünü ayırd edir. Bu be-
şinci növ verilən sualı təsdiqləmək funksiyasına malik olan, danışan şəxsin fikrini 
aydınlaşdırmaq məqsədilə yalnız dialoqda işlənən əks-səda tələffüzüdür. Andru 
Radfordun fikrincə, söylənilən fikir nəqli cümlə kimi ifadə olunduğu halda onun 
əks-səda tələffüzü sual cümləsi kimi başlanarsa, bu, heç də əks-səda tələffüzü 
olmur. Jeoffrey Liiç bu fikirlə razılaşmır. Bizim fikrimizcə, Jeoffrey Liiç haqlıdır. 
Quruluşca fərqlilik olsa da, məna baxımından əks-səda tələffüzünə xas olan səciy-
yəvi xüsusiyyətlər cümlədə əks olunursa, onları əks-səda tələffüzü adlandırmaq 
fikrimizcə, heç də yalnış sayılmaz.  Əks-səda ünsiyyətdəki məqsədə müvafiq dəyişə 
bildiyi üçün o, həm sual, həm də nida cümləsi ola bilər. Əks-səda sualları həm 
təkrarlayıcı, həm də izahedici olur.Təkrarlayıcı əks-səda sualları ifadə edilən fikrə 
həm bütövlükdə, həm də onun bir hissəsinə aid olur. Belə sualların ən sadə növü yes 
və ya no cavabını tələb edərək qalxan tonla təkrar olunan cümlələrdir.Məsələn,  

A: Switch the light off, please. B: Switch the light off?  
A: I didn’t like that meal. B: You didn’t like it? 
A: The Browns are emigrating. B: Emigrating? 
Danışanın fikrini daha da aydın etmək üçün “Did you say...?” cümləsini belə 

növ sualların əvvəlində işlətmək mümkündür.Bəzən invariant ayırıcı suallar da əla-
və olunur: Switch the light off, did you say? 

Danışanın fikrinin bir hissəsini eşitmədikdə, yaxud anlamadıqda wh sualların-
dan istifadə edilir. Məsələn,  

 A: We’re leaving him here. B: What are you doing with him? 
 A: It cost five dollars. B: How much did it cost? 
 A: He’s a dermatologist. B: What is he? 
Belə cümlələrdə “...did you say?”  wh elementindən dərhal sonra işlənir: How 

much did you say it cost? 
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Yuxarıdakı cümlələrdən göründüyü kimi, wh əks-səda suallarının səciyyəvi 
intonasiya modeli vardır. Wh ilə başlanan sözün qalxan tonla nüvəsi olur. Həmin 
cümlələrdə wh elementi adi wh suallarındakı kimi cümlənin əvvəlində işlənir. İnver-
siya isə wh ilə başlanan suallar üçün səciyyəvi olan müntəzəm qaydaya müvafiq 
olaraq baş verir. Wh əks-səda suallarının başqa bir növündə isə nəqli cümlədəki söz 
sırası saxlanılır.Məsələn, 

 A: I saw Ted Dawson. B: You saw who? 
 A: I’ll pay for it. B: You’ll what? 
Əmr cümlələrində də ifadə olunan fikrin bir hissəsinə aydınlıq gətirmək üçün 

wh suallarından istifadə edilir. Məsələn, 
 A: Switch the light off. B: Switch what off? 
What və who sual əvəzlikləri əks-səda suallarında məhdudlaşdırılmır, onlar 

hər hansı bir isim və ya sifətə aid ola bilər. Məsələn,  
A: She always wears a quizzical expression. B: She always wears a what 

expression? 
 A: His son is a macroengineer. B: His son is a what? 
Belə sual növlərində what sual əvəzliyi hətta cəmlənərək –s şəkilçisini qəbul 

edə bilər. Məsələn, 
A: Astronomers have discovered some more black holes. B: They’ve 

discovered some more whats? 
What həmçinin cümlədəki felə də aid ola bilər. Məsələn, 
 A: She sat there and ratiocinated. B: She sat there and whatted? 
Təkrarlayıcı əks-səda sualları fikrin təkrarı üçün xahiş kimi səslənsə də, onla-

rın istehza, skeptisizm, yaxud sadəcə olaraq danışıqdakı boşluğu doldurmaq üçün 
olan bir neçə funksiyalarına tez-tez rast gəlinir. Əgər belə cümlələr üzrxahlıqla mü-
şahidə olunmasa, onlar nəzakətsizlik ifadə edir: Sorry, what was his job? 

Ümumiləşdirilmiş təkrarlayıcı wh elementli “What did you say?” sualı bəzən 
yalnız what sual əvəzliyi ilə ifadə olunur. Belə halda what heç də  nəzakətli səslən-
mir, amma dostlar arasında onun işlənməsi adi bir haldır.  

What sual əvəzliyi isə  bütövlükdə skeptisizm ifadə edə bilər. Məsələn, 
 A: I paid $ 2000 for that picture. B: What? You must be mad. 
Əks-səda sualları söylənilən fikrə aid olduğundan, onların səciyyəvi xüsusiy-

yətləri sual haqqında verilən sualdır. Məsələn, 
 A: Have you borrowed my pen? B: (Have I) borrowed your pen? 
Belə cümlələr ümumi suallara ümumi suallar verilməsi ilə səciyyələnir. 

Bundan başqa  daha 3 növ sual mövcuddur: 
1. Wh sualı haqqında yes yaxud no cavabını tələb edən suallar. Məsələn, 
A: What do you think of the picture? B: What do I think of it? (Did you say 

what do I think of it?) 
2.  Yes yaxud no cavabını tələb edən suallar haqqında wh sualları. Məsələn, 
 A: Have you ever been to Valladolid? B: (Have I ever been) where? 
3. Wh sualı haqqında wh sualı. Məsələn, 
 A: How did you enjoy the carnival? B: How did I enjoy what? 
Əks-səda sualının ikinci əsas kateqoriyası izahedici əks-səda sualıdır. Belə 

növ suallar söylənilən cümlənin təkrarını deyil, aydınlaşdırılmasını xahiş etməklə, 
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həmişə wh elementi ilə başlanır və təkrarlayıcı wh sualına eyniyyət təşkil edir. Belə 
cümlələrdə wh ilə başlanan sözün vurğusu aşağı tonla tələffüz olunur. Məsələn, 

 A: Take a look at this! B: Take a look at what? 
 A: He’s missed the bus again. B: Who’s missed the bus? 
 A: Oh dear, I’ve lost the letter. B: Which letter have you lost? 
Bu növ suallarda şəxs əvəzliyinin mənaya görə dəyişməsi təbii haldır. Məsələn, 
 A: Oh, dear, I’ve lost the letter. B: Which letter have you lost? 
İzahedici əks-səda sualları da qısaldılmış formalarda işlənə bilər. Look over 

there! Where? Ümumi halda what sual əvəzliyindən izahedici əks-səda suallarında 
istifadə edilir. What do you want? 

 A: John! B: What? 
İzahedici əks-səda sualı hətta natamam suala da aid ola bilər. Məsələn, 
 A: How did you enjoy the er er ...? B: How did I enjoy the what? 
İngilis dilində əks-səda sualları kimi, əks-səda nidaları da danışan şəxsin fikr-

ini  ya bütövlükdə, yaxud da onun bir hissəsini təkrar edir. Semantikasına görə ni-
dalar insanın daxili hisslərini, emosiyasını əks etdirir. Nidanın təkrarı hissin nisbə-
tən daha qüvvətli olduğunu ifadə edir. Nidalar yalnız müvəqqəti olaraq substantivlə-
şir. Onlar məcazi mənada işlənə bilməz. 

 Əks-səda nidalarını əks-səda suallarından fərqləndirən əsas cəhət onların qal-
xan tonla deyil, əksinə, qalxan-düşən tonla tələffüz olunmasıdır. Təkrar edilən fikir  
nəqli, sual, əmr, hətta nida cümləsi ola bilər. Məsələn, 

A: I’m going to London for a holiday. B: To London? That’s not my idea of   a 
rest. 

 A: Have you been to Paris? B: Been to Paris? I’ll say I have! 
 A: Open the door, please. B: Open the door! Do you take me for a doorman? 
 A: What a beautiful day! B: What a beautiful day! You must be joking! 
 A: He must be the only applicant! B: Must be the only applicant! That can’t 

be true! 
Cümlədə deyilmiş fikrə təəccüb ifadə edən belə nidalar şübhə bildirməklə 

əks-səda suallarına çox oxşardır. Həqiqətən də, yuxarıdakı cümlələrdə olan təkrarlar 
həm düşən tonla deyilən nida cümlələri, həm də qalxan tonla deyilən sual cümlələri 
ola bilər. Həm əks-səda sualında, həm də əks-səda nidalarında biz qarşı tərəfin söy-
lədiyi cümləni fikrin tamamlanmasından asılı olaraq fərqli şəkildə təkrar edə bilərik. 
Belə ki, yuxarıdakı birinci misalda olan To London! cümləsini You’re going to Lon-
don!, Going to London! yaxud da sadəcə olaraq London! deməklə fikrimizi ifadə 
edə bilərik. Felin şəxsli formasının işlənmədiyi bəzi qaydasız mübtəda-xəbər tər-
kiblərinə aşağıdakı situasiyalarda təsadüf edilir. Məsələn, 

 A: I hear you’re a linquist. B: I a linquist! (rəsmi) B: Me a linquist! 
 A: Ted’s going to write the music. B: Ted write the music? What a splendid 

idea! Nida sualları quruluşca sual formasında olsa da nida təsdiqinin daha kəskin 
qüvvəsinə malikdir. Tipik olaraq bu, qalxan ton əvəzinə son düşən tonla tələffüz 
olunan inkar yes-no sualıdır. 

Hasn’t she grown! Wasn’t it a marvellous concert! 
Belə cümlələr dinləyicinin razılığını danışanın güclü hissləri olan hər hansı bir 

şeyə dəvət edir. Sözün yazılış formasının əksinə  olaraq, məna əsaslı surətdə təsdiq-
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də olur.  Həmçinin düşən tonda olan təsdiq yes-no sualı təsdiq şəklində olan güclü 
inandırmanın digər bir ifadə vasitəsidir. 

Am I hungry! Did he look annoyed! Has she grown!  
Belə cümlələr adətən emfatik vurğu qəbul edir. İngilis dilinin yazılı formasın-

da nida işarəsi,  adətən hər iki növ nida sualı üçün cümlənin sonunda işlənir.  
İnkar və təsdiq nida sualları üçün olan düşən tonun da eyni təsiri vardır, ancaq 

o, ayırıcı suallara nisbətən daha emfatikdir. Maraqlıdır ki, təsdiq-inkar polyarlığında 
zidd olan cümlələrin cütlüyünün təxminən eyni təsir gücü vardır: Has she grown! 
Hasn’t she grown! Ancaq bu cümlələr arasında cüzi fərqlər vardır. İnkar sualın öz 
mənasının əlaməti olaraq dinləyicinin təsdiqi üçün müraciəti vardır. Digər tərəfdən 
isə təsdiq sual onu nəzərdə tutur ki, təsdiq cavab öz-özünə məlum olandır və dinlə-
yicinin razılığı normal olaraq tələb olunmayan yerdə daha çox müvafiq olardı. Am I 
hungry! cümləsində olduğu kimi. Burada söylənilən fikrə əlbəttə ki, dinləyici tə-
rəfindən zatən cavab gözlənilmir.  

Wasn’t it a marvellous concert! = ’What a marvellous concert it was!’ 
Has she grown! = ‘She has grown!’ 
Nida cümlələri qüvvətli deyilməyən cümlələri özündə ehtiva etmir. Hasn’t 

she yet grown! nida cümləsidir. İnkar nida sualları not inkar ədatının qısaldılmlş n’t 
formasını  qəbul etməlidir: Has she not grown? sorğu-sualdır, nida cümləsi deyil. 

İngilis dilinin Amerika variantında nida sualı qalxan tonla tələffüz oluna bilər: 
Wasn’t the concert terrific? Amma belə halda cavabın gözlənilməsi daha güclüdür.  

Sual cümlələri öz yaranışı nöqteyi-nəzərindən başqasından cavab almaq məq-
sədi ilə işlədilmiş olsa da, zaman keçdikcə bu cümlələrdən başqa məqsədlər üçün də 
istifadə edilmişdir.Sual cümlələrinin bir sıra formaları işlənilməkdədir ki, onlar 
quruluşca sual formasında olsa da, heç bir cavab tələb etmir və cavab almaq məq-
sədi ilə də işlədilmir. Ədəbiyyatşünaslıqda belə cümlələrə bədii, ritorik suallar deyi-
lir və onlar bədii ifadə vasitələrindən biri hesab olunur.Ritorik suallarda tam açıq 
şəkildə hökm ifadə edilir və onlar bu cəhətdən başqa cümlə növlərindən, məsələn, 
nəqli cümlələrdən fərqlənmir. Nəqli cümlələrdə olduğu kimi ritorik suallar da təs-
diqlik və inkarlıq  bildirir. Təsdiq ritorik sual güclü inkarlıq ifadə etdiyi kimi, inkar 
ritorik sual da güclü təsdiqlik bildirir. 

Is that a reason for despair? = (Surely that is not a reason for despair.) 
Can anyone doubt the wisdom of this action? = (Surely no one can doubt the 

wisdom of this action.) 
Isn’t the answer obvious ? = (Surely the answer is obvious.) 
Haven’t you got anything better to do? = (Surely you have something better 

to do.) 
Nida suallarından fərqli olaraq, belə ritorik suallar yes-no cavabını tələb edən 

normal qalxan tona malikdir və əsasən ötürmə hərəkətinin diapozonu ilə ayırd edilir. 
İngilis dilində  wh  ilə başlanan ritorik suallar da mövcuddur. Təsdiqdə olan sual wh 
elementinin inkar elementlə əvəz olunduğu nəqli cümləyə ekvivalentlik təşkil edir. 

Who knows cares? = (Nobody knows cares.) 
What difference does it make? = (It makes no difference.) 
How should I know? = (There is no reason why I should know.) 
What should I say? = (There is nothing that I should say.) 
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What makes you think you can do better? = (Nothing should make you think 
you can do better.)  

İnkar  olan sual wh elementinin təsdiq elementlə əvəz olunduğu nəqli cümləyə 
ekvivalentlik təşkil edir. 

Who doesn’t know? = (Everybody knows.) 
How couldn’t you remember? = (You certainly should have remembered.) 
Belə hallarda wh ilə başlanan ritorik suallar əsasən qalxan-düşən, çox nadir 

hallarda isə sadə düşən tonla tələffüz olunur. 
Ritorik suallar verilmiş suallardan öncə işlədilə bilən suala cavab olaraq da 

səslənə bilər. 
A: Do you want to eat?    B: Do I look hungry? 
Beləliklə, müasir ingilis dilində əks-səda tələffüzü dedikdə, əks-səda sual və 

nidalarının qarşı tərəfin söylədiyi cümləni fikrin tamamlanmasından asılı olaraq 
fərqli şəkildə təkrar etməsini nəzərdə tuturuq. 
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Kamala Yusifova 
On echo utterance in Modern English 

Summary 
 

In Modern English echo utterances are those which repeat as a whole or in 
part what has been said by another speaker. They may take the form of any utteran-
ce or partial utterance in the language, but in their discourse function they are either 
questions or exclamations. Echo questions are either recapitulatory or explicatory. 

 
Кямаля  Юсифова 

Об эхо высказывании  в современном английском языке 
Резюме 

 

В современном английском языке эхо высказывания являются высказы-
ваниями, которые повторяются в целом или частично, что было сказано дру-
гим говорящим. Они могут принимать форму любого высказывания или непо-
лного фрагмента речи в языке, а в их дискурсной функции они являются либо 
вопросами, или восклицаниями. Эхо вопросы бывают или повторяющиеся или 
объяснительные. 
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MÜАSİR FRАNSIZ VƏ АZƏRBАYCАN DİLLƏRİNDƏ SUАL 
CÜMLƏSİNİN ОХŞАR VƏ FƏRQLİ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Аçаr sözlər: kоmmunikаtiv növ (funksiyа), хüsusi suаllаr, ritоrik suаllаr, аltеrnаtiv 
suаllаr, intоnаsiyа  
Ключевые слова: коммуникативный тип (функции), частные вопросы, 
риторические вопросы, альтернативные вопросы, интонация  
Key words: communicative type function, constituent questions, rhetorical ques-
tions, disjunctive questions, intonation  
 

Məlum оlduğu kimi, nitq vаsitəsi ilə ünsiyyət zаmаnı ifаdə еdilən məqsəddən 
аsılı оlаrаq, hər hаnsı dilə хаs оlаn cümlələr əsаsən: üç şəkildə təzаhür еdir: nəqli, 
suаl, əmr.  

Nəqli cümlələrdə оbyеktiv həqiqətlər hаqqındа müəyyən məlumаt vеrilir. 
Suаl cümləsində isə dаnışаn оnа məlum оlmаyаn bir аnlаyışı аlınаcаq cаvаblа аy-
dınlаşdırmаq istəyir. Əmr cümlələrində dаnışаn şəхs öz müsаhibini müəyyən bir işə 
təhrik еdir.  

Suаl ilk növbədə məlum оlmаyаnı öyrənmək, bаşqаlаrındаn cаvаb аlmаq 
məqsədi dаşıyır.  

Müаsir Аzərbаycаn və frаnsız dilində suаl cümlələri prоblеminə dаir bir sırа 
məqаlə, dərslik və mоnоqrаfiyаlаrdа indiyədək gеniş şəkildə tədqiqаt işləri аpаrıl-
mışdır. Bu bахımdаn təqdim еtdiyim bu məqаlə suаl cümləsinin ümumiyyətlə suаl-
lıq kаtеqоriyаsının, digər tərəfdən suаl cümləsinin fоrmаl, sintаktik-sеmаntik və in-
tоnаsiyа cəhətdən оbyеktiv təbiətinin аşkаr еdilməsinə dəlаlət еdir.  

Suаl cümləsinin sintаktik-mоrfоlоji və intоnаsiyа хüsusiyyətləri üzrə tədqi-
qindən sоnrа bu cümlələrin tərifinin аşаğıdаkı şəkildə vеrilməsini də bitkin və dоğ-
ru hеsаb еdirik:  

Bu və yа digər dərəcədə suаl intоnаsiyаsı оlаn, əsаsən cаvаb аlmаq üçün, bə-
zən еmоsiоnаl tərzdə hökm ifаdə еtmək, bəzən də müsаhibi müəyyən iş görülməsi-
nə təhrik еtmək məqsədi ilə işlədilən cümlələrə suаl cümləsi dеyilir.  

Suаl kаtеqоriyаsı dilçilikdə mübаrizə dоğurаn bir sаhədir. İndiyə qədər hələ 
suаl cümlələrinin yаrаnmаsı, növlərə аyrılmаsı, təsnifаt prinsipləri, оnlаrın intоnаsi-
yа хüsusiyyətləri tаm tədqiq еdilməmişdir. Bu bаrədə müхtəlif mülаhizələr, fikirlər, 
nöqtеyi-nəzəriyyələr mövcuddur.  

Suаl cümlələri müəyyən cаvаb аlmаq üçün müəyyən infоrmаsiyа əldə еtmək 
məqsədi ilə işlədilir. Bеlə ki, suаl ilk növbədə məlum оlmаyаnı öyrənmək, bаşqаlа-
rındаn cаvаb аlmаq məqsədi dаşıyır. Suаl cümlələrinin işlədilməsində məqsəd hə-
mişə kynidir: dаnışаnа məlum оlmаyаn şеy və hаdisələri, hаl, hərəkət, əlаmətlər və 
s. müəyyən еtmək. Dеmək, suаl cümlələri bilmədiklərimizi öyrənmək və yа təхmini 
bildiklərimizi dəqiqləşdirmək məqsədi ilə işlədilir.  

Suаl cümlələrinin biri-digərindən həm qrаmmаtik, həm də intоnаsiyа, аksеnt-
mеlоdik struktur bахımındаn fərqlənir. suаl cümləsinin yаrаnmаsındа intоnаsiyа 
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çох üstünlüyə mаlikdir. Suаl cümlələrinin özünəməхsus хüsusi suаl intоnаsiyаsı 
оlur. Bu intоnаsiyа suаl cümlələrini bаşqа cümlə növlərindən аyırаn əsаs vаsitələr-
dəndir. Sözlər və qrаmmаtik kаtеqоriyаlаr ünsiyyət vаsitəsi üçün nitq prоsеsində 
fikir ifаdə еdən cümlənin аyrı-аyrı kоmpоnеntlərindəndir.  

Nitq prоsеsindəki cümlənin dаimi və çох vаcib kоmpоnеntlərindən biri оlаn 
intоnаsiyа, cümlədən аyrı müstəqil şəkildə mövcud dеyildir. Dilçi аlim F.Vеysəlоv 
«Аlmаn dilinin fоnеtikаsı» kitаbındа intоnаsiyаdаn dаnışаrkən bildirir ki, intоnаsi-
yаsız cümlə оlmаdığı kimi, cümləsiz və intоnаsiyа mövcud dеyildir.  

Cümlələrdə yürüdülən məqsəddən аsılı оlаrаq cümlənin tələffüs хüsusiyyətlə-
ri, аksеnt-mеlоdik strukturun, bütövlükdə оnun intоnаsiyаsı dа dəyişir.  

Bеlə ki, hər bir cümlə məqsəddən аsılı оlаrаq özünəməхsus intоnаsiyаyа – dе-
yiliş, хüsusiyyətinə, аksеnt-mеlоdik qəlibə mаlikdir. Dаnışаnın məqsədi və münаsi-
bəti intоnаsiyаnın əsаsıdır. İntоnаsiyа isə, öz növbəsində, məqsədin, münаsibətin, 
göstəricisi, müəyyənləşdiricisidir.  

Dаnışаn öz nitqindəki cümlələri hаnsı münаsibətlə, məqsədlə dеdiyini dinləyi-
ciyə çаtdırmаq üçün cümləni müəyyən аksеnt-mеlоdik mоdеllə ifаdə еtməli оlur. 
Əgər cümlələr аrаsındа intоnаsiyа, аksеnt-mеlоdik bахımdаn fərq оlmаsаydı, dinlə-
yici müхtəlif məqsədlə dеyilmiş еyni lеksik quruluşlu «Yаğış yаğır?» cümləsi 
аrаsındа hеç bir fərq qоyu bilməzdi. Оdur ki, cümlənin bu cəhətdən fərqlənməsində, 
оnlаrın kоmmunikаtiv növlərə аyrılmаsındа, еləcə də suаl cümlələrinin özlərinin 
kоmmunikаtiv növlərə bölgüsündə intоnаsiyаnın çох böyük rоlu vаrdır. İntоnаsiyа 
bir çох hаllаrdа suаl cümləsinin əmələ gəlməsində yеgаnə vаsitə kimi çıхış еdir.  

Göründüyü kimi, suаl cümlələri məzmuncа zəngin, özünəməхsus intоnаsiyа 
çаlаrı оlаn kоmmunikаtiv bir növdür.  

Frаnsız dilçi аlimi Ş.Bаlli suаl cümlələrinin kоmmunikаtiv funksiyаsındаn 
dаnışаrkən qеyd еdirdi ki, suаlı dа kоmmunikаsiyа hеsаb еtmək lаzımdır, çünki о, 
dаnışаnın fikrində оlаn müəyyən təsəvvürlərin əlаqəsini təşkil еdən müşаhidələrdən 
biridir. Dаnışаn öz müsаhiblərindən bu əlаqənin həqiqiliyi hаqqındа təsdiq və yа in-
kаr cаvаb gözləyir.  

Suаl cümləsi insаn təfəkkürünü gеnişləndirən üsullаrdаn biridir. Bu cümlələr-
də məqsəd оdur ki, özünə yönəldilmiş nitqdə cаvаb аlmаq istəyir. Ünsiyyət prоsе-
sində qаrşıyа qоyulmuş məqsəd bахımındаn suаllаr müхtəlif оlur. Suаl bəzən ifаdə 
еdilən fikrə bütövlükdə, bəzən оnun bir hissəsinə аid оlur. Bir sırа hаllаrdа suаl iki 
fikirdən hаnsının həqiqətə uyğun оlmаsını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə vеrilir. 
Bəzən isə suаl cаvаb аlmаq üçün işlənir.  

Müаsir dilçilik ədəbiyyаtındа suаl cümlələrinin bir-biri ilə sıх əlаqədаr оlаrаq 
3 əsаs хüsusiyyətə görə təsnif еtmək оlаr.  

1. Suаl cümlələrinin qrаmmаtik cəhətdən quruluşunа görə;  
2. Suаl cümlələrinin ifаdə məqsədinə görə;  
3. Suаl cümlələrinin ümumi хаrаktеrinə görə.  
I. Suаl cümlələrinin qrаmmаtik quruluşunа görə növləri. Suаl cümlələri-

nin qrаmmаtik quruluşu dеdikdə, bir suаl cümlənin əmələ gətirilməsində ilk növbə-
də еlə qrаmmаtik vаsitələrə əsаslаnmаğı nəzərdə tuturuq ki, bunlаrsız suаl cümləsi 
qurmаq mümkün dеyildir.  

Аzərbаycаn dilində suаl əmələ gətirən bеlə vаsitələr bir qism suаl cümlələrin-
də sintаktik-mоrfоlоji, bəzilərində isə yаlnız sintаktik üsuldаn ibаrətdir.  
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Dilimizdə işlənən bütün suаl cümlələri sintаktik cəhətdən quruluşunа görə yа 
əvəzlikli, yа dа əvəzliksiz оlur. Bu cəhətdən dilimizdə bаşqа növ suаl cümlələri 
mövcud dеyildir. Əvəzlikli suаl cümlələrində cümlə üzvlərindən biri, bəzən də bir 
nеçəsi məlum оlmur. Suаlı vеrən аlınаcаq cаvаblа nаməlum üzvü müəyyənləşdirir.  

Suаlın mərkəzi bеlə cümlələrdə suаl əvəzliyi və yа suаl zərfi ilə ifаdə оlun-
muş cümlə üzvündə özünü göstərir. Əvəzliksiz suаl cümlələrində məntiqi vurğunun 
yеri sаbit dеyil, yəni hər dəfə kоnkrеt cümlənin ifаdə məqsədindən аsılı оlаrаq, о, 
istənilən cümlə üzvü üzərinə düşə bilər.  

II. Suаl cümlələrinin ifаdə məqsədinə görə növləri: Suаl cümlələrinin ifаdə 
məqsədi dеdikdə, suаl cümləsi vаsitəsilə dаnışаnın kimdənsə cаvаb gözləyib, nəyi 
isə müəyyənləşdirməyi, еmоsiоnаl tərzdə hər hаnsı bir məlumаtı təsdiq və inkаr еt-
məklə hökm vеrməyi, müsаhibi bir iş görməyə təhrik еtməyini nəzərdə tuturuq. Ifа-
də məqsədinə görə suаl cümlələri dörd əsаs yаrımqrupа bölünür.  

1) Ümumi suаllаr (Question totale) 
2) Хüsusi suаllır (Question partielle) 
3) Аltеrnаtiv suаllаr (Question alternative) 
4) Ritоrik suаllаr (Question ritorique) 
1) Bütövlükdə cümləyə аid оlаn «bəli» (оui) və хеyir (nоn) cаvаblаrı tələb 

еdən suаllаrа ümumi suаllаr dеyilir. Bu tip suаl cümlələrində suаl intоnаsiyаsı əsаs 
vаsitə kimi iştirаk еdir. Məsələn:  

Siz bu аdаmı tаnıyırsınız?  
Frаnsız dilində bu növ suаllаrın ifаdə vаsitəsi оlаn suаl cümlələri, bir qаydа 

оlаrаq köməkçi və yа yаrımköməkçi fеllə, yа dа mоdаl fеllə bаşlаyır. Məsələn:  
- T’es-tu bien amusé hier ? (A.Daudet) 
- Oui 
Hər iki dildə bu növ suаl cümlələrinə хаs оlаn müstəsnа хüsusiyyət оndаn 

ibаrətdir ki, istər müаsir frаnsız dilində, istərsə də Аzərbаycаn dilində ümumi suаl 
cümlələri cümlənin ümumi məzmununа аid оlur və «bəli» və yа «хеyr» sözləri ilə 
cаvаb vеrilir.  

2) Cümlənin hər hаnsı bir üzvünə аid оlаn suаllаrа хüsusi suаllаr dеyilir. Bu 
qəbildən оlаn suаl cümlələri аdətən yа 1) suаl əvəzliyi, yа dа 2) suаl zərfi ilə bаşlа-
nır. Hər iki dildə müşаhidə еdək:  

Məsələn, frаnsız dilində:  
Qui est-ce qui a pu vous raconter ça ?  
Аzərbаycаn dilində:  
Nə üçün mənə əvvəlcədən аc оlduğunuzu dеmirdiniz?  
3) Iki fikirdən birini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə işlədilən suаllаr аltеrnаtiv 

suаllаr dеyilir. Аltеrnаtiv suаl öz bаğlаyıcısı ilə bir-birinə bаğlаnаn iki və dаhа çох 
ümumi suаldаn ibаrət оlur.  

Məsələn, Аzərbаycаn dilində:  
- Sən bu qərəzli mövqеyindən əl çəkəcəksən, yа yох? (S.Rəhimоv) 
Frаnsız dilində:  
Vas-tu, oui ou non ?  
Аltеrnаtiv suаlın quruluşu ümumi suаllаrа охşаr оlsа dа, оnlаr dа хüsusi suаl-

lаr kimi tаm cаvаb tələb еdir.  
Vas-tu, oui ou non ? 
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4) Cаvаb аlmаq üçün dеyil, mürаciət оlunаn şəхsi əmin еtmək üçün işlədilən 
suаllаrа ritоrik suаllаr dеyildir. Ən çох bədii ədəbiyyаtdа istifаdə оlunаn suаlın bu 
növünə müqаyisə оlunаn hər iki dildə rаst gəlirik.  

Frаnsız dilində:  
Méler l’argent aux sentiments n’est-ce pas horrible ?  
Аzərbаycаn dilində:  
Bеlə yеrdə, bеlə vахtdа dа yuхu gələr?  
III. Suаl cümləsinin ümumi хаrаktеrinə görə növləri. Suаl cümləsinin 

ümumi хаrаktеri dеdikdə suаlın ilk dəfə vеrilə bilməsi ilə yаnаşı, təkrаr şəkildə vе-
rilə bilməsi nəzərdə tutulur.  

Təkrаr suаl cümlələri Аzərbаycаn dilində dаhа gеniş yаyılmışdır. C.Ахundоv 
«Аzərbаycаn dilində suаl cümlələri» mоnоqrаfiyаsındа təkrаr suаl, cümlələrini оn-
lаrа хаs оlаn хüsusiyyətlərinə görə üç növə аyırır.  

1. Хüsusi təkrаr suаl (Dаnışаn özü öz suаlını təkrаr еdir).  
2. Nidаlı təkrаr suаl (Müsаhib dаnışаnın bаyаq dеdiyini оnа təkrаr еtdirir).  
3. Təkrаr sоrğulu suаl (Müsаhib dаnışаnın əvvəldə dеdiyini оnа təkrаr еdir). 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, frаnsız dilində də təkrаr suаllаrın bir sırа mаrаqlı 

хüsusiyyətləri аrtıq öyrənilmişdir. Аzərbаycаn dilində isə zаqdа C.Ахundоvа qədər 
хüsusi tədqiqаt işi аpаrılmışdır.  

Bеləliklə, söylədiklərimizi yеkunlаşdırаrаq bеlə qərаrа gəlirik ki, müqаyisə 
оlunаn müаsir frаnsız və Аzərbаycаn dillərində suаl cümlələrinin bir çох охşаr 
хüsusiyyətləri vаrdır. Hər iki dildə bu növ suаl cümllərinə хаs оlаn bаşlıcа хüsusiy-
yət оndаn ibаrətdir ki, оnlаr аdətən iki ümumi suаldаn ibаrət оlur. Bu suаl cümlələri 
«yахud» bаğlаyıcısı ilə əlаqələndirilir; birinci hissədə qаlхаn, ikinci hissədə isə dü-
şən tоn işlədilir.  

Аltеrnаtiv suаllаr həmişə müsаhibdən tаm cаvаb tələb еdir. Bu suаl cümlələri-
nin bəzilərinin хəbərləri еyni sözün iki dəfə təkrаrındаn ibаrət оlur, bunlаrdаn biri 
təsdiq, digəri isə inkаrdа işlənir.  

İstər müаsir frаnsız dilində, istərsə də Аzərbаycаn dilində bəzi hаllаrdа suаl 
cümlələri əsаs məqsədindən – cаvаb аlmаq məqsədindən kənаrа çıхır. Hər iki dildə 
ritоrik suаllаr fоrmа хüsusiyyətlərinə görə suаl cümlələrindən ibаrətdirsə, lаkin оn-
lаr məzmuncа təsdiq və yа inkаr hökmü bildirirlər. Bеlə suаl cümlələrinə «cаvаb 
tələb еtməyən suаl» dа dеyilir.  

Bеləliklə, suаl cümlələrinin təsnifаtındаn аydın оlur ki, bu cümlələr öz mаhiy-
yətinə görə həqiqətən çохcəhətli, оlduqcа əhаtəli və dinаmik kоmmunikаtiv növdür.  

Məlum оlduğu kimi, suаl еyni bir kаtеqоriyа оlаrаq bütün dillərdə mövcud 
оlsа dа, оnun vаsitələri hər dilin öz dахili inkişаf qаnunlаrınа müvаfiq оlаrаq müх-
təlif оlur.  

Tədqiqаt göstərir ki, Аzərbаycаn dilində də suаl əmələ gətirən vаsitələr 
müхtəlifdir. Dilimizdə еlə cümlələr vаrdır ki, оnlаrdа suаl yаlnız intоnаsiyа ilə əmə-
lə gəlir.  

Bеlə suаl cümlələrinə аşаğıdаkılаrı misаl göstərmək оlаr.  
1) Аnахаnım bаcı, dаhа аyrı, təzə bir şеy yохdur? (M.Sülеymаnоv. 

«Fırtınа») 
2) Sən mənə yоl göstərirsən? (y.Şirvаn «Şəfəq») 
3) Siz müəllimsiniz? (S.rəhmаn, «Sеçilmiş əsərləri», 1-ci cild) 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 134

Yuхаrıdаkı suаl cümlələri nəqli cümlələrdən yаlnız intrоnаsiyа ilə fərqlənir 
ki, həmin cəhət də suаl ifаdə еdilməsi ilə əlаqədаrdır. Əgərо о cümlələrin intоnаsi-
yаsını dəyişsək, оnlаr аsаnlıqlа nəqli cümlələrə çеvrilə bilər. Yаzıdа isə оnlаrın ахı-
rındа suаl işаrəsi dеyil, nöqtə qоysаq, оnlаr nəqli cümlələr kimi охunаr. Həmin növ 
cümlələrdə suаl kаtеqоriyаsının yеgаnə vаsitəsi suаl intоnаsiyаsıdır.  

Аzərbаycаn dilçiliyində suаl cümlələrindən bəhs еdən müəlliflərin, dеmək 
оlаr ki, hаmısı bu məsələ bаrəsində еyni fikir söyləyirlər.  

Hаqqındа dаnışılаn suаl cümlələrinin bаşqа bir şəkli də vаrdır ki, оnlаr –mı (-
mi, -mu, -mü) ilə işlənir. Bu növ suаl cümlələrində suаl kаtеqоriyаsını ifаdə еdən 
vаsitələrdən bir sırа еlmi-tədqiqаt işlərində, dərsliklərdə bəhs еdilmişdir. Lаkin 
müəlliflər bu məsələ bаrəsində müхtəlif fikirlər söyləmişlər. Suаllа əlаqədаr оlаn –
mı (-mi, -mu, -mü) bu gün də dilçiliyimizdə mübаhisə оbyеkti оlаrаq qаlmаqdаdır. 
Hər şеydən əvvəl mübаhisə dоğurаn məsələ –mı (-mi, -mu, -mü)-nün bir qrаmmаtik 
vаsitə оlаrаq nədənq ibаrət оlmаsıdır.  

Z.Х.Tаğızаdənin «Müаsir Аzərbаycаn dilinin sintаksisi» əsərində, R.C.Mə-
hərrəmоvа və M.P.Cаhаngirоvun «Аzərbаycаn dilinin tаriхi sintаksisinə dаir mаtе-
riаllаr» аdlı kitаbındа, Nizаmi аdınа Ədəbiyyаt və Dil Institutunun burахdığı 
«Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikаsı»ndа və bir sırа bаşqа mənbələrdə mı, (-mi, -mu, 
-mü) suаl şəkilçisi kimi qеyd еdilmişdir. Аzərbаycаn dilinə аid yаzılmış bir sırа 
bаşqа əsərlərdə isə –mı (-mi, -mu, -mü) suаl şəkilçisi dеyil, suаl ədаtı hеsаb еdilir.  

Bunа misаl оlаrаq Z.Budаqоvаnın «Müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində sаdə 
cümlə» əsərini, «Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikаsı»nı (I hissə), M.Hüsеynzаdənin 
«Müаsir Аzərbаycаn dili» əsərini və bаşqаlаrını göstərə bilərik.  

Prоf. M.Hüsеynzаdə -mı (-mi, -mu, -mü)-nü ədаt аdlаndırmаqlа yаnаşı аşаğı-
dаkılаrı dа qеyd еdir:  

Şəkli cəhətdən bunlаrın (-mı, -mi, -mu, -mü – А.R.) şəkilçi оlduğunu və sözə 
bitişik yаzıldığını inkаr еtmək оlmаz. Digər tərəfdən, bunlаr yаlnız bir nitq his-
səsinə dеyil, bütün əsаs nitq hissələrinə bitişib оnlаrdа suаl yаrаdа bildiyi üçün və 
cümləni bütövlükdə suаl cümlələrinə çеvirə bildiyi üçün bunlаrı yаlnız bir nitq his-
səsinin (məsələn: fеlin) suаl şəkilçisi kimi qəbul еtmək də dоğru dеyildir.  

Аzərbаycаn ədəbi dilində suаl cümlələri ilə əlаqədаr аpаrdığımız tədqiqаt zа-
mаnı bu cümlələrin intоnаsiyа prоblеmi ilə tеz-tеz üzləşirdik. Аrtıq məlumdur ki, 
suаl cümlələrinin bir sırа tiplərini – nеytrаl suаllаrın bir qrupunu, ritоrik suаllаrın 
əksəriyyətini, təkrаr suаllаrın kоmmunikаsiyа zаmаnı аnlаşılmаsını təmin еdən əsаs 
əlаmət yаlnız intоnаsiyаdır.  

İntоnаsiyаnın nitqindəki mürəkkəb хüsusiyyətlərinin nədən ibаrət оlduğunu 
müəyyənləşdirmək hеç şübhəsiz ki, bu sаhədə хüsusi tədqiqаt işi аpаrılmаsını tələb 
еdirdi.  

Suаl cümlələrinin еkspеrimеntаl üsul ilə tədqiqini аşаğıdа qеyd еtdiyimiz mə-
sələlər ilə əlаqədаr аpаrmışıq.  

1. «Охuyursаn?» şəkilli mı, mi, mu, mü ədаtə оlmаdаn işlənən əvəzliksiz 
suаllаr intоnаsiyаdаn аsılı оlаrаq, həm həqiqi, həm ritоrik, həm nidаlı təkrаr, həm 
də təkrаr sоrğulu suаl kimi müsаhibə çаtdırılа bilər. Bеlə suаl cümlələrinin intоnаsi-
yаsı аrаsındа kоnkrеt fərqin müəyyən еdilməsini və həmin fərqin nədən ibаrət оl-
mаsını tədqiqаtımız üçün zəruri hеsаb еdirdik.  
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2. Digər tərəfdən suаl cümlələrinin intоnаsiyа хüsusiyyətlərinə аid bəzi 
dilçilərimizin bu tədqiqаt işinə qədər müəyyən fikirləri mövcud idi. О fikirlər dinlə-
mə üsulu ilə аpаrılmış müşаhidələrdən аlınаn sırf subyеktiv mаhiyyətli mülаhizələr-
dir. Dеməliyik ki, о fikirlərin bəzilərinin tаmаmilə dоğru оlduğunа biz irəlicədən 
şübhə ilə yаnаşırdıq. Оnа görə də bu və yа digər məsələyə münаsibətimizin оbyеk-
tivliyi üçün еkspеrimеnt аpаrmаğı zəruri hеsаb еtdik.  

3. Dilimizdə mövcud оlаn, lеksik dilçiliyimizdə nəinki intоnаsiyа, həttа 
sintаktik хüsusiyyətlərindən bəhs еdilməyən təhrikеdici və təkrаr suаllаrın öyrənil-
məsini də qаrşımızа məqsəd qоymuşduq. Bu suаllаr hаqqındа intоnаsiyаnı nəzərə 
аlmаdаn оbyеktiv mülаhizələr irəli sürə bilməzdik. Suаl cümlələrinin kоmmunikа-
tiv tiplərinin müəyyən еdilməsində göstərdiklərimizdən bаşqа аşаğıdаkı suаllаrа dа 
еkspеrimеntаl tədqiqi nəticələri ilə cаvаb vеrmək istəyirdik:  

А) Suаl cümləsinə хаs оlаn intоnаsiyа həmin cümlənin qrаmmаtik quruluşu 
ilə nə dərəcədə əlаqədаrdır və suаlın digər qrаmmаtik və yа lеksik vаsitələrlə ifаdəsi 
suаl intоnаsiyаsınа təsir еdirmi?  

B) Intоnаsiyа  suаl cümləsinin mənа məzmunu ilə nə dərəcədə əlаqədаrdır?  
C) Suаl cümlələrində intоnаsiyаnın kоmpоnеntlərindən hаnsı dаhа çох fəаl iş-

tirаk еdir?  
Ç) Suаl cümləsi kоmmunikаtiv tiplərinin biri-birindən, hаbеlə suаl intоnаsiyа-

sının nəqli və əmr cümlələrinin intоnаsiyаsındаn əsаsən, nə kimi хüsusiyyətlərlə 
fərqlənir?  

 
Ədəbiyyat 

 
1. Аbdullаyеv Ə.L., Sеyidоv Y.M., Həsənоv А.Q. Müаsir Аzərbаycаn dili. B., 

1998 
2. Ахundоv C.M. Аzərbаycаn dilində suаl cümlələri. B., 1999  
3. Budаqоvа Z.I. Suаl cümləsi. Müаsir Аzərbаycаn dili. III cild. Sintаksis. B.: Еlm 

nəşriyyаtı, 1981  
4. Sеyidоv İ.M. Suаl cümləsi. Müаsir Аzərbаycаn dili. Sintаksis, II kitаb, 

Аzərtədrisnəşr. B., 1962.  
5. Dauzat A. La langue française d’aujourd’hui. P., 1908 

 
Айбениз Рафиева  

Схожие особенности вопросительного предложения современного 
французского и азербайджанского языков 

Резюме 
 
В данной научной статье проведен теоретический и практический анализ 

вопросительного предложения современного французского и азербайджанс-
ких языков, а также подробное описание их сходных и отличительных особен-
ностей.  

Предложения с той или иной степенью интонации, используемые в ос-
новном с целью получения ответа на вопрос, но и временами для повелитель-
ного выражения в эмоциональной форме или для побуждения собеседника к 
каким-либо действиям называются вопросительными предложениями.  
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Aybaniz Rafiyeva  
Similar features of the interrogative sentence in Modern French and  

Azerbaijani languages 
Summary 

 
This scientific paper presents theoretical and practical study of the interrogati-

ve sentence of modern French and Azerbaijani languages along with detailed desc-
ription of their similar and distinctive features.  

The sentences with certain degree of intonation basically used to get the ans-
wer to the question and sometimes for the imperative expression in an emotional 
way or to induce an interlocutor for certain actions are called the interrogative sen-
tences.   
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ MƏNSUBİYYƏT KATEQORİYASININ 
FORMALAŞMASI VƏ BU PROSESDƏ ƏVƏZLİKLƏRİN ROLU 

 
Açar sözlər: qrammatika, kateqoriya, mənsubiyyət, şəkilçi, əvəzlik. 
Key words: grammar, category, possession, suffix, pronoun. 
Ключевые слова: грамматика, категория, принадлежность, окончание, 
местоимение. 

Dilin qrammatik quruluşunu öyrənən qrammatikanın bir hissəsi olan morfolo-
giyanın əsas anlayışlarından biri nitq hissələri hesab olunur. Azərbaycan dilinin lü-
ğət tərkibini təşkil edən bütün sözlər leksik mənasına və qrammatik əlamətlərinə 
görə müxtəlif leksik-qrammatik qruplarda birləşir. Sözlərin bu şəkildə qruplaşması 
nitq hissələri adlanır. Türk dillərində sözlər nitq hissələrinə görə təsnif edilərkən üç 
əsas xüsusiyyət nəzərə alınır:  

1) Sözün ümumi leksik mənası;  
2) Sözün morfoloji səciyyəsi;  
3) Sözün cümlədəki sintaktik vəzifəsi (1.10).  
Bu xüsusiyyətlərin hər üçü əsasdır. Lakin bununla yanaşı, söz qrupunun sə-

ciyyəsindən asılı olaraq bəzən həmin xüsusiyyətlərdən biri, yaxud ikisi həlledici 
əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, sifət və zərf müxtəlif nitq hissələri olmaqla, yalnız 
cümlədəki sintaktik vəzifələrinə görə seçilir. Eyni leksik mənalı, hətta tamamilə ey-
ni formalı söz (qəşəng, yağlı, maraqlı) isimləri təyin etdikdə zərf olur. Deməli, kon-
kret vəziyyət üçün zərf və sifətləri ayıran əlamət əsasən sintaktik vəzifədir. 

Azərbaycan dilində morfoloji forma etibarilə zəngin olan nitq hissələri isim 
və feldir. İstər isimlər, istərsə də fellər bir-birindən, həm də qalan nitq hissələrindən 
əsaslı surətdə seçilir. Əgər zərf, say və əvəzlikdə sözyaratma formalarından başqa 
heç bir diferensial qrammatik ünsür yoxdursa, isimlərdə hal, mənsubiyyət, kəmiyyət, 
xəbərlik, fellərdə zaman, şəxs, şəkil, tərz, təsirlilik kimi sırf qrammatik kateqoriya-
lar vardır. Buraya isim və felin zəngin sözdüzəldici şəkilçilərini də əlavə etsək, bu 
iki nitq hissəsinin dilin morfoloji sistemində yeri aydın olar. 

Azərbaycan dilçiliyində nitq hissələri yuxarıda qeyd etdiyimiz əlamətlərə əsa-
sən, bir qayda olaraq, iki yerə bölünür: 

1.Əsas nitq hissələri; 
2.Köməkçi nitq hissələri; 
3.Xüsusi nitq hissələri. 
Əsas nitq hissələri müəyyən lüğəti məna daşıyır, morfoloji formaya (sözdü-

zəldici, sözdəyişdirici) malik olur, cümlədə konkret sintaktik vəzifə daşıyır. Əsas 
nitq hissələrinə isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf daxildir. Bu nitq hissələrinin hər 
biri müstəqil işlənir, mənaya malik olur, suala cavab verir və cümlə üzvü vəzifəsini 
yerinə yetirir. 
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Köməkçi nitq hissələri lüğəti mənadan məhrumdur, dəyişmir, yalnız abstrakt 
qrammatik mənaya malikdir. Onlar ya cümlədə sözlər arasında əlaqə yaratmağa 
xidmət edir, yaxud da ifadə olunan ümumi məzmuna müəyyən məna çalarlıqları 
əlavə edir. Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı və ədat daxildir. 

Xüsusi nitq hissələri əsas nitq hissələri əsas nitq hissələri ilə köməkçi nitqq 
hissələri arasında orta mövqedə dururlar. Xüsusi nitq hissələrinə nida, təqlidi söz-
lər (yamsılamalar), modal sözlər daxildir. 

Beləliklə, nitq hissələri təlimi zəminində morfologiya elmi meydana gəlib in-
kişaf etmişdir. Morfologiyanın vəzifəsi bu və ya digər nitq hissəsi kateqoriyasına 
hansı sözlərin və neçə sözün daxil olub-olmadığı məsələsini həll etmək deyil; onun 
vəzifələri daha geniş və tamamilə başqadır. 

Dilin ictimai həyatla ayaqlaşaraq ünsiyyət vasitəsi olmaq vəzifəsini yerinə 
yetirməsi üçün iki şey tələb olunur: 

- birincisi, o özünün işarələr sistemini, yəni söz ehtiyatını müntəzəm olaraq 
zənginləşdirilməlidir; 

- ikincisi, həmin işarələrin, yəni sözlərin ünsiyyət üçün əlaqəndirilməsi 
üsullarını təkmilləşdirilməlidir. 

Sözdüzəltmə və sözdəyişdirmə kimi iki mühüm dil hadisəsi məhz bununla 
əlaqədardır. Başqa sözlə desək, bunlar, morfoloji kateqoriyaların fəaliyyət 
göstərdiyi sahədir. Morfologiya məhz bu kateqoriyaları öyrənir. Onun tədqiqatının 
nəticələri nitq hissələri kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi üçün daha zəngin 
material və daha etibarlı tədqiqat üsulları verir. 

Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyaları əhatə dairəsinə görə iki yerə 
bölmək olar: xüsusi qrammatik kateqoriyalar; ümumi qrammatik kateqoriyalar.  

Ümumi qrammatik kateqoriyaların müəyyənləşdirilməsi sərhədi Azərbaycan 
dilçiliyində müxtəlif şəkildə verilmişdir. Bu isə dolaşıqliğa səbəb olmuşdur. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, nitq hissələri mənaları və qrammatik-morfoloji xüsusiy-
yətlərinə görə bir-birindən fərqlənsələr də, bunlar eyni kateqoriyaya daxil olmaq ba-
xımından birləşirlər.  

Azərbaycan dilində bir sıra qrammatik kateqoriyalar vardır ki, bunlar sözlərin 
bir-birinə bağlanmasında, sözlər arasında əlaqə yaratmaqda çox mühüm rol oynayır. 
Bu kateqoriyaların bir qismi ümumi xarakter daşıyır və yalnız bir nitq hissəsinə xas 
olmur, bütün nitq hissələrini əhatə edir. Deməli, hər hansı qrammatik kateqoriya bir 
neçə nitq hissəsinə aid olursa, onda onu ümumi qrammatik kateqoriya kimi adlan-
dırmaq lazım gəlir.  

B.Xəlilov Azərbaycan dilindəki ümumi qrammatik kateqoriyaları aşağıdakı 
şəkildə qruplaşdırmışdır: hal kateqoriyası; mənsubiyyət kateqoriyası; şəxs ka-
teqoriyası; kəmiyyət kateqoriyası; inkarlıq kateqoriyası (2.152).  

M.Hüseynzadə isə dilimizdə olan ümumi qrammatik kateqoriyaları aşağıdakı 
şəkildə sistemləşdirmişdir: kəmiyyət kateqoriyası, mənsubiyyət kateqoriyası, hal 
kateqoriyası, xəbərlik kateqoriyası (3.37).  

Bu ümumi kateqoriyalar yalnız isimlərə aid deyildir; bunlar sifət, say, əvəzlik, 
fel və köməkçi nitq hissələrinə də aiddir.  

Beləliklə, ümumi qrammatik kateqoriyalar öz vəzifələri, məzmun və formal 
əlamətlərinə görə həm sintaktik, həm də morfoloji kateqoriya hesab olunur. Buna 
görə də bunlara ümumi qrammatik kateqoriya adı verilmişdir. 
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Adlara məxsus ümumi qrammatik kateqoriyalardan biri də mənsubiyyət kate-
qoriyasıdır. Mənsubiyyətə görə dəyişmə şəxslərlə şəxslər, şəxslərlə əşyalar, əşyalar-
la əşyalar arasında ola bilər. I və II şəxslərə aid mənsubiyyət şəkilçisi yalnız şəxs və 
əşyanın insana mənsubluğunu bildirir. Məsələn, mənim dostum, sənin dərdin, 
mənim evim və s. III şəxsə aid mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim isə həm insa-
na, həm də cansız əşyaya aid ola bilər. Məsələn, evin pəncərəsi, atın ayağı və s. 
Mənsubiyyət kateqoriyası əsasən, iki söz arasındakı münasibəti bildirir. Bu kateqo-
riya öz semantikasına görə iki sözdən, yəni sahib şəxs və hər üç şəxsdən birinə aid 
mənsub şəxs və ya əşyadan ibarət olur. Lakin iki söz bir tərkibdə işlənməklə yanaşı, 
mənsub əşya bir sözlə də ifadə oluna bilər. Beləliklə, mənsubiyyət kateqoriyasının 
iki tərəfi vardır: birinci tərəf, ikinci tərəf. Birinci tərəf, əsasən, sahib şəxsdən, ikinci 
tərəf mənsub əşyadan ibarət olur. Məsələn; Mənim öz istəyim, mənim öz kamım – 
Sənin öz istəyin, sənin öz kamın. 

Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arsında idarə və uzlaşma əlaqəsi özünü 
göstərir. İkinci tərəf əsas və aparıcı rola malik olur. Onun tələbinə görə birinci tərəf 
ismin yiyəlik halında idarə olunur. İsmin yiyəlik halında olan birinci tərəflə mən-
subiyyət şəkilçili ikinci tərəf uzlaşma əlaqəsinə girir. Mənsubiyyət şəkilçisini qəbul 
etmiş söz özündən əvvəl gəlmiş sözü tabe vəziyyətə salır, asılı sözə çevirir, onu ida-
rə edir. Tabe edən sözün tələbinə görə tabe söz mütləq ismin yiyəlik halında olmalı-
dır. Əgər birinci tərəf yiyəlik halda deyilsə, burada mənsubiyyət kateqoriyasından 
danışmaq olmaz. Burada elə bir möhkəm qanun yaranmışdır ki, mənsubiyyət 
şəkilçili söz ismin heç bir başqa halı ilə əlaqəyə girə bilmir. Mənsubiyyət kateqori-
yasını yaradan tərəflərin hər ikisininn iştirakı əsas şərt deyildir, yəni tərəflərin hər 
ikisinin iştirakı olduğu halda, təkcə ikinci tərəfin də iştirakı mümkündür. Məsələn, 
qələmim, bacım, kitabım, gözüm, çantası, düşüncələri və s. Mənsubiyyət kateqori-
yasının göstəriciləri aşağıdakılardır: 

Mənsubiyyət kateqoriyasının göstəriciləri aşağıdakılardır: 
Tək     Cəm 
I şəxs     -im    I şəxs    -imiz 
II şəxs    -in    II şəxs   -iniz 
III şəxs   -i, -si              III şəxs   -ləri 
I və II şəxsə aid mənsubiyyət şəkilçilərinin mən, sən, biz, siz şəxs əvəzliklə-

rindən əmələ gəldiyini və hər hansı bir nitq hissəsinin sonuna əlavə edildikdə eyni 
şəxsi ifadə etdiyini bilirik. I şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi mən, II şəxsinki  sən 
əvəzliyindən törəmişdir. Eyni qayda ilə I şəxsin cəminin mənsubiyyət şəkilçisi isə 
siz əvəzliyindən əmələ gəlmişdir. Mənsubiyyət şəkilçiləri mən əvəzliyindən törəmiş 
m, sən əvəzliyindən törəmiş n və biz,siz əvəzliklərindən törəmiş z ünsürləri ilə 
bağlıdır. Bunlar sözün ahənginə uyğun olaraq sait qəbul edib, mənsubiyyət kateqo-
riyasını yaradırlar: m → -ım, -im, -um, -üm; n → -ın, -in, -un, -ün (3.41).  

I və II şəxsin cəminin mənsubiyyət şəkilçiləri bu şəkilçilərə z ünsürünün 
ahəngə uyğun olan -ız, -iz, -uz, -üz variantlarının qoşulması ilə yaranır: -ım, -im, -
um, -üm + -ız, -iz, -uz, -üz → -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz; -ın,-in, -un, -ün + -ız, -iz, 
-uz, -üz → -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz. III şəxsin tək və cəmi –sı4 və -ı4 şəkilçiləri 
vasitəsilə yaranır (2.191). Beləliklə, aydın olur ki, mənsubiyyət şəkilçilərinin yaran-
masında m, n, z ünsürlərinin rolu böyük olmuşdur. Saitlər isə ahəngə uyğun olaraq 
bu ünsürləri sözə bağlamışdır. 
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Mənsubiyyət kateqoriyasının şəkli əlamətləri aşağıdakılardır: I şəxsin təki 
saitlə bitən isimlərdə -m ünsürü samitlə bitən isimlərdə isə -ım4 şəkilçiləri vasitəsilə 
yaranır. Azərbaycan dilində işlənən –ım4 sözdüzəldici şəkilçiləri birinci şəxsin 
təkini ifadə edən –ım4 mənsubiyyət şəkilçiləri ilə omonimlik təşkil edir. Lakin bu 
şəkilçilər şəkilcə, formaca fərqlənməsələr də, mahiyyət etibarilə, məzmunca çox 
fərqlənirlər. Birincisi, mənsubiyyət şəkilçiləri qrammatik (sözdəyişdirici) şəkilçi ol-
duğu halda, digərləri leksik (sözdüzəldici) şəkilçi rolunu oynayır. İkincisi isə söz-
düzəldici şəkilçi rolunu oynayan –ım4 şəkilçisi fellərdən atributiv isimlər düzəldən 
şəkilçidir. Mənsubiyyət kateqoriyasının I şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi isə 
şəxsin mənsub olduğu əşyanı bildirir. Qeyd etdik ki, sözdüzəldici şəkilçi olan –ım4 
fellərdən atributiv isimlər düzəldir; məs: udmaq – udum, içmək – içim, yığmaq – yı-
ğım, baxmaq – baxım və s.  

I şəxsin cəmi saitlə bitən isimlərdə  -mız4 şəkilçiləri, samitlə bitən isimlərdə 
isə  -ımız4 şəkilçiləri vasitəsilə yaranır. II şəxsin təki saitlə bitən isimlərdə -n ünsürü, 
samitlə bitən isimlərdə isə -ın4 şəkilçiləri vasitəsilə yaranır.  

Mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsin təkinin –ın4 şəkilçisi omonim şəkilçidir. 
Bu omonimlik özünü həm fellərdən isimlər əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi rolu-
nu ifadə edən –ın4 şəkilçisində, həm ismin yiyəlik halını əmələ gətirən qrammatik 
şəkilçidə, həm də əmr bildirən fellərdə ikinci şəxsin cəminin düzəlməsində göstərir. 
Bu şəkilçilərin oxşar və fərqli cəhətlərinə diqqət yetirək. Əvvəl, mənsubiyyət kate-
qoriyasının II şəxsin təkinin morfoloji əlaməti olan –ın4 şəkilçisi ilə fellərdən isim-
lər əmələ gətirən şəkilçilərə nəzər salaq. Bu şəkilçilərin yalnız bir oxşar cəhəti var-
dır ki, o da həmin şəkilçilərin formaca eyni olmağı, yəni omonimliyidir. Fərqli 
cəhətləri isə aşağıdakılardır:  

1.Mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsin təkinin şəkilçisi sözdəyişdirici 
şəkilçidir, yəni sözün formasında dəyişiklik yaranır. Digəri isə sözdüzəldici şəkilçi-
dir, çünki yeni məna kəsb edən sözlərin yaranmasında iştirak edir.  

2.-ın4 mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsin təkinin morfoloji əlaməti kimi 
iştirak etdiyi halda, sözdüzəldici şəkilçi kimi işlənən –ın4 şəkilçisi isə fellərdən 
isimlər əmələ gətirir. Məsələn, sağmaq – sağın, əkmək - əkin, biçmək – biçin, səp-
mək – səpin və s. –ın4 mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsin təkinin şəkilçisi kimi: 
Adi bir insanam, sənin yanında, Başqa qayğılarla yaşayıram mən. Yuxarıda qeyd 
etdik ki, mənsubiyyət kateqoriyasının II şəxsin təkini əmələ gətirən –ın4 şəkilçisi is-
min yiyəlik halının morfoloji əlaməti ilə də omonimdir. 

Onları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakıları yadda saxlamaq la-
zımdır:  

1) Yiyəlik hallı isim digər hallarda olduğu kimi ikinci dəfə hallana bilmir. 
Mənsubiyyət şəkilçisi isə hal şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, sənin kitabın – kitabını 
– kitabında – kitabından.  

2) Mənsubiyyət şəkilçili sözün əvvəlinə sənin əvəzliyini əlavə etmək olar. 
Məsələn, Kitabın məndədir. Sənin kitabın məndədir. 

II şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi felin əmr şəklinin II şəxsin cəminin 
şəxs şəkilçisi ilə oxşardır. Lakin bu şəkilçilər formaca oxşarlıq təşkil etsələr də, 
məzmunca bir-birindən çox fərqlənirlər. Hər ikisi qrammatik şəkilçi olsa da, biri 
mənsubiyyət kateqoriyasında, digəri isə fel şəkillərində tədris edilir. –ın4 əmr bil-
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dirən fellərdə ikinci şəxsin cəmini düzəldən şəkilçi kimi: Qoyun o qoca loğman 
tarixi varaqlasın. Bu nümunədə göstərilən qoyun, varaqlasın sözləri əmr şəklinin 
II şəxsin cəmində işlədilmişdir. II şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisinə isə aşağı-
dakı nümunəni misal göstərmək olar. Sənin sabahını kölgələndirən Məğrur keçmi-
şinin ləkəsiyəm mən... 

II şəxsin cəmində saitlə bitən isimlərdə -nız4, samitlə bitən isimlərdə isə -ınız4 
mənsubiyyət şəkilçilərindən istifadə olunur. Məsələn: Eşqiniz – gələcək. Yaşınız – 
səhər. Qəlbiniz işıqlı, fikriniz təzə!  

Müasir Azərbaycan dilində bir sıra sözlərdə -ın 4 şəkilçisi daşlaşmışdır. Hə-
min sözlər kök və şəkilçiyə ayrılmır: sərin, yaxın, burun, yoğun və s. Bütün bunlar-
dan aydın olur ki, II şəxsin təkinin mənsubiyyət kateqoriyasını ifadə edən -ın, -in, -
un, -ün şəkilçisi müxtəlif sözlərin tərkibində müxtəlif mənalar ifadə edərək omo-
nimlik xüsusiyyətini özündə cəmləşdirmişdir.  

İkinci şəxsin cəmində saitlə bitən isimlərdə -nız, -niz, -nuz, -nüz, samitlə bitən 
isimlərdə isə -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz mənsubiyyət şəkilçilərindən istifadə olunur. 
Məsələn: Eşqiniz – gələcək. Yaşınız – səhər. Qəlbiniz işıqlı, fikriniz təzə!  

Mənsubiyyət kateqoriyasının üçüncü şəxsin təki və cəmində saitlə bitən 
isimlərdə -sı, -si, -su, -sü (-yı, -yi, -yu, -yü) şəkilçilərindən istifadə olunur. Məsə-
lən: ...Bir də günəşə baxdı, qırmızı işığın şöləsi ağrı içində qovrulan şairin sifətində 
elə bil çıraq kimi yandı, amma bu yanğıdan üzü-gözü bir qədər sərinlədi. 

Üçüncü şəxsin təki və cəmində -yı, -yi, -yu, -yü şəkilçilərindən də istifadə 
olunur. Bu istisna haldır ki, bəzi sözlərdə özünü göstərir. Dilimizə ərəb dilindən 
keçmiş mənafe, mövqe, mənşə, tale, mənbə tipli alınma sözlər mənsubiyyət 
şəkilçilərini qəbul edərkən, digər saitlə qurtaran sözlərdən fərqli olaraq, “y” bitiş-
dirici samitinin də əlavə olunmasını tələb edir: mənbəyi, mənşəyi, taleyi, mənafeyi. 
Su və nə sözləri milli söz olmalarına baxmayaraq, mənsubiyyətə görə dəyişərkən 
yuxarıdakı alınma sözlər kimi dəyişir: suyu, nəyi. 

Üçüncü şəxsin təki və cəmi samitlə bitən isimlərdə isə -ı, -i, -u, -ü ünsürlərin-
dən istifadə olunur. Məsələn: Aeroport Zaurun gözləri qarşısında canlandı: gecəyə 
qərq olmuş uçuş meydanı, rəngbərəng siqnal işıqları, qapısı açıq təyyarə, trap və 
trapda Təhminənin təzə dostları – televiziya işçiləri, qapının ağzında kiçik, cib fə-
nərini yandırıb biletləri yoxlayan stüardessa. 

Üçüncü şəxsin təki və cəminin mənsubiyyət şəkilçiləri eynidir. 
Üçüncü şəxsin təki və cəmini əmələ gətirən -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi mənsubiyyət 

şəkilçisi ilə omonim şəkilçidir. 
1) -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi sözdüzəldici şəkilçi olub, fellərdə isim əmələ gətirir. 

Məs.: ölçmək – ölçü, qorxmaq – qorxu, çəkmək – çəki, yazmaq – yazı, ölmək – ölü 
və s. 

2) -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi isim və fellərdən sifət əmələ gətirir. Məs.: armud – 
armudu, palıd – palıdı, durmaq – duru və s. 

3) -ı, -i, -u, -ü  həmçinin adlardan təsirsiz fel əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: bərk – bərkimək, çirk – çirkimək, təng – təngimək, ləng – ləngimək və s. 

4) -ı, -i, -u, -ü az məhsuldar olub, feldən fel düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
qazmaq – qazımaq, sürmək – sürümək, daşmaq – daşımaq, toxmaq – toxumaq və s. 
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5) -ı, -i, -u, -ü əsasən, cəm şəkilçisi qəbul etmiş zaman məzmunlu sözlərdən 
zaman zərfi əmələ gətirən şəkilçisidir; məsələn: sabahlar – sabahları,gecələr – 
gecələri, dünənlər – dünənləri, əvvəllər - əvvəlləri və s. 

6) -ı, -i, -u, -ü nisbətən az məhsuldar şəkilçi olub, aşağıdakı məqamlarda 
düzəltmə isimlər əmələ gətirir. 

a) İsimlərdən rəqs adı bildirən isimlər yaradır: qaytağı, heyratı, çobanı, 
vağzalı, innabı və s. 

b) İsimlərdən təxəllüs bildirən isimlər əmələ gətirir: Təbrizi, Şirvani, Zərdabi, 
Kərbalayi, Qəzvini, Məsudi və s. 

7) -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi sözdəyişdirici şəkilçi olub, həm də ismin təsirlik halını 
əmələ gətirir; məsələn: kitabı, qələmi, qoyunu, üzümü, çantanı və s.  

III şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi ilə ismin təsirlik halının şəkilçisi qeyd 
etdiyimiz kimi omonim şəkilçidir. Onları aşağıdakı şəkildə fərqləndirmək olar. 
Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim çox zaman yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmiş 
isimlə söz birləşməsi əmələ gətirir. Bu zaman cümlədə hər ikisi bir cümlə üzvü olur: 
Dostun sözü (nə?) qiymətli olar. Tək işləndiyi zaman isə əvvəlinə onun əvəzliyini 
əlavə etmək olur: (Onun) Sözü (nə?) qiymətlidir. Təsirlik halda olan söz isə cüm-
lədə tamamlıq kimi işlənir. Məs.: Məktəbi (nəyi?) təmir etdilər. İstisna hallarda 
zaman məzmunu bildirərək zaman zərfliyi ola bilər: Gecəni yatmamışam. Yayı 
şəhərdə qaldım. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi yalnız ismin təsirlik 
halının morfoloji göstəricisi kimi çıxış etdikdə sözdəyişdirici, digər hallarda isə yeni 
mənalı sözlər əmələ gətirməklə sözdüzəldici şəkilçi funksiyası daşıyır.  
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Самира Худиева 
Формирование категории принадлежности в Азербайджанском языке и роль 

местоимении в этом працэссэ 
Резюме 

 
В Азербайджанском языке грамматические категории делятся на две 

части: общие и особые. Категория принадлежности одна из общих категорий. 
В статье исследуется формирование категории принадлежности в Азербайдж-
анском языке и роль местоимении в этом працэссэ.    

 
 

 
 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 143

Samira Khudiyeva 
Forming of the possession category in the Azerbaijani language and role of the 

pronouns in this process 
Summary 

 
Grammatical categories are separated into two parts in the Azerbaijani lan-

guage: proper and common. Category of possession is one of general grammatical 
categories. In the article is investigated forming of the category of possession in the 
Azerbaijani language role of the pronouns in this process.  
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TÜRK DİLİNDƏ HƏRƏKƏT FELLƏRİNİN FUNKSİONAL-SEMANTİK 
VƏ STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: türk dili, fel, dilçilik, hərəkət, semantika 
Ключевые слова: тюркский язык, глагол, языкознание, движение, семантика 
Key words:  Turkic language, verb, linguistics, movement, semantics 

 
Müasir türkologiyanın aktual problemlərindən biri ayrı-ayrı nitq hissələrinin 

leksik-semantik konturlarının tədqiqindən ibarətdir. Bir nitq hissəsi kimi fel də bu 
baxımdan böyük maraq doğurur. Çünki fcl özünün tipoloji parametrlərinə, semantik 
sahəsinə görə digər nitq hissələrindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Sintaktik vahid kimi 
predikatlıq məzmunu kəsb edən fel bu funksiyasına görə cümlə strukturunda da 
aparıcı mövqe tutur. 

Felin leksik-semantik qrupları arasında hərəkəti ifadə edən fellər qrupu xüsu-
silə zəngindir. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan və türk dillərində hərəkət fellə-
rinin semantik sahəsi invariant leksik-qrammatik xüsusiyyətlər əsasında formalaşır. 
Bu əlamətlərin müəyyənləşməsi bilavasitə həmin sahədəki situasiyanın dəyişib-
dəyişməməsi ilə bağlıdır. Həmin sahənin ən ümümi görüntüsünü, özəyini «hərəkət 
etmək» anlayışı yerinə yetirir. Ayrı-ayrı leksik-semantik qruplar üzrə fellərin se-
mantik-sintaqmatik potensialının tədqiqi olduqca əhəmiyyətlidir. Hərəkot fellərinin 
struktur-semantik cəhətləri bir nitq hissəsi kimi fellərin qrammatik mahiyyətinin ay-
dınlaşdırılması, onun sintaktik statusunun müəyyənləşdirilməsi baxımından da 
əhəmiyyətlidir. Bu məsələnin ayrı-ayrı formalar üzrə tədqiqi bir tərəfdən türk dillə-
rində hələ geniş dairədə öyrənilməmiş semantik sahə nəzəriyyəsinin daha da zən-
ginləşməsinə, digər tərəfdən, Azərbaycan və türk dillərində felin semantik cəhətdən 
daha dərindən və hərtərəfli öyrənilməsinə imkan yaradır. 

Türk dillərində hərəkət felləri dedikdə subyektin məkanda yerdəyişməsini bil-
dirən fellər nəzərdə tutulur. Həqiqətən, hərəkət fellərində subyektin yerdəyişməsi –  

(T) Kemal ileri yürüdü. Coçuk yüzüyor.  
(A) Şir birdən irəli cumdu, İdmançı göldə üzür  
- başlıca xarakterik xüsusiyyətlərdən sayılır. 
Azərbaycan və türk dillərində hərəkət fellərinin leksik-semantik qrupları se-

mantik-sintaktik əlamətlərin ümumiliyi əsasında birləşmis sözlərin vəhdətini təşkil 
edir. Bu dillərdə hərəkət felləri subyektin müəyyən sahədə fiziki hərəkətini ifadə edir. 

Hər iki dildən verilmiş yuxarıdakı nümunələr Azərbaycan və türk dillərinin 
hərəkət fellərinin semantik müxtəlifliyini şərtləndirən aparıcı cəhətin istiqamət kate-
qoriyasından ibarət olduğunu göstərir. 

Tədqiq olunan dillərdə hərəkət fellərinin semantik sahəsi kauzativ və qeyri-
kauzativ fellərin paralel birliyindən ibarətdir. 

Hərəkətlər müəyyən ardıcıllıqla - müəyyən xətt üzrə baş verir. Hərəkətin baş-
lanğıc nöqtəsi olduğu kimi, son nöqtəsi də olur. Bu hərəkətlər dildə öz ifadəsini fel-
lərdə tapır. Daha doğrusu, fel bu və ya digər hərəkətləri inikas etdirir.  
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a) fel insan hərəkətlərini əks etdirir:  
(T) Coçuk kaçıyor  
(A) Uşaq qaçır  
b) fel heyvan və quşlara aid hərəkətləri əks etdirir:  
(A) Pələng şığıyır 
(T) Kuş uçuyor 
c) fel cansız əşyalara aid hərəkətləri əks etdirir:  
(T) Uçak uçuyor,  
(A) Təyyarə uçur,  
(T) Araba gediyor,  
(A) Maşın gəlir və s. 
Azərbaycan və türk dillərində hərəkət fellərinin semantik sahəsi invariant lek-

sik-qrammatik əlamətlər əsasında formalaşır. Bu əlamət “sahədə vəziyyəti dəyişdir-
mək” və “sahədə vəziyyəti dəyişdirməmək” antonimiyası ilə müəyyənləşir. Seman-
tik strukturun sadəliyinə görə bu sahənin ən ümumi üzvü, özəyi rolunu haraket et-
mek (hərəkət etmək) feli yerinə yetirir. Digər hərəkət etmək felləri daha mürəkkəb 
quruluşa malik olur. Onların təsnifinin əsasında mücərrəd kateqorial mənalar durur: 
“hərəkət səciyyəsi”, “hərəkət mühiti”, “hərəkət üsulu” və “hərəkətin ümumi istiqa-
məti”. Bu mənalar fellərin ətrafında olan sözlərin təhlili ilə müəyyənləşir. Hərəkət 
fellərinin semantik sahəsi ən ümumi şəkildə, daha çox, “hərəkətin səciyyəsi” əlamə-
ti üzrə qruplaşdırılır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan dilində çəkmək feli bir sıra proses-
ləri (məsələn, siqaret çəkmək, su çəkmək və s.) bildirir. Türk dilində isə eyni məna-
nın ifadəsi üçün siqara çəkmək yox, sigara içmek ifadə cdir. 

Türk dillərində hərəkət fellərinin semantik sahəsini aşağıdakı kimi də müəy-
yənləşdirmək olar: 1) dinamik hərəkət bildirən fellər: gelmək, qaçmaq və s.; 

2) qeyri-dinamik hərəkət bildirən fellər: tərpənmək, yırğalanmaq və s.; 
3) fırlanma hərəkəti bildirən fellər: fırlanmaq, hərlənmək və s. 
Metaforik mənalar. Metaforik mənalar keçid mənalar olaraq hərəkət felinin 

sonradan qazanılmış əlavə mənaları sayılır. Nümunələrə diqqət yetirək: 
Gelmek/gəlmək felinin metaforik mənaları.  
Etiraf mənasında: gel: (T) Bu iş elimden gelmez. (A) Pislik etmək mənim 

əlimdən gəlməz. 
Danışmaq mənasında: (T) dile gelmek, (A) dilə gəlmək. Körpə dilə gəlirdi. 

Cana gəlmək. 
Dəyişmək mənasında: (T) Yine bahar geldi, bülbül sesinden/Seda verip 

seslendinmi yaylalar (Ruhsati) 
Itirmək mənasında: Bütün şeylərim əlimdən gedib. Ağanın malı gedər, nökə-

rin canı. 
Ərə getmək mənasında: Bəs nə üçün ona getmədin? 
Girmek/girmək hərəkət felinin metaforik mənaları.  
Çıxmaq, dırmaşmaq mənasında: ağaca çıxmaq; səfərə çıxmaq. Girmək məna-

sında: suya girmək; borca girmək.  
Geymək mənasında: əyninə girmək (keçirmək), xalat geymək (xalat əyninə 

girmir). 
Kaçmak/qaçmaq hərəkət felinin metaforik mənaları. Nəyisə söz verib etmə-

mək mənasında: sözündən qaçmaq, vədindən qaçmaq. 
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Gitmek/getmək hərəkət felinin metaforik mənaları. Bu hərəkət feli müxtəlif 
metaforik mənalarda işlənə bilir: 

(T) Attığım boşa gitmiyordu (TIID); ölüp gitmek; kıranda çok koyun gitti; tır-
manmak, yokuş yukarı gitmek; qonaq getmək. müzakirə gedir, vuruşma gedir, işlər 
yaxşı gedir, iki ölkə arasında danışıqlar gedir, qarşılıqlı güzəştə getmək, yola düş-
mək, qatar iki saatdan sonra yola düşür (gedir), yaxınlaşmaq, gəlmək, yaz yaxınla-
şır, axmaq, tökülmək, yaradan qan gəlir (axır), su damcı-damcı gəlir, tilova gəlmək, 
yuxum gəlmir və s. 

Geçmek/keçmək felinin metaforik mənaları: aşmaq, adlamaq mənasında:  
köprüyü geçmek; caddeyi/sokağı karşıdan karşıya geçmek, dağı aşamadılar: 

burada nehir geçit vermiyor; növbəti mərhələyə keçid mənasında: beşinci sınıfı geç-
mek; nəyinsə irsən keçməsi mənasında: miras yoluyla geçmek/intikal etmek:söhbəti 
dəyişmək mənasında: (T) başka konuya geçmek; döyüş akt: mənasında: hücuma 
geçmek; dəyişiklik mənasında: (T) iktidar emekçilerin eline geçti; nəyinsə sahibliyi-
nin dəyişməsi mənasında: (T) elden ele geçmek/dolaşmak, məkanın, mənsubiyyətin 
dəyişməsi mənasında: (T) yeni daireye geçmek; düşman yanına geçmek, düşmana 
kaçmak (T) (1, 365-366). 

Dolaşmak/dolaşmaq felinin metaforik mənaları:  
getmək, baş çəkmək mənasında: (T) gidib gelmek; ziyaret etmek; muzeleri 

ziyaret elmek; hastayı yoklamalı; nereleri dolaştın geldin? girip çıxmaq mənasında: 
(T) gerçek bir savaşa girip çıkmak; birçok işlere girip çıkmak; üç kez hapse girip 
çıkmıştı; gəzmək, dolanmaq mənasında: Dolaşdım dünyanı, gəzdim baş-başa. (AƏ); 
Qoy bir az dincəlsin, ovda da dolaşsın, onda Firuz bəyin təbi gələr, yazar (TŞS); 
uçaraq dövrə vurmaq mənasında: Qartallar göy üzərində dolaşır; yayılmaq, intişar 
etmək mənasında: Zavodda pulların tapıldığına dair şad bir xəbər dolaşdı (SR); 
ağızdan-ağıza, dildən-dilə yayılmaq mənasında: Mənim adım bu vaxtadək dildən-
dilə dolaşır (CC). 

Dolaşmaq feli aşağıdakı metaforik mənaları da ifadə edir: nahaqdan işə düş-
mək, çətin və çıxılmaz vəziyyətə düşmək; sataşmaq, toxunmaq, öcəşmək və s. - Ev 
molla dayı, gəl bu müsəlmanə dolaşma! (ƏQ), Bəylərə, xana dolaşmaq da zarafatmı 
məgər (ON); çaşmaq, karıxmaq, sözünün dalını gətirə bilməmək, qarışdırmaq mə-
nasında: O, sözünün axırında dolaşdı.  

Bu hərəkət feli bir sıra sözlərə qoşularaq müxtəlif ifadə və tərkiblər əmələ 
gətirir: əl-ayağa dolaşmaq, ağlı dolaşmaq, dili dolaşmaq (2, 132). 

Keçid mənalar. Azərbaycan və türk dillərində hərəkət felləri müxtəlif keçid 
mənaları ifadə edir. Məsələn: Atlamak. İkı feldən türk dilində sıçramaq, fırlamak, 
çıkmak mənalarının ifadəsi üçün istifadə olunur. Məs.: ayağa fırlamak; yataktan 
fırlamak; çıkmak- tuzluya. oturmak (1, 73).  

Azərbaycan dilində atlamak felinin qarşılığı kimi irəli atılmaq, sıçramaq, 
cummaq hərəkət felləri işlədilir. Məs.: Şir irəli atıldı; Oaraquş sıçradı; İt mənə tərəf 
cumdu. Addımlamaq. Müasir Azərbaycan dilində adi hərəkəti bildirən bu fel türk 
dilində yürümek formasında təzahür edir. Məs.: (T) yolda yürümek (yolda 
addımlamaq); türk dilində aşmak mənasında: (T) adım atıp eşigi aşmak; bir addım 
atmak; büyük bir ilerleme kaydetmek (`1, 663). 

Aşmak/aşmaq. (T) Tutarı bin çubleyi aştı/keçdi; Köç dağı aşdı.  
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Düşmek/düşmək. Çoxmənalı xarakterə malik bu fel həm “yola düşdü” getmək 
mənasında, həm də raslamak (Bayram bazara düştü) mənasında izlənir: T) Yola 
düştü; Bayram pazara düştü. 

Dönmek (T) - Yandan-yana dönmek. Qayıtmaq (A) - Sığırçılar kəndə qayıdır-
dılar (İS). Dolaşmak - bu fel türk dilində «gidib gelmek; ziyaret etmek» mənasında 
işlənir: (T) Nereleri dolaştın geldin; Adamlar kəndin yan-yörəsini dolaşırdılar. İlerle 
(T) – irəlilə (A) Asker, ilerle!; Qoşun irəliləyirdi. Yönelmek (T)- yönəlmək (A) 
Araba yöneldi. Maşın kəndə tərəf yönəldi. Gezmek (T)-gəzmək (A) Coçuklar gezir-
diler; Turistlər meşəni gəzirdilər.  Konmak (T)-qonmaq (A) Kuş kondu/Quş qondu. 
Yetmek (T ), yetmək(A) Araba köyə yetti/Maşın kəndə yetdi. Köçmek (T)- köçmək 
(A) Fezli başka köye köçtü. Biz öz kəndimizə köçdük. Yollanmak (T), yollanmaq 
(A) Kasabaya  yollandık / Qəsəbəyə yollandıq. İtələmək. Bu hərəkət felinin qədim 
kökü «it»-dir. Çuvaş, oyrot, yakut və digər türk dillərində bu kök mühafizə olun-
muşdur. Qazax dilində it+er formasındadır (1 13, 78). İməkləmək. (T) Coçuk imek-
ledi; Uşaq iməkləyirdi. Varmak. Ulaşmak/koşmak/çatmaq mənasında: Deniz 
kenarına vardım/çatdım. Gezmek/gəzmək. Həqiqi mənasından əlavə (Parkta gezin-
mek; çocukları gezdirmek) bu fel türk dilində tatil olmak, eylenmek, keyfetmek; 
cümbuş yapmak mənalarında da işlənməkdədir (1, 108). 

Sürümək/sürümek. Bu fel türk dilində sürüklemek; haddeden çekmek; düşe 
kalka yürümek; ayaklarını sürümek; sağ ayağını süyüyerek yürür; sürüklenmek; 
yerde sürüklenmek; peşinde koşmak və s. mənalarında işlənir. 

Sürüşmək. Bu hərəkət feli müasir Azərbaycan dilində də kifayət qədər işlək-
dir. Türk dilində bu felin qarşılığı kimi kaymak sözündon istifadə edilir. Kay/qay 
qədim fel köküdür. Müasir türk dilində qalsa da, Azərbaycan dili üçün arxaikləş-
mişdir. Müqayisə edək: parke üstünde kaymak - parket üstündə sürüşmək, toprak 
islaktı, ayaklar kayıyordu - torpaq islandığı üçün ayaqlar sürüşürdü. 

Sürünmək. Türk dilində bu fel aşağıdakı mənalarda işlənir: sürünerek inmek; 
bu dağdan güc bela sürünerek inebildik. Azərbaycan dilində isə sürünmək feli en-
mək felinin mənasını özündə ehtiva etmir. Azərbaycan dilində sürünmək feli torpa-
ğın üzərində qarnı və arxası üstə irəliləmək mənasındadır. Məs.: İlan sürünür. Uşaq 
arxası üstə sürünür.İnebilmek (T) – enmək (A). Yuxarıdan və ya bir şeyin üstündən 
aşağı düşmək. Bu hərəkət türk dilində analitik, Azərbaycan dilində isə sintetik 
formalarla ifadə olunur. Bu cəhət qohum dillərin hərəkət fellərinin fərqli formal əla-
mətlərindəndir. Məsələn, müqayisə et: (T) Köyden ine bildik, Dağdan arana endik; 
Kənd uşaqları əllərində badya, mis kasa dərəyə enirdilər (AŞ). 

Geçmek/keçmək. Türkiyə türkcəsində geçmek/keçmək felini götürək: köprü-
den geçmek. Minski gece geçdik. İstasyonu geçdim.  

İkinci mənada yapmak (yol) almak mənasında: Yirmi dört saate üç yüz kilo-
metre yaptı. Üçüncü mənada: yolçuluk(lar) için harcamak. Geçmek/keçmək hər iki 
dildə ismi birləşmənin birinci tərəfı kimi çıxış edir: gelib geçen turistler/gəlib keçən 
atlılar. Çekmek/çəkmək. Bu hərəkət feli Türkiyə türkcəsində aşağıdakı mənalarda 
işlənir: əşyanın yerini dəyişmək mənasında: (T) Masayı buraya çek; oynatmaq, 
kımıldatmaq mənasında: (T) Kaşlarını oynatmak; hərəkətə gətirmək mənasında: 
Hareket ettirmek; su turbinleri hareket ettirir; sürmek mənasında; (T) Tümeni 
cepheye sürmek; erini/piyadesini sürmek (1, 111). Çökmek/çökmək. (T) koltuğa 
çöktü; Denize sis çöktü; Qoca dizi üstə yerə çökdü. 
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Kaldırmak/qaldırmaq. Bu hərəkət feli hər iki dildə çapmaq mənasını verir: atı 
dördnala kaldırmak/çapmak; Cahandar ağa atı dördnala çapırdı (İ.Şıxlı). 

Koşturmak/qoşdurmaq. Bu hərəkət feli türk dilində sürmək mənasında (Atı 
koşturdu/sürdü), Azərbaycan dilində isə iş feli kimi (Atı arabaya qoşdurmaq) işlə-
nir. Gitmek/getmək. Bu hərəkət felinin Türkiyə türkcəsindəki əsas mənasına aşağı-
dakı nümunələri misal göstərmək olar: (T) yürümek; gelmek-eve gitmek: yayan git-
mek, yürümek; tırıs gitmek; tahtaya kalk!, öne düş; yol almak - tren hızlı gidiyordu; 
gemi Odesaya doğru yol alıyordu; karşıdan bir kamyon gidiyordu; izi takip et.; ava 
gitmek; ben gidiyorum; benimle gelir misin? Gidip gezsen; misafırliye gitmek; suya 
gitti; sinemaya gidelim; duşman Moskvaya yürüyordu. Eyni məna oxşarlıqlarına 
Azərbaycan dilində işlənən getmək felində də rast gəlirik: Bağa getdi. Ova getdi və 
s. Keçmek/geride bırakmak(T) – keçmək/ötüb-keçmək. 

Gelmek/gəlmək. Bu hərəkət felinin hər iki qohum dildə bir-birinə oxşar və fərq-
li formaları, mənaları vardır. Türk dilindən nümunələr: (T) gelmek; varmak; yarın 
gel; bahar geldi/girdi; tren geldi; Tren Moskovaya kaçta varır? Müasir Azərbaycan 
dilində varmaq feli arxaikləşmişdir. Ona görə də varmaq felinə daha çox qədim abi-
dələrin dilində rast gəlmək olar. Məs.: «Kitabi-Dədə Qorqud»-da. «Dastani Əhməd-
Harami»də varmaq deyil, gəlmək hərəkət felindən istifadə cdildiyini görürük. 

Oeyd edək ki, köçmək, keçmək, gəlmək, getmək, gəzmək hərəkət felləri bir se-
mantik qaynaqdan qidalanır. Bu hərəkət fellərinin kökü gö, ge, ge, kə təkhecalı ase-
mantik köklərdir. H.Mirzəyevin fikrincə, -gö, -ke, -ge, -go asemantik kökləri ilə 
başlayan sözlərdə əşyanı yerindən uzaqlaşdırmaq, dinamik hərəkəti icra etmək 
mənası özünü mühafizə etmişdir (4, 55). 

Tırmanmak/dırmanmaq. Bu hərəkət felinin tədqiq edilən hər dildəki mənası 
demək olar ki, eynidir: tırmanarak çıkmak; girmek, ağaclara tırmanmak/çıkmak: tır-
manmak, yokuş yukarı gitmek, dırmanmaq/dırmaşmaq. 

Çıkmak/çıxmaq. Bu hərəkət feli həm Azərbaycan, həm də türk dilində, ilk 
növbədə qalxmaq/kalkmak mənası verir:  

(T) Balonla on beş kilometreye çıkmak; 
Basamakları ağır-ağır çıkmak; merdivenden beşinci kata çıkmak; asansörle 

(liftlə) çıkmak; dağa çıkmak; gemiye çıkmak; kürsüye çıkmak; perde beş kere inip 
kalktı; kaşları yukarı kalktı; ayağa kalkmak; düştü ama derhal ayağa kalktı; masta 
yakında kalkacak; çıkmak-kopmak mənasında: Rüzgar çıktı/aldı; fırtına çıktı/koptu; 
toz kalktı; gürültü koptu (1, 387). Kalkmak/qalxmaq. Bu hərəkət feli isə bəzi mə-
qamlarda havalanmak mənasını ifadə edir. Bu hərəkət quşlara və təyyarəyə aiddir. 
Məs.: (T) havalanmak, kalkmak. Yatakdan kalkmak; hücuma kalkmak; ayağa kal-
kmak. Kaldırmak/qaldırmaq. Türk dilində kaldırmak deyərkən, nəyisə hərəkətə 
geçirmek nəzərdə tutulur: Bölüğü hücuma kaldırmak; yığınları bağımsızlık savaşımı 
için harekete geçirmek (1, 387). Azərbaycanda isə qaldırmaq feli belə bir mənaya 
malik deyildir. 
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Shahla Shiraliyeva 

Functional- semantic and structural features of the action 
verbs in Turkish language 

Summary 
 

Article is about the study of lexical-semantic units as one of the actual 
problems of modern Turkology different parts of speech. As a part of speech verb in 
this regard is of great interest. Because the parameters of its typology, according to 
the semantic differ fundamentally from other parts of speech. Verb, which is a 
common theme, such as syntactic hold leading positions in the structure of the 
sentence in this function. Lexical -semantic groups of verbs and action verbs that 
are especially rich in the group. Studies have shown that an area of the Azerbaijani 
and Turkish languages semantic invariant action of verbs formed on the basis of 
lexical-grammatical features. The determination of these traits are directly related to 
the change in the situation has changed. The most common view of the area, the 
backbone of the " movement " concept is fulfilled. 

 
Шахла Ширалиева 

Функционально-семантические и структурные особенности глаголов 
действия в турецком языке 

Резюме 
 

   Статья посвящена изучению лексико-семантических единиц как одной 
из актуальных проблем современной тюркологии. Как часть речи глагол в 
этой связи представляет большой интерес. Поскольку параметры его типоло-
гии, в соответствии с семантическими принципиально отличаются от других 
частей речи. Глагол, который является общей темой, например, синтаксичес-
кие предикативность занимают лидирующие позиции в структуре предложе-
ния в этой функции. Лексико-семантическая группа глаголов и глаголов дейс-
твия, которые особенно богаты в группе были изучены на богатом материале. 
Исследования показали, что в зербайджанском и турецком языке семантичес-
кий инвариант глаголов действия формируются на основе лексико-грамма-
тические особенностей. Определения этих черт напрямую связаны с измене-
нием ситуации.  

 
Rəyçi:                  Afaq Ramazanova 
                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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Bakı Dövlət Universiteti 

E-mail: fazilzade_ulker@yahoo.com 
 

THE BASIC FEATURES OF STANDARD MANUSCRIPT FORM 
 

Açar sözlər:  Uyğunlaşdırmaq, sahə, tələsik, səhv, qiymətləndirmək 
Ключевые слова: Корректировать, поля, поспешно, ошибка, оценивать 
Key words: Proofread, margins, hastily, error, evaluate 

  
The appearance and correctness of a manuscript – regardless of content-are 

important. A sloppily written manuscript with misspelled words and other careless 
errors says  two things to the reader:  

(1) this student was not interested enough to proofread, to check, to revise;  
(2) this student has no pride in quality  work. 
Paper and ink. If you typewrite, use standard size white typewriting paper. 

Type double space, using a black ribbon. Do not type on both sides of the paper. 
The title. Place the title in the center of the first line of a ruled page and skip a 

line between the title and the beginning of the composition. In a typewritten com-
position the title should be placed about two inches below the top of the page. Do 
not underline the title; do not enclose the title in quotation marks unless it is a 
quotation. 

Margins. Leave a margin of at least one-and-a-quarter inches at the left and 
one inch at the right side of the paper. The left-hand margin must be even; the right-
hand margin should be as even as possible. Leave a margin of at least one inch at 
the top and the bottom of all pages after the first. 

Indention. Indent the first line of every paragraph about inch from the left-
hand margin; in typing indent these lines five spaces. 

Indent long quotations one inch or five spaces from both the left- and right-
hand margins; in typewritten work, a quotation treated in this way should be single-
spaced. The first line of ezch paragraph in an endented quotation  should be further 
indented from the quotation’s left-hand margin. If a long quotation is indented and 
clearly identified, quotation marks may be omitted. 

Labeling and numbering pages. One common practice is to label the first 
page by writing your name, the name or number of the course, and the date in the 
upper right-hand corner. This information should be given on three separate lines, 
one below the other. Number all pages, except the first, with Arabic numerals  in 
the upper right-hand corners. You may be asked to write your name beneath the pa-
ge number on each sheet. 

General Appearance. Do not spoil the appearance of your composition with 
cross-outs and insertions between lines; do not use margins for changes or additio-
ns. If corrections are long or if they cannot be made neatly, rewrite the entire page. 
In typewritten work, do not sacrifice neatness for speed; retype any page containing 
excessive strikeovers or messy erasures. 
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Revising the first draft. 
Every composition  should be written at least twice: as a first draft and as a fi-

nal manuscript. The first draft is your copy, meant for your eyes  alone. The process 
of revision is an extremely important  stage in the writing of a composition. It 
should never be done  casually or hastily. Plan the revision of your first draft in 
three distinct steps; 1-evaluate the content and the general organization of the entire 
composition ; 2- eliminate badly constructed sentences  and poorly  chosen words; 
3- check the mechanics.  After the final draft has been written, proofread your 
manuscript  carefully for careless copying errors. When the revision is completed, 
write  the composition in its final form. Be sure to proofread the final draft. There 
exists  the following checklist for revision. 

First, evaluate: Quality of material( effectiveness, relevance, etc), general 
organization ( sequence of ideas),division into paragraphs( check your topic 
sentences) ,transitions (within and between paragraphs),variety of sentence structure 

Eliminate: Errors in grammatical usage(agreement, pronouns, verbs, adjec-
tives, and adverbs), sentence fragment and run-on sentences, awkward sentences, 
confusing sentences, wordiness, clichés (trite expressions) 

Check: Spelling ,punctuation (watch the placement of the apostrophe. Don’t 
omit final quotation marks), capital letters, hyphenation (especially the division of 
words at the ends of lines) 

In compositions, don’t use abbreviations except in certain special instances in 
which abbreviations are customary. 

Incorrect During Sheila’s 1st yr. At the Univ.of Ala..,she devoted most of her 
spare time tennis and track; then, one Fri.aft, in Apr.she announced to a friend at the 
Chem. Bldg., I’ve decided to become a premed major! 

Correct  During  Sheilla’s first year at the University of Alabama she devoted 
most of her space time to tennis and track; then,one Friday afternoon  in April, she 
announced to a friend at the Chemistry Building ‘ I’ve decided  to become a premed 
major!’  

1. The following abbreviations are customary before a name; Mr..,Mes-
srs.,Mrs.,Ms.,Dr.,Rev.,St.(Saint). The following abbreviations are customary after a 
name: Jr. Sr. The college degrees B.S. ,Ph.D., etc., may be abbreviated whether they 
are used  with a name or not. 
Nonstandard  Mother asked me to tell dr. that jr. feels much better today. 
Standard Mother asked me to tell the doctor that Junior feels much better today. 
Standard Dr.Herbet Simms, Jr, has a sister, Alice Simms, Ph.D 
Standard  Holders of the Ph. D. degree are properly addressed as ‘’Doctor’’ 

2. The following abbreviations  are acceptable in all  writing: A.D. (A.D. 
1066); B.C.(44 B.C.); A.M. or P.M. (2:30 P.M); etc.(and so forth); i.e. (that is);e.g. 
(for example). Generally understood abbreviations for government agencies are acc-
eptable :NASA,FBI (notice that periods are not used with these abbreviations) 

Don’t begin a sentence with a numeral. 
Nonstandard      342 students must commute to our high school every day. 
Standard             Three hundred and forty-two students must commute to our 

high school every day. 
For example;       two million, ten cents, ninety dollars, seventy-nine 
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But in statistical and technical writing, all numbers are generally written as 
numerals. All page  numbers are written as numerals. Numbers representing dates 
do not follow this rule. 

Hyphenate all compound (two-word) numbers form twenty-one to ninety-
nine. Don’t hyphenate a fraction unless it is used as an adjective. 

Examples; He won by a two-thirds majority. 
              Two thirds of the girls in this class are attending. 
Write out numbers like third, forty-first,etc., rather than writing them as 

numerals with letter endings 
Examples  My mom and dad celebrated their twenty-fourth wedding 

anniversary with letter endings. 
Exception Street  numbers may be either written out or written as 

numerals with letter endings.  
In dates, numerals  only are used when the name of a month precedes the date. 

When the date precedes the name of a month or stands alone, either write out the 
number or use a numeral with a letter ending. 

Examples       My birthday is December 21. 
                     We shall see you on the 12th of July. 
Dividing a word at the end of a line. 
If it is necessary to divide a word ,it should be divided between syllables.(A 

syllable is  a letter or group of letters pronounced as a single sound). Your diction-
nary gives the correct syllable division of every word it contains. Whenever you are 
in doubt on a syllabication problem, consult the dictionary. A great many of these 
problems can be solved by the application of the following simple rules. 

Incorrect       play-ed (one-syllable word) 
Correct          played 
A word having double consonants should be divided between the consonants. 
Example      control-ling 
                   bil-lion 
Don’t divide a word so that a single letter stands alone. if possible, don’t 

divide a word so that only two letters are carried over to the next line. 
Awkward      i-solate 
Better         iso-late 
Words having  prefixes  and suffixes should be divided between the prefix 

and the root  of the word or between the root of the word and the suffix. 
Examples   inter-jection;  dis-mantle; over-joyed 
Correction symbols 
We learn how to write by recognizing and correcting our own errors, but often 

we don’t recognize our errors until they are pointed out by a teacher. More often 
than not, your compositions will be returned to you with marginal notations by your 
teacher indicating errors and corrections. Learn the meanings  of these notations; 
make the corrections  they call for. This kind of practice-and lots of it-is an 
indispensable part of learning to write English effectively. 

Correction Symbols used by teachers 
We learn how to write by recognizing and correcting our own errors, but often 

we don’t recognize our errors until they are pointed out by a teacher. More often 
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than not, your compositions will be returned to you with marginal notations by your 
teacher indicating errors and corrections.  

ms    error in manuscript form or neatness 
cap   error in use of capital letter(s) 
p       error in punctuation 
sp     error in spelling 
frag   sentence fragment 
ss      error in sentence structure 
k       awkward sentence 
rs      run-on sentence 
nc     not clear 
ref    unclear reference of pronoun 
gr     error in grammar  
w     error in word choice  
t      error in tense 
 
The correct preparation of a manuscript  is every writer’s responsibility. You 

should follow standard practice in spelling and usage.  You should follow standard 
practice in writing and typing your manuscript, just as you follow standard practice 
in spelling and usage as well as the basic rules of standard manuscript form, from 
the first draft to the final paper submitted for the teacher’s corrections and 
evaluation.  
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M. Fazilzadə 
İngilis dilində olan əl yazmanın xüsusiyyətləri 

Xülasə 
 

Məqalədə əl yazmanın son variantının hazırlanması, materialın düzgün seçi-
mi, fikirlərin uyğunlaşdırılmasının təşkili qaydaları işıqlandırılmışdır. Həmçinin 
əsas diqqət əvəzlik, fel, sifər və digər əsas nitq hissələrinin istifadəsində yaranan xə-
taların aradan götürülməsinin problemlərinə yönəldilmişdir. Məqalədə ingilis dilin-
də mövcud ixtisarların, ingilis dilinə xas olan rəqəmlərin istifadə qaydaları göstəril-
məşdir. Bununla birgə məqalədə ikiqat şamilli,tək və çox qat mürəkkəb sözlərin  
şəkilçilərin, prefikslərin sətirdən sətirə köçürülməsi qaydaları verilmişdir. Məqalə-
nin sonu ingilis dilini mükəmməl öyrənmək məqsədi ilə yaranan xətaların, səhvlərin 
tapılması və düzəldilməsi praktikasına həsr olunmuşdur. Həmçinin səhvlərin düzəli-
şi prosesində istifadə olunan işarələrin tam siyahısı verilmişdir. 
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М. Фазильзаде 
Особеннности  рукописи в английском языке 

Резюме 
 

В данной статье освещаются правила подготовки окончательного вариан-
та рукописи, а также вопросы правильного подбора материала, общая орга-
низация в согласованности идей. Особое внимание уделено также проблемам 
искоренения ошибок в употреблении местоимений, глаголов, прилагательных и 
других основных частей речи. Статья также коснулась правил употребления не 
только сокращений в английском языке,а также свойственных английскому 
языку особенностей употребления английских чисел. Наряду с этим показаны 
особенности переноса слов, а именно подробно рассмотрены примеры при 
переносе слов с учетом двойных согласных, односложных и многосложных 
слов, а также при наличии префиксов и суффиксов. Практика выявления и ис-
правления ошибок является неотъемлемой частью эффективного изучения ан-
глийского письма и в связи с этим конец статьи посвящена практике выявления 
и исправления ошибок. В дополнении к этому дан подробный список символов, 
используемых в процессе исправления ощибок.  

 
Rəyçi:  Dosent  Möminat Ömərova  
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CÜMLƏ İNTONASİYASININ ÜMUMİ ƏSASLARINA  

DAİR BƏZİ QEYDLƏR  
(İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 

 
Аçаr sözlər: intоnаsiyа, mеlоdiyа, cümlə vurğusu, tеmp, tеmbr, pauza 
Key words: intonation, melody, ences stress, tempo, tember, pause 
Ключевые слова: интонация, мелодия, фразовое ударение, темп, тембр,  

 
Dil-danışıq səsləri – zahirən adi görünən bu vahidlər, ecazkar qüvvə potensi-

yasına malikdir. Dilin fоnеtik fаktlаrı üzərində iş – səslərin, sоnrа isə fоnеmlərin 
tədqiqi böyük fоnеtikа аləminin çıхış nöqtəsi, bаşlаnğıcı, giriş qаpısıdır. Qeyd edil-
məlidir ki, dilin bütün sisteminə maddi qida verən, onun daxili və xarici məna cə-
hətlərinin qanunauyğunluqlarını dəqiq müəyyənləşdirməyin bir növ açarı olan dilin 
fonetik quruluşu onun fonoloji sisteminin kiçik dil vahidlərinə söykənir. Bu həmin 
sаhənin tədqiqаtçısının qаrşısındа böyük məsuliyyət qоyur, оndаn sоn dərəcə dəqiq-
lik, həssаslıq, hərtərəfli mühаkimə qаbiliyyəti tələb еdir. Dеməli, dil sistеmində in-
sаnın nitq fəаliyyətində və dаhа kоnkrеt sаhələrdə fоnеtik vаhidlərin, fоnеtik prо-
sеslərin rоlunun, müəyyənеdici rоlunun аrаşdırılmаsı fоnеtikаdаn çох fоnеtik prо-
sеslərin fəаliyyət sfеrаsının tədqiqidir. Bеləliklə, intоnаsiyаnın müхtəlif dil fаktlаrı 
üzrə funksiyаlаrını ətrаflı аrаşdırаrkən аydın оlur ki, hər bir cümlə çох mаrаqlı, rən-
gаrəng dil fаktlаrı ilə dоludur. Cümlənin strukturundа özlərinə məхsus yеr tutаn 
üzvlərin rеаllаşmаsındа intоnаsiyаnın, оnun kоmpоnеntlərinin və s. rоlu böyükdür 
ki, оnlаrsız nitq prоsеsi rеаllаşmır. İntonasiya və onun əsaslarını təşkil edən kompo-
nentlər ayrılıqda fəaliyyət göstərə bilmir. İntonasiya seqment vahidlərin (fonemlə-
rin) düzümündən formalaşan vahidlərin üzərində fəaliyyət göstərir. Nitq intоnаsiyа-
sının kоmpоnеntləri аşаğıdаkılаrdır:  

1) Mеlоdiyа (tоn) 
2) Cümlə vurğusu  
3) Tеmp (sürət) 
4) Tеmbr (bоyа, çаlаrlıq) 
5) Fаsilə (pаuzа) 
Mеlоdiyа – hər hаnsı bir sintаqm və yа cümləni tələffüz еdərkən səs tonunun 

səviyyəsinin ucаlıb аlçаlmаsı (tоnun qаlхıb еnməsi) dеməkdir. İntоnаsiyаnın bu 
kоmpоnеnti nitq zаmаnı mənа yаrаdıcılığındа mühüm rоlа mаlikdir. О, intоnаsiyа-
nın əsаs tərkib vаsitələrindən biri оlmаqlа, təsdiq, suаl, nidа və s. cümlə tiplərinin 
və növlərinin əmələ gəlməsinə хidmət еdir. Bir çох dünyа dillərində оlduğu kimi, 
аzərbаycаn dilində də dörd intоnаsiyа tipi vаrdır: nəqli, suаl, nidа, əmr. Bu intоnаsi-
yа tipləri аrаsındаkı fərqi biz kеyfiyyətcə müхtəlif qrаmmаtik quruluşlаr kimi qаv-
rаyırıq. Bеlə bir qаvrаyış prоsеsi intоnаsiyаnın müəyyən zаmаn dахilində dəyişən 
və bölünən tərkib ünsürlərinin əsаs tоnun, səs ucаlığının, vurğunun, yаrаtdıqlаrı 
müхtəlif kеyfiyyətlərin şüurumuzdа еtdiyi təsirindən mеydаnа gəlir. (3, s. 84) 
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İntonasiyanın dinamik komponenti olan cümlə vurğusu melodik komponentə 
bələdçilik edir. Cümlə vurğusu – cümlədə vəhdət təşkil edən vurğulаr sistеmi kimi 
bаşа düşülür. Cümlə vurğusu еyni zаmаndа səs tоnundа ucаlığın və hеcаdа uzunlu-
ğun dəyişməsi ilə də аyrılmаz surətdə bаğlıdır. Cümlə vurğusu söz vurğusu kimi 
müəyyən tələffüz ənənələrindən аsılı dеyildir. Söz vurğusu sərbəst olub intonasiya-
dan heç bir asılılığı olmasa da, bunu cümlə vurğusu haqda demək olmaz. Cümlə 
vurğusu intonasiyanın əsas komponentlərindən hesab edilir. Sözlər cümlədə kəsb еt-
dikləri mənа dərəcələrinə, semantik əhəmiyyətlərinə görə müхtəlif dərəcəli vurğulаr 
qəbul еdirlər. Sözlərin cümlənin tərkibində vurğu daşıyıb daşımaması onların həmin 
cümlə daxilində kəsb etdikləri semantik əhəmiyyətdən asılıdır. Funksiоnаl cəhətlə-
rinə və хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə görə cümlə vurğusu məntiqi, sintаqmаtik, аksеnt 
(ritmik) qrupu vurğulаrının təşkil еtdikləri bir sistеmdir. Həm Müаsir Аzərbаycаn, 
həm də ingilis dilindən götürülmüş cümlələrə nəzər sаlаq:  

«Оtаq cülüş səsiylə dоlmuşdu. Tаnrı ˎözü də gülürdü.» (N.Gün) 
Qаyıdış əvəzliyi оlаn «özü» cümlə dахilində fоrmаl ünsür kimi çıхış еdərək 

kontrastiv vurğu ilə tənzimlənmişdir. Əsаs gərginlik «özü də» sözündə cəmlənmiş-
dir. Bеləliklə, kontrastiv vurğunun köməyilə cümlə strukturunа yеni bir çаlаr əlаvə 
оlunmuşdur.  

İngilis bədii ədəbi irsindən götürülmüş cümləyə nəzər sаlаq:  

«He may supply the material hims̖elf.» (J.Galsworthy) 
Burаdа pоstpоzisiyаdа işlənən «himself» əvəzliyi kontrastiv vurğu ilə səciy-

yələnir.  
Nitqin tеmpi-оnun hər hаnsı bir pаrçаsının tələffüzünə sərf оlunаn vахtlа öl-

çülür. Nitq ахınının оrtа sürətini təyin еtmək üçün bir sаniyə ərzində tələffüz еdilən 
hеcаlаrın sаyını təyin еtmək lаzımdır. Nitqin tеmpi intоnаsiyаdа müəyyən tələffüz 
stilinə хidməd еdir və nitqin üslubundan asılıdır. J.V.Şеrbа nitq tеmpində iki stil – 
аdi dаnışıq stili və tаm stili tаnıyır. (9, s. 302) 

Nitqin tеmbri – nitq səslərinin özlərinə məхsus rəngаrənglikləri və yа kеyfiy-
yətləridir. Bеlə rəngаrənglik rеzоnаtоrlаrın həcmi və аldıqlаrı fоrmаlаrındаn irəli g-
əlir. Tеmbr nitqdə müəyyən bir səsin spеktirini təşkil еdən müхtəlif fоrmаntlаrın 
məcmusundаn ibаrətdir.  

Fаsilə – dаnışıq zаmаnı nitq cihаzının öz fəаliyyətini müvəqqəti оlаrаq dа-
yаndırmаsı dеməkdir. Dаnışıq zаmаnı fаsilə əsаs еtibаrilə iki işə хidmət еdir: 1) 
tələffüzün аnаtоmо-fiziоlожi ritmini sахlаmаğа; 2) müəyyən nitq (fоnоsеmаntik) 
vаhidləri аrаsındаkı sədləri müəyyənləşdirməyə. Misаlа nəzər аlаq:  

I. Mаğаrаyа girmək istəyirdi ki, dəvə bərkdən səsləndi. (Ə.Vəliyеv) 
II. Mаğаrаyа girmək istəyəndə dəvə bərkdən səsləndi.  
Bu misаllаrdа zərflik budаq cümləsi fеli bаğlаmа tərkibli sаdə nəqli cümlə ki-

mi vеrilir. Burаdа bаş vеrən intоnаsiоn-struktur-sеmаntik fərqlərə nəzər sаlаq:  
Cümlədə suprаsintаktik vаhidlərin, intоnаsiyаnın rоlu dаhа böyük əhəmiyyət 

kəsb еdir. Tərkibində bаğlаyıcı оlаn birinci cümlə tələffüz оlunаrkən cümlənin rit-
mik-mеlоdik üzvlənməsinin təmin еdilməsi üçün burаdа vаsilənin sоn həddinə əməl 
еdilir. Bu cümlənin mоdifikаsiyа еdilməsi nəticəsində fеli bаğlаmа tərkibli sаdə 
nəqli cümlədə həm struktur, həm də sеmаntik bахımdаn müəyyən fərq əmələ gəlir. 
Birinci cümlədə mənа dаhа nəzərə çаrpаn idisə, fеli-bаğlаmа tərkibli sаdə nəqli 
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cümlədə zərfliyin dеtеrminаntlığı sаyəsində bu mənа yükü bütün cümlə bоyu pаylа-
nаrаq, ritmik-mеlоdik üzvlənməni dəyişdi. Bu cümlədə I sintаqmın, yəni fеli-tər-
kibin özündən sоnrа yаrаtdığı fаsilə аdi dərəcədədir. Bеləliklə, fаsilə kоmpоnеnti 
nitq ахınını аyrı-аyrı cümlələrə və bəzən də cümlələri sintаqmlаrа аyırmаğа хidmət 
еdir. Bunа görə də bu kоmpоnеnt intоnаsiyа kоnturundа müхtəlif sintаktik vаhidləri 
biri-birindən sеçmək və müəyyən еtmək funksiyаsınа mаlikdir. Nitq prоsеsində 
göstərilən bu ünsürlər bir-birindən аyrılıqdа dеyil, həmişə sıх qаrşılıqlı və mürək-
kəb bir əlаqədə çıхış еdirlər. Bu mənаdа ingilis аlimi P.H.Mеtyuz qеyd еdir ki,dil 
ən аzı iki cür minimаl vаhiddən ibаrətdir, оnlаrdаn biri sintаksis və sеmаntikаnın 
əsаs vаhididir, о birisi isə fоnоlожi vаhiddir. (8, s. 50) 

S.M.Bаbаyеv isə qеyd еdir ki, nitq intоnаsiyаsı bütün dillərdə insаn fəаliyyə-
tini müхtəlif şəkillərdə izаh еtmək, insаnın gеrçəkliyə оlаn məntiqi-iхtiyаri və еmо-
siоnаl münаsibətlərini göstərmək üçün istifаdə еtdiyi ünsiyyət vаsitəsidir. (4, s.9) 
Hər hаnsı bir nitq vаhidinin təhlilində bаşlıcа оlаrаq оnun səs kоnturu və dаşıdığı 
mənа öyrənilir. Müаsir tədqiqаt işlərində nitq intоnаsiyаsının təbiəti əsаsən iki plаn-
dа öyrədilir:  

1. Fiziki (аkustik plаndа) 
2. Funksiоnаl plаndа. (3, s. 84) 
Gеrmаn dilçiliyində intоnаsiyа ilə bаğlı müхtəlif fikirlər vаrdır. Аvrоpа dillə-

rinin əksəriyyətində tоn cümlə səviyyəsində rеlеvаntdır. Аncаq nоrvеç, isvеç, litvа, 
lаtış, slоvеn, sеrb-хоrvаt, şimаli аlbаn və bəzi Nidеrlаnd diаlеktlərində tоn söz 
səviyyəsində rеlеvаntdır. (5, s. 406) Dеməli, intоnаsiyа qəlibi hеcаlаrın qаrşılıqlı 
əlаqəsini, quruluşunu, vurğu və s. məsələləri əhаtə еdir. Hər bir kоnkrеt cümlə (söy-
ləm) özünün səs tərkibi və hеcа strukturu intоnаsiyа strukturu ilə də хаrаktеrizə оlu-
nur. Intоnаsiyа, linqvistik bir аnlаyış kimi dilçilikdə əsаsən iki mənаdа – dаr və gе-
niş mənаdа izаh еdilir. Bеlə ki, хаrici dilçilikdə intоnаsiyа аnlаyışınа dаr mənа 
bахımındаn yаnаşırlаr, аncаq, bir kоmpоnеntdən ibаrət оlmаsı fikrini irəli sürürlər.  

J.V.Şеrbа nitq intоnаsiyаsının təsdiq, suаl, bitkinlik, nаtаmаmlıq, sаdаlаmа, 
bitişdirmə, əlаvə və s. kimi ən ümumi tiplərini vеrmişdir. (9, s. 300) Digər qrup 
dilçilər intоnаsiyаnın dörd əsаs fоnоlожi (simmеtriyа, аssimilyаsiyа, еyniləşdirmə, 
dərəcələrə bölmə) tiplərini vеrir və qеyd еdirlər ki, intоnаsiyа cümlənin səddini gös-
tərmək cümlənin mеlоdik хəttini оnun аyrı-аyrı hissələri аrаsındа bölüşdürmək fikri 
və еmоsiоnаl cümlələri bir-birindən sеçmək vəzifəsini görür. Həmin hissələr bir-
birindən əks əlаmətlərlə fərqlənir və hərəsi öz mövqеyinə bir cür хidmət еdir.  

Аzərbаycаn dilçiliyində də intоnаsiyа аnlаyışınа müхtəlif yаnаşmаlаr möv-
cuddur. Bеlə ki, А.Ахundоv, S.M.Bаbаyеv, F.H.Zеynаlоv, F.Y.Vеysəlli və bаşqаlа-
rı intоnаsiyа аnlаyışınа gеniş аnlаmdа izаh vеrirlər. Dilçilər qеyd еdirlər ki, intоnа-
siyа аnlаyışınа yаlnız mеlоdiyа dеyil, cümlə vurğusunu, nitqin tеmpi, tеmbri, ritmi, 
fаsiləsi və s. dахildir. Onlar intonasiyanı bu komponentlərin qarşılığı, birliyi və on-
ların mürəkkəb dəyişməsi kimi izah edirlər. Beləliklə intonasiyanın fiziki xassələri 
öz-özlüyündə ayrılıqda müəyyən məna ifadə etməyə qadir deyildir. Оnlаr mənа 
ifаdəеdici хаrаktеrə yаlnız və yаlnız dil sistеmi dахilində mаlik оlurlаr. Bu о 
dеməkdir ki, şüurumuzdа mövcud оlаn ikinci siqnаl sistеmi müəyyən məqsədəuy-
ğun bir şəkildə fiziki хаssələrin ахınınа dахil оlаndаn sоnrа sözün əsl mənаsındа 
nitq prоsеsi mеydаnа gəlir.  
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Bеləliklə, intоnаsiyа özlüyündə ifаdənin məzmununun əksinə оlаrаq dəyişə 
bilir. Bununlа dа, nitq intоnаsiyаsınınsən оnun fоnоlоji-аkustik fаktlаrı ilə, оnun 
funksiо-nаl təbiəti isə həmin fаktlаrın qаrşılıqlı əlаqəsindən əmələ gələn mürəkkəb 
fоrmаlаşdırıcılıq və yа kоmmunikаtivlik ilə təyin еdildiyi qənаəti bir dаhа təsdiq-
lənmiş оlur. А.M.Pеşkоvskinin dеdiyi kimi, intоnаsiyа vаsitələri öz hərəki sərbəst 
хаrаktеrləri ilə fərqlənir. İntоnаsiyа səs vаsitələri üzərinə mürəkkəb rəngаrəng nахiş 
lаylаrı ilə yаyılır, оnlаrlа hеç bir müəyyən əlаqəyə girmir, bəlkə, əksinə аddımbаşı 
оnlаrdаn fərqlənir, оnlаr bir növ dilin qrаmmаtik səthi üzərində mövcud оlurlаr. 
(12, s. 191) 

Bеləliklə də, fоnеtik ünsürlər prinsipcə lеksik-qrаmmаtik vаsitələrdən fərqlə-
nir, lаkin оnlаr cаnlı nitqdə həmin vаsitələrin mənаlаrının səsləndiricisi rоlunu оy-
nаyırlаr. 
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G.Safarova  
M.Ibadullayeva  

Some Notes on General Basis of Sentences Intonation  
(On the Basis of Material of the English and Azerbaijani Languages) 

Summary 
 

The article deals with the common nature of sentence intonation which is the 
characteristic features of all languages, as well as the English and Azerbaijani lan-
guages. In the article an attempt is made to study the components of intonation in a 
general way which vary and acquire specific character in various languages.  

 
Г.Сафарова 

М.Ибадуллаева 
Некоторые заметки к основным фактам интонации предложений  
(на основе материалов английского и азербайджанского языков) 

Резюме 
  

Статья рассматривает общие свойства интонации предложения, которые 
являются характерной чертой всех языков, так же как английского и азербайд-
жанского. В статье была сделана попытка изучить компоненты интонации, ко-
торые изменяются и приобретают особые специфические свойства в разных 
языках.  
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SAİT SƏSDƏN İBARƏT SÖZ YUVALARI VƏ 
ONLARIN ƏMƏLƏ GƏLMƏ YOLLARI  

 
Açar sözlər: söz yuvaları, sait, samit, səs, söz kökü.  
Ключевые слова: гнёзды слов, гласные, согласные, звук, корень слова. 
Key words:  word slots consisting of vowel sounds, vowel, consonant, word root. 

 
Azərbaycan dilində olan söz yuvaları araşdırılarkən onların sait səsdən və 

həmçinin, sait və samit səsdən ibarət olması müəyyənləşir. Bu məqaləmizdə biz di-
limizdəki sait səsdən ibarət söz yuvaları və onların əmələ gəlmə yolları ilə bağlı 
araşdırmalara nəzər salacağıq. Azərbaycan dilindəki söz yuvalarından bəhs edən 
prof. H.Mirzəyev bu məsələ ilə bağlı belə məlumat verir: “Dilçilikdə söz köklərinin, 
xüsusən, eyni söz yuvalarından təşəkkül tapan sözlərin izahı problem məsələlərdən 
biridir. İstər türkoloqlar, istərsə də dilçilər bu problemlə, demək olar ki, az məşğul 
olmuş, və ya az maraqlanmışlar. Bir sözlə, dilçiliyimizdə bu problem lazımi şəkildə 
öz əksini tapmamışdır” (1.8).  

Hər bir dilin lüğət tərkibi, fonetik və qrammatik quruluşu qədim-qayım dövr-
dən başlayaraq bu günə qədər uzun tarixi yol keçmişdir. Eyni zamanda inkişafın 
müxtəlif mərhələlərində təkmilləşmiş, cilalanmış və bölünməz kristal strukturları 
əmələ gətirmişdir. 

Dil sistemi ilə bağlı müqayisələr göstərir ki, fonetik, leksik və qrammatik qu-
ruluşda baş verən dəyişmələrin səviyyəsi bir-birindən fərqlənir. Məsələn, fonetik və 
qrammatik quruluşa nisbətən, leksik quruluş daha çox dəyişir. Ona görə də lüğət 
tərkibində baş vermiş dəyişmə, çarpazlaşma, müxtəlif dillərlə genetik-kontakt əla-
qələri leksik quruluşda tez bir zamanda üzə çıxır.  

Bizə belə gəlir ki, dünyada elə bir dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi bütövlükdə 
saf olsun. Dilin lüğət tərkibinin tam şəkildə saf olmaması səbəblərindən ən başlıcası 
budur ki, hər bir xalq, millət digərləri ilə ərazi cəhətdən qonşuluq münasibətində ya-
şayır. Bu münasibət zamanı, təbii olaraq, dillərin əlaqəsi, çarpazlaşması baş verir. 
Həm də təbii olaraq, əlaqələrin tarixi də dillərin ən qədim, qədim, orta, yeni, ən yeni 
dövrləri səviyyəsində üzə çıxır.  

Bəzən əlaqələrin tarixi o qədər qədimlərə gedib çıxır ki, səbəbdən-nəticəyə, 
sadədən mürəkkəbə olan yolu, yaxud da bunun əksini tapmaq, görmək çox çətin 
olur. Belə demək mümkünsə, ən qədim dövrlərə aid dil əlaqələrinin səbəbini, dəqiq 
tarixini açmaq üçün yazılı mənbələr də bir çox zaman az qala rolunu itirir. Məhz 
onda müəyyən suallar, problemlər yaranır. Onların cavabı da bəzən qeyri-müəy-
yənliyə, aydın olmayan mücərrəd bir təhlilə, izaha söykənmiş olur. 

Dillər arasında olan tarixi əlaqələr dil faktı vasitəsilə təsdiqlənir. Lakin ən 
qədim dövrlərdə dil əlaqələrini törədən, mənbə, başlanğıc, səbəb və s. kimi hallar 
çox vaxt qeyri-müəyyənliyə yaxınlaşır. Məsələn, xet dilinin tibet, iber-qafqaz və s. 
dillərlə olan əlaqəsi həm sual, həm də maraq doğurur.  
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Bu əlaqələrin səbəbini açmaq isə qeyri-müəyyən qalır və mücərrəd bir şəkildə 
öz həllini tapa bilmir. Yaxud, xet dilində bir sıra dil faktları vardır ki, onların etimo-
loji baxımdan Azərbaycan dili, o cümlədən türk dilləri ilə olan əlaqəsini görməmək 
mümkün deyildir. 

Bu cür müqayisələr istər-istəməz sual doğurur: necə olmuşdur ki, xet, xurrit, 
urartu dilləri ilə Azərbaycan, o cümlədən türk dilləri arasında dillərin amorf qurulu-
şa malik olduğu bir səviyyədə əlaqə olmuşdur? Bu sualın cavabı isə tam dəqiq ol-
mayan qeyri-müəyyən dövrlərə, izahlara və səbəblərə gedib çıxır. 

Amorf tipdən iltisaqi tipə keçmənin nə zaman baş verdiyini bilməsək də, 
pratürkdə səs uyuşması qanununun yaranması və sözlərin şəkilçiləşməsi prosesinin 
mövcud olması faktı göstərir ki, həmin keçid dövrü pratürkün ilkin mərhələlərində 
başa çatmışdır.  

Maraqlıdır ki, pratürk dövrü üçün bərpa olunan praformalarda iltisaqi əlamət-
lərlə yanaşı, az da olsa, fleksiya əlamətləri nəzərə çarpır. Bu isə o deməkdir ki, 
amorf quruluşun pozulması ilk çağlarda həm iltisaqi, həm də flektiv əlamətlərin or-
taya çıxmasına imkan açmışdır. 

Görünür, bir müddət dildə yanaşı yaşayan flektivliklə iltisaqilik arasında 
tənzimlənmə istiqamətində çəkişmələr getmiş, nəticədə iltisaqilik üstün gəlmişdir. 
Əlbəttə, bu prosesdə iltisaqi tipin ön xəttə çıxması yolunda səs quruluşunun həlledi-
ci rolu olmuşdur, xüsusilə o dövrün fonetik qatı üçün bərpa olunan beş sait morfolo-
ji quruluşda səs uyuşması qanununu ortaya çıxarmış, həmin qanun isə morfemlərdə 
sinharmonik modellərin yaranmasına imkan açmışdır. 

Səs quruluşu ilə morfoloji quruluşun qarşılıqlı əlaqəsi, bu əlaqəni əks etdirən 
faktorlar morfoloji quruluşun təsvir dairəsinə düşür, morfemlərin heca quruluşu, he-
calanma modelləri, vurğunun dinamikası, fonematik ölçüləri və qaydaları, səs uyuş-
ması modelləri morfoloji quruluşun xüsusiyyətlərini təşkil edir. Ona görə də iltisaqi 
quruluşun yaranma yolunda dönüş nöqtəsi olan səs uyuşması qanunu istər diaxroni-
ya, istərsə də sinxroniya baxımından, həmçinin, fonotaktika, heca və morfoloji va-
hidlərin, kateqoriyaların ifadə formasının fonetik xüsusiyyətləri morfologiyanın təd-
qiqat obyektinə daxil olur. 

Söz və şəkilçilərin rekonstruksiyasında onların derivatları müqayisə olunur və 
bütöv paradiqmada iştirak edən allomorfların içərisindən yuva üsulu ilə ümumi 
variant seçilir. 

Yuva üsulu morfem arxetipini müəyyənləşdirmək baxımından əlverişli etap 
olduğu kimi, fonem sistemindəki praformaların bərpası üçün də gərəkli vasitədir. 
Yuva anlamının üç növünü fərqləndirmək lazım gəlir: söz yuvası, morfem (şəkilçi) 
yuvası və səs yuvası. Morfoloji rekonstruksiyada bu yuvaların hamısından istifadə 
olunur. Türkoloji ədəbiyyatda söz və morfem yuvalarından bəhs olunmuşdur, xü-
susilə etimoloji araşdırmalarda törədici söz yuvalarına daha çox rast gəlmək olur, 
lakin səs yuvaları barədə bunu demək olmaz və xüsusilə diaxronik fonologiyası təd-
qiq olunmamış Azərbaycan dilində həmin vəziyyət daha qabarıq nəzərə çarpır. Türk 
dillərinin leksik tərkibində kök sözlərin xüsusi yeri vardır. Kök sözlər qrupuna bir-
hecalı və ya tərkib hissələrinə bölünə bilməyən bir neçə hecalı sözlər daxildir. 

Kök söz anlayışı ilə əlaqədar bir məsələni də nəzərə çarpdırmaq lazımdır ki, 
belə sözlər təkhecalı və ya bir neçə hecalı quruluşda olmasına baxmayaraq, sadə söz 
kökü səviyyəsi daşıyır. Yəni necə ki, birhecalı köklər düzəltmə sözlərin əsası olursa, 
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kök və şəkilçiyə bölünməyən bir neçə hecalı sözlər də eləcə düzəltmə sözlər üçün 
kök əsası olur. Ona görə də birhecalı və tərkib hissələrinə bölünə bilməyən bir neçə 
hecalı sözlərin hamısı bütövlükdə kök sözlər adlandırılır.  

İstər birhecalı və istərsə də bir neçə hecalı sözlərin tarixən formalaşmasına 
müxtəlif amillər təsir göstərmişdir. Bu amillərin öyrənilməsi türk dillərində sözlərin 
yaranması və formalaşması imkanlarını müəyyənləşdirmək  baxımından maraqlıdır. 
Məsələn: belə bir suala cavab tapmaq maraqsız sayıla bilməz ki, birhecalı sözlər nə 
zaman yaranmışdır və nə üçün müasir dövrdə kök-şəkilçi tərkibli düzəltmə sözlər 
əmələ gəldiyi halda, birhecalı vahidlərin formalaşmasına təsadüf edilmir?  

Bundan əlavə, birhecalı sözlərin hamısının sabit və vahid quruluşa malik ol-
maması məsələləri də tədqiqatçıları daim düşündürmüş, bir çox hallarda onların for-
malaşması barədə müxtəlif fikirlər söylənməsinə səbəb olmuşdur. 

Məsələn, mütəxəssisləri həmişə düşündürən problemlərdən biri budur ki, 
görəsən birhecalı sözlərdən hansı ilkindir? Əvvəli samitlə başlayıb sonu samitlə 
bitənlər, əvvəli saitlə başlayıb sonu samitlə bitənlər, yoxsa əvvəli samitlə başlayıb 
sonu saitlə bitənlər? 

Birhecalı sözlərin problemləri bununla bitmir. Onların tərkibində, həmçinin, 
əvvəli saitlə başlayıb sonu iki samitlə bitən və əvvəli samitlə başlayıb sonu iki sa-
mitlə bitən növlər də mövcuddur. Tədqiqat cəhətdən, şübhəsiz, həmin tipli sözlərin 
quruluşca təhlili də maraqlı görünür. 

kök sözlərin forması və quruluşu ilə bağlı olan sual doğuran məsələlər çoxdur. 
Şübhəsiz, bu sualların hamısına cavab tapmaq mümkün deyildir. 

Doğru cavablar isə aparılan tədqiqatların uğurlu cəhəti sayılmalıdır.  
Kök sözləri quruluş cəhətdən təhlil eymək üçün aşağıdalkı kimi problemlərin 

müəyyən olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 
1. Birhecalı sözlərin formalaşmasında kökdaxili proseslər: həmin prosesdə 

semantik və struktur amillər. 
2. Birhecalı sözlərin formalaşmasında kökxarici proseslər: babb və abb 

quruluşlu köklərin formalaşması. 
3. İki və üçhecalı kök sözlərin əmələ gəlməsi: analitik və sintetik formalar. 
Türk dillərindəki birhecalı sözlərdə köksüzlük, ikihecalı sözlərdə analitiklik 

və sintetiklik, üçhecalı sözlərdə isə sintetiklik (aqlütinativlik) mərhələsinin 
əlamələri yaşayır. 

Tədqiqatçıların araşdırmaları təsdiq edir ki, dilimizdə işlənən sözlərin əksəriy-
yəti türk dillərinə məxsus ana kitabələrdən biri olan Orxon-Yenisey yazılı abidələ-
rində təşəkkül etmiş şəkildə əks olunmuşdur. Onları müasir türk dillərindəki söz-
lərlə, xüsusilə də fellərlə müqayisə etdikdə o qədər də fərqli cəhətlər üzə çıxmır. 
Məsələn, başqırd dilçisi M.A.Axmetov Orxon-Yenisey yazılı abidələrindəki felləri 
müasir başqırd dilində işlənən fellərlə müqayisəli şəkildə tədqiq etmişdir. Onun mü-
qayisə etdiyi birhecalı və ikihecalı fellərin əksəriyyəti müasir türk dillərində, demək 
olar ki, eynilə işlənir. M.A.Axmetovun hesablamasına görə, Orxon-Yenisey abidə-
lərində 178 fel kökü işlənmişdir. Bunlardan 108-i birhecalı, 70-i isə ikihecalı feldir. 
Orxon-Yenisey yazılı abidələrində ən çox işlənmiş fel kökü samit-sait-samit heca 
tipindədir. 

B.Xəlilovun araşdırmalarına görə, bu heca tipləri içərisində ən qədim və ilkin 
olanları bunlardır: sait, sait-samit, samit-sait. Yerdə qalan heca tipləri, əsasən, bun-
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lardan təşəkkül etmişdir. Hətta, həm Orxon-Yenisey yazılı abidələrində, həm də 
müasir türk dillərində say miqdarı ilə üstünlük təşkil edən samit-sait-samit heca tipli 
törəmə köklərdir. Onlar samit-sait heca tipindən formalaşmışdır (2.79.).  

Mövcud dilçilik tədqiqatlarının bir çoxunda türk dillərindəki söz kökləri sait, 
samit-sait, sait-samit, sait-samit-samit, samit-sait-samit-samit heca tipləri əsasında 
izah edilmişdir. Bunlardan samit-sait-samit heca tipini ilkin hesab edən dilçilər də 
az olmamışdır. Lakin bir daha qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatlar nəticəsində sait, 
samit-sait, sait-samit heca tipləri nisbətən ilkin köklərdiir. Yerdə qalan heca tipləri 
bu ilkin köklərdən təşəkkül tapmış törəmə köklərdir. 

Orxon-Yenisey yazılı abidələrində işlənmiş fellərin heca tipləri müasir türk dil-
lərində, əsasən, eyni səviyyədə qorunub saxlanılmamışdır. Məsələn: müasir başqırd 
dilində qorunanlar bunlardır: samit-sait, samit-sait-samit, sait-samit-samit, samit-sait-
samit-samit və samit-sait-samit-samit-sait. Eyni zamanda başqırd dilində sait, sait-sa-
mit, sait-samit-sait-samit, samit-sait-samit-sait-samit və samit-sait-samit-samit-sait-
samit heca tipində olan fellər, demək olar ki, qalmamışdır. Orxon-Yenisey abi-
dələrində işlənmiş fellərdən sait, samit-sait, samit-sait-samit-samit-sait-samit heca 
tipləri Azərbaycan dilində qorunmamışdır. Bu cür müqayisələri konkret olaraq hər bir 
türk dilində aparmaq mümkündür. Türk dillərinin əski çağlarına məxsus ilkin 
köklərdən biri sait səsdən ibarət heca tipində olmuşdur. Dilçilik ədəbiyyatlarında sait 
səsdən ibarət heca tipli köklər barəsində maraqlı fikirlərlə qarşılaşmalı oluruq.  

Bu fikirlərin bəzilərində belə hesab olunur ki, tək bir saitdən ibarət sait heca 
tipli köklər sonralar yaranmışdır. Guya şumercədə sonu samitlə bitən bir çox sözlər-
dən samitlər düşmüş və nəticədə, yeni söz formaları üzə çıxmışdır. Məsələn, bil-, 
sağ-, sıx- kimi sözlərdən sonralar bi-, sa-, sı- formaları yaranmışdır. Eyni zamanda 
bu tipli sözlərdən bir çoxunda samitlərin düşməsi yolu ilə yeniləri formalaşmışdır. 
Yəni sözdə tək saitin qalması yeni bir kökü ərsəyə gətirmişdir. Həm də bu fikirdə 
olan dilçilərə görə, sait səsdən ibarət heca tipli köklərin uzun variantları da 
sait+samitdən ibarət sözlərdə sondakı samitlərin düşməsiylə yaranmışdır.  

Bunu dəstəkləyən dilçilərə görə, həm də sözün (samit-saitdən ibarət olanlar) 
əvvəlindəki samitin düşməsi yolu ilə də sait səsdən ibarət heca tipli köklər əmələ 
gəlmişdir. Məsələn: su sözündə “s”-nın düşməsi yakut dilində u-nu (su mənasında) 
yaratmışdır. Yaxud yakut dilində sağ felində əvvəlcə sondakı “ğ”, sonra əvvəldəki 
“s” samitləri düşmüş və “sağma, sağış (südü)” mənasında olan i kökü meydana çıx-
mışdır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, ən əski dövrlərdə ilk sözlər sadə, bəsit 
deyil, bir çox dilçilərin dediyi kimi, çox qarışıq və çözülməz şəkildə olmuşdur. 
Onların fikrincə, ilk dil sadə sözlərdən qurulmamışdır. Guya əvvəllər bölünməz 
görünən qarışıq – mürəkkəb sözlər olmuş, sonralar onlar bölünmüşdür. Və onlar sa-
də, bəsit formalara – təkhecalılığa doğru inkişaf etmişdir. Buradan belə görünür ki, 
təkhecalılıq dilin sonrakı inkişaf mərhələlərində meydana çıxmışdır. Maraqlıdır ki, 
dilçilikdə ilkin sözlərin ən azı iki hecalı olması fikri də mövcuddur (8.61). 

İkihecalılığı qəbul edənlər qeyd edirlər ki, ilkin köklərin ikihecalılığını 
sözlərin fizioloji baxımdan tələffüzü də təsdiqləyir. Onların fikrincə, birhecalı söz-
ləri tələffüz edərkən danışıq üzvləri birdən-birə dayanmır. Eyni zamanda danışıq 
üzvlərinin əlaməti qəti olmur: ona görə də uşaq nitqində baba, dədə, nənə kimi iki-
hecalı sözlər xüsusi yer tutur. Lakin bizə belə gəlir ki, uşaq nitqindəki bu cür sözlər 
təzə-təzə dil açmağa can atan körpənin asan tələffüz etdiyi elementlərdir. Bu ele-
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mentlər eyni sözün təkrarı ilə qurulmuşdur: ba-ba, də-də, nə-nə. Təkrar olunan bu 
elementlər – sözlər təkhecalıdır. 

Ümumiyyətlə, B.Xəlilov tədqiqatlarında ikihecalı felləri (sözləri) tək heca-
lılardan təşəkkül tapması kimi araşdırmışdır. Onun fikrincə, tək bir saitdən ibarət 
sait heca tipli köklərə gəldikdə isə, yuxarıda qeyd olunan nəzəri fikirlərin heç biri-
nin inandırıcı olmadığını qeyd etmişdir. Xüsusilə də, ikihecalı sözlərin ilkinliyi fikri 
sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf xəttini inkar edir. Heç cür inanmaq olmur ki, iki-
hecalı sözlər (üçhecalılar və s.) azhecalılığa doğru inkişaf etmiş və təkhecalı sözləri 
əmələ gətirmişdir.  

Sait səsdən ibarət heca tipli köklərin ilkinliyini, qədimliyini yazılı abidələri-
miz də təsdiqləyir. Yazılı abidələrimizlə  birlikdə bir sıra araşdırmalar da sübut edir 
ki, sait səsdən ibarət heca tipində olan ilkin köklər əski türkcədə işlənməklə yanaşı, 
çağdaş türk dillərinin bəzilərində də qorunub saxlanılmışdır. B.Xəlilovun fikrinə 
görə, sait səsdən ibarət heca tipli köklər, əsasən, aşağıdakılardır. İ kökü: i “qoxu” 
(müqayisə et, iy); i “əymək” (qırğız, teleut, kazan tayfalarının dillərində), “birinə 
baş vurmaq” (qara qırğız dilində), “tökülmək”, “tük tökmək” (kazan tatarlarının 
dilində), “çürümək” (kazan tatarlarının dilində), “buraxmaq”, “göndərmək” (altay, 
teleut, lebedin dillərində). “Əymək” mənası göstərir ki, i- və əy- felləri eyni mənbə-
dəndir. Buradan görünür ki, tarixən türk dillərində i - ə keçidi baş vermişdir. i- 
“göndərmək”, “tərk etmək”, “qaçırmaq”. İt-, itə- ilə bir mənbədə birləşirlər. i- “bağ-
lamaq”. İlgək, ilmə, ip, el//iliq (türk dillərinin bir çoxunda) və s. sözlər i- kökünün 
bu mənaları ilə bir yuvaya daxil olur. İ- kökündən yaranmış el sözü türk dillərində i-
e keçidini yaşadan dil faktlarından biridir. i- “etmək”. Bizcə, iş, işləmək, etmək və 
s. sözlər i- kökünün bu mənası ilə ilişgəli olurlar. Burada et- feli i-e keçidini türk 
dillərində qoruyub saxlayır. 

İ- kökü sinkretik xüsusiyyətə malik olmuşdur. Kökün sinkretikliyini ad-fel mə-
na qruplarında göstərmək olar. Ad mənası budur: “qoxu”. Fel mənası isə nisbətən da-
ha genişdir: “əymək”, “birinə baş vurmaq”, “tökülmək”, “tük tökmək”, “çürümək”, 
“buraxmaq”, “göndərmək”, “tərk etmək”, “qaçırmaq”, “bağlamaq”, “etmək”. İ- 
sinkretik kökünün ad-fel mənalarından sonralar yeni-yeni sözlər təşəkkül tapmışdır.  

I kökü: ı- “bitki, əkin, orman” (yazılı mənbələrdə və uyğur dilində işlənir). 
Ağac sözü bu köklə ilişgəli olur. Həm də ı-a keçidini qoruyur. I- “ağlama”, “ağla-
yış” (şor dilində). Bizcə, ağla, ula sözləri bu kökün törəmələridir. Ula- sözü ı-u ke-
çidini gerçəkləşdirən dil faktıdır. 

O kökü: o- “ağu” (lebedin, şor, saqay dillərində). Ağu sözü o- kökü ilə eyni 
etimoloji mənbədəndir. Bu söz o-a keçidini təsdiqləyir. o- “yanmaq”. Od, odun, 
ocaq və s. sözlər bu köklə bir yuvaya daxildir. 

Ö kökü: ö – “düşünmək”. Öyüd, öyünmək, öyrənmək və s. sözlər bu kökdən-
dir. ö – “oxumaq, öyrənmək”. Bu kökdən yaranmış oxumaq, okul (türk dilində 
“məktəb”) və s. sözlər ö – o keçidi əsasında yaranmışdır.  

U kökü: u – “qarışdırmaq, ovmaq” (kazan və barabin tatarlarının dillərində). 
Kökün “ovmaq” mənası göstərir ki, u-o keçidi ilə ov- feli yaranmışdır. u – “ağu, zə-
hər” (teleut dilində), “əldən gəlmək, edə bilmək” (uyğur dilində). Ağu sözü u- kökün-
dən yaranmışdır. Bu söz u – a keçidi ilə formalaşmışdır. u – “qarışdırmaq, ovmaq” 
(saqay dilində). u – “ev” (şor dilində), “yuxu” (yakut dilində). Məlumdur ki, əski türk 
dillərində u- “yuxu” mənasında işlənmişdir. U- kökündən yaranmış ev sözü u – e 
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keçidi ilə yaranmışdır. u – “anlamaq”. Us “ağıl”, usanmaq, huş sözləri bu kökün törə-
mələridir. u – “qüvvə, güc, taqət, bacarıq, itidir, gücü çatmaq, qadir olmaq, edə bil-
mək”. Udmaq, uduzmaq, uduş və s. sözlər bu kökdən təşəkkül tapmışdır.  

Ü- kökü: ü- “ev” (barabin və şor dillərində). Bu kökün “ev” mənası göstərir 
ki, u – e keçidi ilə ev sözü əmələ gəlmişdir. ü- “ovmaq” (saqay dilində), “toplamaq, 
birləşdirmək, birikdirmək” (altay, teleut dillərində). Ü- kökünün “ovmaq” mənası 
ov felinin ilkin ü- kökü ilə ilişgəli olduğunu göstərir. Həm də ü – o keçidinin tarixi 
mövcudluğunu üzə çıxarır. ü- “paylaşmaq”. Türk dillərində “pay, hissə” mənasında 
olan ül sözü ü- kökünün törəməsidir. Ül sözü Azərbaycan dilində pay-püş yaxın 
mənalı sözünün püş komponentində qorunmuşdur. ü- “yüksəlmək, yuxarı çıxmaq”. 
Ucalmaq, uca, yüksəlmək, yuxarı, üst və s. sözlər ü- kökünün törəmələridir (3.34). 
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, söz yuvalarının tədqiqi zamanı bir sıra ma-
raqlı faktlar üzə çıxır. 
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Ədəbi dilin lüğət tərkibində elə söz qrupları vardır ki, öz əlamətlərinə görə 

başqa söz qruplarından fərqlənir. Bu söz qruplarından birini terminlər təşkil edir. 
Terminlərin özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri ədəbi dilin qeyri-terminoloji 

səciyyəli leksik vahidləri ilə, ilk növbədə isə, ümumişlək sözlərlə müqayisədə daha 
aydın müşahidə edilir. Termin və söz problemi dilçilikdə ən geniş fikir ayrılıqlarına 
səbəb olmuş problemlərdən biridir. Termin elmi anlayışların mövcudluq forması ki-
mi, xüsusi bilik sahəsinə aiddir. Termin sözdür, lakin bütün sözlər termin deyil, adi 
sözlərdən fərqli olaraq termin özünəməxsus sözdür. Terminin özünəməxsus funk-
siyası nominativ funksiyadır. Funksional cəhətdən termin həm də definitiv funksi-
yanı yerinə yetirir. 

Adi sözün mənası tarixi inkişaf nəticəsində formalaşır və dəyişir. Bu prosesdə 
sözün daxil olduğu müxtəlif leksik, semantik kontekstlər mühüm rol oynayır. Ter-
minin mənası isə elmin özünün inkişafı ilə, yeni elmi istiqamətlərin və baxışların 
meydana gəlməsi ilə əlaqədar dəyişir. Buna görə də terminin mənası kontekstdən 
asılı olmur.  

Terminin mahiyyətini, spesifikasını düzgün başa düşmək üçün birinci növbə-
də ümumi anlayış olan sözə müraciət etmək lazımdır. Çünki termin də sözdür. Söz 
isə dilin əsas vahididir. Söz leksik kateqoriyadır. Termin də leksik kateqoriyadır. 
Termin söz kimi nominativ xarakterə malik olub əşyaları, hadisələri və müəyyən 
məfhumları ifadə edir. Termin də söz kimi tarixi kateqoriyadır. O, dil tarixinin 
müəyyən dövründə yaranır, formalaşır, müəyyən məna kəsb edir. Lakin terminlər 
xüsusi sözlər deyil, xüsusi funksiya daşıyan sözlərdir (2 , 3). 

Terminlər dilin başqa sözləri tərəfindən yerinə yetirilən nominativ funksiya ilə 
yanaşı, həm də özlərinin definitiv funksiyası ilə fərqləndiyi üçün məna və işlənmə 
cəhətindən dilin sözləri içərisində xüsusi yer tutur (10 , 197). 

Dilin leksik tərkibində yer tutan bu iki vahid arasında ümumi cəhətlərlə yana-
şı, ciddi fərqlər də vardır. Ən əsası termin elm, texnika, incəsənət və s. sahələrdə 
tam şəkildə müəyyənləşmiş hər hansı anlayışı ifadə edir. 

Ümumişlək sözlərlə terminlərin müqayisəsi zamanı aydın olur ki, “adi söz və 
ya söz birləşməsindən fərqli olaraq, termin məhdud və təsbit edilmiş məzmuna ma-
lik olmalıdır. Bu məzmun kontekstdən asılı olmayaraq terminə mənsub olmalıdır, 
halbuki adi sözün mənası kontekstlə dəqiqləşir” (6 ,18).   
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Terminlərlə ümumişlək sözlər arasında fərqlər bir neçə istiqamətdə araşdırıla 
bilər: işləmə dairəsinə görə, semantik cəhətə görə, funksional cəhətə görə, yayılma 
dərəcəsinə görə, yaranma mənbələrinə, üsullarına və vasitələrinə görə və s.  

Terminlərlə ümumişlək sözlərin fərqləndirilməsi heç də bunların arasında 
keçilməz sədd qoyulması demək deyildir. Terminlər ümumişlək sözlərə məxsus bir 
sıra leksik-semantik prosesləri özündə əks etdirə bilər. Məsələn, ideal terminə veri-
lən tələbə görə, hər hansı anlayışın elmi dildə yalnız bir işarəsi olmalıdır. Halbuki, 
təcrübə göstərir ki, bütün elmlərin terminologiyasında dubletlik hadisəsinə təsadüf 
edilir. Bu bir tərəfdən müasir dövrdə elmlərin inkişafı nəticəsində çoxlu miqdarda 
yeni konsepsiyaların, meydana gəlməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən beynəlxalq ter-
minlərin daha geniş ölçüdə elmi dildə tətbiqi ilə əlaqədardır: məsələn, dilçilik ter-
minologiyasında “metateza-yerdəyişmə”, “eliziya-səsdüşümü”, “proteza-səsartımı” 
və s. tipli onlarca dublet termin işlədilir. 

Ümumiyyətlə, söz və termin məsələlərindən danışarkən “söz-termin”lərdən 
danışmamaq mümkün deyildir. Bu termin dilçiliyimizdə yenidir (5, 34). 

Məlumdur ki, terminləşən sözlər ilk dəfə söz olaraq dilə daxil olmuşdur. Baş-
qa sözlə desək, dil tarixinə nəzər saldığımız zaman sözün termindən daha qədim ol-
duğunu görürük. Bunu nəzərə alaraq, burada “termin-söz ”lər deyil, “söz-termin” 
terminini işlətməyi məqbul sayırıq. 

Müxtəlif dillərin terminoloji sisteminin təhlili göstərir ki, bütün terminoloji 
sahələrdə ümumişlək sözlərin terminləşməsi ilə bağlı yaranmış çoxlu sayda termi-
noloji vahidlər mövcuddur. Bu proses dilin ayrı-ayrı sahə terminologiyalarının zən-
ginləşmə mənbələrindən biri kimi özünü göstərən dil hadisəsidir. Bu proses dilçilik-
də reterminləşmə və determinləşlə adlanır.    

İstər söz, istərsə də termin bir-biri ilə əlaqədə və qarşılıqlı təsirdə olur. Sözlər 
həm dilçilik, həm də tarixi baxımdan determinalizasiya olunur. Yəni, söz terminə 
çevrilir və yaxud əksinə termin də sözə çevrilə bilir. Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyat-
da terminləşmənin aşağıdakı növləri göstərilir. 

a.Transterminləşmə 
b.Reterminləşmə 
c.Determinləşmə 
Transterminləşmə: semantik konversiyanın terminoloji konversiyaya çevril-

məsi kimi özünü göstərən terminləşmə zamanı bir sahənin hazır terminini öz se-
mantikasını tam və ya qismən qorumaqla digər sahəyə keçir və bu zaman sahələra-
rası omonimləşmə baş verir. Bölmə, koman, daş atan və s. bu kimi terminlər keçid 
zonasının vasitəsilə hərbi məzmun kəsb etməsinə baxmayaraq riyaziyyata, musiqi-
yə, inşaata və digər sahələrə keçir. Eləcə də kompozisiya termini həm  ədəbiyyatşü-
naslıqla, həm də rəssamlıqda işlənir. Plastik termini həm təsviri incəsənətdə, həm də 
tibdə işlənir. (9,22) 

“Balta” termini öz ilkin mənasını saxlamaqla, yəni, “kəsmək”, “doğramaq” mə-
nasını qorumaqla neftçıxarma sənayesində işlənir. Məlum məsələdir ki, quyu qazmaq 
üçün istifadə olunan balta öz funksiyasına görə bildiyimizdirsə, formasına görə ta-
mam başqa şeydir. “Qundaq” termininin  tüfəngin taxta hissəsini bildirməsi və onun 
qucaqda və qoltuqda tutulması ilə bağlı mənası bələnmiş çağaya da aid edilir. Fik-
rimizcə, bu söz əslində “qoltuqdakı” sifətindən törəmiş isimdən başqa bir şey deyil. 
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Reterminləşmə: bu proses, adətən, sahələrarası və dil xarici termin “gəzişmə-
si” kimi özünü göstərir. Lakin, bu nə semantik konversiya, nə də termin konversiya-
sı deyil. Burada müəyyən dil vahidi uzunmüddətli “əzişmədən” sonra yenidən dilə 
qayıdır və özü ilə yeni məna keyfiyyəti gətirir. Lakin bu zaman termin öz əvvəlki 
mənasını tam şəkildə itirir. Sadəcə olaraq, bu termin digər sahələrdə və yaxud da 
başqa bir dildə yeni  və əlavə məna əldə edir. Bu prosesə məruz qalan termin “qayı-
dış termin” də adlandırılır. Bir sözlə, köhnəlmiş termin yenidən doğulur.  Retermin-
ləşmə dildə çox nadir hallarda baş verir. Azərbaycan dilində işlənən kəski, əriş, hə-
və, tişə, eləcə də sursat termini buna misal ola bilər. (9,23)   

Sursat termini. Fars dilindən keçən bu termin həmin keçidə qədər “sur-sat” şə-
klində olub, qoşunun arxasınca gedərək müəyyən şeylərin alveri ilə məşğul olmaq 
prosesini bildirmişdir. Fars dilində “sursat” şəklinə düşərək terminləşmiş və Azər-
baycan türk dilində qayıtmışdır. Atəş termini də həmin yolu keçmişdir. “Od-əş” 
əsasında yaranan bu söz  fars dilində “atəş” kimi formalaşaraq Azərbaycan  türk 
dilinə qayıtmışdır (11,321).   

Determinləşmə: transterminləşmənin bu növü sahə termininin praqmatik ma-
hiyyət kəsb edərək dilin ümumi lüğət fonduna keçməsi prosesidir. Sahə leksikasın-
dan ümumi lüğət fonduna keçən  termin digər sahələrə yeni, geniş, lakonik əvvəlki 
paradiqmasını saxlayaraq nüfuz edir. 

M.İsmayılova göstərir ki, determinləşmə terminləşmənin əksi olan prosesdir. 
Bu proses nəticəsində termin özünün terminoloji mənasını dəyişərək ümumişlək söz 
kimi də istifadə olunur. Determinləşməyə terminşünaslıqda birtərəfli münasibət 
özünü göstərir. Tədqiqatçıların böyük bir qismi belə hesab edir ki, terminoloji anla-
yışı ifadə edən termin başqa mənada ümumişlək söz kimi işlənirsə, yalnız onda de-
terminləşmə hadisəsi baş verir (  4 ,46).  

Ox termini Azərbaycan türk dilinin leksik fonduna hərbi terminoloji sistemin 
vahidi kimi keçmiş, sonradan isə digər sahələrə öz məzmununu qoruyaraq yeni 
vahidlər yaratmaq məqsədi ilə nüfuz etmişdir. “Təkər oxu”, “oxvarı”, “ox işarəsi”, 
“oxuyarpaq”, “oxotu” və digər dil vahidləri hansı sahədə olur olsun, onun mənşəyi-
ni və hərbi məzmununu xatırladır. (9,23)  

Qeyd edək ki, dildə adi sözlər termin əlaməti qazandıqdan sonra terminləşdiyi 
kimi, terminlər də ümumişlək xarakter aldıqdan sonra adiləşir, yəni determinləşir.  

N.Məmmədli qeyd edir ki, internasional terminlər determinləşərək, yaxud 
üslubi çərçivəsini dəyişərək dilimizin semantik strukturunu zənginləşdirir. O yazır: 
“xüsusi tətbiq olunma sahəsindən ayrıla bilən internasional terminlər semantik 
dəyişməyə məruz qalır. Bu terminlər milli terminlərlə müqayisədə dilimizin leksik-
üslubi sisteminə çox çətinliklə uyğunlaşır. Ələlxüsus publisistik üslubda internasio-
nal terminlər terminoloji mənalarından uzaqlaşır. Vulkan geologiya termini kimi “ 
dağ kraterinin zirvəsində püskürən qaynar qaz, lava” mənasını bildirir. Publisistik 
üslubda isə “daim təhlükə içində yaşamaq, daim istirab çəkmək” kimi məcazi məna-
da işlənir. 

Korifey yunan mənşəli termindir, qədim yunan teatrında “xor rəhbərinə” 
deyilmişdir. Müasir Azərbaycan dilində bu söz yalnız məcazi mənasında işlənir: 
“elm, incəsənət və s. sahəsində ən görkəmli xadim ”(8 ,96).  

Ümumiyyətlə, işlənmə imkanına görə terminoloji leksika təkcə termin kimi  
istifadə olunan ümumişlək sözlərə bölünmür, həm də termin kimi işlənən vahidlərə 
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bölünür. Yalnız termin kimi işlənən sözlərin istifadəsi müəyyən elm və ya sənətlə 
bağlı olub, müəyyən anlayış çərçivəsində işlənir və konkret anlayışı ifadə edir. 

Dilin özündə yaranmış və başqa dillərdən alınmış bir çox neologizmlər (bun-
ların çoxu termin olur) adiləşməyə doğru getdiyi kimi, terminlər də adiləşir. Elmin, 
sosial həyatın bütün sahələrində əvvəllər termin kimi işlənən dil vahidləri sonradan 
ümumişlək leksikaya keçə bilir. 

Məsələn, 
İqtisadiyyatda: dəyər, pay, sələm, faiz və s. 
Pedaqogikada: təhsil, təlim, tərbiyə, dərs və s. 
Tibdə: çiban, dərman, dalaq, təzyiq, qan və s. 
İdmanda: finiş, start, turnir, rinq, raund və s. 
Hərbi sahədə; top, tank, atəş, alay, əsgər və s. 
Bu proses tikinti, kulinariya, musiqi, incəsənət, ədəbiyyat və digər elm sahə-

lərinin hamısında gedir. Terminlər sərbəst birləşmələr daxilində, nitq prosesində öz 
müstəqilliyini saxlayır. Başqa sözlə desək, dar ixtisas sahiblərinin nitqindəki ter-
minlər sərbəst birləşmələr tərkibində işləndikdə öz əvvəlki terminlik xüsusiyyətini 
hifz edə bilir. Amma terminlər əsasında sabit birləşmələr də yaranır ki, bu çox vaxt 
terminin terminsizləşməsi nəticəsində baş verir. Terminlər əsasında sabit birləşmə-
lərin yaranmasına Azərbaycan dilçiliyində, demək olar ki, toxunulmamışdır. Dilin 
leksik sistemində terminlərin yerindən, rolundan bəhs edərək, onların əsasında yeni 
bir semantik sahənin yarandığını mütləq qeyd etmək lazımdır. Terminin işarə etdiyi 
anlayış ətrafında elə bir semantik sahə yaranır ki, onda yeni mənalar yarana bilir. 
Məsələn, təslim olmaq, silahı yerə qoymaq, pay-pay olmaq payını vermək ( 7 ,68). 

Elmi-texniki terminologiya dəqiq və kəskin sistemliliyi ilə fərqləndiyi halda, 
ictimai-siyasi terminlər yayılma sərhədinə görə diqqəti cəlb edir. Bu ondan irəli 
gəlir ki, elmi-texniki terminlər mütəxəssislər arasında elmi ünsiyyət vasitəsidir, icti-
mai-siyasi terminlər isə həm mütəxəssislər, həm də geniş xalq kütlələri tərəfindən 
işlənir. Çünki cəmiyyətdə gedən dəyişikliklər xalqın bütün zümrələrini əhatə edir. 
Hazırda “kommersiya”, “dollar”, “makler”, “tender”, “büdcə”, “gömrük”, “biznes” 
kimi terminlər cəmiyyətin hər bir üzvü tərəfindən başa düşülür. Deməli, elmi-texni-
ki terminləri mənimsəmək hər bir fərdin subyektiv işidir. İctimai-siyasi terminlər-
dən isə siyasi partiyaların liderləri, nümayəndələri öz fikirlərini, platformalarını 
xalqa çatdırmaq üçün daha çox istifadə edirlər. Ona görə də elmi-texniki terminlər-
dən fərqli olaraq ictimai-siyasi terminlər getdikcə ümumişlək leksikaya daha tez ke-
çir. İctimai-siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər öz əksini dildə də tapır. Son dövr-
lərdə ictimai-siyasi həyatla bağlı “lobbi”, “tender”, “menecer”, “menecment”, 
“parlament”, “departament”, “birja”, “konpensasiya”, “kommersiya”, “media”, 
“diaspor”, “sammit” və s. kimi terminlər hal-hazırda dildə geniş şəkildə işlənir. El-
mi-texniki tərəqqi ilə bağlı yeni terminlərin yaranmasında ana dilinin həlledici rolu 
nəzərə alınmalıdır. Dilin daxili imkanları hesabına yaranmış “icarə haqqı”,      
“sahibkar”, “orta biznes”, “kiçik biznes”, “azad sahibkar”, “iqtisadiyyatın tənzim-
lənməsi ”,“tənzimlənən qiymət”, “sərbəst qiymət”, “icarə”, “icarədar”, “büdcə”, 
“bazar” kimi terminlər dildə çox asanlıqla işlənən sözlər sırasına daxil olur. 

Yüksək elmi-texniki tərəqqi prosesində informatikanın proqramlaşdırma sis-
temləri və dilləri, tətbiqi proqramlar, elektron hesablama maşınları yaranır və buna 
uyğun olaraq terminoloji sistem formalaşır. Bu proses kompüter və korporativ 
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şəbəkələrinin xüsusən də qlobal informasiya  şəbəkəsinin ─ internetin yaranması ilə 
nəticələndi. Bütün bunlar həmin sahədə işlənən terminlərin sayının sürətlə artması-
na səbəb olur. 

Cəmiyyətdə baş verən dəyişmələr, yeniləşmələrlə bağlı olaraq həyatımıza da-
xil olan yeni anlayışları yalnız dilin daxili imkanlarından istifadə etməklə adlandır-
maq qeyri-mümkündür.  

Terminoloji vahidin ümumişlək vahidlərə çevrilməsində kütləvi kommunika-
siya vasitələrinin çox mühüm rolu vardır. Terminlərin kütləvi kommunikasiya vasi-
tələri kimi qəzet-mətbuat, radio, televiziya dilində işlədilmə intensivliyi onların küt-
ləviləşməsini təmin edən başlıca vasitələrdəndir. Eyni zamanda terminlərin 
ümumişlək, vahidlərə keçməsində dərsliklərin, monoqrafiyalar və elmi əsərlərin də 
böyük rolu var. Təbii ki, qeyd edilən mənbələrdə terminlərin işlədilməsi müəyyən 
zərurətdən doğur.  Terminoloji vahidlərin dar spesifik mənası tədricən dərsliklərin, 
mətbuatın və digər kommunikasiya vasitələrinin təsiri ilə cəmiyyətin bütün fəaliy-
yət sahələrinə yaxınlaşır. Həqiqətən də, dərsliklər, monoqrafiyalar və mətbuatdakı 
terminlərlə onların hətta aid olmadıqları sahələr arasında bağlılıq yaradır. Bunun nə-
ticəsində terminoloji vahidlər məna etibarilə kütləviləşir və ümumişlək leksika sta-
tusu qazanır. 

Terminlərin kütləviləşərək ümumişlək sözlər sırasına keçməsində qəzet-mət-
buat dili xüsusi ilə mühüm yer tutur. 

Mətbuat dili elm və texnikanın son nailiyyətləri ilə əlaqədar yaranmış elmi 
xarakterli vahidləri tezliklə dar semantik sahədən çıxarıb ümumişlək anlayışlı 
vahidlər sırasına daxil edir. Mətbuat dilinə məxsus belə bir əməliyyat, hər şeydən 
əvvəl terminlərin işlənmə intensivliyi ilə əlaqədardır. İşlənmə intensivliyi əsasında 
mətbuat dilində ümumişlək səciyyə qazanmış aşağıdakı vahidləri misal göstərmək 
olar: robot, strategiya, eksperiment, reqlament, miniatür, variant, praktika, qreyder. 

Determinləşmənin geniş yayılmasında kütləvi informasiya vasitələrinin və 
mətbuatin rolu haqqında xeyli məqalələr və elmi işlər yazılmışdır. 
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Ибрагимова Ханымбаджы  
Превращение терминов в используемые слова 

Резюме 
 

В научной литературе существует 3 типа терминации: транстерминация, 
ретерминация, детерминация. 

В статье рассматриваются возможности условия детерминации. В соот-
ветствии с прагматической природы области процесса передачи с точки зре-
ния языка и  общего словарного фонда. Этот процесс является противополож-
ным процесса терминации. 

С помошью  исследований стало известно, что если научно-техническая 
терминология отличаются ясной и резкой границей системности, то  поли-
тические термины различаются условиями распределения. 

 
Ibragimova Xanımbacı  

The transformation of the terms used in speech 
Summary 

 
In the scientific literature, there are 3 types of termination : transterminatsiya, 

reterminatsiya , determination . 
The article discusses the possibility of determination conditions . According 

to the pragmatic nature of the transfer process from the point of view of language 
and a common word stock . This process is the opposite process of termination . 

With the aid of research , it became known that if the scientific and technical 
terminology differ clear and sharp boundary systemic , political conditions differ in 
terms of distribution. 
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TÜRK DİLLƏRİNDƏ  ŞƏKİLÇİ QOVUŞMALARI  MƏSƏLƏSİ 

 
Açar sözlər: Şəkilçi, qovuşma, morfosemantika, sıralanma, məna mərkəzi, zəif 
qovuşma, güclü qovuşma. 
Ключевые слова:  суффикс, слияние, морфосемантика, распорядок морфем, 
центр значения, слабое слияние, сильное слияние. 
Key words: influence of affixes, principle sources of affixes, types of affixes, for-
mation of the general semantic influence 

  
Şəkilçilərin meydana gəlməsi və inkişaf problemi XIX əsr Alman dilçiliyində 

«normal» dillərin öyrənilməsi aspektində  özünün elmi izahını tapmış, gənc qram-
matiklər tərəfindən isə morfogenezis adı altında tədqiqata cəlb olunmuş və başqa 
dilçilik məktəblərinə də bunların  təsiri olmuşdur.Bu xüsusda çox samballı tədqiqat 
əsərləri vardır. (10, 295);(9;13);(2;73); və s. 

Şəkilçi qovuşmaları və söz kökü ilə bağlı tədqiqatlara  Sepir təlimi  ciddi təsir 
etmiş və türkologiyada şəkilçi qovuşmaları ilə bağlı problemlər onun müəyyənləş-
dirdiyi iki faktor [(birləşən /fuziyalaşan/ və birgəyerləşən”- sonuncunu aqlytina-
tiv texnika adlandırır)] əsasında  araşdırılmışdır. (11, 102). 

Bu sahə ilə bağlı əsaslı tədqiqat işlərindən biri kimi A.N.Kononovun «Türk 
dillərində fuziya haqqında» adlı məqaləsini qeyd etmək olar  (5, 117). O, türk dillə-
rində şəkilçilərin meydana gəlməsi məsələsindən danışarkən Sepirin müəyyənləş-
dirdiyi fuziya  prinsiplərinə müraciət edir. 

A.  Türk dillərində şəkilçi qovuşmaları aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 
1. İki sözdüzəldici şəkilçinin qovuşması məna sintezinə əsaslanır. Bunlarda 

məna sintezi əsasında vahid məna mərkəzi yaranır; onlar  sözlərə vahid bir formant 
kimi əlavə edilir. Həmin formantın vahidliyi ondadır ki, şəkilçilər birləşib bir məna 
atmosferi yaratmışdır; məna atmosferi vahid morfosemantik mərkəzin yaranması ilə 
bağlıdır və əvvəldə mövcud olmuş struktur əsasında formalaşır. 

2.Bəzi fonetik hadisələr şəkilçi qovuşmaları üçün stimul ola bilər. 
3.Qovuşma üçün mühüm faktorlardan biri də istisna hallarda sözdəyişdirici 

şəkilçidən sonra yerləşən  sözdüzəldici şəkilçinin təsir dairəsi məsələsidir. Məs.-
dakı4  

4.Qovuşuq şəkilçilərin törəməsinin mühüm stimullarından biri tərəflərdən bir-
inin dildən çıxmasıdır.  

5.Dilimizdə qovuşma faktorunu  şərtləndirən amillərdən biri də kateqorial mə-
nanın meydana gəlməsidir.  

6. Dilimizdə bir qrup şəkilçilər vardır ki, onlar tarixən mürəkkəbləşmə mər-
hələsindən keçərək yenidən sadələşmiş, sonradan başqa şəkilçi ilə qovuşmuşdur. 
Məs.: -madan2 və ya -dıqca4.  
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7.Dildə  qovuşan formantlar tam, sabit və natamam-qeyri - sabit qovuşmalar 
şəklində mövcuddur. Sabit qovuşmalar yerindən asılı olmayaraq, həmişə sabit tər-
kibdə fəaliyyətdə olan qovuşmalardır.  

8.Qeyri - sabit birləşmələr müəyyən qədər formal olaraq tərkib hissələrinə 
ayrıla bilir. 

Göstərdiyimiz bu bölgü   ( 7;8 ) dil vahidlərinin inkişafının müəyyən mərhələ-
lərində dayanmaları ilə izah olunur. Çünki qovuşma prosesi özü daim inkişafdadır. 
Dilin sadədən mürəkkəbə və mürəkkəbdən sadəyə doğru inkişafının əlamətlərini 
özündə əks etdirir. Onların qovuşma mənaları tam formalaşmamışdır. Buraya -çı, -
lıq komponentləri əsasında  formalaşan şəkilçini daxil etmək olar; (-inə şəkilçisini 
də bura əlavə etmək olar).  

9.   İki və ya bir neçə şəkilçinin bir-birinə yanaşaraq struktur bütövlük (qovuş-
ma) yaratması, dilin morfoloji qaydaları çərçivəsində şəkilçi sıralanmaları ardıcıllı-
ğına  müvafiq olaraq baş verir (yəni yerdəyişmə olmadan).  

B.Şəkilçilərin adi sıralanması ilə qovuşması arasındakı aşağıdakı fərqlər vardır: 
1. Sıralanan şəkilçilərin  hüdudu aydındır; hər biri müstəqil şəkildə mövcuddur, 

müvafiq şəkilçilərlə əsas morfemə nəzərən birləşir. Qovuşuq şəkilçilərin  isə ümumi 
mənası olur və əsas morfemə ayrı-ayrılıqda deyil, bütöv şəkildə əlavə olunur. 

2. Sıralanan şəkilçilərin hər birinin öz məna mərkəzi var.  Mürəkkəb şəkilçi-
lərdə isə tərkibin bütövlükdə bir mənası var və mürəkkəb səciyyə daşıyır (mürək-
kəblik  şərti anlayışdır, mürəkkəb şəkilçilərdə mənalar sintezi nəzərdə tutulur).  

3. Sıralanan şəkilçilər bir-biri ilə müstəqillik əsasında əlaqələnir, mürəkkəb 
şəkilçilər isə bir-birindən bir məna dairəsində asılıdır; bir-birini tamamlayır.   

4. Sıralanan şəkilçilər müəyyən qədər sərbəstliyə malikdir; əsasa formant əla-
vəsindən asılı olaraq sıralanır, mürəkkəb şəkilçilər isə bu sərbəstliyə yalnız mövcud 
mürəkkəb  quruluş daxilində malikdir. Onlar tərkib hissələrinə parçalanmır. 

C.   Şəkilçilərdə    məna sintezinin yaranması üçün  aşağıdakı şərtlər olmalıdır: 
a) Məna sintezi üçün məna yaxınlığı vacibdir. Eyni zamanda  yaxın mənalar 

bir-birinə nüfuz etməlidir.  
b) Bir neçə yaxın mənalar müəyyən hədd çərçivəsində məna sintezinə məruz 

qalmalıdır.. 
c) Məna sintezi yeni məna müəyyənləşdirməlidir; 
4.Qovuşuq  şəkilçinin yeni təyinatı, yeni anlamda dərki olmalıdır. 
Deməli, məna sintezindən kənarda heç bir şəkilçi qovuşması ola bilməz. 
Ç.Qovuşuq şəkilçilər aşağıdakı əlamətlərə malikdir: 
1. Vahid strukturla səciyyələnir. 
2. Müvafiq sintez mənaya malik olur. 
3. Bəzən kateqoriyaların inkişafı və formalaşması prosesinin izlərini özlərində 

saxlaya bilirlər.  
4. İki bəzən də daha çox tərkibdən ibarət ola bilər. 
5. Mövcud mənanı gücləndirməyə və ya intlisivlik səviyyəsini artırmağa 

xidmət edir. 
6. Konversion təsirlərlə formalaşa bilərlər. 
7. Konversion təsirlərlə onlar morfoloji təyinatını dəyişə bilər . 
8. Funksional diferensiallaşmaya  məruz qala bilər. 
9. Dilin inkişafı prosesində  müxtəlif fonetik dəyişikliklərə məruz qalar bilər. 
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Onlarda struktur sadələşmə dilin ümumi inkişaf qanunlarına uyğun olaraq  baş verir. 
10. Onlar dilin yeni qrammatik vahidləri hesab olunurlar. 
11. Yeni qrammatik vahidlərin formalaşma yollarını əks etdirirlər. 
D.Qovuşmuş şəkilçilər birikmə səviyyəsinə görə iki cür olur: 
1. Sabit qovuşma. 
2. Zəif qovuşma. 
1. Sabit qovuşmalar tərkib hissələrinə  parçalanmır. Onları yalnız diaxron təd-

qiqat nəticəsində müəyyənləşdirmək olur 
2. Zəif qovuşmalar formal olaraq tərkib hissələrinə parçalana bilər, müasir dil 

baxımından  onun tərkib hissələri məlumdur. Şəkilçilərin morfosemntikasından asılı 
olaraq onları aşağıdakı cür təsnif etmək olar: 

I.Sözdəyişdirici  şəkilçilərin qovuşması 
Qovuşma prosesinə daxil olan hər bir şəkilçinin ümumi əlamətləri ilə bərabər, 

onların fərdi xüsusiyyətləri də vardır. Fərq daha çox şəkilçilərin morfosemantikası 
və dildəki mövqeyi ilə bağlıdır. Sözdəyişdirici  şəkilçilərin qovuşması ilə bağlı üç 
məsələni nəzərdən keçirməyi lazım bilirik: 

1. Bir qrup sözdəyişdirici şəkilçilər var ki, bu strukturda ilk dəfədir ki, 
qovuşma prosesini keçirir. Məs.: -ın-ız; -ım-ız;   

2. Bəziləri isə bir prosesi başa vurmuş ikinci dəfə strukturca mürəkkəbləşmə  - 
birikmə prosesinə məruz qalmışdır. Bunu xatırlamaq üçün feli bağlama şəkilçilərin-
dən bəzilərini yada salmaq kifayətdir; -madan2; a) - ma2 inkarlıq formantı; b) - dan;  

3. Bir qrup şəkilçilər konversiyanın nəticəsi kimi qovuşur və morfoloji 
təyinatını dəyişir (-inə; tərsinə; düzünə; uzununa) və kateqorial şəkilçilərlə  oppozi-
siyada dayanır. 

II. Sözdüzəldici şəkilçilərin qovuşması 
1. -cıl: İsimlərdən sifətdüzəldən şəkilçidir.a) -çı4 isimdüzəldən;b) -l sifət 

düzəldən formant–şəkilçi; məs.: zarafatcıl: yuxucul: qabaqcıl:[K.D.Q. dastanlarında 
geniş işlənib.(ərcil, uykucul və s.)] 

2. –ıcı: Fe”llərdən sifət düzəldir;a) –ı; uγ /ig (feli ad)b) -cı/cı;  
3. -cığaz4: Kiçiltmə və əzizləmə mənalı isimlər yaradır. İki hissədən ibarətdir:

   a) -cıq   b) –az; 
4. -anaq2: fellərdən isim yaradır; biç+ənək; döy+ənək; yığanaq/yığınaq 

(yığnaq);İki tərkib hissədən ibarətdir:a) -an2 -fel sifət  şəkilçisi;b) -aq - substantiv və 
ya atributiv isimlər yaradır Tam qovuşmuş şəkilçidir, 

5. -mac2; fellərdən  isim yaradır:a)-ma2 -feli ad şəkilçisi;  b) -c/ca2 isimdüzəl-
dən şəkilçi; Doğramac; bulamac; dürməc; tutma (bulamac: tutmac sözlərində - c 
düşmüş “bulama” tutma  kimi işlənməyə başlanmışdır); Dilimizdə bilməcə, tapmaca 
sözləri də işlənir ki, -c/-ca morfemlərinin tam variantı sıralanma keyfiyyətində işti-
rak edir. 

6. -ırğa. Başqa türk dillərindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində az rast gəli-
nir, bəzən də asemantik köklərdə yaşayır: düyürgə/dürgə: qasırğa;İki tərkib hissədən 
ibarətdir: a)-ir; feldüzəldən şəkilçi. b)-ğa; isimdüzəldən şəkilçi.  

7. – ıltı: fellərdən və təqlidi sözlərdən isim yaradır: vıyıltı; xırıltı; qurultu; 
sızıltı; 

a) -ıl;  b) -tı isim yaradır;Dilimizdə sıralanma variantı yoxdur, yalnız qovuşuq  
şəkilçi kimi mövcuddur. 
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8. çılıq; qəribçilik; sözçülük; bağçılıq: İki tərkibdən ibarətdir: -çı [isim-
düzdən]; -lıq [isimdüzəldən]; Müasir ədəbi dilimizdə sıralanma variantı daha 
aktivdir: yazıçılıq; əkinçilik;  baramaçılıq və s.  

III. Sözdüzəldici şəkilçilərlə sözdəyişdiricilərin qovuşması 
Sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilərin qovuşması əvvəldə dediyimiz kimi, 

sözdüzəldiciliyin üstünlüyü ilə getsə də, sözdəyişdirici şəkilçinin morfosemantikası 
yeni strukturda formalaşan məzmuna güclü təsirgöstərir.  

IY.Funksional şəkilçilərin qovuşması 
1. -dıqda2: Feli bağlama şəkilçisi. Müasir Azərbaycan dilində geniş işlənmə 

dairəsinə malikdir. Bu morfem iki tərkib hissədən ibarətdir (-dıq4; -da2). 
a).-dıq Tarixən türk dilləri üçün fəal işlənmə qabiliyyətinə malik olmaqla 

müxtəlif funksiyalarda çıxış etmişdir. Müasir Azərbaycan dilində mənsubiyyət şə-
kilçiləri və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bəzi hal şəkilçiləri ilə birləşərək morfoloji 
bütövlük yaratmaqla işlənir; yəni müstəqil şəkildə işlənmir. Həmin şəkilçinin qo-
vuşmasına təsir edən amillərdən biri onun dilin müasir səviyyəsində sərbəst işlənə 
bilməməsidir. Digər tərəfdən də, tarixən geniş işlənmə dairəsinə malik olması səbə-
bindən  epizodik şəkildə müxtəlif funksiyalar dairəsində funksional qalıqların müşa-
hidə olunmasıdar. 

Əsasən, üç momenti qeyd etmək olar: 1 -dıqda4 ; 2 -dıqca4; 3. dıq+məns. 
şəkilçisi. Deməli, iki momentdə feli bağlama, bir momentdə feli sifət formantı kimi 
çıxış edir. Bu formantlarda diqqəti cəlb edən nədir? 

1. Funksional şəkilçinin morfosemantik aktivliyinin qabarıq nəzərə çarpması; 
2. Tərəflərin fonetik variantlılığını qoruyub saxlaması; 
3. Tərəflərin formal dəyişikliyə uğramaması; 
4. Tərəflərin mövcud kateqoriya daxilində aktivliyə malik olması; 
2. -ınca4: -ca2 şəkilçisi tarixən feli bağlama formantı kimi mövcud olmuş -ın 

şəkilçisi ilə birləşərək -ınca4 morfemini yaratmışdır. 
3. -arkən2: M.Hüseynzadə yazır ki, bu şəkilçi qeyri- qəti gələcək, indiki və 

nəqli keçmiş şəkilçiləri ilə ikən köməkçi felinin -kan -kən ünüsrlərindən əmələ gəl-
mişdir -Arkən/ -ərkən, -irkən, -mışkən şəkilçilərini fel köklərinə əlavə etdikdə za-
man və hal - vəziyyət məzmunu ifadə edən feli bağlamalar əmələ gəlir (6, 252), -
kən başqa formantlardan fərqli olaraq ,fel kökünə deyil, zaman şəkilçilərindən   son-
ra artırılır. 

Y. Sinonim  məzmunlu şəkilçilərin qovuşması 
Müxtəlif məna çalarlı və ya funksiyaca sinonim şəkilçilər bir məna ətrafında 

birləşə bilər. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bunun üçün müəyyən morfoloji şərait 
lazımdır. Sinonim xarakterli şəkilçilərin qovuşması mövcud mənaya intensivlik 
verir, onun morfoloji funksiyasını dəyişdirmir. Məs.: --ımtıraq; -ımsov; -ımtıraq üç 
tərkib hissədən ibarətdir:a) -ım4; köküm-yaşıl, mavitəhər (5, 118), b) -tı; kızıltım – 
qırmızıtəhər (1, 30),c) -raq3; gödəkrək.  

Bu tipli şəkilçilərin tərkib hissələrini müəyyənləşdirmək üçün ayrıca götürül-
müş bir dilin faktları bəzən bəs etmir, digər türk dillərinə də müraciət etmək lazım 
gəlir. Haqqında danışdığımız -ım; -tı; -raq; -sov və bu kimi digər şəkilçilər müasir 
türk dillərində morfosemantik cəhətdən bəzi fərqləndirici əlamətləri ilə fərqlənirlər. 
Bu da daha çox həmin formantların pratürkdə zəngin mənaya malik olmaları ilə 
izah oluna bilər: məs.: 
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1. qızartı; ağartı;  parıltı; -tı şəkilçisinin  mənasında azlıq çaları var. 
2. ağlamsı(maq); dadıxsı (maq); dolumsu(maq); gülümsü(mək);  
-m+sı: -sı şəkilçiləri funksiyaca -tı şəkilçisinin adekvatıdır. 
Güman etmək olar ki, türk dillərinin qədim dövrlərində əlamət və hərəkətin 

müəyyən ölçülərdə intensivləşdirilməsi və ya azaldılması eyni formantlarla reallaş-
dırılmış və sonradan funksional diferensiallaşmaya məruz qalmışdır. Görünür, hə-
min formantların təkcə əlamətlərlə bağlanmasına səbəb sifətin aydın leksik mənası 
və onlarda müvafiq mənaların leksik yolla ifadəsinin meydana çıxmasıdır. 

E.Funksiyaca müxtəlif olan şəkilçilərin qovuşması yeni məna mərkəzinin 
yaranması, həmin mürəkkəb struktur tərəflərinin məna sintezi ilə səciyyələnir: 

1. -ma+dan (-ma2- inkarlıq kateqoriyası; +dan) feli bağlama düzəldir. 
2. -inə (-i-mənsubiyyət şəkilçisi -(n) ə+ yönlük hal) zərf düzəldir. 
3. -laş2 ( -la2 - fel düzəldən şəkilçi +ş növ şəkilçisi) başqa nitq hissələrindən 

feldüzəldən şəkilçi. 
4. -dıqda3 (-dıq -feli bağlama +da2 yerlik hal şəkilçisi) feli bağlama yaradır. 
Sinonim xarakterli şəkilçilərin qovuşması tipoloji  səviyyədə də özünü 

göstərir. Fin-uqor dillərində türk dillərində olduğu kimi, sifətin müqayisə dərəcəsini 
yaratmaqdan ötrü bir necə formantın qovuşması baş verir. Məs.:  -impa/-impa, -im-
ba/-imba variantlı formantlar iki vahiddən əmələ gəlib; -i və -mp: bunlardan -mp<-
mp mürəkkəb suffiksi əsasdır, müqayisə dərəcəsi yaradan suffiks kimi də istifadə 
olunur (8, 152). 

Yaxud: türk dillərində cəmlik -lar2 şəkilçisinin: fin-uqor dillərində adekvat -
yan kollektiv cəmlik bildirən şəkilçi [ya + p] iki sinonim mənalı formantın qovuş-
masından yaranıb və “kollektiv qohumluqların determinativi.” (8, 152) morfose-
mantikasına malikdir. 

-cığaz şəkilçisi -cıq/-cıq və -az/as tərkiblərindən ibarətdir. Müq. qulaqcıq, 
gözcük: -az/-as Azərbaycan dilində müstəqil olaraq  işlənmir.  F.Q.İsxakov və 
A.A.Palmbax qeyd edir ki, xakas və tuvin dillərində -aş, eş; as/-es şəkilçiləri kiçilt-
mə məzmununda müstəqil olaraq işlənir (4, 143). 

Oğuz qrupu türk dillərində mürəkkəb  strukturlu şəkilçilər aşağıdakı cür qrup-
laşddırıla bilər:  

I. Bir hecalı:1. -dan2 (bab); -laş2 (bab); -lan2 (bab);   -lar2 (bab); -inə (aba) və s.
 II. İki hecalı:-dıqda4 (babba); dıqca4 -anda2 (abba);-arkən (abbab) ; -madan2 
(babab);- sınız2 (babab)-ımtıl (ababa); -ımsov (abbab); -ımız (abab);-dakı (baba); -ıcı 
(aba) və s. 

III. Üç hecalı:-ımtıraq (abbabab);-ıbanı (ababa);-casına (bababa) 
IV. Dörd hecalı;-ıbanları (ababbaba). 
 

Ədəbiyyat  
 

1. Баскаков Н.А. Диалект черневых татар (Туба-Кижи). – М., Наука, 1966, 
173 с.  

2. Бетлингк О. Н.  О языке якутов. – Новосибирск, Наука, 1989,  646 с. 
Грамматика современного Якутского языка. -М., 1982,  

3. Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. Грамматика тувинского языка. -М.,1961,    
472 с.  



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 177

4. Кононов А.Н. О фузии в тюркских языках. Структура и история тюркских 
языков. -М., Наука, 1971  

5. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili, Bakı, Maarif, 1973, 358 s.  
6. Мусаев К.М. Грамматика караимского языка, -М., Наука, 1964, 344 с.  
7. Майтинская К.Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских 

языков. -М., 1979, 263 с.  
8. Махмудова А.З. Типологическая реконструкция проязыкового состояния 

(на материале индоевропейских и тюркских языков). –М., 1955, 235 с.  
9. Пауль Г. Принципы истории языка. –М., 1960, 500 с.  
10. Сепир. Язык, М.-Л., 1934, 243 с. 
11. Современный казахский язык. –Алма-Ата: ФАН, 1962, 452 с. 208.  
     A — sait ;b---samit.                              

 
Шабан Гуейнов 

Проблема слияния аффиксов в тюркских языках 
Резюме 

 
В статье рассматривается слияние аффиксов в тюркских языках; Исходя 

из важных источников, комментируются основные принципы  и виды слия-
ния. Больше внимание уделяется формированию общесемантического центра 
слитных аффиксов, в котором начинается новое назначение объединенных 
морфем. Дается сравнение аффиксов, расположенных в определенном поряд-
ке и аффиксов, которые образовались в результате слияния, анализируется 
смысловые отношения между слитным аффиксом корнем. 

    
                             Shaban  Huseynov 

The problem of influence of affixes into the turk languages 
Summary 

 
The article is considered to research the influence of affixes into the turk lan-

guages. Dealing with the principle sources of affixes and their types great attention 
is paid to the formation of the general semantic influence of affixes for the forma-
tion of united morphemes. 
 
Rəyçi:                  İkram  Qasımov 
                filologiya elmləri doktoru, professor 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN QƏRB ŞİVƏLƏRİNİN TƏDQİQ TARİXİ 
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Keywords: west, dialect, classification, investigation, dictionary; 
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Məqalədə Azərbaycan dili şivələrinin təsnifatı zamanı qərb şivələrinin möv-
qeyi və azərbaycan dilinin qərb şivələrinin tədqiqi tarixi araşdırılıb sistem şəklinə 
salınmışdır. Bu məqsədlə də azərbaycan dilinin qərb şivələri haqqında olan bir çox 
tədqiqat işləri izlənilmiş və ardıcıllıqla işıqlandırılmışdır.  

Azərbaycan dilçiliyinin ən önəmli məsələlərindən biri də şivələrimizin öyrə-
nilməsidir. Xalqımızın dilinin və tarixinin araşdırılmasında hər bir şivənin kompleks 
şəkildə tədqiq olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır.  

Azərbaycan xalqının tarixi, onun adət və ənənələri, başqa xalqlarla əlaqələrini 
göstərən bütün amillər şivələrimizdə öz əksini tapmışdır. Belə ki, şivələr qədim dil 
xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanılmasında olduqca mühafizəkardırlar. Dil tarixinin 
öyrənilməsində də şivələr canlı və etibarlı mənbə kimi çıxış edir. 

Azərbaycan türklərinin nitqində dialekt fərqlərinin olmasını ilk dəfə görkəmli 
ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli müəyyənləşdirmiş, Qarabağ və Qazax 
əhalisinin digər regionlardan fərqli şəkildə danışdıqlarını göstərmişdir. [9] 

 Fuad Köprülü də Gəncə və Qarabağ bölgələrinin spesifik dialekt xüsusiy-
yətlərini nəzərə alaraq, onları  Şimali və Cənubi Azərbaycanda Şəki ( Nuxa ), Bakı, 
Təbriz, Ərdəbil, Urmiyə və s. kimi şivələrin sırasına daxil etmişdir. Onun təsnifatı-
nın əsasında dörd dialekt qrupu dayanır ki, onların da coğrafi cəhətdən şimal, şərq, 
qərb və cənub dialektləri şəklində qruplaşması nəzərdə tutulur.[14] 

Sürəyya Talıbxanbəyli isə Azərbaycan Respublikası ərazisindəki şivələri belə 
fərqləndirmişdir: Bakı, Gəncə və Qarabağ ( Şuşa ), Şamaxı, Nuxa, Qazax, Naxçı-
van, Salyan və Lənkəran. Əvvəlki bölgülərdən fərqli olaraq müəllif Gəncə, Qarabağ 
şivələrindən əlavə, Qazax şivəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq qərb şi-
vələrinin əhatə dairəsinə aid etmişdir.[15] 

Azərbaycan dili şivələrinin təsnifatı ilə ardıcıl olaraq M.Şirəliyev məşğul ol-
muşdur. O, Azərbaycan dili şivələrini coğrafi baxımdan qruplaşdırmış və ilk təsni-
fatında onları beş qrupa ayırmışdır. O, qərb ləhcəsini “qərb qrupu dialektləri “ adı 
altında fərqləndirərək buraya - Qazax, Borçalı, ayrım şivələrini, “orta qrup dialekt-
ləri”nə isə  Kirovabad( indiki Gəncə ) və Qarabağ şivələrini daxil etmişdir. 

Sonrakı tədqiqatında M.Şirəliyev Azərbaycan dilində dörd dialekt qrupu fərq-
ləndirir. Müəllif bu təsnifatında “orta qrupu” ləğv edib, Gəncə və Qarabağ şivələrini 
qərb qrupuna daxil etmişdir. Müəllifin bu təsnifatında coğrafi cəhət əsas kimi 
götürüldüyündən qərb şivələrini tam əhatə etmir. Qərb şivələrinin spesifik xüsusiy-
yətləri daha geniş ərazilərə yayılmışdır.[11,12] 

Azərbaycan dilinin dialektlərini R.Rüstəmov dörd qrupa bölür.  R.Rüstəmo-
vun təsnifatında qərb qrupuna Qazax, ayrım, Gəncə, Qarabağ və s.şivələr aiddir. Bu 
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təsnifatda da dil xüsusiyyətləri nəzərə alınmadığından naqislik özünü göstərir.[1] 
Azərbaycan dili şivələrinin təsnifi məsələsinə A.Hüseynov da öz münasibətini bil-
dirmişdir. Müəllif ilk təsnifatında Azərbaycan dilinin iki böyük ləhcəsindən bəhs 
edərək göstərmişdir ki, birinci ləhcə Şərq və əsasən Şimal qruplarını, ikinci ləhcə 
əsasən qərb və cənub qruplarını əhatə edir. Sonralar müəllif öz fikrini inkişaf etdirə-
rək Azərbaycan dilində üç ləhcəsinin olmasını göstərir: şərq ləhcəsi, qərb ləhcəsi, 
cənub ləhcəsi. [5,6] 

Keçən yüzilliyin sonlarına qədər dialektlərin möqeyi, əsasən, coğrafi cəhətdən 
müəyyənləşdirilir, dil xüsusiyyətləri nəzərə alınmırdı. Digər tərəfdən də Azərbaycan 
dilinin etnocoğrafiyasındakı bütün şivələri əhatə etmirdi. Buna görə də dialektlərin 
yeni bölgüsünün aparılmasına zərurət yaranmışdı. E.Əzizov coğrafi prinsiplə yanaşı, 
dialektlərin qarşıyaqoyulan fərqlərini nəzərə alaraq, şivələri yenidən təsnif etmişdir. 
O, dilin dialekt bölünməsinin vahidləri kimi şivələr qrupunu və ləhcəni götürmüş, 
dilimizdə üç ləhcə fərqinin olmasını müəyyənləşdirmişdir. Onun fikrincə, qərb şivə-
ləri orta ləhcəni əmələ gətirir. 

Bu ləhcə Azərbaycanın Kür və Araz çayları arasındakı ərazisinin qərb və cə-
nub – qərb hissəsinin ( Qazax, Gəncə, Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, 
Laçın) və Gürcüstanın bəzi rayonlarının ( Borçalı, Marneuli, Bolnisi, Dmanisi ) 
şivələrini əhatə edir. Qərb ləhcəsi üç şivə qrupuna bölünür: 1) Qarabağ; 2) Qazax – 
Borçalı; 3) ayrım şivəsi ( Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər rayonlarında yayılmış-
dır).[4] 

Qərb ləhcəsinin sərhədləri respublikamızla məhdudlaşmır. Qərbi Azərbaycan 
və Gürcüstan Respublikası ərazisindəki bölgələrdə işlədilən Azərbaycan dili şivələri 
qərb şivələrinin əhatə dairəsinə daxildir. Qərbi Azərbaycan ərazisindəki Göyçə, 
Şəmşəddin, Pəmbək ( Böyük Qarakilsə, Hamamlı ), Loru ( Dağ Borçalı ) zonaların-
da yaşamış azərbaycanlıların şivələrini Azərbaycan dilinin qərb ləhcəsinin Qazax – 
Borçalı şivələrinin təsir dairəsindədir. Zəngəzur, Dərələyəz azərbaycanlılarının 
şivələrinin isə dilimizin qərb ( orta ) və cənub ləhcələri arasında keçid xarakterlidir. 
Gürcüstanın bəzi rayonlarının ( Borçalı, Marneuli, Bolnisi, Dmanisi ) şivələri də 
Azərbaycan dilinin qərb ləhcəsinə daxil edilir.[4] 

Qərb şivələri indiyə qədər müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq edilmişdir:  
1.Qərb şivələrinin monoqrafik tədqiqi; 
2. Qərb şivələrinin lüğət tərkibinin leksik-semantik tədqiqi; 
3. Qərb şivələrinin müqayisəli tədqiqi.  
Qərb şivələrinin monoqrafik tədqiqi 
Dialektlərin monoqrafik yolla öyrənilməsi onların ümumi və səciyyəvi cəhət-

lərini aşkara çıxarmağa imkan yaradır. Qərb ləhcəsinin təsir dairəsində olan şivələ-
rin əksəriyyəti bu yolla öyrənilmiş, spesifik xüsusiyyətlər və onların arealı müəy-
yənləşdirilmişdir. Tədqiqatlardan aydın olur ki, qərb ləhcəsinə xas xüsusiyyətlərin 
yayılma mərkəzi Qazax, Borçalı və Qarabağ bölgələridir. Mərkəzi bölgədən uzaq-
laşdıqca dialekt faktları zəifləyir və sərhəddə Göyçay, Zəngilan kimi keçid şivələri 
əmələ gəlmişdir. 

İ.Həsənovun “Gəncə şivəsində mənsubiyyət şəkilçisiz isimlərin hallanması” 
(1926) kitabı Azərbaycan dilinin dialektlərinə dair ilk tədqiqatlardandır. Azərbay-
can dilinin qərb şivələrinin öyrənilməsinə  bu kitabla başlanılmışdır. İ.Həsənov Qa-
zax şivəsinə dair material toplayaraq həmin şivənin fonetik xüsusiyyətlərini əks et-
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dirən  “Azərbaycan-türk dilində ləhcələr haqqında” (1935) əsər yazsa da, bu tədqiqt 
işi elmi dövriyyəyə daxil olmamışdır.[3] 

İ.Cəfərov  Moskvada “ Tovuz rayonunun şivələri” (1954) mövzusunda  tədqi-
qatının  yazılmasında əsas məqsəd Tovuz rayonu şivələrinin fonetik, leksik, morfo-
loji və sintaktik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirib aşkara çıxarmaqdır. Azərbaycan 
dilinin qərb qrupu şivələrinə aid edilən Tovuz rayonu şivələri bir çox özünəxas xü-
susiyyətləri tədqiqatda öz əksini tapmışdır. [23] 

Z.Vəliyevin “ Ermənistan SSR Basarkeçər rayonunun Azərbaycan dili şi-
vələri” (1955) mövzusunda tədqiqat işində Basarkeçər rayonunun şivələrinin özünə-
xas fonetik, morfoloji və sintaktik xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.Tədqiqat işi dörd 
fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Basarkeçər rayonununun iqtisadi və mədəni vəziy-
yəti, “Basarkeçər” sözünün məna və mənşəyi haqda olan fikirlər işıqlandırılır. İkinci 
fəsildə Basarkeçər şivələrində istifadə edilən səs variantları Azərbaycan ədəbi dilin-
də işlənən səslərlə müqayisəli şəkildə təsvir edilir.Tədqiqat işinin üçüncü fəsli 
bütünlüklə həmin şivələrin morfoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına həsr edilmiş-
dir.  Dördüncü fəsildə isə Basarkeçər şivələrinin sintaktik xüsusiyyətləri və dialekt 
leksikası müqayisəli şəkildə verilmişdir.[18] 

T.Hacıyevin “ Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi” (1962) adlı tədqiqatında 
digər qərb şivələrindən keçid xarakterli olması ilə fərqlənən Cəbrayıl şivəsinin 
spesifik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.Tədqiqatın birinci fəsli şivənin fonetik, ikinci 
qrammatik xüsusiyyətlərinə, üçüncü fəsil isə bütünlükdə leksikasının tədqiqinə həsr 
edilmişdir.[19] 

Qazax dialektinin Ə.Cəfərli tərəfindən fəlsəfə doktoru dissertasiyası səviyyə-
sində təsviri metodla tədqiqi ilə qərb ləhcəsini səciyyələndirən xüsusiyyətlər aşkara 
çıxarıldı. Eyni zamanda bu dialektdə qədim oğuz xüsusiyyətlərinin daha çox qoru-
nub saxlanması, spesifik cəhətlərin yayılma mərkəzi müəyyən olundu. Tədqiqat işi-
nin birinci fəslində dialektin fonetikası, ikinci fəsildə isə morfologiya və sintaksisi 
tədqiq edilir. Qazax dialekti özünəməxsus bir sıra morfolji xüsusiyyətləri ilə, həm 
ədəbi dildən, həm də Azərbaycan dilinin başqa dialektlərindən fərqlənməsi ilə 
xarakterizə olunur. Dissertasiya işinin üçüncü fəsli isə maraqlı, zəngin tərkibə malik 
olan və özündə qədim zamanlardan müasir dövrə qədər olan dəyişiklikləri əks etdi-
rən Qazax dialektinin leksikasına həsr edilmişdir.[24] 

Qazax və Borçalı şivələri ümumi xüsusiyyətlərinə görə bir şivələr qrupunda 
birləşir. Qərb ləhcəsinin sərhədlərini müəyyənləşdirmək baxımından dilimizin Gür-
cüstan ərazisindəki şivələrinin tədqiqinin mühüm elmi əhəmiyyəti vardır. 

V.Cankidzenin rus dilində “ Azərbaycan dilinin Qazax dialektinin Dmanisi 
şivəsi” (1965) adlı monoqrafiyasında Dmanisi şivəsinin səs sistemi, morfoloji xüsu-
siyyətləri və qısaca olaraq sintaksisi araşdırılır. Dmanisi şivəsinin leksik tərkibi, 
ərəb, rus, gürcü, yunan mənşəli sözlər, yerli leksika, ədəbi dildə işlənən və Dmanisi 
şivəsində əlavə məna kəsb edən sözlər və s.tədqiqata cəlb edilmişdir.[25] 

S.Behbudovun “Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsi”(1966) adlı  tədqiqatından 
aydın olur ki, Zəngilan şivəsi keçid xarakterli şivədir, belə ki, o özündə həm qərb, 
həm də cənub qrupuna aid olan xüsusiyyətləri əks etdirir. Müəllif 1961-63-cü illər 
arasında Zəngilan rayonunun 34 kəndindən həm müşahidə, həm də müsahibə yolu 
ilə zəngin material toplayaraq şivənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini təsviri və mü-
qayisəli-tarixi metodlarla araşdırmışdır.[16] 
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Qərb şivələri fərdi üsulla yanaşı, kollektiv üsulla da tədqiqata cəlb edilmişdir. 
Keçən yüzilliyin 50-60-cı illərində Dilçilik İnstitutu qərb bölgəsinə dialektoloji 
ekspedisiya təşkil etmişdir. M.Şirəliyev və R.Rüstəmovun redaktorluğu ilə 1967-ci 
ildə “ Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri” kitabı nəşr edilmişdir. Bu-
rada Qazax dialekti və Gürcüstan ərazisindəki Borçalı (Marneuli ) rayonundan top-
lanmış dialektoloji material əhatə edilmişdir. Qazax dialektinin əhatə dairəsinə Qa-
zax, Tovuz, Şəmkir və Ağstafa rayonlarının əraziləri aid edilir. [2] 

Ş.Kərimovun “Karvansaray (Krasnoselo) və Çənbərək (İcevan)  rayonlarında 
Azərbaycan dili şivələri”  adlı tədqiqatı 60-70-ci illərdə yazılsa da, 2004 –cü ildə 
monoqrafiya şəklində çap olunmuşdur. Tədqiqat işində Karvansaray  və Çənbərək 
rayonlarının Azərbaycan dili şivələri üç qrupa bölünərək araşdırılır: 

1) Qaraqoyunlu şivəsi ; 
2) Göyçə şivəsi ; 
3) Ayrım şivəsi.[10] 
Q.Tuşmalişvili  “Qardabani rayonu azərbaycanlılarının şivə xüsusiyyətləri” 

(1972) adlı tədqiqatında belə qənaətə gəlmişdir ki, Qardabani şivəsinin özünəməx-
sus xüsusiyyətlərinin olmasına baxmayaraq, bu şivə Qazax rayonu şivələri ilə daha 
çox ümumi xüsusiyyətlərə malikdir. Tədqiq edilən şivənin bir sıra xüsusiyyətləri isə 
onu Azərbaycan dilinin cənub şivələri ilə bağlayır.[27] 

“Azərbaycan dilinin Ağcabədi şivələri”nin (1977) İ.Quliyev tərəfindən tədqiqi 
ilə Qarabağ şivələrinin mövqeyinə aydınlıq gətirilir, bu şivələr qrupunun ümumi 
xüsusiyyətləri müəyyənləşir.Tədqiqatın birinci fəsli Ağcabədi rayonu şivələrinin səs 
sistemindən bəhs edilir. Tədqiqat işinin ikinci fəsli  Ağcabədi rayonu şivələrinin 
morfoloji, üçüncü fəsli isə sintaktik xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Dördüncü 
fəsildə isə bütövlükdə leksik xüsusiyyətlər tədqiq edilmişdir.[26] 

F.Babayev “ Ermənistan SSR Masis rayonunun Azərbaycan dili şivələri” 
(1988) adlı tədqiqatında Qərbi Azərbaycanda Zəngibasar şivəsinin səciyyəvi xüsu-
siyyətlərinə görə, qərb şivələrinə aid olması qənaətinə gəlir. Tədqiqat işinin birinci 
fəsli Zəngibasar şivələrinin fonetikasına, ikinci fəsil isə “Morfologiya” və “Sintak-
sis” hissələrinə bölünərək  bu şivələrin qrammatikasına həsr edilmişdir. Üçüncü fə-
sildə tədqiq edilən şivələrin leksikası təsvir edilmişdir. Burada ədəbi dildə olmayan 
və ya başqa mənalarda işlədilən termin xarakterli sözlər verilmişdir.[17] 

Qərb şivələrinin lüğət tərkibinin leksik-semantik tədqiqi 
Azərbaycan dili şivələrinin lüğət tərkibi qədim və zəngindir. Xalqımızın tarixi 

keçmişi, adət-ənənləri, həyat tərzi müxtəlif leksik vahidlərlə şivələrin leksikasında 
qorunub saxlanmışdır. Qərb ləhcəsinin leksikasının müqayisəli-tarixi metodla tədqi-
qi ilə qədim tayfa dili elementlərinin bu bölgədə daha çox saxlanması müəyyən 
olunmuşdur. 

M.Çobanovun tədqiqatı Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonu Azərbay-
can dili şivələrinin leksikasının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəlllif belə qənaətə 
gəlmişdir ki, Borçalı və Dmanisi rayonları arasında yerləşən Bolnisi rayonu şivələri 
həm coğrafi prinsipə əsasən, həm də ortaq xüsusiyyətlərinin çoxluğuna görə Azər-
baycan dilinin Qazax rayonu şivələri ilə birləşir.[28] 

Dialekt leksikasında sözlər müxtəlif şəkildə yayılmışdır. Əhalinin məşğuliy-
yət sahəsi ilə bağlı leksik vahidlər həmin bölgələrdə çoxluq təşkil edir. Qərb bölgə-
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sində əhali, əsasən, heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olduğundan şivələrin lüğət 
tərkibi həmin təsərrüfat sahələri ilə bağlı terminlərin çoxluğu ilə səciyyələnir. 

İsfəndiyar Həsənov da məhz bu cəhəti nəzərə alaraq, “Gəncə dialektinin leksi-
kası” (Heyvandarlıq və torpaqşünaslıq terminləri ) (1974) adlı əsərində həmin sahə-
ləri tədqiq etmişdir. Dissertasiya işinin birinci fəsli  Gəncə dialektində işlənən hey-
vandarlıq terminlərinə, ikinci fəsli isə əkinçilik terminlərinə həsr olunmuşdur. 
Tədqiqat işinin üçüncü fəslində Gəncə dialektində istifadə olunan terminlərin qu-
ruluşları və yaranma üsulları işıqlandırılmışdır.[20] 

 Əhməd Hüseynov “Qazax rayonu şivələrinin leksikası” (1975) adlı namizə-
dlik dissertasiyasında həmin ərazidə ən çox inkişaf etdirilmiş təsərrüfat sahələriylə 
bağlı terminlər öz əksini tapır. Bu baxımdan da Qazax şivələrində heyvandarlıq, tor-
paqşünaslıq, pambıqçılıq, bağçılıq, üzümçülük və s. təsərrüfat sahələriylə bağlı 
terminlər geniş yer tutmuşdur.[21] 

Z.Xasıyevin “Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələrində heyvandar-
lıq terminləri”ni(1976) tədqiqat obyekti götürməsi təsadüfi deyildir, belə ki, həmin 
coğrafi ərazidə digər kənd təsərrüfatı sahələrinə nisbətən heyvandarlıq daha çox in-
kişaf etmişdir. Bu ərazidə yüzilliklər boyu əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsi heyvan-
darlıq olduğundan qərb şivələrində leksikanın bu sahəsi ilə bağlı terminlər geniş 
yayılmışdır.[8] 

T.Qarayevin  “Gürcüstan SSR Azərbaycan dili şivələrində qədim türk leksik 
qatının tarixi-müqayisəli təhlili”(1981) adlı tədqiqatında Gürcüstan Respublikası 
ərazisindəki Borçalı (Marneuli), Bolnisi, Başkeçid (Dmanisi), Ağbulaq (Tetri 
Skaro) rayonları şivələrinin leksikası tədqiqata cəlb edilmişdir. Dissertasiya işində 
Azərbaycan dilinin qərb şivələrində istifadə edilən ümumtürk dialekt leksikası təhlil 
edilmişdir.[22] 

Qərb şivələrinin müqayisəli tədqiqi 
Keçən yüzilliyin 60-70-ci illərindən başlayarq, dialektlər təsviri metodla yana-

şı, digər dialektlərlə, yazılı abidələr və müasir türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə təd-
qiq edilir. Müqayisəli araşdırmalarla dialektlərin ümumi və fərqli cəhətləri, qədim 
xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmışdır. 

1933-cü ildə C. Hacıbəylinin Fransada «Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz 
Azərbaycanı)» adlı əsəri çap olunmuşdur. Kitab əsasən Qarabağ ərazisindən toplan-
mış folklor nümunələrindən ibarət olsa da, «Giriş»də dialektin fonetik xüsusiyyət-
ləri barədə qısa məlumat verilmişdir. Yerli əhalinin tələffüzünə yaxından bələd olan 
müəllif Qarabağ dialektini Fransanın cənub dialekti ilə müqayisə etmişdir.[7] 

C. Hacıbəylinin fransız dilində çap olunmuş «Qarabağ dialekti və folkloru» kitabı 
filologiya elmləri namizədi B. Ağayevin tərcüməsində Bakıda nəşr olunmuşdur. 

S.Talıbxanbəyli 1933-cü ildə Türkiyədə “Qarabağ – İstanbul şivələrinin 
sövtiyyat cəhətindən müqayisəsi” mövzusunda silsilə məqalələr çap etdirmişdir. 
Ə.Cəfəroğlunun redaktorluğu ilə nəşr edilən “Azərbaycan yurd bilgisi” məcmuəsin-
də dərc edilən bu məqalələrdə Azərbaycan dilinin Qarabağ və türk dilinin İstanbul 
şivələri müqayisə edilmişdir. Müəllif iki qohum dilin şivələrinə məxsus xüsusiy-
yətləri qarşılaşdıraraq, bu dillərin mənşəyinin araşdırılması istiqamətində mühüm 
addım atmışdır.[15] 

Ə.Tanrıverdinin “Kitabi-Dədə Qorqud və qərb ləhcəsi”(2002) monoqrafiya-
sında “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili Azərbaycan dilinin qərb şivələri ilə müqayisə 
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edilərək abidədə işlənib, müasir ədəbi dilimiz baxımından arxaik hesab olunan söz-
lərin fonetik, semantik dəyişmələrlə qərb şivələrində işlənməsi, oğuzların bu möhtə-
şəm abidəsindəki arxaik morfoloji elementlərin qərb şivələrində saxlanması geniş 
şəkildə araşdırılmışdır.[13] 

İndiyə qədər müxtəlif müəlliflər tərəfindən Azərbaycan dilinin qərb şivələrinə 
daxil olan bəzi şivələrin (Qarabağ, Qərbi Azərbaycan və s.) tədqiqi tarixi öyrənil-
mişdir. Bu məqalədə isə Azərbaycan dilinin qərb şivələrinin tədqiqi xronoloji ar-
dıcıllıqla nəzərdən keçirilir, əhəmiyyəti qeyd edilir. 
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С.Гамбарова 

История исследовании западных говоров азербайджанского языка 
Резюме 

 
Изучение говоров азербайджанского языка одна из самых важнейщих 

вопросов нашего языкознания. Сбор и исследование материалов каждого 
говора играет важную роль в изучении языка и истории нашего народа. В 
статье рассматривается позиция  западного диалекта  в квалификации говоров 
азербайджанского языка, а также изучается история исследовании западных 
говоров азербайджанского языка.  

 
S.Gambarova 

History of the investigation of Azerbaijan language`s western dialect 
Summary 

 
Learning of  the accents of Azerbaijan language is one of the important as-

pects of Azerbaijan linguistic. Collection and research of each accent`s materials 
plays an important role on the investigation of our national language and history. In 
the article was systematized history of the investigation of Azerbaijan language`s 
western dialect and the position of the western dialect in the classification of 
Azerbaijan language`s accents. For this purpose, a number of researchs about this 
dialect  was sequence tracked and highlighted. 
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РЕЙХАН  САФАРАЛИЕВА 
 АзАСУ sva242@mail.ru  

СОЦИОЛИНГВИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ ЯЗЫКА И СОЦИОЛОГИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

 
Açar sözlər: nöqteyi-nəzər, əsas, prinsip,  məzmun,  öyrətmə,  nitq, dil, məlumat, 
xəbər 
Key words: aspekt, prinsipal, ,maintenance, teaching, speech,  reduction 
Kлючевые слова: аспект,  принцип, содержание,  обучение, речь,  сведения    Язык и речь с давних времен были предметом научного интереса не только со стороны лингвистов. Но особенно в наше время, когда злобод-невной становится для науки проблема человека, язык и речь, определя-ющие в значительной степени специфику человека и играющие су-щественную роль как в его развитии, так и в развитии всей духовной и материальной культуры, привлекают все большее внимание представи-телей самых различных наук. В связи с этим растет значение более пол-ного и более глубокого изучения  языковой системы, а также разных ас-пектов и явлений языковой коммуникации ( речи).  В последние десятилетия наблюдается интенсивное развитие со-циолингвистики ( к ней часто причисляют и социологию языка),  кото-рая стремится все более расширить свой предмет исследования как в сторону социального контекста языковой коммуникации, так и всей язы-ковой системы, что приводит к ее столкновению с «чистой» лингвисти-кой, особенно с теми ее направлениями, которые основным исследо-вательским предметом считают имманентную, закрытую систему языка. В результате современная структурная и генеративная лингвистика ( в том числе и генеративная грамматика Н. Хомского), а также отчасти дру-гие направления синхронного языкознания, попали под сильный удар критики со стороны многих социолингвистов – В.Лабова , Д.Хаймса,  Р.Белла,  Дж.Фишмана и др Согласно взглядам Р.Белла (1,с.278) и других упомянутых нами сто-ронников социолингвистики направления лингвистики, основным предметом которой была закрытая система языка, следует существен-ным образом видоизменить и подчинить новой, более совершенной со-циолингвистической теории, в основе которой лежит понимание языка как открытой системы.  Причиной значительной части недоразумений, появившихся в нау-ке, в том числе  и в науке о языке, является альтернативность решений и связанная с этим абсолютизация постулируемого подхода. Упомянутые выше представители социолингвистического направления справедливо заметили, что за пределами поля зрения лингвистики оставались многие важные области языковой коммуникации, неподдающиеся исследова-
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нию методами чисто лингвистического анализа. Но, сделав предметом своих исследований коммуникативные акты, в которых присутствуют и языковые явления и которые, по их мнению, являются единственным ис-точником изучения языка, они пришли к ошибочному выводу о нецелесообразности существования науки, главной целью которой является описание абстрактной системы языка, науки с ограниченными возможностями, какой, по их мнению, является лингвистика. Приняв од-но из альтернативных решений, они, по-видимому, не заметили, что вместе с водой выплеснули и ребенка.  Дело в том, что язык представляет собой относительно закрытую систему, но он «работает», функционирует и как закрытая, и как откры-тая система. Из этой констатации вытекают далеко идущие теоретическ-ие и практические следствия. В реальной речи мы часто наблюдаем употребление лишь отдель-ных элементов, предписанных  внутрисистемными языковыми правила-ми.  Эти элементы, «кусочки» языковых моделей, дополняются, согласно правилам речи контекстными, ситуативными, паравербально-семанти-ческими и другими элементами, которые совместно образуют коммуни-кативные структуры, являющиеся репрезентантами еще не установлен-ных социально-речевых моделей. В такого типа социально-речевых пос-троениях языковые факты участвуют на правах части целого.   С другой стороны, в языковой коммуникации образуются потреб-ность и необходимость использования полных языковых структур, пос-троенных по внутрисистемным языковым законам и правилам. Кроме этого, язык всегда обладает возможностью выражения любой информа-ции собственными средствами  независимо от экстралингвистических элементов и факторов. Значит, язык может, но не обязательно должен функционировать как открытая система. Тот факт, что язык обладает возможностью функционировать исключительно  по действующим в нем законам и правилам, подтверждает относительно закрытый, имманент-ный характер его системы. Из сказанного следует, что для того чтобы адекватно исследовать  социально-речевую реальность, в которой участвуют или полные языко-вые структуры, или их части, сопряженные с экстралингвистическими явлениями, необходимо хорошо знать систему языка и ее функциональ-ные возможности. И подобно тому, как нельзя, пользуясь только линг-вистическими методами, эффективно исследовать социально-речевую реальность, так и нельзя только при помощи социолингвистических или социологических методов адекватно изучить языковую систему. Для изу-чения последней должна существовать и существует наука о языке. Авто-номность лингвистики и целесообразность ее существования никак не должны оспариваться социолингвистикой, так как существование и раз-витие первой является важным условием существования и развития пос-ледней. Следовательно, отношения между лингвистикой и социолинг-
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вистикой должны рассматриваться в аспекте взаимного дополнения, а невзаимного исключения. В Польше, Советском Союзе, имеющем богатые традиции в области социолингвистических исследований, восходящие к трудам Е.Д.Полива-нова, В.М.Жирмунского, Б.А.Ларина, Л.П.Якубинского и других исследова-телей, Чехославакии, ГДР и ряде других стран тезис об альтернативном существовании лингвистики или социолингвистики, насколько нам из-вестно, никогда не ставился на обсуждение. В этих странах в последнее время обсуждаются предмет, исследовательские методы и научный ста-тус социолингвистики, вопросов ее отношении к лингвистике и социоло-гии. На эту тему ведутся также оживленные споры в западно-европейс-кой и особенно в американской социолингвистической и социологичес-кой литературе. Однако, несмотря на значительные достижения в дан-ной области, предложенные решения не могут считаться вполне удо-влетворительными, так как они не учитывают некоторых существенных аспектов этой сложной проблематики. Здесь нет необходимости рассмат-ривать высказанные в связи с этим различные точки зрения. Они доволь-но подробно представлены, например, в работах (3) и (4) А.Д.Швейцера. Укажем лишь на две концепции. Р.Гроссе и А.Нойберт в статье (5), в частности, пишут, что взаимоот-ношения между языком и обществом могут  рассматриваться с двух то-чек зрения, подобно тому как  в семиотике рассматривается прагмати-ческое отношение языковой знак – человек, которое считается обрати-мым, Если в качестве исходного элемента анализа принимаются линг-вистические факты, то мы имеем дело с социологией языка (лингвосо-циологией), которая входит в состав социологической науки. В отличие от этого А. Д.Швейцер в упомянутой монографии (4) представил концепцию, согласно которой вся проблематика, охватываю-щая отношения между языком и обществом, должна рассматриваться в рамках одной науки – социолингвистики, занимающей место на стыке лингвистики и социологии и располагающей своим собственным поня-тийным аппаратом и исследовательскими методами. Но предложенный автором фрагмент понятийного аппарата относится лишь к некоторым явлениям социолингвистики, связанным прежде всего с социально обус-ловленной вариативностью языка. Однако вряд ли возможно полное изучение всех аспектов отноше-ний между языком и обществом при помощи единого исследовательско-го аппарата. Так, изучение закономерностей и результатов воздействия экстралингвистических факторов на развитие литературных языков должно вестись путем использования преимущественно лингвистичес-ких понятий и исследовательских методов, тогда как нелингвистические приемы анализа здесь могут играть лишь вспомогательную роль. Такой подход должен быть характерен для изучения закономерностей и ре-зультатов воздействия общественных явлений на систему языка как в диахронической, так и синхронической перспективе. С другой стороны, 
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если мы хотим изучить социально-речевую реальность, в которой речь рассматривается как компонент более широких связей, то мы не можем обойтись без социологических категорий и методов как главного иссле-довательского инструмента. Из этого видно, что цели и задачи изучения различных аспектов отношений между языком и обществом настолько разобщены, настолько связаны с разными предметными эмпирическими основами и настолько обусловлены разными факторами, что при исполь-зовании единого исследовательского аппарата мы неизбежно должны пройти мимо ряда существенных аспектов и проблем этих отношений. Определение научного статуса исследования отношений между языком и обществом является актуальной, но все еще не решенной зада-чей. Таким именно образом сформировалась на стыке психологии, кото-рую одни относят к компетенции психологии, другие – к компетенции со-циологии, но в последнее время она все чаще рассматривается, вопреки своему названию и несмотря на то, что она обычно составляет подоснову социологических исследований, как относительно самостоятельная науч-ная дисциплина, связывающая в определенном плане психические и со-циальные явления.   Думается, что в случае исследования отношений между языком и обществом целесообразно выделить четыре взаимосвязанные и до-полняющие друг друга области (дисциплины).   Первая область, изучающая закономерности  и результаты воз-действия общественных явлений на функционирование и развитие язы-ка и речи ( как в литературных, та и нелитературных разновидностях), может быть названа внутренней социолингвистикой. Она в той или иной степени «пронизывает» собственно лингвистику (синхроническую и диахроническую) или дополняет ее в вид отдельного исследовательско-го аспекта, учет которого при решении различных лингвистических проблем помогает избежать нежелаемую системную и исследовательс-кую стерильность, ибо язык функционирует и развивается обычно как слагаемое действия внутрисистемных и экстралингвистических факто-ров. Это наиболее заметно ощущается в таких дисциплинах, как история литературного языка, функциональная стилистика, культура речи и др.   Вторая область, занимающая промежуточное место между линг-вистикой, социологией и психологией, может быть названа внешней со-циолингвистикой. Она изучает взаимоотношения между языковыми, со-циальными и отчасти психическими явлениями, в частности диалектику прямых и обратных связей между ними. К ней относятся такие вопросы, как билингвизм, диглоссия, креолизация языков, происхождение языка и т.п. Их решение осуществляется путем совместного применения поня-тийного аппарата и методов социологии, лежащих в ее основе общес-твенной психологии и лингвистики.   Третья область охватывает такую еще почти совсем не разработан-ную проблематику, как влияние языка на мышление, общественные структуры (например, на формирование народностей, наций, меж-
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дународных коммуникативных общностей и т.п.), культур,. нормы поведе-ния людей. Сюда же относится исследование роли социальных и профес-сиональных жаргонов в жизни различных социальных групп, а также ряд других вопросов. Хотя роль языка в жизни общества проявляется через посредничество речи, предметом изучения является здесь не социально-речевая реальность и ее взаимоотношения с другими социальными реальностями, а результаты функционирования язык как семиотической системы, которые находят отражение в общественных структурах, об-щественной деятельности и ее продуктах, короче говоря, основной зада-чей этой дисциплины, которую можно назвать социологией языка ( лин-гвосоциологией), является исследование роли языка в жизни общества на разных этапах его развития. Эта задача может решаться прежде всего при помощи понятий и методов социологии и общественной психологии. Четвертую область, которая также является по своей природе со-циологической дисциплиной, мы будем называть социологией языковой коммуникации1. Предметом исследования является здесь социально-рече-вая реальность, т.е. языковая коммуникация, понимаемая как обществен-ный процесс, и ее связи с другими социальными реальностями. Все явления, составляющие социально-речевую реальность, социально значимы и долж-ны исследоваться путем использования понятийного аппарата и методов главным образом социологии и общественной психологии. Однако не всякое исследование реальной речи и ее продукта – текс-та относится к социологии языковой коммуникации. В изучении языко-вой коммуникации можно выделить следующие дополняющие друг дру-га аспекты: лингвосемиотический, психологический, социологический. В основе языково коммуникации лежат также культурный, информацион-но-познавательный, логический и, возможно, другие компоненты, кото-рые наполняют эти аспекты ( и процессы речи) соответствующей инфор-мацией. 1.Данную дисциплину можно также называть социологией речи .Ис-
пользование здесь словосочетания «речевая коммуникация» (социология рече-
вой коммуникации) представляется менее удачным из-за его плеонастическо-
го характера. Принятое нами название «социология языковой коммуникации» 
понимается как социология коммуникации ,главным средством которой 
является язык(именно язык, а не речь, так как речь – это уже коммуника-
ция). 

Эти аспекты и компоненты речи могут быть адекватно изучены при по-
мощи понятий и методов лингвистики речи, психологии речи, социологии ре-
чи, лингвострановедения, паравербальной семиотики (часто включаемой в 
лингвострановедение) и других дисциплин. Поскольку эти аспекты и ком-
поненты, сочетаясь, образуют социально-речевую реальность, важно изучить 
закономерности и правила их корреляции (взаимной обусловленности), иерар-
хии и координации в языковой коммуникации. Принципиальным вопросом 
является здесь определение общей основы, на которой осуществляется синтез 
аспектов и компонентов языковой коммуникации. Решение этого вопроса 
зависит от характера межаспектных и межкомпонентных отношений, а также 
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от отношений между аспектами и компонентами речи. Хотя между всеми эти-
ми видами отношений существуют двусторонние обратные связи, не подле-
жит сомнению тот факт, что лингвосемиотический и психический аспекты, а 
также компоненты речи подчинены в целом социальному аспекту. Если бы 
было иначе, речь не смогла бы удовлетворить различные потребности общест-
ва, ради чего она существует. Социальные закономерности и правила в той 
или иной степени распространяются на все явления языковой коммуникации, 
оказывая влияние на функционирование языка, паравербальных семиотичес-
ких систем, психических и других явлений. Употребление, например, предло-
жения – Надень пальто! – это всего лишь внешний, содержащий итоговую ин-
формацию сигнал различных социальных и социально-психических отноше-
ний и факторов – социальной позиции и роли говорящего, мотивов, целей, ин-
тенций, межличностного отношения и других факторов, которые породили 
этот сигнал и без которых он теряет свой смысл. В свете вышесказанного нам 
представляются необоснованными попытки целостного изучения языковой 
коммуникации с учетом социального контекста путем расширения предмета и 
задач лингвистики и создания новой языковедческой дисциплины – расши-
ренной лингвистической прагматики3 или построения единой теории языко-
вой коммуникации за счет расширения предмета и задач главным образом 
психологической теории речевой деятельности (по сути дела психолингвис-
тики) и отчасти лингвистики4. Если рассматривать вещи в категориях «рас-
ширения» предмета и задач определенной науки, то, исходя из всеобъемляю-
щего характера социальной обусловленности, можно найти больше оснований 
считать психолингвистику и даже лингвистику продлением, расширением со-
циологии и общественной психологии. Но, на наш взгляд, попытки какого бы 
то ни было распространения предмета и задач одной науки на область ,относя-
щуюся к компетенции другой (даже тесно взаимосвязанной с первой) науки, 
нельзя считать вполне эффективными, так как теряется при этом специфика 
наук и в результате либо из поля зрения исследователя выпадают многие 
проблемы, либо они решаются некомпетентным образом. Поэтому весьма 
важной задачей является сохранение необходимой автономности и учет всех, 
особенно близких друг другу научных дисциплин и областей. 

1. Особенно внутренней социолингвистики речи, так ка в реальных ре-
чевых процессах функционирование языковых единиц часто является резуль-
татом воздействия не только внутрисистемных механизмов языка, но и экст-
ралингвистических, особенно социальных факторов. 

2. См. ставшую уже известной монографию (6), в которой совершенно 
справедливо ставятся актуальные и важные проблемы и задачи, но раз-
решение всех этих проблем и задач вряд ли может быть осуществлено при по-
мощи лингвистических понятий и методов, так как многие из них находятся 
за пределами компетенции лингвистики. 

В некоторых из них имеется много ценного, непосредственно относя-
щегося к предмету и задачам социологии языковой коммуникации. Использо-
вание результатов разных наук на социологической основе является важным 
свойством социологии вообще как наиболее общей общественной науки, ха-
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рактеризующейся естественной склонностью к проникновению в различные 
области социальных явлений и к интеграции последних.. 
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Reyhan Səfərəliyeva 
İctimayidilçilik, dilin və dil kommunikasiyyasinin sosioloqiyasidir 

Xülasə 
 

Məqalə ali məktəbdə dilin sosioloji kommunikasiyasi  işin aparilmasina həsr 
olunur. Müəlif hazirliq fakültəsində məşgələlərin növləri və formalarini təsvir edə-
rək, əcnəbi tələbələrin lügət ehtiyatinin zənqinləşdirilməsində və ölkəşünasliq bilik-
lərini qenişləndirilməsində jnlarin əhəmiyyətini vurqulayir. Müəllif məqalədə gös-
tərir ki, nitgin sosial və həgigi proseslərin öyrənməsi – sosial-dil kommunirasiyasi-
nin əsas və vacib məsələsidir. 

 
Reykhan  Safaraliyeva 

Sosial linqvistice, social language the duty of social- language communication 
Summary 

 
The article deals with the social communication of the language Universities  

Describing the types and forms the out-of-class work  the futhor underlines the use 
of the these classes in enrichment of the lexicon and expansion of knowledge of 
country science of the foreign students. The author shows that learning social ant 
true processes of language is the main and important duty of social- language com-
munication. 
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Əlamət anlayışı dilçilikdə müqayisəli məsələlərdən biridir. Türk dillərinə aid 

yazılmış əsərlərin əksəriyyətində isim, sifət və zərfləri bir-birindən ayıran əlamət və 
xüsusiyyətlər göstərilmir, zərflər əksər hallarda sifət və qoşmalarla qarışdırılır. Bu-
nun əsas səbəbi nitq hissələrinin vahid bir meyar əsasında təsnif edilməməsidir. 
 Bəzi dilçilər yalnız semantik əlamətlərə, bəziləri isə sintaktik əlamətlərə 
əsaslanaraq bölgü aparır, hətta bəzən ayrı-ayrı nitq hissələrini belə müxtəlif əlamət-
lər əsasında təsnif  edirlər.  

Dilçilikdə bir sözün müxtəlif nitq hissələrinə xidmət etməsi məsələsi qram-
matikada bəzi dolaşıqlığa gətirib çıxarır. Bunlar ikili mövqeyə malik olan sözlərdir 
ki, onların hansı nitq hissəsinə aidliyini sintaktik vəzifəsinə, cümlədəki yerinə görə 
müəyyənləşdirmək lazım gəlir. 
Morfologiyada əlamət bildirən sözləri aşağıdakı formada qruplaşdırmaq olar. 

a) əşyanın əlamətini bildirənlər 
b) hərəkətin əlamətini bildirənlər. 
c) əlamətin əlamətini bildirənlər 

 Əşyanın əlamətini bildirən əsas nitq hissəsi sifətdir. Maddi varlığın əlaməti-
ni, keyfiyyətini bildirən sözlərə sifət deyilir. Sifət yanaşma yolu ilə əşya adı bildirən 
sözlərlə bağlı olur. 
   Türk sistemli dillərdə, eləcə də Azərbaycan dilində işlənən sifətlər tarixən 
heç bir morfoloji əlamətə malik deyildir. Sifət məzmunu öz ifadəsini birinci növbə-
də sifət anlayışı ilə bağlı olan ayrı-ayrı lüğət vahidlərində aşkara çıxarır, yaxud 
birinci növ təyini söz birləşmələrinin tərkibində daşıdığı vəzifə ilə müəyyənləşir. 
Belə sifətlər çox zaman isimlərlə uyğun gəlir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə də sifətlə 
ismin sərhəddini bəzən təyin etmək çətinləşir. Məsələn, acı badam, şirin meyvə, 
uzun yol qırmızı parça, ağ tut dar küçə, al bayraq və s. bunun kimi tərkiblərin 
birinci tərəfi, əsasən, ikinci tərəfinin müəyyən xüsusyyətlərini və ya əlamətini bil-
dirir. Qızıl qaşıq, gümüş saat, taxta sandıq, mis kəfkir, yun parça kimi tərkiblərin də 
birinci tərəfi vəzifə etibarı ilə birincidə olduğunun eynidir. Lakin həmin tərkiblərin 
daxilində birinci tərəfləri çıxardığımız vaxt bu sözlərin formal cəhətdən eyni oldu-
ğunu ancaq məzmunca fərqləndiyini görürük; acı,şirin, uzun və s. qızıl, gümüş, tax-
ta və s. arasında şəkli cəhətdən bir yaxınlıq nəzərə çarpmır. Həmin sözlər özlərindən 
sonra gələn bu və ya digər bir sözün müəyyən bir əlamətini, nişanəsini, xüsusiyyət-
lərini göstərməyə xidmət edir. Bu oxşarlığa baxmayaraq bir nitq hissəsi kimi acı, şi-
rin, uzun sifət, qızıl, gümüş, taxta isim olaraq qalır.  
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 Əlbəttə sifətlərin özünəməxsus morfoloji əlamətinin olmaması sifətin isimlə ey-
niyyət təşkil etdiyini göstərmir. Çünki isimlər hər hansı bir əşyanın və ya əşyalıq 
məfhumu daşıyan sözlərin adını bildirdiyi halda, sifət kateqoriyasına daxil olan söz-
lər həmin əşyanın əlamətini, keyfiyyətini, xasiyyətini bildirir. Demək, Azərbaycan, 
eləcə də, bütün türk dillərində sifətlər üçün xüsusi morfoloji əlamət, yəni şəkilçi 
səciyyəvi deyildir. Burada sözün lüğəvi mənası, tərkib daxilindəki tutduğu vəziyyət 
əsas rol oynayır. 
 Bu qəra bəxtümni həm ol gün siyahnuş etdilər.(Kişvəri) 
      Kim damudə bir uluğ dağ var. (Şühədanamə) 
Bu misralardakı qəra,   uluğ sözləri heç bir şəkilçi qəbul etmədən bəxt, dağ sözləri-
nin müəyyən bir əlamətini göstərir.  

Zərflər əlamətin əlamətini və hal-hərəkətin əlamətini bildirməyə xidmət edən, 
özünəməxsus semantik, morfoloji və sintaktik əlamətləri ilə digər nitq hissələrindən 
fərqlənən müsətqil nitq hissəsidir.  

Zərfləri digər nitq hissələrindən, xüsusilə sifətlərdən fərqləndirən sintaktik əla-
mətlərdən biri də budur ki, əsli zərflər (məsələn, indi, tez, gec, sonra və s.) əşyanın 
təyini ola bilmir. Məsələn, indi adam , gec kitab, tez uşaq mümkün deyildir. 

Zərflər də sifətlər kimi dərəcə əlamətləri qəbul edə bilir. Lakin bu dərəcə əla-
mətləri sifətlərdən semantik cəhətdən fərqlənməklə bərabər, həm də onlara nisbətən 
çox məhduddur. Bu əlamətlərdən başqa, zərflərin də sintaktik yolla yeni zərflər 
yaratma xüsusiyyəti vardır. 

Digər nitq hissələrindən sintaktik üsulla yeni zərflərin yaranması (mürəkkəb 
söz şəklində) türk sistemli dillərdə çox geniş yayılmışdır. Zərf kateqoriyası bu yolla 
demək olar ki, çox surətlə öz tərkibini zənginləşdirir.  

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, tərkibində vaxt, zaman məzmunu olan 
bir çox sözlər xalis vaxt məfhumu bildirdikdə məhz zərf kimi çıxış edir. Bu qəbil 
sözlər ad və varlıq ifadə edən isimlərlə forma və şəkil etibarilə oxşar olsalar da, 
məzmun etibarilə onlardan fərqlənir. Belə sözlərdən aşağıdakıları göstərmək olar, 
səhər, axşam, gün, yay, yaz, payız və s. 

Türk dillərinin əksəriyyətində ədat və modal sözlərin bir qismi zərflərə aid 
edilir. Məsələn, əlbəttə, bəli, yox, şübhəsiz və s. 
Göründüyü kimi bu sözlər tam mənalı sözlər olmayıb, ancaq danışanın söylənən 
fikrə, real varlığa münasibətini ifadə etməyə, söz və cümlələri qüvvətləndirməyə 
xidmət edir. Bunlar sintaktik cəhətdən də zərflərdən fərqlənir. 
 Prof. Dəmirçizadə “Müasir Azərbaycan dilinin qrammatikası” adlı dərs və-
saitində yazdığı “Sifət” bəhsində bu məsələyə toxunur və “dəmir”, “daş” kimi isim-
lər barədə öz fikirlərini söyləyir. Ə.Dəmirçizadə “dəmir”, “daş” sözlərini isim möv-
qeyindən çıxarıb sifət mövqeyinə salır və bu mövqedə onları məcazlaşdıraraq sifət-
lərə yaxınlaşdırır: dəmir qızdırıcı dəmir qaşıq-dəmir bilək; daş parçalandı- daş ev- 
daş ürək. 

Bununla  belə Ə.Dəmirçizadə qeyd edir ki, “dəmir”, “daş” sözləri bütün hal-
larda isim olaraq qalır. (2.102-105) 

Prof. M.A.Şirəliyev Ə.Dəmirçizadənin fikri ilə razılaşaraq qeyd edir ki, 
Azərbaycan dilində bir sıra sözlər cümlədə öz əsas funksiyaları ilə yanaşı başqa nitq 
hissələrinin də funksiyalarını yerinə yetirir. (6. 34-42)  
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Sifət-zərf barədə prof. Y.Seyidovun da fikirləri maraqlıdır: “İnsanlar hərəkət 
əlamətini nisbətən gec dərk etməyə başlayıblar, ona görə də ilkin olaraq hərəkətin 
əlamətini bildirən mücərrəd sözlərə ehtiyac olmayıb. 

Sonralar hərəkətin əlamətləri dərk edildikcə və bu əlamətlərə ehtiyac 
duyulduqca, bu funksiyaları daşıyan sözlərə də ehtiyac əmələ gəlibdir” (4.120-121) 

Əlamət bildirən sözlərin müxtəlif nitq hissəsinə xidmət etməsi məsələsi digər 
türk dillərində də mövcuddur. Bu  barədə N.K.Dmitriyev yazır: “Zərflər hər şeydən 
əvvəl morfoloji anlayışdır. Rus dilinin “хороший” və “хорошо” sözləri bu planda 
fərqləndirilir. Başqırq dilində “якшы” və “якшы” sözləri fərqlənmir. Qeyd etdiyi-
miz kimi, başqırd dilinin nitq hissələrinin müəyyənləşdirilməsində həlledici element 
sözlərin semantikasıdır”. (3.120) 

Bildiyimiz kimi, sifətlər əşyanın əlamətini, zərflər isə geniş mənada hərəkətin 
və əlamətin əlamətini bildirir. Bəzi dilçilərin həm sifət və həm də zərf deyə qəbul 
etdikləri sözlər (məsələn; yaxşı, gözəl, boş, dolu və s.) öz daxili semantikası 
etibarilə əşyanın əlamətini bildirməyə xidmət edir. Bu sözlər ancaq sifətə məxsus 
qrammatik xüsusiyyətlərə malikdir, bunlar prof.N.K.Dmitriyevin dediyi kimi, qəti 
surətdə sifətlərə aid edilməlidir: “sintaktik vəzifəsindən asılı olmayaraq “якшы” sö-
zü hər yerdə sifətdir və sifət olaraq qalır”. (3.126) 

Sifət və zərf barədə ikili mövqe Azərbaycan dilçiliyində də olmuşdur. 1936-cı 
ildə Azərbaycan dilçisi Abdulla Şərif “Qrammatika” dərsliyində yazırdı: “Bir çox 
isimlər başqa isimlərdən qabaq gələrək, onların keyfiyyət və necəliyini bildirsələr, 
sifət olurlar”. Bir müddətdən sonra Abdulla Şərif “O принципах классификации 
грамматических категорий тюркского языка” məqaləsində əvvəlki fikirlərini tək-
zib etdi: “Türk dillərində nitq hissələrinin hamısı yerinə görə zərflik-söz ola bilər. 
Lakin, məsələn, rus zərfləri kimi xüsusi forma qazana bilməzlər, bax buna görə, mə-
sələn, “axşam”, “səhər”, “gecə”, “gündüz” isimlərini, yaxud “yaxşı” və “pis” kimi 
sifətləri bizim məktəb qrammatikalarında edildiyindən fərqli olaraq zərf hesab et-
mək lazım deyil” (5.118-123) 

Cəfər Cəfərov da bir sözün bir neçə nitq hissəsinə xidmət etməsi, əlamət bildi-
rən sözlərin ikili mövqe daşıması məsələsinə münasibət bildirmişdir. C.Cəfərov 
qeyd edir ki, dilçilik ədəbiyyatında ayrı, özgə, başqa, oxşar, bənzər, uyğun, mü-
vafiq və s. bu qəbildən olan sözlərin də bəzilərini həm qoşma, həm də müstəqil söz 
adlandırırlar. Belə sözləri eyni zamanda müxtəlif nitq hissələrinə aid etmək, başqa 
sözlə onları leksik-qrammatik omonimlər hesab etmək düzgün deyildir. Haqqında 
danışdığımız sözləri də köməkçi sifətlər adlandırmaq bizcə daha münasib olar, son-
ra isə həmin sözlərin eyni zamanda həm də qoşma kimi işləndiyini göstərmək müm-
kündür.(C.Cəfərov Nitq hissələrinə keçid prosesi və konversiya) 

Biz burada həmin sözlərin yalnız nitq hissəsinə - sifətlərə aid olduğunu ancaq, 
yeri gəldikdə həm də qoşma kimi işlənə bilmələrini xüsusi qeyd etmək istəyirik. 

Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, birlikdə, bərabər, yanaşı sözlərini də bu 
qəbildən olan sözlər hesab etmək lazımdır. Çünki bu sözləri həmin sözlərin 
antonimi adlandırmaq olar. Məsələn, ayrı-bərabər, birlikdə-yanaşı və s. Fərq orasın-
dadır ki, ayrı sözü həmişə çıxışlıq halında olan bir sözlə əlaqəyə girir. Bu sözlər isə 
ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş formasının qoşulduğu bir sözlə əlaqəyə girə bilərlər. 
Qalan bütün xüsusiyyətləri eynidir. 
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Əvvəl, axır və s. bu tipli sözlər dilçilik ədəbiyyatında həm qoşma, həm də zərf 
adlandırılır. Əslən ərəbcə olan bu sözləri zərf adlandırmaq düzgün deyil. Bunlar 
dilimizdə isim kimi  işlənir, ancaq bəzi hallarda qoşmalaşır.  

Zərfləri digər nitq hissələrindən, xüsusilə sifətlərdən fərqləndirən sintaktik 
əlamətlərdən biri də budur ki, əsli zərflər (məsələn, indi, tez, gec, sonra və s.) əşya-
nın təyini ola bilmir. Məsələn, indi adam , gec kitab, tez uşaq mümkün deyildir. 

Beləliklə, deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olur ki, türk dillərində sifətlər 
digər dillərdə olduğu kimi, əşyanın statik əlamətini bildirir və atributiv əlamətdən 
əlavə hərəkətin əlamətini də bildirir, yəni zərf funksiyasında işlənir. Hərəkətin 
əlamətini bildirən sifətlər öz semantik funksiyalarına görə digər atributiv mənalı 
leksemlərdən fərqlənirlər. Sifətlər leksik mənaları əsasında qruplara bölünürlər. La-
kin təəssüflə qeyd etmək istərdik ki, sifətlərin bütün türk dillərini əhatə edən seman-
tik təsnifat prinsipləri hələ işlənib hazırlanmamışdır. Bu baxımdan türk dillərinin 
qrammatika kitablarının müəllifləri oxşar leksik material əsasında sifətləri qruplaş-
dırırlar. 
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 Esmer Huseynova  
History of research of the words of sign and serving of theese words to different 

speech parts 
Summary 

 
Words in Azerbaijan language combine in certain sense groups. Includes in , 

the words which signing name, indication, action and indication of action and etc. 
certain sense groups. The concept of the sign is a wide comment of research. 
Includes in a sign of things, a sign of action or a sign of sign. Sign conception is one 
comparative problem in the linguistics. Sign separating  one by one and features are 
not being showed noun, adjective and envelopes in the majority of the works  
written about Turkic languages, envelopes adjective in most cases and are mixed 
with goshmas. Classify on the basis of unique criterion of the parts of speech of 
principal cause of this. 
 But some linguists only to semantic signs, some carries out division being 
based on syntactic signs, they even sometimes classify some parts of speech on the 
basis of such different signs.  
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 Acмер Гусейнова  
История исследований подписат словами их участие в разных части речи 

Резюме 
 

Язык групп слов объединены в определенном смысле. Это имя, знак, 
движения, дорожные  знаки и слова. включает в себя семантические группы. 
понятие знака является предметом обширных исследований.Признак вещей 
здесь, движение является признаком или индикации. Концепция является од-
ним из признаков сравнительного языкознания. В большинстве работ, на-
писанных на турецком языке, существительных, прилагательных и оболочек, 
разделяющих знака и функции дисплея, конверты, часто смешивают с прила-
гательными и вложений. Части речи классифицируются на основе одного 
критерия, это не является основной причиной. 

Некоторые лингвисты только семантические характеристики, а другие 
делятся на основе синтаксических особенностей, таких как части речи, а иног-
да даже отдельные классифицируются на основе различных атрибутов. 
 
Rəyçi:                      Könül Səmədova  
                        filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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SOME OF THE MAIN PROBLEMS OF LEXICOLOGY 
 

Açar sözlər: leksikologiya, söz, məna, lüğət, şəkilli, elmi  
Key words:  lexicology, word, meaning, dictionary, illustrative, scientific   
Ключевые слова: лексикология, слово, значение, словарь, иллюстрирован-
ный, научный   
 

The most burning issues of lexicography are connected with the selection of 
head-words, the arrangement and contents of the vocabulary entry, the principles of 
sense definitions and the semantic and functional classification of words. 

In the first place it is the problem of how far a general descriptive dictionary, 
whether unilingual or bilingual, should admit the historical element. In fact, the term 
“current usage” is disconcertingly elastic, it may, for instance, be stretched to 
include all words and senses used by W. Shakespeare, as he is commonly read, or 
include only those of the fossilised words that are kept in some set expressions or 
familiar quotations, e. g. shuffled off this mortal coil, where coil means ‘turmoil’. 
For the purpose of a dictionary, which must not be too bulky, selection between 
scientific and technical terms is also a very important task. It is a debatable point 
whether a unilingual explanatory dictionary should strive to cover all the words of 
the language, including neologisms, nonce-words, slang, etc. and note with impartial 
accuracy all the words actually used by English people. Dictionary-makers should 
attempt to improve and stabilise the English vocabulary according to the best clas-
sical samples and advise the readers on preferable usage. A distinctly modern crite-
rion in selection of entries is the frequency of the words to be included. This is es-
pecially important for certain lines of practical work in preparing graded elementary 
textbooks. 

When the problem of selection is settled, there is the question as to which of 
the selected units have the right to a separate entry and which are to be included un-
der one common head-word. These are, in other words, the questions of se-
parateness and sameness of words. The first deals with syntagmatic boundaries of 
word-units and has to solve such questions as whether each other is a group of two 
separate words to be treated separately under the head-words each and other, or whet-
her each other is a unit deserving a special entry (compare also: one another). Need 
such combinations as boiling point, carbon paper, department store, phone box be sub-
entered under their constituents? Or, perhaps, it will be more convenient for those who 
use the dictionary if these were placed as separate main entries consisting of a nomi-
nal compound or a phrase. 

This problem is best illustrated by the pun that has already been discussed 
elsewhere in this book: Mind you, I don’t mind minding the children if the children 
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mind me (Understand, I don’t object to taking care of the children if the children 
obey me). 

Here the dictionary-maker is confronted with the problem of sameness. Should 
mind be considered one word with several semantic variants, and take one entry? Or is 
it more convenient to represent it as several words? 

The difference in the number of entries for an equal bulk of vocabulary may al-
so depend on a different approach to the regularly formed derivatives, like those with 
-er, -ing, -ness, and -ly. These are similar to grammatical endings in their combining 
possibilities and semantic regularity. The derivation is so regular, and the meaning 
and class of these derivatives are so easily deduced that they are sometimes sidered 
not worth an entry. 

That is why the definition of the scope of a dictionary is not quite as simple as 
it might appear at first sight. There exist almost insurmountable difficulties to a neat 
statistical evaluation. Some publishers state the number of entries in a subtitle, ot-
hers even claim for the total coverage with the exception of very special terms. It 
must be remembered, however, that without a generally accepted standard for set-
tling the problems of sameness and separateness no meaningful evaluation of the 
scope of any particular dictionary is possible. Besides in the case of a living langua-
ge the vocabulary is not stable, and the attitude of lexicographers to archaisms and 
neologisms varies. 

The arrangement of the vocabulary entry presents many problems, of which the 
most important are the differentiation and the sequence of various meanings of a 
polysemantic word. A historical dictionary (the Oxford Dictionary, for instance) is 
primarily concerned with the development of the English vocabulary. It arranges vari-
ous senses chronologically, first comes the etymology, then the earliest meanings 
marked by the label obs. — obsolete. The etymologies are either comparative or con-
fined to a single language. The development is documented by illustrative quotations, 
ranging from the oldest to recent appearances of the word in question. 

A descriptive dictionary dealing with current usage has to face its own spec-
ific problems. It has to apply a structural point of view and give precedence to the 
most important meanings. But how is the most important meaning determined 
upon? So far each compiler was guided by his own personal preference. An objecti-
ve procedure would be to obtain data of statistical counts. But counting the frequen-
cy of different meanings of the same word is far more difficult than counting the 
frequency of its forms. It is therefore not by chance that up to now many counts ha-
ve been undertaken only for word forms, irrespective of meaning. Also, the interde-
pendence of meanings and their relative importance within the semantic structure of 
the word do not remain the same. They change almost incessantly, so that the task 
of establishing their relative frequency would have to be repeated very often. The 
constant revisions necessary would make the publication of dictionaries very expen-
sive. It may also be argued that an arrangement of meanings according to frequency 
would sometimes conceal the ties and relationship between various elements of 
the semantic structure. 

Nevertheless some semantic counts have been achieved and the lexicograp-
hers profited by them. Thus, in preparing high-school English dictionaries the staff 
under chief editor C.L. Barnhart was aided by semantic counts which Dr E.L. 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 199

Thorndike had made of current standard literature, from children’s books to “The 
Encyclopaedia Britannica”. The count according to C.L. Barnhart was of enormous 
importance in compiling their dictionaries, but the lexicographer admits that counts 
are only one of the criteria necessary for selecting meanings and entries, and that 
more dictionary evidence is needed, namely typical quotations for each meaning. 
Dictionary evidence normally exists in the form of quotation slips constituting raw 
material for word treatment and filed under their appropriate head-words. 

The preface to “The Concise Oxford Dictionary", for instance, states that its 
authors find that sense development cannot be presented in every word, because 
obsolete words are as a rule omitted. Only occasionally do they place at the begin-
ning a rare but still current sense, if it can throw light on the more common senses 
that follow, or forms the connecting link with the etymology. The etymologies are 
given throughout, but otherwise the compilers do not seem to keep to any consistent 
principle and are guided by what they think is the order of logical connection, fa-
miliarity or importance. E.L. Thorndike formulates the following principles: “Other 
things being equal, literal uses come before figurative, general uses before special, 
common uses before rare, and easily understandable uses before difficult, and to 
sum up: that arrangement is best for any word which helps the learner most.” 

A synchronic dictionary should also show the distribution of every word. It 
has been traditionally done by labelling words as belonging to a certain part of spe-
ech, and by noting some special cases of grammatically or lexically bound 
meanings. Thus, the word spin is labelled in “The Concise Oxford Dictionary” as 
v.t. & i., which gives a general idea of its distribution; its various senses are shown 
in connection with words that may serve as subject or object, e. g.: “2. (of spider, 
silkworm, etc.) make (web, gossamer, cocoon, or abs.) by extrusion of fine viscous 
thread ... 10. spun glass (spun when heated into filaments that remain pliant when 
cold); spun gold, silver (gold, silver thread prepared for weaving ...).” This techni-
que is gradually being improved upon, and compilers strive to provide more detai-
led information on these points. “The Advanced Learner’s Dictionary ...” by A.S. 
Hornby, E.V. Gatenby and H. Wakefield supplies information on the syntactical 
distribution of each verb. In their “Notes on Syntax” the compilers state that one 
who is learning English as a foreign language is apt to form sentences by analogy, 
which at times may lead him into error. For instance, the student must be warned 
against taking the use of the verb tell in the sentence Please tell me the meaning as a 
model for the word explain, because *Please, explain me the meaning would be un-
grammatical. For this purpose they provide a table of 25 verb patterns and supply 
the numerical indications in each verb entry. This gives the student the necessary 
guidance. Indications are also supplied as to which nouns and which semantic varie-
ties of nouns may be used in the plural. This helps the student to avoid mistakes like 
*interesting informations. 

Many dictionaries indicate the different stylistic levels to which the words 
belong: colloquial, technical, poetical, rhetorical, archaic, familiar, vulgar or slang, 
and their expressive colouring: emphatic, ironical, diminutive, facetious. This is im-
portant, because a mere definition does not show these data. There is always a dif-
ference in style between the dictionary word and its definition. The word digs is a 
slang word but its definition ‘lodgings’ is not. Giving these data modern dictionary-
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makers strive to indicate the nature of the context in which the word may occur. The 
problem is also relevant for bilingual dictionaries and is carefully presented in the 
“New English-Russian Dictionary” edited by I.R. Galperin. A third group of 
lexicographic problems is the problem of definitions in a unilingual dictionary. The 
explanation of meaning may be achieved by a group of synonyms which together 
give a fairly general idea; but one synonym is never sufficient for the purpose, 
because no absolute synonyms exist. Besides, if synonyms are the only type of 
explanation used, the reader will be placed in a vicious circle of synonymic 
references, with not a single word actually explained. Definitions serve the purpose 
much better. These are of two main types. If they are only concerned with words as 
speech material, the definition is called linguistic. If they are concerned with things 
for which the words are names, they are termed encyclopaedic. American 
dictionaries are for the most part traditionally encyclopaedic, which accounts for so 
much attention paid to graphic illustration. They furnish their readers with far more 
information about facts and things than their British counterparts, which are more 
linguistic and more fundamentally occupied with purely lexical data  (as contrasted 
to r e a 1 i a), with the grammatical properties of words, their components, their 
stylistic features, etc. Opinions differ upon the optimum proportion of linguistic and 
encyclopaedic material. Very interesting considerations on this subject are due to 
Alf Sommerfeldt. He thinks that definitions must be based on the fact that the 
meanings of words render complex notions which may be analysed (cf. 
componental analysis) into several elements rendered by other words. He 
emphasises, for instance, that the word pedestrian is more aptly defined as ‘a person 
who goes or travels on foot’ than as ‘one who goes or travels on foot’. The remark 
appears valuable, because a definition of this type shows the lexico-grammatical 
type to which the word belongs and conesquently its distribution. It also helps to 
reveal the system of the vocabulary. Much too often, however, one sees in 
dictionaries no attention paid to the difference in distribution between the defined 
and the defining word. 

One more problem is the problem of whether all entries should be defined or 
whether it is possible to have the so-called “run-ons” for derivative words in which 
the root-form is readily recognised (such as absolutely or resolutely). In fact, 
whereas resolutely may be conveniently given as a -ly run-on after resolute, there is 
a meaning problem for absolutely. One must take into consideration that in 
colloquial speech absolutely means ‘quite so’, ‘yes’ which cannot be deduced from 
the meaning of the corresponding adjective. 
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Zamirə Əfəndiyeva 
 Səidə Gəmərli  

Leksikologiyanin əsas problemləri 
Xülasə 

 
 Leksikologiya dilçiliyin əsas şöbələrindən biridir. Bu mövzu bir çox dilçilərin 

elmi işlərində öz əksini tapıb, çünki leksikologiya hər bir dilin özəyini təşkil edir.  
Dilin lüğət tərkibindən bəhs edən leksikologiyanı dərindən bilmək hər bir dil-

çi üçün çox vacibdir. Sözdüzəltmə, sözyaradıcılığı kimi terminlər məhz leksikologi-
yaya aiddir. Dilin əsas elementlərindən biri olan söz dilin lüğət tərkibini təşkil edir.  

Məqalə leksikologiyanın bəzi problemlərindən bəhs edir və böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.  

 
Замира Эфендиева  

Саида Гамарли 
Основной проблемы лексикологий 

Резюме 
 
Лексикология одно из главных разделов языкознания. Многие лингвис-

ты использовали эту тему в своих научных работах. Потому что лексикология 
основа каждого языка.  

Для каждого языковеда очень важно знать лексикологию, изучающую 
словарной состав языка. Такие термины как словообразования относятся 
именно к лексикологию. Слово как важный один из важных языка составляет 
словарный состав языка. 

В статье говорится о некоторых проблемах лексикологии.     
 

Rəyçi:  B/m Səkinə Bilalova 
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ZAHİRƏ KAZIMOVA 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 

Xarici dillər kafedrası 
 
CHARACTERISTICS OF THE WORD AS THE BASIC UNIT OF 

LANGUAGE 
 

Açar sözlər: söz, dil, vahid, əsas, motivasiya, yanaşma 
Key words: word, language, unit, basic, motivation, approach  
Ключевые слова: слово, язык, единица, основной, мотивация, подход  

 
Although the borderline between various linguistic units is not always sharp 

and clear, we shall try to define every new term on its first appearance at once sim-
ply and unambiguously, if not always very rigorously. The approximate definition 
of the term word has been given in the article. 

The important point to remember about definitions is that they should indicate 
the most essential characteristic features of the notion expressed by the term under 
discussion, the features by which this notion is distinguished from other similar 
notions. For instance, in defining the word one must distinguish it from other 
linguistic units, such as the phoneme, the morpheme, or the word-group. In contrast 
with a definition, a description aims at enumerating all the essential features of a 
notion. 

To make things easier we shall begin by a preliminary description, illustrating 
it with some examples. 

The word may be described as the basic unit of language. Uniting meaning 
and form, it is composed of one or more morphemes, each consisting of one or mo-
re spoken sounds or their written representation. Morphemes as we have already 
said are also meaningful units but they cannot be used independently, they are al-
ways parts of words whereas words can be used as a complete utterance (e. g. 
Listen!). The combinations of morphemes within words are subject to certain lin-
king conditions. When a derivational affix is added a new word is formed, thus, 
listen and listener are different words. In fulfilling different grammatical functions 
words may take functional affixes: listen and listened are different forms of the sa-
me word. Different forms of the same word can be also built analytically with the 
help of auxiliaries. E.g.: The world should listen then as I am listening now. 

When used in sentences together with other words they are syntactically orga-
nised. Their freedom of entering into syntactic constructions is limited by many fac-
tors, rules and constraints (e. g.: They told me this story but not *They spoke me this 
story). 

The definition of every basic notion is a very hard task: the definition of a 
word is one of the most difficult in linguistics because the simplest word has many 
different aspects. It has a sound form because it is a certain arrangement of phone-
mes; it has its morphological structure, being also a certain arrangement of morphe-
mes; when used in actual speech, it may occur in different word forms, different 
syntactic functions and signal various meanings. Being the central element of any 
language system, the word is a sort of focus for the problems of phonology, 
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lexicology, syntax, morphology and also for some other sciences that have to deal 
with language and speech, such as philosophy and psychology, and probably quite a 
few other branches of knowledge. All attempts to characterise the word are 
necessarily specific for each domain of science and are therefore considered one-si-
ded by the representatives of all the other domains and criticised for incomplete-
ness. The variants of definitions were so numerous that some authors  collecting 
them produced works of impressive scope and bulk. 

A few examples will suffice to show that any definition is conditioned by the 
aims and interests of its author. 

Thomas Hobbes, one of the great English philosophers, revealed a materialis-
tic approach to the problem of nomination when he wrote that words are not mere 
sounds but names of matter. Three centuries later the great Russian physiologist I.P. 
Pavlov examined the word in connection with his studies of the second signal sys-
tem, and defined it as a universal signal that can substitute any other signal from the 
environment in evoking a response in a human organism. One of the latest develop-
ments of science and engineering is machine translation. It also deals with words 
and requires a rigorous definition for them. It runs as follows: a word is a sequence 
of graphemes which can occur between spaces, or the representation of such a 
sequence on morphemic level. 

Within the scope of linguistics the word has been defined syntactically, 
semantically, phonologically and by combining various approaches. 

It has been syntactically defined for instance as “the minimum sentence” by 
H. Sweet and much later by L. Bloomfield as “a minimum free form”. This last de-
finition, although structural in orientation, may be said to be, to a certain degree, 
equivalent to Sweet’s, as practically it amounts to the same thing: free forms are 
later defined as “forms which occur as sentences”. 

E. Sapir takes into consideration the syntactic and semantic aspects when he 
calls the word “one of the smallest completely satisfying bits of isolated ‘meaning’, 
into which the sentence resolves itself”. Sapir also points out one more, very impor-
tant characteristic of the word, its indivisibility: “It cannot be cut into without a dis-
turbance of meaning, one or two other or both of the several parts remaining as a 
helpless waif on our hands”. The essence of indivisibility will be clear from a com-
parison of the article a and the prefix a- in a lion and alive. A lion is a word-group 
because we can separate its elements and insert other words between them: a living 
lion, a dead lion. Alive is a word: it is indivisible, i.e. structurally impermeable: not-
hing can be inserted between its elements. The morpheme a- is not free, is not a 
word. The situation becomes more complicated if we cannot be guided by solid 
spelling.’ “The Oxford English Dictionary", for instance, does not include the recip-
rocal pronouns each other and one another under separate headings, although they 
should certainly be analysed as word-units, not as word-groups since they have be-
come indivisible: we now say with each other and with one another instead of the 
older forms one with another or each with the other. 

Altogether is one word according to its spelling, but how is one to treat all 
right, which is rather a similar combination? 

When discussing the internal cohesion of the word the English linguist John 
Lyons points out that it should be discussed in terms of two criteria “positional 
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mobility”and “uninterruptability”. To illustrate the first he segments into morphemes 
the following sentence: the - boy - s - walk - ed - slow - ly - up - the – hil. The sen-
tence may be regarded as a sequence of ten morphemes, which occur in a particular 
order relative to one another. There are several possible changes in this order which 
yield an acceptable English sentence: slow - ly - the - boy - s - walk - ed - up - the - 
hill up - the - hill - slow - ly - walk - ed - the - boy – s. Yet under all the permutations 
certain groups of morphemes behave as ‘blocks’ — they occur always together, and 
in the same order relative to one another. There is no possibility of the sequence s - 
the - boy, ly - slow, ed - walk. “One of the characteristics of the word is that it tends to 
be internally stable (in terms of the order of the component morphemes), but 
positionally mobile (permutable with other words in the same sentence)”. 

The semantic-phonological approach may be illustrated by A.H.Gardiner’s 
definition: “A word is an articulate sound-symbol in its aspect of denoting somet-
hing which is spoken about." 

The eminent French linguist A. Meillet combines the semantic, phonological 
and grammatical criteria and advances a formula which underlies many subsequent 
definitions, both abroad and in our country, including the one given in the begin-
ning of this book: “A word is defined by the association of a particular meaning 
with a particular group of sounds capable of a particular grammatical employment." 

This definition does not permit us to distinguish words from phrases because 
not only child, but a pretty child as well are combinations of a particular group of 
sounds with a particular meaning capable of a particular grammatical employment. 

We can, nevertheless, accept this formula with some modifications, adding 
that a word is the smallest significant unit of a given language capable of functio-
ning alone and characterised by positional mobility within a sentence, morpholo-
gical uninterruptabilityand semantic integrity.2 All these criteria are necessary 
because they permit us to create a basis for the oppositions between the word and 
the phrase, the word and the phoneme, and the word and the morpheme: their com-
mon feature is that they are all units of the language, their difference lies in the fact 
that the phoneme is not significant, and a morpheme cannot be used as a complete 
utterance. 

Another reason for this supplement is the widespread scepticism concerning 
the subject. It has even become a debatable point whether a word is a linguistic unit 
and not an arbitrary segment of speech. This opinion is put forth by S. Potter, who 
writes that “unlike a phoneme or a syllable, a word is not a linguistic unit at all." He 
calls it a conventional and arbitrary segment of utterance, and finally adopts the 
already mentioned definition of L. Bloomfield. This position is, however, as we ha-
ve already mentioned, untenable, and in fact S. Potter himself makes ample use of 
the word as a unit in his linguistic analysis. 

The weak point of all the above definitions is that they do not establish the 
relationship between language and thought, which is formulated if we treat the word 
as a dialectical unity of form and content, in which the form is the spoken or written 
expression which calls up a specific meaning, whereas the content is the meaning 
rendering the emotion or the concept in the mind of the speaker which he intends to 
convey to his listener. 
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Summing up our review of different definitions, we come to the conclusion 
that they are bound to be strongly dependent upon the line of approach, the aim the 
scholar has in view. For a comprehensive word theory, therefore, a description see-
ms more appropriate than a definition. 

The problem of creating a word theory based upon the materialistic understan-
ding of the relationship between word and thought on the one hand, and language 
and society, on the other, has been one of the most discussed for many years.  

The word is the fundamental unit of language. It is a dialectical unity of form 
and content. Its content or meaning is not identical to notion, but it may reflect hu-
man notions, and in this sense may be considered as the form of their existence. 
Concepts fixed in the meaning of words are formed as generalised and approxima-
tely correct reflections of reality, therefore in signifying them words reflect reality 
in their content. 

When there is a certain similarity between the sounds that make up the word 
and those referred to by the sense, the motivation is phonetical. Examples are: bang, 
buzz, cuckoo, giggle, gurgle, hiss, purr, whistle, etc. Here the sounds of a word are 
imitative of sounds in nature because what is referred to is a sound or at least, 
produces a characteristic sound (cuckoo). Although there exists a certain arbitrary 
element in the resulting phonemic shape of the word, one can see that this type of 
motivation is determined by the phonological system of each language as shown by 
the difference of echo-words for the same concept in different languages. St. Ull-
mann stresses that phonetic motivation is not a perfect replica of any acoustic struc-
ture but only a rough approximation. This accounts for the variability of echo-words 
within one language and between different languages. Gf. cuckoo (Engl), Kuckuck 
(Germ), кукушка (Russ). Within the English vocabulary there are different words, 
all sound imitative, meaning ‘quick, foolish, indistinct talk’: babble, chatter, gab-
ble, prattle. In this last group echoic creations combine phonological and morpholo-
gical motivation because they contain verbal suffixes -le and -er forming frequenta-
tive verbs. We see therefore that one word may combine different types of motiva-
tion. 

Words denoting noises produced by animals are mostly sound imitative. In 
English they are motivated only phonetically so that nouns and verbs are exactly the 
same. In Russian the motivation combines phonetical and morphological motiva-
tion. The Russian words блеять v and блеяние n are equally represented in English 
by bleat. Сf. also: purr (of a cat), moo (of a cow), crow (of a cock), bark (of a dog), 
neigh (of a horse) and their Azerbaijani equivalents. 
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Zahirə Kazımova  
Sözün  xüsusiyyəti  

Xülasə 
 
Söz dilin əsas vahidlərindən biridir. Sözsüz dil yoxdur. Dil ünsiyyət vasitəsi-

dir. Nəzərə alsaq ki, ünsiyyət sözlərlə yaranır, sözü dialektik vahid kimi qiy-
mətləndirmək çox vacibdir. Söz hər cümləmizi yaradan vacib elementdir. Bu 
səbəbdən sözü geniş mənada öyrənmək hər bir dilçi üçün çox vahiddir. Məqalədə 
dilin əsas vahidlərindən biri olan sözdən bəhs edilir. Dilin lüğət tərkibini təşkil edən 
sözləri yaradan morfemlərdir. Məqalədə bu haqda geniş məlumat verilib. Bu baxım-
dan məqalə bu məsələ ilə bağlı böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

 
Захира Казымова  

Характеристика слова 
Резюме 

 
 Слово это один их важных элементов языка. Без слов отсутствует и 

язык (нет и языка). Язык это способ коммуникации. Если учесть что коммуни-
кация создается с помощью слов, очень важно оценим слово как диалектичес-
кая единица. Слово это важный элемент образуемый каждую предложение. 
Следовая этому для каждого лингвиста важно исследовать «слово» в широком 
смысле его значение. В статье говорится об одной из важных единицу языка о 
слове. Основная часть словарного состава слова образуется с помощью мор-
фемы. В статье об этом дано много информации и имеет большую ползу.  

 
Rəyçi: Baş/ m Tamilla  Mehdiyeva 
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 GÜLNAR BABAYEVA  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun   dissertantı 

       
KEÇƏN ƏSRİN 20-Cİ İLLƏRİNDƏ DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİMİZİN 

TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 
Açar sözlər: Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti, dialekt, şivə, proqram, lüğət 
Ключевые слово: Исследовательская и Научная Корпорация, диалект, 
акцент,  программа, словарь 
Key words: Research and Study Corporation, dialect, accent, program 
 

Azərbaycan xalqı zəngin mədəni irsə, böyük ənənələrə, dictionary malikdir. 
Çoxəsrlik Azərbaycan xalqı uzun və keşməkeşli bir yol keçmiş, daim müxtəlif təsir 
və təzyiqlərə məruz qalmışdır. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, mədəniyyətimiz,  
dilimiz özəlliyini qoruyaraq bugünümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Xalqın mənşəyi 
adətən onun danışdığı dilə görə müəyyən edilir. Etnik mənsubiyyəti bildirən başlıca 
əlamət dildir. “Orxon-Yenisey” abidələri, “Divanü-lüğat-it-türk”, “Oğuznamə”, 
“Qutadqu bilik” kimi əsərlər türk xalqlarının, türk dillərinin qədim tarixə malik ol-
duğunu  göstərir. 

Müxtəlif  inkişaf mərhələləri keçən elm və mədəniyyətimiz Alban dövlətinin 
qurulması ilə daha da yüksəlmiş və tanınmağa başlamışdır. Lakin ictimai-siyasi 
həyatda baş verən dəyişikliklər, digər sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət sahəsinə də 
öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, VII əsrdə ərəblərin Azərbaycan ərazisini işğal et-
məsi, ərəb dilinin hakim mövqe tutmasına gətirib çıxardı. İşğal olunan ərazilərdə ərəb 
dilinin hakim mövqe tutması tədricən alban əlifbasını sıradan çıxardı. Ölkədə yazı 
işləri, dini ayinlər ərəb dilində aparılırdı. Abbasilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə 
artıq ərəb dili öz yerini fars dilinə verdi və bu dilin hökmranlığı başladı. Bu dil 
ədəbiyyat sahəsinə çox sürətlə yol açdı. Əsərlər fars dilində yazılmağa başlandı və bu 
dil ədəbiyyatda uzun müddət hakim mövqe tutaraq qaldı. Lakin 1500 illik tarixi olan 
“Kitabi Dədə Qorqud” dastanları Azərbaycan ədəbiyyat tarixində şifahi xalq 
yaradıcılığının ana dilində qələmə alınmış ən böyük ədəbi abidə kimi qorunub saxlan-
dı. Ana dilində yazıb-yaradan şairlər meydana gəldikcə Azərbaycan dili yüksək ədəbi 
dil səviyyəsinə gəlib çıxdı. 1501-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması və Şah İsmayıl 
Xətainin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu. Azərbaycan 
dili bütün Səfəvi imperiyasında hakim dilə çevrildi. XVII əsrdə şah sarayında, hətta 
adlı-sanlı adamların evlərində də bu dildə danışılırdı. 

 Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi həyatındakı dəyişikliklər mədəniyyəti-
mizdə də öz əksini tapırdı. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda maarif inkişaf 
edirdi. Əsas tədris ocaqları olan mədrəsə və məktəblərin sayı 500-700-ə çatırdı. Ba-
kı, Şamaxı, Şuşa , Nuxa və s. şəhərlərdə ədəbi dərnəklər, məclislər  təşkil olunurdu 
ki, bu da uşaqların ana dilinə məhəbbətinin artmasına, şeirə, poeziyaya olan maraq-
larının genişlənməsinə kömək edirdi. XIX əsrin sonlarında təhsildə bəzi dəyişiklik-
lər baş verdi. Belə ki, artıq məktəblərdə ana dili tədris olunmağa başladı. Bu sahədə 
S.Ə.Şirvani, Məhəmməd Tağı Sidqi, xüsusən Həsən bəy Zərdabi və N.Vəzirov kimi 
ziyalıların misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan üçün müəllim kadrlarının ha-
zırlanmasında 1879-cu ildə Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin 
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fəaliyyətə başlamasının böyük rəhəmiyyəti olmuşdur. Şöbənin müdiri A.O.Çernya-
yevski azərbaycanlı uşaqların təhsilə cəlb olunmasında mühüm işlər görmüşdür. 

XIX  əsrin II yarısında Azərbaycanda kütləvi kitabxana və qiraətxanalar açıl-
dı. Belə kitabxana və qiraətxanalardan birini 1894-cü ildə N.Nərimanov açmışdır. 
XIX əsrin ən mühüm hadisələrindən biri 1875-ci ildə milli mətbuatın əsasının qo-
yulması olmuşdur. H.B.Zərdabi tərəfindən “Əkinçi” qəzeti ilə əsası qoyulan milli 
mətbuat sonralar arxası ilə ”Ziya”, “Kəşkül”, “Molla Nəsrəddin” kimi mətbuat 
nümunələrini gətirdi. Azərbaycanda soial-iqtisadi sahədə olan bu irəliləyiş ədəbiy-
yatda maarifçilik ideyalarının da genişlənməsinə yol açdı. M.F.Axundov tərəfindən 
əsası qoyulan dramaturgiya N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov yaradıcılığı 
ilə yüksək zirvəyə çatdı. Dramaturgiyanın inkişafı milli teatrın yaranmasına gətirib 
çıxardı. Beləliklə, 1873-cü il martın 22-sində Bakı realni məktəbinin həvəskarlar 
qrupu M.F.Axundovun “Hacı Qara” komediyasını səhnələşdirdilər. Bu işdə 
H.B.Zərdabinin də mühüm xidməti olmuşdur. Sonralar H.Z.Tağıyev tərəfindən  Ba-
kıda teatr binasının tikilməsi bu sənətin inkişafına daha da təkan verdi. XIX əsrdən 
başlanan bu inkişaf XX əsrdə də davam etdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində elmi tədqiqat sahələri və institutları yaradılması 
işinə başlandı. 1921-ci ilin fevralında Xalq Maarif Komissarlığı nəzdində elm və 
təhsil sahəsinə rəhbərlik üşün akademik şöbə yaradıldı. Onun tərkibinə Azərbaycan 
Dövlət Universiteti, Azərbaycan Politexnik İnstitutu, Dövlət Muzeyi, Dövlət Arxivi, 
Dövlət Kitabxanası və bütün digər elmi xarakterə malik idarələr, məktəblər daxil 
edildi. 

1920-ci illərdə respublikada elmi tədqiqatla, elmi fəaliyyətlə məşğul olan 
kadrların sayı çox az idi. Azərbaycanda təbiət və texnika elmlərinin inkişafına yol 
açmaq üçün başqa ölkələrdən çox görkəmli alimlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər 
göndərilməyə başladı. Lakin Azərbaycanda elmin daha da inkişafı vahid elmi mər-
kəzin yaradılmasını tələb edirdi. 1923-cü ilin əvvələrində belə bir cəmiyyətin yaran-
ması üçün bir qrup ali məktəb professoru  Xalq Maarif  Komissarlığına müraciət et-
miş və öz nizamnamələrini təqdim etmişlər. Elə həmin il Xalq Maarif  Komissarlı-
ğının kollegiyası təqdim olunmuş nizamnaməni təsdiq etdi. Beləliklə, 1923-cü il no-
yabrın 2-də “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” fəaliyyətə başladı. Cəmiy-
yətin məqsədi, vəzifələri, görəcəyi işlər və bu işlərin görülmə üsulları və vasitələri 
nizamnamədə öz əksini tapmışdır. Cəmiyyətin məqsədi  Azərbaycanı iqtisadi, so-
sial,   tarixi, etnoloji, arxeoloji, linqvistik (dilşünaslıq) cəhətlərindən tədqiq etmək 
və öyrənmək idi. Cəmiyyət 4 seksiyaya bölünürdü: 

1. Türkoloji; 
2. Sosial-iqtisadi; 
3. Tarix və etnoqrafiya; 
4. Təbiət; 
Cəmiyyət 4 büro üzrə fəaliyyət göstərirdi: 
1. Biblioqrafiya; 
2. Azərbaycan haqqında bilik populyarizasyonu və məktəbə kömək; 
3. Fotoqrafiya; 
4. Azərbaycan hüdudundan xaricdə olan məmləkətlər bürosu. 
 Azərbaycanın keçmişini, bugününü ətraflı tədqiq etmək və öyrənmək üçün 

cəmiyyət elmi ekspedisiyalar  təşkil edir, qurultaylar, konfranslar, iclaslar çağırır, 
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müşavirələr, mühazirələr təşkil edir, muzeylər, kitabxanalar yaradaraq ölkənin öyrə-
nilməsi üçün bir sıra işlər görürdü. 

“Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” ali məktəb professorlarını, 
həkimləri, müəllimləri, ali məktəb tələbələrini öz ətrafına toplayırdı.  Hər il qəzalara 
elmi-tədqiq ekspedisiyaları gedir, ekspedisiyaların köməyi ilə cəmiyyət zəngin elmi 
material toplayırdı. Bu materialların bir qismi cəmiyyətin məcmuələrində, bir qismi 
isə ayrıca elmi əsərlər şəklində dərc olunurdu. 

Naxçıvan, Xankəndi, Şəki, Zaqatala, Qazax,Gəncə, Şamaxı, Lənkəran qəza 
mərkəzlərində cəmiyyətin şöbələri fəaliyyət göstərirdi. Lakin bu şöbələrdə yalnız 
həvəskar işçilər fəaliyyət göstərirdi. Belə olduqda şöbələrdə dəqiq araşdırmalar 
aparılmır və cəmiyyətə kifayət qədər məlumat ötürülmürdü. Buna görə də cəmiyyə-
tin katiblər heyəti yeni bir proqram layihəsi  hazırlamağı qərara aldılar. Layihədə 
qarşıda duran birinci və əsas məsələ cəmiyyətə üzvlərin cəlbi məsələsi idi. Belə ki, 
şöbələrə maarif, mədəniyyət, tibb sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər, fəal tələbə-
lər, qadınlar cəlb edilməli idi. Hər bir üzv iki nüsxədən ibarət anket sorğu vərəqəsi 
doldururdu. Bu vərəqənin biri şöbə katibində saxlanılır, digəri isə Bakıdakı cəmiy-
yətin idarəsinə göndərilirdi. Yeni üzvlər ümumi iclas tərəfindən təsdiq edilirdi. 

Şöbənin fəaliyyətini yüksəltmək və işlərini səmərəli təşkil etməkdən ötrü rə-
yasət adı kağızda qeyd olunub həqiqətdə heç bir iş görməyən üzvləri deyil, yalnız 
ölkənin öyrənilməsi ilə maraqlanan və şöbənin işini aparmağa qabil olan insanları 
üzv kimi  saxlayırdı. Şöbə öhdələrinə həvalə edilmiş işin icrasına səy və fəaliyyət 
göstərməyən üzvləri şöbədən kənarlaşdırırdı. Rəyasətə seçiləcək üzvlərin sayı 5-7 
nəfərdən çox olmamalı idi. Ümumi iclas özü müəyyən etdiyi miqdarda şura seçir, 
ümumşura isə öz üzvləri arasından işçi rəyasət heyəti seçirdi ki, rəyasət heyəti də öz 
növbəsində şura qarşısında hesabat verməli olurdu. Şöbə rəyasətinə seçilmiş olan 
üzvlərin siyahısını cəmiyyətin mərkəzi şurası təsdiq edirdi. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinin daha yaxşı öyrənilməsi üçün dairə mər-
kəzlərində ölkəşünaslıq dərnəkləri təşkil edilirdi. Bu dərnəklərə yerli əhali arasında 
fəallar, bu iş sahəsi ilə maraqlananlar cəlb edilirdi. Məhəlli şöbələr cəmiyyətin 
katiblər heyətinə öz protokollarını, iş planlarını, hesabatlarını göndərməklə bərabər 
cəmiyyət tərəfindən göndərilən sualları da cavablandırmalı idilər. Cəmiyyətə bəzi 
məlumatlar məktub vasitəsilə göndərilirdi. Göndərilən məktubun üzərinə ünvan 
yazılmaqla bərabər cəmiyyətin hansı şöbəsinə müraciət edildiyi də göstərilməli idi. 

 Cəmiyyətin nəşriyyatı da fəaliyyət göstərirdi. Cəmiyyət tərəfindən “Azərbay-
canı öyrənmə yolu”, rus dilində isə “Cəmiyyətin xəbərləri” adlı jurnal nəşr edilirdi. 
Şöbə üzvləri tərəfindən cəmiyyətin redaksiyasına dərc edilmək üçün göndərilən 
əsərlər mütəxəssislər tərəfindən  nəzərdən keçirildikdən sonra mətbuatda nəşr edilə 
bilərdi. 

Cəmiyyət fəxri, həqiqi və müxbir üzvlərdən ibarət idi. Fəxri üzvlüyə Azərbay-
can və digər ölkələrin alimləri, xüsusən də Azərbaycan haqqında əsərləri ilə məşhur 
olan alimlər seçilirdilər.  

Həqiqi üzvlüyə Azərbaycanı öyrənməkdə maraqlı olan 18 yaşından yuxarı hər 
bir şəxs seçilə bilirdi. Seçiləcək namizəd haqqında cəmiyyətin 2 üzvü tərəfindən 
tövsiyə xarakterli təlimat müəyyən büro və yaxud seksiyaya verilirdi. Seksiya və ya 
büronun ümumi iclasında namizədlər səsə qoyulduqdan sonra  şuranın təsdiqinə 
təqdim edilirdi. Cəmiyyətin təşkilində iştirak edənlərsə birbaşa cəmiyyətin həqiqi 
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üzvü olurdular. Cəmiyyətin üzvləri cəmiyyət tərəfindən təşkil ediləcək iclaslar və 
ekskursiyalardan istifadə etməkdə imtiyazlara malik idilər. Nizamnaməni pozanlar, 
cəmiyyətin adını ləkələyənlər həm mərkəzi, həm də məhəlli şuraların qərarına əsa-
sən çıxarıla bilərdi. Həmçinin mühüm səbəbsiz 3 ay ərzində fəaliyyət göstərməyən 
üzvlər cəmiyyətdən çıxmış hesab olunurdular. 

Cəmiyyətin həqiqi üzvləri hər il üç manat məbləğində üzvlük haqqı ödəməli 
idilər. Üzvlük haqqı artıq olmamaq şərti ilə hissə-hissə də ödənilə bilərdi. Lakin 
cəmiyyətin həqiqi üzvü olan müəllimlər, fəhlələr və kəndlilər üzvlük haqqını üç ma-
nat əvəzinə bir manat ödədikləri halda, əsgərlər və işsizlər isə üzvlük haqqından 
ümumiyyətlə azad edilirdilər. 

1923-cü il noyabrın 2-də cəmiyyətin fəxri sədri Səmədağa Ağamalıoğlu seçil-
mişdir. İşçi qrupun tərkibi isə aşağıdakı şəkildə idi: A.N.Samoyloviç cəmiyyətin 
sədri, A.R.Zifeldt sədr müavini, V.M.Sısoyev xəzinədar, V.A.Ryumin cəmiyyətin 
katibi vəzifələrinə təsdiq olunmuşdular. H.Cəbiyev, M.Baharlı, R.Şabanov, 
V.İ.Smirnov-Loqinov və İ.F.Blinov isə cəmiyyətin üzvləri idilər.   

“Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” 4 şöbə üzrə fəaliyyət göstərirdi.  
Bu şöbələrdən biri Tarix-etnoqrafiya şöbəsi idi. Şöbənin qarşısında duran əsas məq-
səd  Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların, xüsusən də türklərin maddi və mənəvi 
həyatlarını öyrənmək, Azərbaycan ərazisində yerləşən hər bir kəndin, hər bir yerin, 
köçəri camaatın maddi və mənəvi həyatını tədqiq etmək olmuşdur. Tədqiqat zamanı 
maddi mədəniyyətə, əhalinin maddi həyatına — yemək-içmək məsələlərinə, geyim 
tərzinə, yaşayış məkanına, silah, alət, istehsalat texnikasına, rəsm, heykəltəraşlıq, mu-
siqi alətləri, təbabətdə istifadə olunan dərmanlar və s.-ə diqqət etmək lazım idi. 

Qəzada yaşayan xalqların ad və ünvanları, nəsil-kökü, harada yaşamış olmaları 
və haradan gəlmələri məsələlərinə böyük əhəmiyyət verilirdi. Ümumən, Azərbay-
canda hansı xalqların yaşadıqlarına dair lazımi məlumat toplanmalı idi. Qəzaya da-
xil olan şəhərlər, kəndlər, yaşayış məskənləri şifahi və yazılı məlumatlar toplanmalı, 
qəzanın tarixinə dair yazılmış və çap edilmiş olan kitab, məcmuələrdən məlumatlar 
toplanaraq biblioqrafiya hazırlanmalı idi. Həmçinin qəzadakı əl yazılarını, arxiv 
materiallarını toplamaq, tərtib işinə arxiv idarələrinə də kömək edilməli idi. Əhali 
arasından xalq ədəbiyyatı nümunələri, nağılları, xalq mahnıları mənəvi mədəniyyət 
nümunələri olaraq tədqiq olunmalı idi. Cəmiyyət tərəfindən görüləcək işlər üçün va-
hid bir yol, üsul da tərtib olunurdu. İlk olaraq materialın toplandığı məkan, yer 
müəyyənləşdirilərək  qeyd olunmalı idi. Materialı toplayan şəxslərin adları qeyd 
olunmaqla bərabər, nə vaxt və hansı şəraitdə toplanması da mütləq şəkildə göstəril-
məli idi. Toplanılan materialın ya fotosu, ya rəsmi və ya planı tərtib edilməli, surəti 
çıxan sənədlər isə mükəmməl hüsnxət ilə, hətta dilinə belə toxunulmadan olduğu ki-
mi köçürülməli idi. Əgər hər hansı bir dəyişiklik olarsa, onda əl yazması öz əhəmiy-
yətini itirmiş olunurdu. Xalq ədəbiyyatı nümunələri toplanıldığı zaman tələffüzünə 
və dilinə heç bir müdaxilə edilmədən olduğu kimi qeyd edilməli idi. Materiallar 
toplanıldığı zaman materialın kim tərəfindən söylənilməsi, onun hansı xalqın nüma-
yəndəsi olması və neçə yaşında olması kimi məsələlər də göstərilməli idi.  

 “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” tərəfindən Azərbaycan türk 
xalq şivələri lüğəti tərtib etmək üçün toplanacaq materiallar haqqında düsturüləməl 
və proqram  tərtib  edilmişdir. Proqram 22 səhifədən ibarətdir. 5 iyul  1924-cü ildə 
“Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin nəşriyyatında çap edilmişdir.  
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Proqramın ilk səhifəsində “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin Tarix və 
etnoqrafiya bölməsi sədrinin Ə.Haqverdiyev, katibinin Ryuminin olduğu qeyd 
edilmişdir. Proqram Aşmarin tərəfindən tərtib edilmişdir  və “Cümlə cahan işçiləri 
birləşsin” şüarı ilə başlayır. İki hissədən ibarətdir. I  hissədə lüğətin quruluş xüsu-
siyyətlərindən, II — “Proqram” adlı hissəsində isə lüğətin tematik bölgüsündən da-
nışılır. Proqramda lüğətin quruluşu və şivə materiallarının toplanılması üsulları ətra-
flı açıqlanmışdır. Proqramda qeyd olunur ki, Azərbaycan türk xalq şivələri lüğətini 
tez bir zamanda öyrənmək və bunun əsasında mükəmməl bir lüğət tərtib etmək üçün 
ilk öncə Azərbaycan dilinin hansı yerlərdə işləndiyini müəyyən etmək və qərarlaş-
dırmaq lazımdır. Yerli şivələrin işləndiyi ərazilərin sərhədləri təxmini göstərilməli, 
ərazicə bir-birinə yaxın olan əhalinin danışığında böyük fərq nəzərə çarparsa,  
ərazilər ayrı-ayrı şivələr kimi tədqiqata cəlb olunmalıdır. Hər bir şivə haqqında top-
lanacaq materiallar, yerli şivələrin bütün xüsusiyyətləri qeyd olunmaqla göstərilmə-
lidir. Sözlər istər oxunuş, istər səs, istər düzülüş, istərsə qrammatik baxımdan 
olduğu kimi yazılmalıdır. Məsələn: şivə toplayan şəxs eşitdiyi “sattı” sözünü “sat-
dı”, “günnər” sözünü “günlər”, “daddı” sözünü “dadlı” yazarsa, onda səhv etmiş 
olar. Sözlər düzgün yazılış qaydalarına əsaslanaraq deyil, əksinə tələffüz olunduğu 
kimi qeyd edilməlidir. Əks halda şivələr arasındakı fərq görünməyəcək. Şivə topla-
yan şəxs şivə topladığı ərazilərdə yerli əhalidən başqa, daha kimlərin yaşadığına da 
diqqət yetirməlidir. Həmçinin bu xalqların yerli əhali ilə nə cür qaynayıb-qarışdığını 
göstərməklə bərabər, əhalinin dilinə nə kimi təsir göstərdiyini də araşdırmalıdır. 
Şivə toplayan şəxs həm başqa dillərdən keçən alınma sözləri, həm də başqa dillər-
dən keçərək türkləşmiş sözləri qeyd etməlidir. Həmçinin bəzi sözlər də vardır ki on-
lar şivələrdə az-az işlənir. Belə sözlərə toplayıcı xüsusi diqqət yetirərək onları müm-
kün qədər tapmacalarda, xalq mahnılarında axtarmalıdır. Toplayıcı qeyd vərəqəsi-
nin üz tərəfində ilk növbədə şivə topladığı yerin adını göstərməli, sonra sözləri 
uşaqdan, kişidən, qadından, qoca kişi və ya qoca qarıdan topladığını qeyd etməlidir. 

Toplayıcı topladığı sözün  mənası ona məlumdursa rus dilində mənasını gös-
tərməlidir. Bundan əlavə, hər bir sözün mənası Azərbaycan dilində tam izah olunma-
lıdır. Sonra bu sözlərin mənalarını daha da aydınlaşdırmaq üçün nağıllardan, mah-
nılardan, tapmacalardan, atalar sözlərindən və bu kimi başqa parçalardan nümunələr 
gətirməlidir. Bu nümunələr tərcümə edilmir. Lakin digər  xalqlar üçün anlaşılmazsa, 
onda  Azərbaycan dilində tam izah edilməlidir. Toplayıcı ilk növbədə qeyd etdiyi sö-
zün I, yəni əsas mənasını yazmalı və izah etməlidir. Sonra həmin sözün başqa  məna-
larına diqqət yetirməlidir. Əgər söz bir neçə məna ifadə edirsə, həmin mənalar da 
ardıcıl olaraq izah edilməlidir. Həmçinin dildə bir mənanı ifadə edən bir neçə kəlmə 
də ola bilər. Belə sözlərin də hər biri ayrı-ayrılıqda göstərilməlidir. 

Sözlərin toplanması vərəqə (kartoçka) sistemi üzrə olmalıdır. İzah ediləcək və 
ayrıca olaraq lüğətə daxil olunacaq hər bir kəlmə ayrı-ayrı vərəqələrdə qeyd edilmə-
lidir. I vərəqədə sözün əsas mənası, izahı və bu məna ilə bağlı nümunə yazılmalıdır. 
Əgər I vərəqəyə sığmazsa onda II və III vərəqələr də nömrələnməlidir. Lakin bu ha-
lda həmin söz digər vərəqələrin də yuxarı tərəfində yazılmalıdır. Sözün izahı isə hə-
mən vərəqənin altında qeyd edilməlidir. Lüğət toplayıcının qarşısına qoyulan digər 
bir tələb bütün qeydiyyatlarını son dərəcə səliqəli, anlaşıqlı bir şəkildə yazmasıdır. 
Çünki toplanan material olduğu kimi mətbəəyə göndəriləcəkdir. 
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Toplayıcı həmçinin bütün sözləri tələffüzə əsasən olduğu kimi yazmalıdır. 
Qeydiyyatlar türk əlifbası ilə aparılmalı olsa da, lakin yerli şivələrin bəzi səslərini 
ifadə etmək üçün əski əlifbadan da istifadə edilə bilər. Lakin sözlərin mənaları və 
izahı ərəb əlifbası ilə yazılmalıdır. Mənanın açıqlanması üçün istifadə ediləcək nü-
munələr yazılı Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri də ola bilər. 

Lüğət tərtib etmək üçün material toplayan şəxs proqramın bütün müddəalarını 
yaxşı bilməli, onlara əməl etməlidir. Toplayıcının məlumat toplamaq işində özünün 
də məntiqi baxışı, yanaşması olmalıdır. Belə ki, məsələn: meşə kənarında yaşayan 
adam üçün meşədəki ağaclar, heyvanlar haqqında məlumat vermək çətin olmadığı 
kimi, çay kənarında  yaşayan insanın balıqçılıq, çay ətrafında yaşayanların həyatı 
barəsində məlumat verməsi o qədər də çətin olmaz. Təcrübələr göstərir ki, bu cür 
toplanan məlumat səhvsiz olar. Material toplayan şəxs uşaq oyunları haqqında qoca 
adamlardan və ya qadınların paltarları, bər-bəzək əşyaları haqqında uşaqlardan mə-
lumat yığarsa, böyük səhv etmiş olar. Ona görə elə insanlara müraciət olunmalıdır 
ki, onlar bu və ya digər dərəcədə veriləcək məlumat barəsində anlayışlı olsunlar. 
Əgər hər hansı bir material şübhə doğurarsa, onun barəsində daha məlumatlı şəxslə-
rə müraciət olunmalıdır. Bütün səylərə baxmayaraq bir sözün mənasını anlamaq 
mümkün olmazsa, onda o sözün qarşısında mənasının bəlli olmadığı qeyd edilmə-
lidir. Mənası aşkarlanmayan bu cür sözlər vərəqədə mütləq şəkildə qeyd edilməli-
dir. Bu, elm və fənn üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Lüğət üçün material toplayan şəxs tərəfindən hər hansı bir səs və ya kəlmə 
açıq və ya aydın eşidilməzsə, həmən səs və ya kəlmənin aşkar olunması üçün başqa 
bir adama da tələffüz etdirilməlidir. Lakin bu zaman hər iki tərəfin bir-birinə təsir 
etməməsi şərtdir.  

Toplayıcı tərəfindən yığılmış material məlumat vərəqəsi “Azərbaycan Tədqiq 
və Tətəbbö Cəmiyyəti”nə təqdim edilməlidir. Məlumat vərəqəsində material yığılan 
yer, müəllifin qeydləri və vərəqə üçün qəbul etdiyi qısa əlamət və işarələr haqqında 
geniş məlumat verilməlidir. İxtisarlar barəsində mükəmməl məlumat verilməzsə, 
onun oxunması və təhlili çətin olar. 

Proqramı üzərində material yığılan kəndin adı və bu kəndin yerləşdiyi areal 
göstərilməlidir. Kəndin adı qeyd olunduqdan sonra kənd əhalisindən bu adın mə-
nası, haradan götürüldüyü barədə məlumat alınmalıdır. Həmən kənd əhalisinin baş-
qa bir yerdən buraya köçməsi barədə bir rəvayət olub-olmaması qeyd edilməlidir. 
Məşhur və tarixi şəxslər haqqında nağıllar, rəvayətlər qeydə alınmalıdır.  

Proqramda hansı sahələr üzrə material toplanacağı aşağıdakı ardıcıllıqla qeyd 
edilmişdir: 

1. Aqrar sahə ilə bağlı—torpaqçılıq, əkinçilik və onun növləri. Bu sahədə ölçü 
vasitəsi kimi istifadə olunan alətlər, onların hissələrinin adı. Əkinçilik sahəsində 
istifadə olunan alətlər və onların hissələrinin adı. Bu sahə ilə bağlı rəvayətlər. 

2. Suvarma işləri ilə bağlı istilahlar.(kəşflər) 
3. Maldarlıqla bağlı istilahlar. Malların cinscə adı, onlarda mövcüd olan 

xəstəliklər, bu xəstəliklərin aradan qaldırılması yolları. Sağıcılıq işləri. 
4. Quşçuluq, quşların adı və onların ovlandığı yerlər. Ümumən ovçuluqla bağ-

lı xüsusi kəlmə və cümlələr. 
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5. Üzümçülük, bağçılıq, bostançılıq, tütünçülük, pambıqçılığa dair istilahlar. 
Bu sahələrlə bağlı bitkilərin, çiçəklərin adı, bu sahədə istifadə olunan xüsusi kəlmə 
və cümlələr. 

6. İpəkçilik sahəsindəki istilahlar. Bu sahədə istifadə olunan xüsusi alətlər. Ba-
rama qurdlarında olan xəstəliklər, bu xəstəliklərlə mübarizə aparmaq üçün vasitələr. 

7. Balıqçılıq və balıqları tutmaq üçün istifadə olunan vasitələr. Yerli və kənar-
dan gələn balıqlar, balıqların cinscə adı. Balıqçıların adətləri.  

8. Ovçuluğa dair istilahlar. Vəhşi heyvanlar və quşların adı. Onları ovlamaq 
üçün istifadə edilən alətlər və onların hissələrinin adı. 

9. Kətan, kəndir və bu kimi şeylərə aid istilahlar. Onların əmələ gəlməsi, 
istehsalı. Yunçuluq sənəti, yunun əyirilməsi, xalı, gəvə və baçqa bu kimi palasların 
toxunulması. Naxışların və haşiyələrin adı. Xalqın özü toxuduğu və kənardan satın 
aldığı cürbəcür sapların, hörmələrin adı. 

10. Dülgərlik sənətinə aid istilahlar. Bu sənətdə istifadə edilən alətlər. Bu 
sənətdə işlənən xüsusi kəlmə və cümlələr. Ağac və taxta üzərində naxışlar, ağacdan 
yonulmuş və taxtadan düzəldilmiş əşyalar və zinət əşyaları. 

Dəmirçilik, arıçılıq, dərziçilik, silah düzəldilməsi, dəyirmançılıq, meşəçilik,ev 
əşyaları, din, dünyanın və insanın yaradılması, musiqi alətləri, uşaq oyunları, xalq 
ədəbiyyatı nümunələri və s.  

Beləliklə, aydın olur ki, hələ sovet hakimiyyətinin ilk illərində dialekt və şivə-
lərimizin tədqiqi, öyrənilməsi üçün Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyətində son dərəcə 
əhatəli bir proqram hazırlanmışdır. Həmin proqramla bağlanan iş böyük vüsətlə 
davam etmiş, lakin 30-cu illərin sonlarında başlanan repressiya və sonra da II 
Dünya müharibəsi həmin işləri ləngitmişdir. 40-cı illərin sonlarında və 50-ci illərdə 
bu sahədə tədqiqat işləri yenidən başlanmış və sonralar uğurla davam etdirilmişdir.  
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Гюльнар Бабаева  

Задачи в области исследования диалектов и наречий ХХ века 
Резюме 

 
Таким образом становится ясно, что в первые годы Советской власти, с 

целью исследования диалектов и наречий, в Научно-исследовательской кор-
порации была создана обширная программа. Проводились широкомасштаб-
ные работы, связанные с этой программой. Научные прогрессы, начавшиеся в 
начале ХХ века были замедлены репрессиями в 30-х годах, а после II Ми-
ровой войной. Но исследовательские работы в этой сфере в конце 40-х годов и 
в 50-х годах снова были начаты и успешно продолжены в последующем.  
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Gulnar Babayeva  
Objectives of the study of dialects in the XX century 

Summary 
 
Thus it is clear that in the first years of Soviet government, in order to study 

dialects, there was an extensive program of left-hand digit established in the Resear-
ch Corporation. Work associated with this program fulfilled on a large scope. The 
repression of the 30 th years and then the World War II decelerated the scientific 
progress started from the beginning of XX century. But, at the end of the 40 th years 
and in the 50 th years research work started again in this field and subsequently was 
continued successfully.  
                                 
Rəyçi: Professor Qəzənfər Kazımov 
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AYƏDDİN ƏLİYEV 
LDU 

DİLİMİZİN BƏZİ PROBLEM  MƏSƏLƏLƏRİ    
 

Açar sözlər: Azərbaycan dili, orfoqrafiya, orfoepiya, əlifba, termin 
Ключевые слова: Азербайджанский язык, орфография, орфоепия, алфавит, 
термин. 
Key words: Azerbaijani  language, orfhography, orfhoepy,  alphabet, term. 

 
Cəmiyyətdə baş verən müxtəlif hadisələr bu və ya digər dərəcədə dilə də təsir 

edir. Bu nöqteyi-nəzərdən,  XX əsrin sonlarında Azərbaycanın ictimai-siyasi həya-
tında baş verən dəyişikliklər dildən də yan keçməmişdir. Yeni ictimai quruluşla əla-
qədar olaraq sərhədlərin açılması, mədəni əlaqələrin genişlənməsi və digər səbəblər-
dən Azərbaycan dili də inkişaf etmiş, zənginləşmişdir. Bununla bərabər, qeyd etmə-
liyik ki, bu illər ərzində dildə  neqativ halların yaranması üçün də müəyyən  şərait 
yaranmışdır. Belə ki, lüzumsuz yerə dilə əcnəbi sözlər daxil edilmiş, televiziya, ra-
dio, qəzet və jurnallarda, ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrində, şou proq-
ramlarda, dublyajlarda, idman verilişlərində  dilimizin qrammatik, leksik və fonetik 
normalarının kobud şəkildə pozulması məqamları artmışdır. Ona görə də Dövlət 
dilimizin inkişaf tarixinin izlənilməsi, dildə baş verən proseslərin araşdırılması, dil-
dən istifadəyə və onun tətbiqi işinə nəzarət, zaman keçdikcə onun orfoqrafik və or-
foepik normalarında baş berən dəyişmələrin nizamlanması vacib məsələlərindəndir. 
Dilçiliyin bir sıra məsələləri var ki, onlar hələ də həllini tapmamışdır. Xüsusən onun 
sahə leksikası Azərbaycanda bu günə qədər tədqiqata tam cəlb olunmamış, ayrı-ayrı 
sahələr üzrə sözlərin, terminlərin, mikro və makro toponimlərin etimoloji lüğətləri 
tərtib olunmamışdır. Özünün zəngin fauna və florası, əkinçilik, heyvandarlıq, balıq-
çılıq, sənətkarlıq, kulinariya ənənələri olan Azərbaycanda bu sahələrlə bağlı yüzlər-
lə söz-termin tədqiqatdan kənarda qalmışdır. İngilis dilinin lüğət tərkibində  600 
mindən çox sözün olduğu qeyd olunur. Bəs Azərbaycan dilində nə qədər söz vardır? 
Bunun cavabını nəinki adi vətəndaş, heç dillə məşğul olanlar da bilmir. İngilis dilin-
də ona görə sözlər çoxdur ki, buraya həm dialekt, həm sahə, həm jarqon, həm də 
vulqar leksika daxil edilmişdir. Son orfoqrafiya lüğətimizdə sözlərin sayı 80 minə 
yaxındır. Halbuki yuxarıda qeyd etdiyim məsələlər də həllini tapsa, dilimizin necə 
zəngin olmasını sözlə yox, faktlarla sübut etmiş oluruq. Fikrimizcə, dilimizin bütün 
sözlərinin əksini tapdığı lüğətin və ya sözlüyün  hazırlanmasının vaxtıdır və biz bu 
işdə gecikirik. 

Təbiətdə hər hansı bir canlı növünün itməsi ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. 
Məşhur bioloq prof.Qara Mustafayev bu fikri cəmiyyət hadisələrinə də şamil edir. 
O qeyd edir ki, “böyük dillər kiçik dillər olmadan inkişaf edə bilməz. Azərbaycan 
dili bu respublikada yaşayan və azsaylı xalqlar adlandırılan talış, ləzgi və digərləri 
ilə təmasda olaraq inkişaf etmişdir”. Qara müəllimin dediyində böyük həqiqətlər 
vardır. Respublikamızın əvəzolunmaz, nadir sərvəti olan bu dillər Azərbaycan dili-
nin inkişafında müstəsna rol oynayır. Odur ki, əminliklə demək olar ki, bu dillərin 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsi dilimizə və dilçiliyimizə böyük töhfə verəcəkdir. 

İstər respublikamızın paytaxtını, istərsə də bölgədəki şəhərlərimizi gəzmiş ol-
saq, küçə və meydanlarda, ictimai iaşə, market, mağaza, mədəni - maarif müəssisə-
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lərində, vitrin və digər yerlərdə ədəbi dilin normalarının həddən artıq kobud pozul-
ması hallarının şahidi olarıq. Sanki bir əcnəbi şəhərə düşmüsən. Kim nə istəyir onu 
da yazır. Unutmamalıyıq ki, inzibati qanunlar kimi, ədəbi dilin istər yazılı, istərsə də 
şifahi normalarına əməl edilməsi məcburi olmalıdır. Burada könüllülükdən söhbət 
gedə bilməz.  Dil qeyrət tələb edir. Öz dilini sevəndə qeyrət də olar. Çünki dil ana 
ilə, ana isə vətənlə bağlıdır. Bir sıra ölkələrdə dil qanunlarını pozan insanlara, təş-
kilatlara müəyyən cəzalar tətbiq olunur. Azərbaycan dilinin qanunlarına zidd yazıla-
rı olan həmin təşkilat və ya müəssisələrə, obyektlərə qarşı  müharibə elan etməyin 
vaxtıdır və onlara müəyyən cəza tədbirləri tətbiq olunmalıdır.  Xalq artisti Rasim 
Balayev müsahibələrinin birində haqlı olaraq qeyd etdi ki, televiziya dilimizin 
təmizliyini qoruyan ən güclü vasitədir. Televiziyanın böyük təsirini nəzərə alaraq 
burada işlər daha da sərtləşdirilməlidir .Televiziya qədər tamaşaçısı və təsir gücünə 
malik  ikinci bir səhnə yoxdur. Burada dil qanunları daha çox qorunmalı, həssaslıq, 
diqqətlilik daha çox önə çəkilməlidir. Maraq üçün 15-20 gün ərzində respublika 
televiziya verilişlərini izlədim. Külli-miqdarda orfoqrafik, orfoepik, qrammatik və 
üslubi xətalara rast gəldim. Əvvəla,  dilimiz  zəngindirsə, niyə aparıcı teleşirkətlə-
rin, radio şirkətlərinin adları (“Lider”, “ANS”, nə yazılışı, nə də deyilişi Azərbaycan 
dilinin qanunlarına cavab verməyən “Spase”) əcnəbi dillərdə olmalıdır? Bəzi fakt-
lara diqqət edək.  

Məlumdur ki, dilimizdə zamanla bağlı məfhumu ifadə etmək üçün adətən feli 
bağlamadan (Məsələn, keçəndə, gedəndə) istifadə olunsa da, türk dilini yamsıla-
maqla bəzi üzdəniraq jurnalistlər həmin məqamda keçdiyində, gəldiyində  sözlərin-
dən, vaxtınızı aldıq əvəzinə  zamanınızı aldıq, əhval-ruhiyyə əvəzinə aora kimi söz 
və ifadələrdən istifadə edirlər. Ədəbi tələffüz normaları elə pozulur ki, çaşıb qalır-
san. Axı bunlar bu deyilişi kimdən və haradan öyrəniblər?  Axı həmin tələffüz va-
riantları nə məşhur diktor və ziyalıların dilində, nə də dərsliklərdə vardır.  Felin arzu 
forması ilə gələcək zaman  qarışdırılaraq kaş gedəydim əvəzinə kaş gedərdim  
şəklində ifadə olunur və s. Yazıda: azərsel, baksel, ekspres, taksi əvəzinə azersell, 
baksell, ekspress, (qaydaya  görə, dilimizdə sonu cüt samitlə bitən çoxhecalı söz 
yoxdur) taxı yazılır. Bu misalları dəfələrlə artırmaq olar. Müasir türk dilində əcnəbi 
sözlərin olduğu kimi yazılışını qəbul edən qayda var. Amma bu, bizdə yoxdur. Odur 
ki,  əcnəbi sözlər Azərbaycan dilinin orfoqrafiya prinsipləri əsasında yazılmalıdır. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, həmin yazıları efir və ya reklam üçün hazırlayanlar 
müvafiq təhsili olmayanlardır. Savadlı  şəxs bu qədər məsuliyyətsizliyə yol verməz. 
Etiraf edək ki, sovet hakimiyyəti dövründə qəzet, jurnal səhifələrində, televiziya 
ekranlarında, kitablarda  səhv tapmaq, demək olar ki, qeyri-mümkün idi. İndi isə 
səhvi axtarmaq lazım deyil. Çox vaxt da bunu kompyuter xətası kimi göstərirlər. 
Bəzi aparıcılar, hətta millət vəkilləri yeri gəldi-gəlmədi türk dilini yamsılayırlar. 
Allah Mirzə Cəlili rəhmət eləsin, nə gözəl demişdi: “ Mən siz ilə türkün açıq ana 
dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili (Azərbaycan dili) danışmaq eyib-
dir, şəxsin elminin azlığına dəlalət edir. Ancaq hərdənbir keçmiş günləri yad et-
mək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğala-
ya sizə türk dilində lay-lay deyirdi.”  Türk dili də bizim üçün əzizdir. Ora-burasını 
dəyişdirmədən həm türklər bizi, həm də biz türkləri çox gözəl anlayırıq. Mən şəxsən 
türk filmlərinin dublyaj edilməsinin əleyhinəyəm. Açığını deyim ki, bəzən türklərin 
danışığı bizim bir çox millət vəkillərimizin, aparıcılarımızın danışığından daha 
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anlaşıqlı görünür. Amma fakt fakt olaraq qalır. Müasir türk dili öz qanunları, müasir 
Azərbaycan dili isə öz qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərir və inkişaf edir. Bun-
lar fərqli-fərqli dillərdir. Ümumiyyətlə, bütün müasir türk dilləri bir kökdən ya-
ranıblar. Amma nə yakut, nə çuvaş, nə də özbək bir-birini başa düşür. Ədəbi dili ya-
zarlar, canlı danışığı isə xalq özü yaradır. Xalqın iradəsinə isə zidd getmək cinayət-
dir. Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi. Atatürkə qədər türk dili özündən elə 
uzaqlaşmışdı ki, onu sadə xalq başa düşmürdü. Atatürk dildə bir inqilab elədi. Hal-
buki XIII əsrdən bu günə qədər Azərbaycan türkcəsi öz təmizliyini, xalqa yaxınlığı-
nı həmişə qorumuşdur. Zaman-zaman fərqli dövrlərdə yaşamış Dədə Qorqudun, 
Həsənoğlunun, Nəsiminin, Füzulinin, Xətayinin, Vaqifin, Bakıxanovun, Zakirin, 
Axundovun və başqalarının dilinə baxın. Onlar heç vaxt türk dilini yamsılamayıb-
lar. Əksinə ana dillərini öz bazaları əsasında, xalq dilinə uyğun inkişaf etdiriblər. 
Bir vaxtlar Azərbaycan xalqını da osmanlı türkcəsində danışdırmağa cəhd ediblər. 
Allah rəhmət eləsin Mirzə Cəlilə, Ü.Hacıbəyova, F.Köçərliyə ki belə tendensiyanın 
qarşısını çox mətanət və kəskinliklə alıblar. Təsəvvür edin ki, guya Azərbaycan 
dilində danışan bir şəxsin dilində 10 sözdən 5-i  sırf ya rus, ya da türk kəlməsidir. 
Deməli, həmin şəxs öz dilinə hörmət eləmir,  həmvətənləri ilə açıq, sadə ana dilində 
danışmağa utanır, kəndli ata-anasını özünə sığışdırmır. Belə bir şəxs vətənpərvər ola 
bilərmi, və ya o, millət və dil təəssübü çəkərmi? Əcnəbi dildə danışmaq, əlbəttə, bö-
yük hünərdir. Ancaq əcnəbi ilə onun dilində danışılmalıdır, xüsusilə onun torpağın-
da. Ancaq heç bir ehtiyac olmadan Azərbaycan televiziya və ya radiosunda Azər-
baycan vətəndaşı üçün verilən bir müsahibədə  əcnəbiləri  yamsılamaqla danışan 
üzdəniraq buqələmun azərbaycanlı görəsən nəyi sübut etmək istəyir? Bu ixtiyarı 
ona kim verib?  

Dilin  inzibati qanunlardan da möhkəm qanunları var. Odur ki, televiziya, ra-
dio, kütləvi informasiya vasitələrində həmin sahə üzrə təhsili olanlara  üstünlük 
verilməlidir. Etikası, davranışı, dil bilgisi və nitq mədəniyyəti olmayan, bu mə-
sələlərlə bağlı məktəb keçməyən  üzdəniraq jurnalistlərin son illər Azərbaycan mət-
buatına,  Azərbaycan əxlaqına  vurduqları yaranı sağaltmaq  üçün illər lazımdır.  
Bəzi jurnalistlər elə bilirlər ki, efirdə hər şeyi demək olar və ya hər bir hərəkətə yol 
vermək olar. Çünki həmin şəxslər ədəbi dil nədir, onun üslubları hansılardır, nəyi 
demək olar, nəyi demək  olmaz məsələlərindən xəbərdar deyillər. Son dövrdə tele-
viziya ekranlarında əksər aparıcılar həm azərbaycanlı adət-ənənəsinə uyğun olma-
yan mövzular müzakirəyə çıxardır, həm də qeyri-etik ifadələrə yol verirlər. Bəzi ra-
dio aparıcıları doğma ana dilində ağız-dodağını büzərək elə danışır ki, hansı dildə 
danışdığını bilmirsən. Eyni fikri müğənnilər və şoumenlər haqqında da demək la-
zımdır. Ucuz şöhrət naminə hər cür mövzunu bütün çılpaqlığı ilə efirə çıxaran, özü-
nün naqis əxlaqı olan və başqasına əxlaq dərsi keçən həmin “jurnalist” və “aparıcı-
lar” min illər ərzində qoruyub saxladığımız  dəyərlərimizi hörmətdən salırlar. Musi-
qi savadı olmayan müğənnilər Ana dilinin qayda-qanunlarından xəbərsiz olduqla-
rından sözləri  səhv tələffüz etməklə insanları yanlış istiqamətə aparırlar. Xüsusilə 
məktəblilər, yeniyetmə və gənclər bu səhvin təsirinə tez düşürlər. 32 ilə yaxındır ki, 
həm orta, həm də ali məktəbdə dərs deyirəm. Həmin o savadsız, yerini bilməyən 
jurnalistlərin ucbatından şagirdlərin, tələbələrin yazılarında  səhvlər  yaranır. Bu 
səhvlərin birinci və əsas mənbəyi isə qəzet və  televiziyadır. Tele-radio şirkətlərinin, 
kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri yerində olmalıdır. Onlar nə qədər milli 
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adət-ənənəyə və müsəlman əxlaqına söykənsələr, ruhən, daxilən nə qədər çox 
azərbaycanlı olsalar, mənə elə gəlir ki, biz dilimizi qoruya biləcəyik.    

Dövlət himnimizdə türk dilinə məxsus (hazırız, qadiriz) şəkilçiləri təcili 
dəyişdirməliyik. Bu himni az qala hər gün oxuyan, eşidən uşaqda anlaşılmazlıq baş 
verir. Həmin sözləri və ya  şəkilçiləri dəyişdirmək bir faciə deyil. Ümumiyyətlə, 
himnin dilini bir qədər sadələşdirmək də olar. Unutmamalıyıq ki, dünya təcrübəsin-
də himnlərin sözlərinin ya qismən, ya da bütövlükdə dəyişdirilməsi hallarına az tə-
sadüf olunmur. Orfoqrafik, orfoepik, nitq mədəniyyəti qaydaları  tam, sabitləşmiş  
və kütləvi şəkildə nəşr edilməlidir. Hər bir şəxs necə yazmağı, necə danışmağı, necə 
davranmağı  öyrənməlidir.  Ali məktəblərdə bütün ixtisaslarda praktik Azərbaycan 
dili dərsləri məcburi tədris edilməlidir. Çünki ziyalının əsas göstəricilərindən 
birincisi və əsası gözəl, aydın danışığı,  anlaşıqlı xətti və yazı savadıdır. Professor 
Nizami Cəfərov televiziya verilişlərinin birində qeyd etdi ki, şifahi danışıqda 
variantlar da ola bilər. Məsələn, haqlı sözünü biri [haxlı], digəri isə [hak΄lı] deyə 
bilər. Dilimizin bu haqda da qəti, əsaslandırılmış qaydaları var. Yəni tərkibində 
qoşa q samiti olan sözlərdə birinci q səsi onun kar qarşılığı olan [k′]  səsi  çalarında 
tələffüz olunur. Birhecalı qoşa samitli sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda 
ikinci samit düşdüyündən haqlı sözü də [hak΄lı] şəklində tələffüz edilməlidir. 
Variantlılıq dili korlayır. Hərc-mərclik yaradır. Gəlin o tendensiyanı ədəbi dilə şa-
mil etməyək. Orta məktəblərdə dillə bağlı praktik məsələlərə ciddi fikir verilməlidir. 
Dərsliklərimizdə orfoqrafiya, orfoepiya ilə bağlı nə qədər problemlər var. Orfoqrafi-
ya lüğəti qüsurlarla çap olundu. Ağamusa müəllimin nöqsanlarla bağlı ”Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatınin tədrisi” jurnalında verdiyi müsahibə şəxsən mənə müəmmalı 
göründü.  Biz  XXI əsrdə yaşayırıq. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan bir 
sənəddə, xüsusilə orfoqrafiya lüğətində və ya dərslikdə nəyi isə səhv vermək 
bağışlanmazdır. Orfoqrafiya lüğətinin girişində bütün orfoqrafik qaydalar, o cümlə-
dən  ötən orfoqrafiya lüğətindən fərqli məqamlar və onların izahlı səbəbi öz əksini 
tapmalı idi. Çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu məsələyə başdansovdu yanaşılmış-
dır. Son vaxtlar bəzi alimlər əlifbaya düzəliş edilməsi təklifi ilə çıxış edirlər. Ağrılı 
olan budur ki, bir vaxtlar kiril əlifbasını ən mükəmməl hesab edənlər bu gün latın 
qrafikasını zirvəyə qaldırırlar. Halbuki hər iki əlifba bir kökdən qidalanıb. Çinlilər 
və yaponlar məgər əlifbalarının hesabına tərəqqi tapıblar?!  Dil poliqon, eksperi-
mentər meydanı deyil. O əlifba kamil hesab olunur ki, onda yazının sürətinə əngəl 
törədən işarələr azdır. İndiki əlifba dünyanın ən müqtədir əsərlərini oxumağa imkan 
verirsə, 20 ilə yaxın bir müddətdə balalarımızın təhsilinə xidmət edirsə, onda dəyi-
şikliklər edilməsinə heç bir lüzum yoxdur. Bu cür dəyişikliklər təkcə iqtisadiyyata 
deyil, mədəniyyətə, milli dəyərlərə də zərbədir. Çox maraqlıdır ki, İngilis dilində 26 
hərf 44 səs vardır. Göründüyü kimi, 18 hərf birləşməsi vardır ki, bu da oxuda xüsusi 
çətinlik yaradır. Amma ingilislər bunu eləmirlər. Bizdə orta nəslin böyük bir hissəsi 
hələ də latın əlifbasından istifadə edə bilmir? Axı onların nə günahı var? Bu da bir 
növ   insan hüquqlarının tapdalanmasıdır. S.Rüstəm ömrü boyu ərəb əlifbası ilə 
yazıb. Bu, onun böyüklüyünü məgər kiçildib? Sabah bir başqası ayağını bir başma-
ğa dirəyər ki, gəlin Nizamini, Nəsimini, Füzulini, Cabbarlını yetirən ərəb əlifbasına 
keçək. Haqqı da var. Çünki minillik ədəbiyyatımız, elmimiz o əlifba ilədir. Bu də-
qiqə əlyazmalar fondunda, dünyanın ən məşhur kitabxanalarında ərəb əlifbası ilə 
Azərbaycan dilində onlarla əsərlərimiz var ki, bugünkü nəslə çatdırılmalıdır. Biz o 
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haqda fikirləşməliyik.Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 32 hərf, 34 səs vardır. İki 
səsdən birincisi  y samitinin kar qarşılığı [x′], ikincisi  q samitinin kar qarşılığı olan  
[k′] səsidir.  Əsas mübahisə sonu k ilə bitən çoxhecalı Azərbaycan mənşəli sözlərdə 
y samitinin kar qarşılığı kimi götürülən  [x′] səsi haqqındadır. Bu səs y səsinin kar 
qarşılığı kimi qeyd olunsa da, akustik təsirinə görə boğaz samiti olan h səsinə uyğun 
gəlir. Bunu Ağamusa Axundov da qeyd edir və misal olaraq M.İsgəndərzadənin 
belə bir şerini misal göstərir: Sənsizəm, Fərəhsizəm. Çəmənəm-Çiçəksizəm. Gö-
ründüyü kimi, çiçək sözü fərəh sözü ilə həmqafiyə verilmişdir. Qrammatikada qeyd 
olunur ki, sonu k (g samitinin kar qarşılığı) ilə bitən çoxhecalı Azərbaycan 
sözlərində k səsi [x′] ilə tələffüz edilməlidir. Mənim fikrimcə, bu ləhcədən gələn bir 
yanlışlıqdır.  1929-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan aşıqları” kitabı haqqında mə-
qaləsində böyük ədəbiyyatşünas Hənəfi Zeynallı da yerli Qazax şivəsində “k səsləri 
çox yerdə h səsinə keç”diyini qeyd edir. Müəllif hətta səhsən (səksən), pah (pak), 
təhlif  (təklif), məhtəf (məktəb), çəhmək (çəkmək) sözlərini də nümunə göstərir. 
Doğrudan da, əsasən qərb, qismən də şimal və cənub ləhcələrində, k (g samitinin 
kar qarşılığı)  ilə bitən nəinki çoxhecalı,  eyni zamanda təkhecalı Azərbaycan sözlə-
ri də, hətta birinci hecası k ilə bitən sözlər də   [x′] ilə tələffüz olunur : tük [tüx′- 
tüh], tək [təx′- təh], təklikdə [təx′lix′də - təhlihdə], məktəb [məx′təb - məhtəb] və 
s. Uzun müddət televiziya və  radioda tanınmış diktorların, eləcə də qabaqcıl ziyalı-
larımizin, alimlərimizin əksəriyyətinin dilində k (g samitinin kar qarşılığı)  ilə bitən 
çoxhecalı sözlərin [y] səsi ilə tələffüz olunduğunu müşahidə etmişəm. Məlumat 
üçün bildirim ki, eyni zamanda təkmilləşmə kurslarında ana dilini tədris edirəm. 
Dil-ədəbiyyat müəllimləri ilə apardığım söhbətlərdən məlum olur ki, bu, tədris işin-
də də çoxlu çətinliklər törədir. Uşaqlar  bu məsələ ilə  əlaqədar bir neçə qaydanı 
yadda saxlamağa məcburdurlar: 

1. Sonu k (g samitinin kar qarşılığı) ilə bitən  çoxhecalı  Azərbaycan mənşəli  
sözlər   [x′]-lə tələffüz olunur: Məsələn, [küləx΄],[çiçəx΄]. 

2. Həmin sözlər samitlə başlanan şəkilçi qəbul etdikdə k samiti  yenə də  [x′]-
lə tələffüz olunur: Məsələn, küləklər - [küləx΄lər], çiçəkdən [çiçəx΄dən]. 

Fikir verin, adi bir səsə görə şagird dolaşıq olan bir neçə qaydanı  mexaniki 
əzbərləməlidir ki, test tapşırıqlarında cavabları düzgün sayılsın. Halbuki praktik 
çəkildə o həmin səsdən istifadə etmir. Ən böyük dərd də budur ki, dilçiliyin ən çətin 
bölməsi olan fonetika uşaqların dərketmə səviyyəsi hələ lazımi səviyyədə olmadığı 
V sinifdə tədris olunur və mənimsədilməsi üçün uzun və gərgin iş tələb olunur. Tə-
sadüfi deyil ki, IX-XI siniflərə keçən şagirdlər həmin məsələni yenidən repititorla-
rın yanında öyrənməli olurlar.Təklifim budur ki, reallqla barışaq, sonu k (g samiti-
nin kar qarşılığı) ilə bitən çoxhecalı sözlərin sonundakı [k] səsinin  [y] ilə tələffüzü 
düzgün sayılsın. Eyni fikri sonu q samiti ilə bitən sözlərə də aid etmək olar. Belə ki, 
Azərbaycan dilçiliyində sonu q ilə bitən çoxhecalı Azərbaycan sözlərində q sami-
tinin [x] səsi ilə tələffüzü düzgün qəbul edilmişdir. Lakin yuxarıda qeyd etdiyim ki-
mi, televiziya və  radioda tanınmış diktorların, eləcə də qabaqcıl ziyalılarımizin, 
alimlərimizin əksəriyyətinin dilində sonu q ilə bitən çoxhecalı Azərbaycan sözləri-
nin [ğ] ilə tələffüzünün şahidi olmuşam. Uşaqlar reallıqla qayda arasında qalır, 
səhvlərə yol verirlər. Bununla bağlı da şagirdlər bir neçə qaydanı yadda saxlamağa 
məcbur olurlar ki, bu da əlavə çətinliklər yaradır: 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 220

     1. Sonu q samiti ilə bitən coxhecalı əsil Azərbaycan  sözləri [x] çalarlığında 
tələffüz olunur: [papax], [çırax]. Bu tip səslərin [ğ] çalarlığında tələffüzü də düzgün 
sayılır.  
     2.  Həmin sözlər samitlə başlanan şəkilçi qəbul etdikdə q samiti  yenə də  [x] 
çalarında  tələffüz olunur: Məsələn, [papaxda], [çıraxda].  
     3.  Həmin sözlərə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda q samiti [ğ] səsinə keçir: 
[papağı], [çırağı] və s.  
     4. Sonu q samiti ilə bitmiş sözə saitlə başlanan söz qoşulduqda q samiti [ğ] 
çalarlığında tələffüz olunur: qayıq aldım - [qayığ aldım]. 
     Göründüyü kimi, qaydanın çoxluğu əlavə problem yaradır.  
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их решения. 

 

Ayaddin Aliyev 
Some problems and tasks of  ourlanguage   

Summary 
 

 Linguistics has its own laws. It is as important as the laws of chemistry and 
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Обучение иностранному языку – процесс выработки навыков и умений 

речевосприятия и речепроизводства.  
Язык – порождение человеческого сознания. Он способен не только вы-

ражать значения, но и участвовать в их создании и существовании. Словам 
свойственны не только внешнее оформление в звуках и графических знаках, 
но и сам смысл воспроизводимых в процессе речи языковых единиц. Различ-
ные сферы и области человеческого существования и деятельности, в которых 
люди общаются посредством языка, обслуживаются лексикой данного языка 
во всем ее стилистическом разнообразии. Каждое словоупотребление обусло-
вливается тем следом, который зафиксировался памятью из прежнего опыта 
установления связей между данным словом и другими словами. Если в созна-
нии, памяти имеется достаточное количество связей, слово легко актуализи-
руется в речи: конкретное словоупотребление вызывается ассоциацией с од-
ной из прежних связей. 

Чтобы полностью овладеть иностранным языком, необходимо усвоить 
его основные компоненты как звуковую систему, лексику, грамматический 
строй, условия его формирования и функционирования. Язык постоянно из-
меняется и развивается. С этой точки зрения для его характеристики важное 
значение имеют такие его особенности, как способы словообразования и 
словоизменения. 

В процессе усвоения словообразования студенты приобретают умение 
более тонко различать смысловые и стилистические оттенки слов и правильно 
пользоваться ими в собственной речи. Например, разбирая слово, студент 
находит его корень и начинает задумываться над его значением. И, таким об-
разом, он уточняет его смысл. «Найти корень слова, значит найти его внутрен-
ний, затаенный смысл – то же, что зажечь внутри фонаря огонек».  

Словообразование тесно связано с грамматикой и лексикой. Связь сло-
вообразования с грамматикой проявляется в соотношении словообразователь-
ных моделей с частями речи. Наиболее ярко это себя показывает в категории 
рода. 
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Словообразовательные типы являются структурной базой лексики. 
Определенную и достаточно большую часть активной лексики в 

текстах по специальности занимает терминология.  
Среди терминов есть немало слов интернациональных, объем которых 

нередко совпадает в различных языках.  
Например, слова бизнес, биржа, диалог, менеджмент студентом-азер-

байджанцем воспринимается как знакомые слова родного языка, но глубин-
ный смысл их остается непонятным, особенно когда они входят в терминоло-
гические словосочетания.  

А такое понятие, как эконометрика, несмотря на то, что оно состоит из 
«интернациональных» элементов, недоступно пониманию студентов без спе-
циальных объяснений сущности данного понятия.  

Кроме трудности понимания значений терминов их восприятие и усво-
ение затрудняет то, что в русском языке терминология по своему составу и 
словообразованию отличается тем, что в ней большой процент заимствований 
и словообразований, даже в тех случаях, когда в качестве термина можно бы-
ло бы использовать слово общелитературного языка, русские стремятся созда-
ть иную, «новую» лексическую единицу. Если в основе термина лежат слова 
из общелитературного языка, то при словообразовании термина они приобре-
тают совсем другие значения, что затрудняет понимание их в тексте.  

Количество терминов в языке постоянно изменяется, увеличиваясь за 
счет образования новых слов.  

В исследованиях по русской лингвистике различают словообразование и 
то, что Н.М.Шанский называет словопроизводством, за счет которого проис-
ходит в основном обогащение русского языка новыми словами. 

Термины и профессионализмы образуются этими двумя способами. 
Наиболее часто используются: 
1. Метафорический перенос названия чего-либо: 
Например: ажур – счетоводство, при котором запись произво- 
дится в день совершения операции 
(от франц. = сквозное {кружево}).  
петля – в спортивной авиации: мертвая петля 
(по сходству следа самолета с нитяной,  
веревочной петлей). 
 2. Выбор одного из омонимов, характерных для слова: 
Например: агент – человек, действующий (agentis) по поручению 
фирмы, организации; страховой агент, агент 
по снабжению. 
но: агент – причина, вызывающая те или иные явления  
в природе, в организме человека; 
атмосферные агенты, химический агент и т.д. 
 или: облигация  
1. билет государственного займа: сторублевая  
облигация, держатель (хозяин) облигации. 
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2. ценная бумага, выпускаемая акционерным  
обществом, дающая право на получение про- 
центов в определенном размере. 
3. Лексико-синтаксический способ образования терминов заключается в 
соединении нескольких, как правило, двух, лексических единиц в одно слово: 
 Например: выше/указанный   законо/дательство 
                    и/того                          наймо/датель 
      скоро/портящийся рекламо/датель 
выше/упомянутый 
4. Лексико-семантический способ образования терминов заключается в том, что 
разные значения слова расходятся и воспринимаются как самостоятельные. 
Например: гнет в значении «эксплуатация» (из: гнет = груз, пресс) 
    подоплёка в значении «тайная причина» (подоплёка =  
    подкладка). 
5. Морфолого-синтаксический способ образования терминологической лекси-
ки довольно распространенный. Он заключается в переходе слов из одного 
грамматического класса в другой, но не распространяется на глагол и глаголь-
ные формы. 
Например: столовая, 
шашлычная, 
 пивная. 
6. Морфологический способ словообразования – это словопроизводство в 
полном смысле. Это наиболее продуктивный способ образования новой тер-
минологической лексики. Различают сложение, аффиксацию, безаффиксный 
способ, аббревиацию и обратное словообразование. 
7. Сложение – это образование новой лексической единицы путем 
объединения в одну двух или более основ: 
Например: льноволокно 
эквивалентно-потенциальный 
научно-технический 
эколого-экономический 
экономист-международник 
статуправление 
8. Безаффиксный способ словообразования наименее распространен при обра-
зовании терминологической лексики. Это образование слова путем использо-
вания его основы. 
Например: накал (от накалиться) 
 эконом (от экономика) 
9. Аффиксация – самый продуктивный способ словопроизводства. В этом 
способе можно выделить: 
а) суффиксальный способ образования новых слов: 
акционер                              дебитор 
б) префиксальный способ образования слов: 
ин╛вест   до╛ход 
    пере╛вод (денег) 
в) суффиксально-префиксальный способ образования слов: 
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пере╛датчик 
раз╛делить 
10. Заимствованная терминологическая лексика представляет собой довольно 
большой пласт терминологических слов. 
Например: акциз дебитор паритет  
баланс кредит санация 
валюта лицензия чартер и т.д. 
11. Большое место в терминологическом списке лексики, связанной с 
проблемами экономики, торговли и транспортировки, занимают в русском 
языке слова тюркского происхождения.  
 Это названия торговых точек – киоск, кябабная, бакалея. 
 Это названия покупаемых товаров, типа: лаваш, халва, рахат-лукум, мутаки, 
кишмиш, хна, басма, йогурт и т.п. 
 Это и такой продукт, как мазут, и такой объект контрабанды, как гашиш или 
терьяк 
Говоря об образовании терминов, связанных с такой наукой, как экономика, 
нельзя обойти и терминологические устойчивые сочетания, функционирую-
щие в языке как «раздельно оформленные образования». 
Эти устойчивые сочетания являются единицами целостной номинации и 
выступают как один член предложения. 
Например: Торговый баланс – это соотношение ввоза в страну 
и вывоза из нее товаров. 
или: Валовой доход – разница между выручкой и материальны- 
ми затратами на производство. 
или: Общее количество занятых и не занятых работой 
субъектов – это рабочая сила. 

«Работа над словообразованием должна вестись в целях развития глу-
бинного понимания лексико-грамматических связей в языке, что обеспечивает 
активное владение языком во все его богатстве и многообразии». Студенты 
азербайджанских групп должны осознать способ образования слов. Например, 
слово эконом образовался от слова экономика, а слово заказчик образовался 
прибавлением к основе суффикса -чик. 

Студенты также должны уметь различать такие словообразовательные 
суффиксы как –ость и –тель. Они должны знать, что суффикс –ость бывает 
в существительных женского рода (например, молодость), а суффикс –тель в 
существительных мужского рода (например, покровитель). 

Опыт показывает, что обучающимся полезно завести специальный сло-
вообразовательный словарь. В этот словарь они должны записывать помимо 
образцов и новые одноструктурные образования. Например, говорить – пого-
ворить и т.д. 

Для преподавателя русского языка как иностранного важно определить, 
чему именно обучать студентов, какие нормы русского литературного языка 
важны для них как для будущих собеседников, в первую очередь, в границах 
их специальности.  
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Айэцн Ямирова  
Рус дилинин хариcи дил кими тядриси просесиндя игтисадчы тялябяляря сюздцзялдиcи 
шякилчиляр васитясиля мейдана эялян йени сюзлярин юйрядилмяси методикасы 

Xülasə 
 
Тягдим олунан мягалядя рус дилиндя йени сюзлярин сюздцзялдиci шякилчи 

васитясиля мейдана эялмяси йоллары эюстярилмиш, бу шякилчилярин Азярбайcан 
бюлмяляриндя тящсил алан игтисадчы-тялябялярин рус дили цзря лексик базасынын 
зянэинляшмясиндя ня гядяр ящямийятли олдуьу вурьуланмышдыр.  

Бурада тядрис просесиндя мяна бахымындан чятинлик йарадан дцзялтмя 
сюзлярин даща асан мянимсянилмяси вя дярк едилмяси цчцн мцяллиф тяряфиндян 
тяклиф олунан бир сыра методики цсуллар юз яксини тапмышдыр.  

 
Aygun Amirova  

The methods of working on word-formation in learning Russian as a foreign 
language to students of economic faculty 

Summary 
 

In the given article are presented the ways of forning new words in the Rus-
sian language by means of word-building suffixes and the importance of enlarging 
the vocabulary of students of economic faculty of Azery department by means of 
these suffixes is emphasized. 

In the given article the author proposed a number of methods for easier un-
derstanding and learning of derivative words by students in the process of education 
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MÜASİR ALMAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ İNKARLIĞIN 
LEKSİK-QRAMMATİK İFADƏ VASİTƏLƏRİ 

 
Açar sözlər: mononeqativ, polineqativ, inkarın inkarlığı, ikiqat inkarlıq 
Key words: mononegative, polynegative, negative negation, double negation 
Ключевые слова: мононегативность, полинегативность, отрицания 
отрицании, двойная отрицания. 
 

İnkarlıq kateqoriyası və onun ifadə vasitələri, müasir alman və Azərbaycan 
dilçiliyində də böyük tədqiqat əhəmiyyəti olan bir mövzudur. Alman alimləri 
Q.İpsen, İ.Trir, V.Portsiq, U.Qudenaf, T.Launsberi, E.Koseriu; rus dilçiliyində - 
A.M.Peşkovski, A.A.Şaxmatov, V.V.Vinoqradov, N.İ.Karıyev, V.A.Trofimov, 
A.M.Şerbakova, N.A.Bulax, L.F.Kumaniçkina, L.P.Şipulina  və başqaları bu prob-
lemə toxunmuş, tədqiq olunan hər dilin spesifik cəhətlərini nəzərə almış, düzgün 
nəticələr əldə etmişdilər. Azərbaycan dilçiliyinə gəldikdə isə, bu mövzu S.Ə.Ab-
dullayev, A.Aslanov, B.R.Məmmədov, C.A.Cəfərov, E.Q.Yusifov və başqaları 
tərəfindən tədqiq edilmişdir. Bu məqalədə isə, biz danışıq zamanı öz inkari fikirlə-
rini dinləyiciyə tamamilə çatdırmaq və bu fikirlərin dinləyiciyə yetişəcəyinə özünü 
inandırmaq istəyərkən ikiqat inkarlıqdan, müxtəlif inkarlıq vasitələrindən istifadə 
edilməsindən bəhs edəcəyik. 

Məlumdur ki, inkarlığın leksik-qrammatik ifadə vasitələri kimi inkar əvəzlik-
lərinin və zərflərin xüsusiyyəti onların ümumiləşdirilməsi ilə nəticələnir. Belə inkar 
vasitələr alman və Azərbaycan dillərində müxtəlif xüsusiyyətlərlə çıxış etsə də, 
ümumi mərhələdə leksik-qrammatik xüsusiyyətə malikdir. Belə ki, qeyri-müəyyən-
lik anladan inkar əvəzlik və zərflər inkarlıq semasının reallaşması üçün kifayət et-
dikdə, başqa sözlə, bütün cümləni inkarlaşdırmaq funksiyası yerinə yetirdikdə mo-
noneqativ sxem, digər inkarlıq əlamətinin işlənməsi zərurəti meydana çıxdıqda po-
lineqativ quruluş yaranır( S.Abdullayev, 101). 

Aşağıdakı sxemdə alman dilində inkar əvəzlikləri və zərfləri, Azərbaycan 
dilində onların ekvivalentləri verilmişdir. 

Alman dilində 
Kein, keiner, niemand, nichts 
İnkar əvəzlikləri nie, nimmer, nie und nimmer, niemals, keineswegs, keines-

falls  nirgends, nirgendwo 
İnkar zərfləri 
Azərbaycan dilində 
 
heç bir, heç biri, heç kim, 
heç kəs, heç nə 
 
heç vaxt, heç zaman, heç yerə,  
heç yerdə, heç cürə, heç vəclə 
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Müasir alman dilində inkar əvəzlikləri və zərflər yalnız cümlə üzvü kimi çıxış 
etmir, həmçinin təsdiqdə işlənən xəbərə inkar məna çaları verir. Məs.: 

Hat (irgend) jemand nach mir gefragt?, Wer weiß es? - Niemand. Wie gesagt, 
keine Menschenseele kannte mich, ich war völlig frei. Er hat niemanden gesehen.  
Er hat keinen (Menschen) gesehen. Er hat nicht einen (Menschen) gesehen. 
Niemand in Gefahr hätte das getan. Niemand (= nicht irgendjemand). Außer Kerem 
hatte das Geringste gesehen. Gar niemand hat ein Wort mit ihm gesprochen. (= gar 
nicht irgendjemand). 

Azərbaycan dilində inkarlığın belə vasitələri cümlə üzvü kimi işlənməsi ilə 
əsasən bir məqsədə - inkarlığın qüvvətləndirilməsinə xidmət edir. Məs.: 

O, heç kimə heç nə demədi. Mən səni heç vaxt unutmaram. 
Yuxarıdakı cümlələrdən göründüyü kimi, Azərbaycan dilində ən qüvvətli in-

kar ikiqat inkar vasitəsi ilə ifadə olunur. İkiqat inkarda yalnız hərəkət deyil, həmçi-
nin hərəkətin subyekti, zamanı,  məkanı və s. inkar edilir. Belə ikiqat inkarlıq (po-
lineqativlik), əsasən, türk, slavyan, litov, fars dillərinə aiddir. Alman dili isə sintak-
tik quruluş etibarı ilə bir inkar əlamətinə (mononeqativlik) malikdir. 

Müasir alman dilində ikiqat inkarlıq işlənmir, çünki alman dili inkarlığın mo-
noneqativ sisteminə xasdır. İkiqat inkarlıq bəzi yazıçıların əsərlərində nadir hallarda 
işlənir ki, bu da müəllifin savadsız personajın nitq xüsusiyyətlərini göstərmək istə-
məsindən irəli gəlir.Məs.: 

Für die nicht mißverstehende Interpretation von Gesten und Körperhaltungen 
ist meist die Kenntnis der Person und der Situation nicht unerlässlich. 

Azərbaycan dilində isə ikiqat inkarlıq geniş şəkildə işlənir. Bu onunla izah 
olunur ki, Azərbaycan dili polineqativ dil sisteminə daxildir. İkiqat inkarlıq zamanı 
xəbər inkar formada olur və onunla yanaşı cümlə üzvü funksiyasında çıxış edən 
inkar vasitə ( inkar əvəzlikləri və ya zərflər) işlənir. Məs.: 

Heç bir ana öz övladının pis gününü istəməz. Mən sizin yaxşılığınızı heç vaxt 
unutmaram. 

İkiqat inkarlıqdan fərqli olaraq, inkarlığın inkarlığı hər iki dildə mövcuddur. 
İnkarlığın inkarlığı zamanı hər iki inkarlıq bir-birini neytrallaşdırır və nəticədə 
təsdiq bir məzmun alınır. Məs.: 

a) Alman dilində: 
In meinem Distrikt hat niemand eine Waffe, nicht einmal einTaschenmesser. 

Im ganzen Taurus gibt es keine Sommerweide und in der Çukurova kein 
Winterquartier. Niemand in meinem Alter lebte noch - Alle in meinem Alter leben. 
Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Rahmi starrte sie an, als erinnerten sie ihn an 
etwas, sagte aber nichts, redete nicht und ging dann weg. Wenn der Wolf ganz blind 
ist, kann er [nirgendwohin] fliehen und dreht sich auf der Stelle. 

b) Az�rbaycan dilind�: 
Belə bir qayınatanın bu cür hərəkəti onda ağır duyğular oyatmaya bilməzdi 

(M.İbrahimov, Böyük dayaq). Aliyənin təşvişə düşməsi səbəbsiz deyil ( C. Əmirov, 
Brilyant məsələsi). Bu kağızdan görünür ki, adamı yox deyil ( M.Cəlal, Bir gəncin 
manifesti). 

Qeyd etmək lazımdır ki, alman dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində in-
karlığın inkarlığının inkarı mövcuddur. Bu, üç inkar vasitənin köməyi ilə müm-
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kündür. İnkarlığın inkarlığının inkarı zamanı predmet və hadisə eyni bir vaxtda in-
kar olunur və nəticədə təsdiq deyil, inkar məzmun alınır. Məs.: 

O, məndən, əlbəttə, narazı olmaya bilməzdi. Mən həmin günü kinoya həvəssiz 
getməmiş deyildim. 

Dildə, eyni bir cümlədə inkarlığı qüvvətləndirmək üçün müxtəlif vasitələrlə iki, 
üç, hətta dörd, beş inkar işlədilə bilər və bu inkarların heç biri bir-birini məhv etməz, 
əksinə, bu inkarlığı daha da qüvvətləndirər, onun obyektlərini genişləndirər. Məs.: 
Heç kəs, heç zaman mənim haqqımda heç bir söz söyləməmişdir cümləsində üç inkar 
mövcuddur, yəni burada üç obyekt (zaman, şəxs, əşya) inkar edilir və inkarların heç 
biri bir-birini yox etmir. Əksinə, belə hallarda inkarlıq daha da qüvvətlənir. 

Yalnız bir halda iki inkar təsdiqə çevrilir. Bu, o zaman baş verir ki, iki inkar 
eyni bir obyektə, eyni bir anlayışa aid olsun. Əgər iki inkar eyni anlayışa, eyni ob-
yektə, eyni sözə aiddirsə, o zaman nəticə həmişə təsdiq bildirir. (Bu xüsusiyyət bü-
tün dillər üçün belədir). Məs.: . Onun hərəkəti qeyri-qanuni deyil, yəni onun hərəkə-
ti qanunidir. Yəqin ki, siz bu məktubu oxumamış deyilsiniz, yəni – yəqin ki, siz bu 
məktubu oxumuşsunuz. Bu baxış mənasız deyil, yəni bu baxış mənalıdır. 
(A.Aslanov, 10).  Wenn ihr nicht hier wäret, würde auch dieser Berg nicht hier ste-
hen. Das ist nicht unmöglich = Das ist möglich. Man sollte mit Kindern nicht ohne 
Geduld umgehen = Man sollte mit Kindern mit Geduld umgehen.  Göründüyü kimi,  
həmin cümlələrdə işlədilmiş iki inkar bir-birini rədd edir. Lakin (nəticə təsdiq bil-
dirsə də) mənalıdır, qanunidir, oxumuşsunuz xəbərləri ilə qəti şəkildə ifadə olunan 
təsdiq mənasız deyil, qeyri-qanuni deyil, oxumamış deyil şəklində ifadə edilən 
təsdiqdən müəyyən dərəcədə fərqlənir. Burada bir qədər şübhə nəzərə çarpır. Təs-
diqin mürəkkəb şəkildə, yəni iki inkarın işlədilməsi ilə ifadəsində təsdiq müəyyən 
qədər zəifləyir. Bu zəifləmənin səbəbi ondan ibarətdir ki, iki inkar vasitəsi ilə təsdi-
qin ifadəsi dinləyənin dərketmə qabiliyyətini, əqli qüvvəsini az da olsa zəiflədir. 
Təsdiqin bu şəkildə ifadəsi danışan şəxsin özündə də müəyyən tərəddüd əmələ gəti-
rir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, əgər iki və ikidən artıq inkar müxtəlif sözlərə, an-
layışlara aiddirsə, onda onlar bir-birinə təsir göstərə bilmir, buna görə də nəticə 
tamamilə inkar edilir. Bu cür inkarlığın inkarlığını fikrimizcə, A.Aslanov haqlı ola-
raq  tam inkar adlandırır. Bu inkarlığın müxtəlif dillərdə belə geniş yayılmasının 
müəyyən səbəbləri vardır.  

A.Aslanov qeyd edir ki,  məhz çoxmərtəbəli inkarlıq inkar ünsürü, inkar va-
sitəsi qismən az olan dillərə məxsusdur. O.Yespersenin fikrincə isə, hər bir müvafiq 
imkan daxilində inkarı təkrar etmək, bütün cümləyə inkar çalarlığı vermək daha əl-
verişlidir. Çünki belə halda fikrin başa düşülməsi asan olur. Burada həm danışan, 
həm də dinləyicidən əqli gərginlik tələb olunmur. 

Polineqativ quruluş əsasən iki şəkildə, iki struktur situasiyada təzahür tapır: 1) 
inkar əvəzlik və zərflərin konstituent tərkibinə daxil olduğu cümlələrdə; 2) inkar 
bağlayıcılı cümlələrdə. Birinci vəziyyət polineqativ struktur tip üçün daha müntə-
zəm xarakter daşıyır və çoxinkarlıq modelinin ən bariz sxemini yaradır (S.Abdulla-
yev, 100-101). 

Qeyd etmək lazımdır ki, “heç” ədatı ilə düzələn inkar əvəzlikləri və inkar 
zərfləri semantik cəhətdən öz-özlüyündə, ayrılıqda inkar mənası daşımır, əksinə, 
onlar mövcud əşya, hadisə, anlayış və s. topluluğunu özündə ehtiva edir. Doğrudan 
da, biz ”heç kim” dedikdə, yəni “hamı”, “heç nə” dedikdə “hər şey”, “heç zaman” 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 229

dedikdə “həmişə”, “heç vaxt” dedikdə “həmişə”, “heç yerdə” dedikdə “hər yerdə”, 
“heç biri” dedikdə “hamısı”, “heç kəs” dedikdə “hər kəs, hamısı”, “heç cürə” 
dedikdə, yəni “hər cürə” ifadələrini başa düşürük. Bunlar öz-özlüyündə, tək halda 
inkarlıq bildirmir. Lakin bu əvəzliklər, zərflər inkari cümlələrdə , inkari quruluşda 
işlədildikdə inkarın mənasını qüvvətləndirir, inkarı tam şəklə salır, həm də hərəkətlə 
birlikdə subyekt, obyekt, zaman, məkan, kəmiyyət və s. də inkar edilir. Bütün bun-
lar ikiqat inkarlığın yaranmasında əsas rol oynayır. 

İkiqat inkarda bədii, təsviri, idiomatik vasitələrdən də istifadə edilir. Belə hal-
larda inkarlığın ifadəsində müəyyən çalarlıq, bədiilik nəzərə çarpır. Belə nəticəyə 
gəlmək olar ki,  idiomatik, bədii ikiqat inkarlıq  inkarın qüvvətlənməsinə xidmət 
edir. Burada nəinki bütün əşya, həmçinin həmin əşyanın, anlayışın ən kiçik hissəsi 
də inkar edilir. Burada inkar edilən əşyanın ən xırda, kiçik hissəsini bildirən sözlər-
dən istifadə edilir. Obrazlı inkarda ən çox aşağıdakı ifadələr işlədilir. Məs.:  

Alman dilində: gar nicht, durchaus nicht, ganz nicht, ganz und gar nicht, 
nicht im geringsten, nicht im mindesten, nicht mehr, nicht einmal mehr;  

Sag doch etwas Haydar, was sollen wir tun? Sag nicht etwas, Haydar. [= Sag 
nichts, Haydar.]. Ihm fiel überhaupt nichts ein. 

Azərbaycan dilində: heç bir damcı da, heç bir zərrə də, heç bir tikə də, heç bir 
gilə də, heç bir qram da, heç bir misqal da, heç bir qırıq da, heç bir qəpik də, heç 
bir qarış da, heç bir sətir də və s. 

Vedrənin içində heç bir damcı da su qalmamışdır (H.Mehdi, Daşqın, II); Mə-
nim onlardan heç bir zərrə də ehtiyacım yoxdur (H.Mehdi, Daşqın, II); Mən belə 
şeylərə heç bir qəpik də vermərəm (Azərbaycan jurnalı); Mən ətdən heç bir tikə də 
dilimə vurmamışam (Azərbaycan jurnalı). 

Həmin nümunələrdə nəzərə çarpan obrazlı inkar həqiqi mənadadır, əşyanın, 
anlayışın ən kiçik hissəsi inkar edilir. Obrazlı inkarda məcazi məna da ola bilər.” 
Vedrənin içində heç bir damcı da su qalmamışdır” cümləsində obrazlı inkar ifadəsi 
olan “heç bir damcı da” həqiqi mənadadır. Lakin “Mənim bu işə heç bir damcı da 
etibarım yoxdur” cümləsində isə inkar ifadəsi olan  “heç bir damcı da” məcazi mə-
nadadır, bu, ikiqat idiomatik inkardir. 

İkiqat inkarı təxmini olaraq aşağıdakı qruplara bölmək olar. 
1. İkiqat inkar, əsasən, isimlərdən ibarət olur, inkar edilən anlayışın ən kiçik 

hissəsi bildirilir. Məs.: 
Er liest ein nicht uninteressantes Buch. (= ein ziemlich interessantes Buch). Er 

hat die Ansprache nicht ohne Spannung verfolgt. (= mit Spannung).  
Uşaq heç bir sözə cavab vermədi. Dumanlı havada heç bir söz eşidilmədi.  

Atamın heç bir şeyi yox imiş (C.Cabbarlı, Əsərləri, II);  Heç bir mədəndə heç bir 
çarx fırlanmayacaqdır (C.Cabbarlı, Əsərləri, IV). 

2.İkiqat inkarlıq inkar edilən anlayışın ən kiçik ölçüsünü göstərən sözlərdə  
ifadə olunur. Məs.: 

Diese Leute haben überhaupt niemals Land. 
Bu sözlərin bahasına heç bir qəpik də verməzlər (Kirpi jurnalı). 
3.Obrazlı inkar elə qurula bilər ki, orada ən kiçik hissə deyil, ən sadə, elemen-

tar əşya, məsələ inkar edilsin.Məs.:  
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Weder ein Vogel, noch eine Ameise,. noch eine Biene, noch ein  Schmetter-
ling stirbt. Ich habe weder mit den Augen gezwinkert, noch einen Moment die Ster-
ne aus den Augen gelassen. 

Nə “a”nı, nə də “b”ni tanıyır. 
Həmin nümunədə, ümumiyyətlə, hadisənin tam inkarı verilir. Əgər o (şəxs) nə 

“a”nı, nə də “b”ni bilirsə, deməli, ən sadə, ən elementar bir şeyi bilmirsə, bu həmin 
şəxs heç nə bilmədiyindən (savadsızlığından) xəbər verir. Belə konstruksiyalar iki-
qat inkara yaxındır. 

4.İkiqat inkara elə obrazlı inkar konstruksiyalar yaxındır ki, orada ikiqat inkar 
qrammatik cəhətdən təsdiq bildirən söz ilə verilir, lakin həmin söz inkar məna ifadə 
edir. Məs.:  

Wenn der Wolf blind ist, kann er nirgendwohin mehr fliehen und dreht sich 
auf der Stelle im Kreis. Von nirgendwoher/von keinem Ort kommt ein Geräusch.  

Von gar nirgendwoher kommt ein Geräusch.  
Mən bunu ömrümdə etməmişəm. Mən ömrümdə bunu eşitməmişəm. Hələ dün-

yasında belə iş olmayıb.  
Göründüyü kimi, həmin cümlələrdə inkar xəbərin təsdiq-inkar polyarlığında 

ifadə olunur. Lakin qrammatik təsdiq forması olan “ömrümdə, hələ dünyasında” 
sözləri semantik cəhətdən inkarlıq bildirir. Burada işlədilmiş “ömrümdə, hələ 
dünyasında” sözləri “heç vaxt” sözü ilə sinonimdir. Bəzən ikiqat inkarın özünü də 
qüvvətləndirmək mümkündür.  Belə hal inkar edilən anlayışın bir hissəsini bildirən 
sözlərdə inkarlıq  həmin sözlərə  kiçildici şəkilçilər əlavə olunmaqla baş verir. 

İkiqat inkarı qüvvətləndirmək üçün bəzən “da, də” ədatından da istifadə et-
mək mümkündür. Məs.:  

“Vedrədə heç bir damcı su qalmamışdır” cümləsində ifadə olunan ikiqat 
inkarı daha da qüvvətləndirmək üçün ona “da” ədatını artırmaq kifayətdir. O zaman 
cümlə bu şəkildə olacaqdır: Vedrədə heç bir damcı da su qalmamışdır.  

İdiomatik ikiqat inkarda “heç” inkar ədatı hətta işlənməsə də, məzmun yenə 
də əvvəlki mənasında qalar. Məs.: 

 “Mənim heç bir qəpik pulum yoxdur” cümləsindən “heç” inkar ədatını 
atdıqda alınan “Mənim bir qəpik pulum yoxdur” ifadəsində inkar məzmunu yenə də 
qalır, lakin burada ikiqat inkar qüvvətli olmur. 

Beləliklə, müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlığın leksik-qrammatik 
ifadə vasitələrini qarşılıqlı tədqiq etmək, hər iki dildə inkarlığın özündə ümumiləş-
dirdiyi bir sıra xüsusiyyətləri aşkar etmək, fikrimizcə, nəinki alman və Azərbaycan 
dilçiliyi üçün, xüsusən də ümumi dilçilik üçün  müəyyən əhəmiyyətə malik olardı. 
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The article deals with the theoretical problems of  the category of negation. 
It is devoted to the nature of negation from different points of view, to the 
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XX əsrin sonlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində 

baş vermiş müsbət dəyişikliklər sayəsində dünya yeni qlobal mərhələnin astanasına 
qədəm qoydu. Bu mərhələ, heç şübhəsiz ki, “sənaye əsrindən” “biliklər əsrinə” ke-
çid əsri kimi müəyyən olunub. Artıq XXI əsrin əvvəlindən sonunadək biliklər əsri 
olacağına, yəqin ki, az adam şübhə etmiş olar. Biliklər əsrində yaşayan hər bir insan 
əsas kompüter bacarıqlarından xəbərdar olacaq, eləcə də, gündəlik həyatda həmin 
bacarıqlardan istifadə edərək öz həyat tərzini asanlaşdıracaq. Bununla kifayətlənmə-
yərək, insanlar yüksək kompüter bacarıqlarına yiyələnməyə də can atacaqlar. Be-
ləliklə, təbii ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından, kompüter və İn-
ternet şəbəkəsindən daha məharətlə istifadə edə bilənlər biliklər əsrində istər təhsil, 
istərsə də, əmək fəaliyyəti sahəsində daha böyük uğur qazanacaq. Bu gerçəkliklə 
ayaqlaşa bilməyənlər isə olduqca böyük çətinliklərlə üzləşəcəklər.  

Məlumdur ki, yaşadığımız dövrdə sənaye əsri informasiya əsri ilə əvəz olun-
muş, eləcə də, informasiya əsri vaxt və məsafə məfhumunu sıхışdıraraq aradan 
çıхarmışdır. Bu isə dünya iqtisadiyyatının sənaye hasilatından informasiya əsaslı 
məhsul istehsalı və xidmət sferasına transformasiyası ilə nəticələnmişdir. Heç bir 
coğrafi sərhəd tanımayan informasiya inqilabı mövcud dünyəvi dəyərləri yenidən 
formalaşdırmaqdadır. Qlobal səviyyədə baş verən informasiya emalı dünyamızı 
kompüter və Internet əsrinə qovuşdurmuşdur. Kompüter vasitəsilə ünsiyyət yazılı 
və şifahi ingilis dili arasında mövcud olan boşluğu doldurmuşdur və bu proses indi 
də davam edir. Bu proses daha sadə və qeyri-rəsmi danışıq dilinin, eləcə də, müxtə-
lif və fərdi kommunikasiya üsullarına tolerant münasibətin təşəkkül tapmasına rə-
vac vermiş, müxtəlif dil təzadlarının dominantlığına son qoyan Internet ingilis dili 
(“Internet English”) deyilən yeni istiqamətin meydana çıхması ilə nəticələnmişdir. 

Hal-hazırda qloballaşma dövrünün tələblərinə cavab verən və tədris müəssisə-
lərinin təhsil xidmətləri bazarındakı mövqeyini möhkəmlədə biləcək professional-
texniki təhsil modelinin işlənib hazırlanmasına dərin ehtiyac duyulur. Bu, heç şüb-
həsiz ki, xarici dillərin tədrisi işinə də şamil edilməlidir. Yəni, ingilis dilini mükəm-
məl bilən şəxs zəruri kompüter bacarıqlarına malik deyilsə, gələcəkdə həmin şəxsin 
professional fəaliyyət göstərməsi sadəcə mümkün olmayacaq. Istənilən ölkənin, o 
cümlədən, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafı birbaşa olaraq əmək baza-
sında işçi qüvvəsinin ixtisaslaşdırılmasından asılı olacaq.  
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Beləliklə, təhsilin inkişaf etdirilməsində prioritet vəzifə müasir informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sayəsində təlim-tərbiyə prosesini tək-
milləşdirmək, təhsilin əlçatan və səmərəliliyini təmin etmək, gənc nəslin informasi-
ya cəmiyyətinə hazırlamaqdan ibarətdir. Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, de-
mokratikləşmə və “İnternetləşmə” prosesləri təhsil məqsədlərinin dar mənada ni-
zam-intizam  anlayışından həmin məqsədlərin milli və qlobal anlayışa keçidinə rə-
vac verməlidir.  

Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və onların təlim-tər-
biyə işinə tətbiqi təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin ən səmərəli üsullarından 
biridir. Bu baxımdan, qlobal Internet şəbəkəsinin sürətlə inkişafı biliklərin mənim-
sənilməsi və şagird və tələbələrin özünüifadə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi baxı-
mından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Əgər ilkin inkişaf mərhələsində Internet şə-
bəkəsi əsasən “informasiya istehlakı”, və ya “vahid şəbəkə daxilində iştirak”  funk-
siyasını daşıyırdısa, hal-hazırda İnternet təkcə hipermətnlərin (digər sənədlərə is-
tinadla təchiz olunmuş mətn) arxivi kimi yox, qarşılıqlı interaktiv fəaliyyət, infor-
masiyalı təhsil məkanında ünsiyyət portalı kimi çıxış edir. Internet istifadəçiyə yeni-
likləri qavramaq, öz potensial imkanlarını realizə etmək üçün şərait yaradır.  

Bilikləri əldə etmə yollarının informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
tətbiqi sayəsində təkmilləşdirilməsi müəllimin da rolunun köklü surətdə dəyişikliyə 
uğraması ilə müşayiət olunur. Bu halda, müəllimin əsas rolu da dəyişərək “mərkəzi 
fiqur”dan məsləhətçi, naviqator roluna çevrilir.  

Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, informasiya-kommunikasiya texnologiya-
larından istifadə hallarının kəskin şəkildə artması dünyada “sənaye cəmiyyətindən” 
“biliklər cəmiyyətinə” keçidin əsasını qoymuşdur. Belə ki, əgər sənaye cəmiyyətin-
də bütün cəhdlər məhsul istehsalı və istehlakına yönəldilirdisə, biliklər cəmiyyətin-
də intellekt və biliklərin istehsalı və istehlakı əsas istiqamət kimi çıxış edir. Bu 
baxımdan, təhsil sisteminə də yanaşma tərzinin dəyişdirilməsi, yüksək keyfiyyətli 
və qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan informasiyalı təhsil mühitinin formalaşdırıl-
ması fundamental əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Təsadüfi deyil, ki, inkişaf et-
miş dövlətlərdə təhsil sisteminin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
əsasında intensiv inkişafı ən vacib milli prioritet səviyyəsinə qaldırılmışdır. Unut-
maq olmaz ki, qloballaşma prosesləri bütün sahələrdə, o cümlədən də, təhsil 
sahəsində kardinal dəyişikliklərin həyata keçirilməsini zəruri edir.  

Bu baxımdan, ingilis dilinin tədrisi sahəsinin informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları ilə inteqrasiyası təhsil sistemimiz qarşısında duran ən vacib amillər-
dən biridir. Bu problemin həllində iki yol mümkündür. Birinci yol ondan ibarətdir 
ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əldə olunmuş nailiy-
yətlərdən istifadə etməklə tamamilə yeni metodoloji və texnoloji əsaslar üzərində 
yeni təhsil texnologiyası işlənib hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. Lakin, əvvəllər 
də qeyd etdiyimiz kimi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları yaradılarkən 
sırf təhsil üçün nəzərdə tutulmadığından və pedaqoji problemləri nəzərə almadığın-
dan, bu yolun səmərəliliyi və praktik cəhətdən əlverişliliyi bir çox pedaqoqlar, xü-
susilə, Rusiyalı alimlər tərəfindən şübhə altına alınmaqdadır. Ikinci yol isə informa-
siya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə artıq mövcud olan təhsil 
texnologiyalarına zəruri dəyişikliklər etməyi nəzərdə tutur. Bu yol bir çoxları tərə-
findən daha cəlbedici görünür. Bunun da bir sıra səbəbləri vardır.  
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1. Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından fərqli olaraq pedaqoji 
texnologiyalar təhsil problemlərini həll etmək məqsədilə yaradılmışdır.  

2. Mövcud pedaqoji texnologiyaların əksəriyyətinin səmərəliliyi təhsil prose-
sini fərdiləşdirməyə, tədris prosesini interaktiv rejimdə həyata keçirməyə imkan 
verməyən texniki tədris vasitələri ilə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmışdır.  

3. İnnovasiyalı pedaqoji texnologiya anlayışı get-gedə özünə daha çox yer 
etməkdədir. Bu səbəbdən də, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının im-
kanlarından mükəmməl şəkildə istifadəyə əsaslanan təlim-tərbiyə texnologiyalarının 
mənimsənilməsi zamanı müəllimlər psixoloji baryerlə daha az üzləşmiş olacaqlar. 
Birinci yolda isə bu risk daha yüksəkdir.  

Hal-hazırda külli miqdarda tədris resurslarına malik yeni texniki vasitələr 
mövcuddur ki, onların köməyi ilə tədris prosesinin təşkilinə prinsipial şəkildə təsir 
etmək olar. Yeni texniki, informasiya, poliqrafiya, audiovizual vasitələr innovasi-
yalı təhsilin ayrılmaz hissəsinə çevrilməkdədir.   Bu faktor informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarından istifadəyə əsaslanan yeni pedaqoji texnologiyaların 
tətbiqinin səmərəliliyini şərtləndirir.  

Innovasiyalı pedaqoji texnologiyalara, ilk növbədə, müasir tədris texnologiya-
larının kompleks şəkildə tətbiqinə əsaslanan kompüter texnologiyası və multimedia 
vasitələrindən, o cümlədən, personal kompüterlər, video, audiovizual vasitələrdən 
istifadəyə söykənən pedaqoji texnologiyalar şamil edilir. Kompüter və multimedia 
vasitələrindən istifadə tədris prosesinin qeyri-ənənəvi informasiya mənbələri, o 
cümlədən, audio-video kasetlər, CD-lər, DVD-lər, onlayn verilənlər bazası və veb-
saytlardan istifadə üzərində qurulmasını nəzərdə tutur. Beləliklə, müasir anlamda 
pedaqoji texnologiyalar dedikdə kommunikasiya sahəsində baş vermiş inqilabı də-
yişikliklər nəticəsində yaranmış audiovizual vasitələrdən, televiziya, DVD Pleyer, 
kompüter, müxtəlif disklər və digər texniki vasitələrdən pedaqoji məqsədlərlə istifa-
də etmək nəzərdə tutulur [1, səh. 156].     

Informasiya-kommunikasiya vasitələri ona görə interaktiv adlanır ki, onlar 
şagird və müəllimlərin fəaliyyətinə “reaksiya” verir, onlarla “dialoqa” girirlər ki, bu 
da, kompüter təhsil metodikasının əsas müsbət xüsusiyyətidir. Informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının innovasiyalı məşğələlərin layihələndirilməsi, şagird 
və tələbələrin idrak maraqlarının qaldırılması baxımından didaktik imkanları 
olduqca böyükdür və məsələnin hərtərəfli araşdırılmasına ehtiyac var.  

 Informasiya-kommunikasiya vasitələrinin xarici dillərin tədrisi prosesinə 
tətbiqi müxtəlif formada həyata keçirilə bilər. Buraya, ilk növbədə, dərs materialla-
rının möhkəmləndirilməsi üçün treninq proqramlar, ev tapşırığı və əlavə tapşırıq-
ların slayd şou şəklində təqdimatı, xarici dilə maraq oyatmaq məqsədilə pedaqoji 
oyunların kompüter vasitəsilə oynanılması, internet şəbəkəsi vasitəsilə xarici dildə 
ünsiyyət yaradılması və s. şamil edilə bilər. Bundan başqa, xarici dillərin tədrisi za-
manı şəbəkə vasitəsilə dil daşıyıcıları və ya xarici dil öyrənciləri ilə əlaqə yaratmaq, 
elektron tədris vəsaitlərindən, Internet və Intranet kimi köməkçi vasitələrdən də 
istifadə oluna bilər.  

Bunun üçün isə, ilk növbədə, xarici dilləri tədris edən müəllimlərimiz infor-
masiya-kommunikasiya vasitələrinə dair zəruri biliklərə yiyələnməlidirlər. Təəssüf-
lə qeyd etmək lazımdır ki, əksər müəllimlər, xüsusilə, yaşlı nəslin nümayəndələri 
informasiya-kommunikasiya vasitələrini öyrənməyə nəinki həvəs göstərmir, hətta 
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bunu lazımsız hesab edirlər. Bu isə, heç şübhəsiz ki,  təqdirəlayiq hal deyil. Hələ 
V.A. Suxomlinskiy qeyd edirdi ki, həyat həmişə biliklərin durmadan yenilənməsini 
tələb edir.” Bütün sahələrdə olduğu kimi, xarici dili tədris edən müəllimlərimiz də 
“Lifelong Education””, yəni ömürlük təhsil prinsipinə riayət etməlidirlər.  

Beləliklə, informasiya-kommunikasiya vasitələri ingilis dilinin tədrisi prose-
sində səmərəliliyin artırılması üçün böyük rol oynaya bilər. Bu səbəbdən, 
informasiya-kommunikasiya vasitələrinin ingilis dilinin tədrisi ilə əlaqələndirilməsi 
istiqamətində çox işlər görülməlidir. Hesab edirik ki, multimedia vasitələr (misal 
üçün, video treninq, video süjetlərin baxılaraq müzakirəsi və s.) xarici dillərin təd-
risinə real səmərə verir və tələbələrin dilə münasibətində, kompüter animasiyası ki-
mi ən mühüm amil olan rəğbətləndirmə baxımından olduqca qiymətlidir. Belə ki, 
real və modelləşdirilmiş video süjetlərə baxdıqdan sonra şagird və ya tələbələr mü-
zakirə-diskussiya yolu ilə qoyulan problemin ümumi həllini tapırlar. Bu isə, onlarda 
təkcə dil vərdişlərinin formalaşmasına təkan vermir, bu cür diskussiyalar həm də 
gənc nəslin qlobal təfəkkür tərzinin, ideya irəli sürə bilmək qabiliyyətinin inkişafına 
zəmin yaradır.  
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Гюлшан Керимова  
Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 

английскому языку 
Резюме 

 
Информационно-коммуникационные технологии может сыграть боль-

шую роль для повышения эффективности в процессе преподавания английс-
кого языка. По этой причине, с целью координации информационно-коммуни-
кационных  технологий с обучением английскому языку многое предстоит 
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сделать. Мы считаем, что мультимедийный компьютер является самым ва-
жным фактором с точки зрения поощрение. 

 
 Gulshen Kerimova   

The use of the information and communication technologies in the English 
language teaching 

Summary 
 
The information and communication technologies can play a big role for 

increase of efficiency in the English language teaching. For this reason, for the 
purpose of coordination of information and communication technologies with 
English language teaching a lot of things should be made. We consider that the mul-
timedia computer is the most important factor from the point of view encourage-
ment. 
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преподавания, общение, развитие речи, принципы обучения. 

 
Современный этап лингводидактики характеризует интенсивная разРа-

ботка лингвистических основ обучения. Лингвистическое обоснование стало 
одним из обязательных и необходимых исследований, посвященных пробле-
мам обучения языку. 

Преподавание русского языка как иностранного прошло быстрый путь 
развития и, обогатившись опытом, оформилось как самостоятельное направ-
ление – методика обучения русскому языку. Опыт обучения позволил выявить 
общие принципы и теоретические основы независимо от форм, условий, це-
лей обучения и др. 

В настоящее время уже можно говорить об истории развития методики 
преподавания русского языка не только как направления, выделившегося из 
методики преподавании иностранных языков, но и как общей методики обу-
чения русскому языку как иностранному. Проблемы ее решаются усилиями 
многих методистов. 

Сегодня, когда обучение русскому языку ведется в целях общения, ак-
туальные проблемы методики связаны прежде всего с развитием речи. Иссле-
дования охватывают как общие, так и частные вопросы обучения разным ви-
дам речевой деятельности. 

Методика обучения языку занимается: 
а) определением содержания обучения в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения; 
б) разработкой теоретических и практических основ, в том числе и 

принципов обучения данному языку; 
в) изучением, обобщением и усовершенствованием практики обучения в 

целях оптимизации процесса обучения; 
г) определением путей формирования соответствующих умений и на-

выков; 
д) определением методов и приемов обучения. 
Любое обучение должно строиться  на основе определенных принципов, 

без чего невозможно разработать стройную научно обоснованную систему 
обучения. 
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Для разработки такой системы обучения русскому речевому общению 
необходимо выдвинуть и обосновать лингвометодические принципы обуче-
ния применительно к азербайджанской аудитории. 

На основании дидактических и лингводидактических принципов и исхо-
дя из целей, задач и специфики обучения русскому речевому общению в нея-
зыковой национальной аудитории, а также опираясь на практику обучения, 
выделим следующие главные лингвометодические принципы обучения: 

1. Принцип коммуникативной направленности. 
2. Функционально-стилистический принцип. 
3. Принцип комплексного представления учебного материала. 
4. Принцип языковых и речевых универсалий. 
5. Принцип системности и преемственности. 
6. Принцип сознательно-мотивированного обучения. 
7. Принцип учета метаязыка специальности. 
Выделение названных принципов в качестве главных обусловлено их 

значимостью, тем, что эти принципы образуют тот необходимый фундамент, 
без которого не может быть организован процесс обучения русскому языку в 
национальной аудитории. 

Выделяя данные лингвометодические принципы в качестве главных, мы 
исходим также из того, что воспитание «специалиста, общественного деятеля 
и гражданина, освоение и консолидация многих социальных функций, фор-
мирование профессионального мастерства – все это составляет особый и важ-
нейший для общественного развития и становления личности период жизни, 
обозначаемый как студенческий возраст». 

Преподаватели русского языка, обладая дидактическими способностями, 
весь процесс обучения русскому речевому общению должны строить с расче-
том на активное участие студентов в обучении, для чего необходимо соблю-
дать принцип постоянной коммуникации или имитации действительной ком-
муникации на интеллектуальном уровне обучающихся. 

В современных языковых коллективах функционируют две разновид-
ности языковой коммуникации – звуковая, или устная, и графическая, или 
письменная. 

Письменная коммуникация отличается от устной прежде всего физичес-
кой стабильностью своих элементов и знаков. Как устная, так и письменная 
коммуникация представляет собой «фактический процесс общения людей 
друг с другом, с помощью которого люди выражают свои конкретные мысли 
и передают их друг другу». 

Письменное общение имеет свои особенности и в синтаксисе, и в мор-
фологии, и в лексике. «Письменная речь лишена богатейшей палитры интона-
ций, но осложнена орфографией и пунктуацией». 

Правильность построения письменного общения понимается как умение 
передавать связную мысль в речевых формах, доступных для понимания чи-
тающим. 

«Устная форма реализации языка характеризуется непосредственностью 
процесса общения». Тем не менее «в устном общении налицо внимание гово-
рящего к внешней стороне своей речи». 
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Главной особенностью устной коммуникации является звуковое оформ-
ление, без чего не может быть устного общения. 

Однако, принимая во внимание (что мы обязаны сделать) то, что студен-
ты в большинстве случаев связаны именно с письменными текстами (чтение, 
письменное выполнение упражнений, подготовка письменных сообщений, 
докладов, оформление деловой бумаги, личная переписка, конспектирование, 
реферирование и т.д.), можно смело говорить даже о некотором приоритете 
письменной формы общения в процессе обучения русскому языку во взрослой 
национальной аудитории. 

Общеизвестно, что речевое общение обычно протекает при постоянно 
изменяющихся окружающих условиях. Как справедливо отмечает Э.П.Шу-
бин, «в практике общения вопросы задаются не к текстам, а к ситуациям и 
репликам». А если учесть, сто «способность осуществлять высказывания на 
уровне предложения в соответствии с речевой ситуацией и есть речевой уме-
ние», то станет совершенно ясно, что осуществление коммуникАтивной нап-
равленности обучения без учета реальных речевых ситуаций не представляет-
ся мыслимым. 

Поэтому, обучая студентов русскому языку, не следует ограничиваться 
выработкой умения отвечать на вопросы по изучаемым текстам, обучением 
пересказу, хотя все это делается с учетом каких-то условных ситуаций. Необ-
ходимо выработать у студентов навыки выражения мысли в любой возникаю-
щей ситуации – навыки ситуативно-спонтанного общения. Только при этом 
условии для нерусских студентов русский язык действительно может стать 
средством общения. Следовательно, одной из основ организации обучения в 
национальной аудитории способам выражения мысли должна являться ситуа-
тивность. 

Общеизвестно, что речевое общение обычно протекает при постоянно 
изменяющихся окружающих условиях. Как справедливо отмечает Э.П.Шу-
бин, «в практике общения вопросы задаются не к текстам, а к ситуациям и 
репликам». А если учесть, сто «способность осуществлять высказывания на 
уровне предложения в соответствии с речевой ситуацией и есть речевой уме-
ние», то станет совершенно ясно, что осуществление коммуникативной Нап-
равленности обучения без учета реальных речевых ситуаций не представляет-
ся мыслимым. 

Поэтому, обучая студентов русскому языку, не следует ограничиваться 
выработкой умения отвечать на вопросы по изучаемым текстам, обучением 
пересказу, хотя все это делается с учетом каких-то условных ситуаций. Необ-
ходимо выработать у студентов навыки выражения мысли в любой возникАю-
щей ситуации – навыки ситуативно-спонтанного общения. Только при этом 
условии для нерусских студентов русский язык действительно может стать 
средством общения. Следовательно, одной из основ организации обучения в 
национальной аудитории способам выражения мысли должна являться ситуа-
тивность. 

Обучение неродному языку на коммуникативной основе тоже имеет пси-
хологическое обоснование. Например, взаимосвязанное усвоение лексическо-
го и грамматического материала в определенных учебно-речевых ситуациях 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 240

способствует усвоению живой разговорной русской речи, что вызывает инте-
рес у обучающихся, т.к. это отвечает жизненным потребностям обучающихся 
практически пользоваться русским языком как средством общения. 

Исследованиями установлено, что в речевой деятельности имеют место 
два психологически различных процесса: использование готовых конструк-
ций и составление новых конструкций по аналогии к имеющемуся у коммуни-
кантов языковому опыту. В первом случае  высказывающийся использует це-
лостные языковые комплексы, соотнесенные с определенным смысловым со-
держанием (слова, словосочетания, целые фразы). Во втором – языковые 
единицы объединяются в предложения, а отдельные предложения – в более 
сложные высказывания  в соответствии с определенными правилами. 

В процессе усвоения учебного материала студенты соотносят целостные 
языковые комплексы с определенными «мыслимыми комплексами» и усло-
виями использования этих языковых комплексов: при этом в этих комплексах, 
подчиняясь определенным грамматическим правилам, появляются новые, ва-
рьируемые элементы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что коммуникативная нап-
равленность обучения предусматривает в качестве объекта усвоения целос-
тные языковые комплексы, из которых состоит высказывание, правила пос-
троения, объединения этих комплексов и использования их в различных усло-
виях при выполнении определенных речевых задач и сами речевые действия, 
совершаемые обучающимися. 

Однако бесспорно следующее: необходимо добиться того, чтобы рус-
ский язык сразу же начал функционировать на занятиях как средство общения 
и познания, что будет служить и мотивирующим фактором, и регламентирую-
щим моментом, подчиняя изучение русского языка коммуникативным и поз-
навательным задачам. 

Следовательно, речевая деятельность на русском языке должна быть 
обусловлена коммуникативно-познавательной потребностью обучающихся. 

 Функционально-стилистический принцип непосредственно вытекает из 
требований функционально-эвристического принципа, являющегося одним из 
основных принципов лингводидактики. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность видов речевой деятельности 
подразумевает системное изучение языка. 

Говоря о системности языка в методическом аспекте, мы имеем в виду 
то, что язык организован системно и для выражения смыслов, что обусло-
влено основным назначением языка как средство общения. 

В то же время обучение отдельным видам речевой деятельности, под уг-
лом зрения категории коммуникативности на определенном отрезке времени 
требует определенной методической организации, соответствующих способов 
презентации языковых средств, определенных методических приемов обуче-
ния и рациональной системы упражнений. 

Решению вопроса помогает грамматика изучаемого русского языка, спо-
собствующая, с одной стороны, системной организации языковых фактов, 
представляемых в учебном процессе на функциональной основе, и, с другой 
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стороны, группировке языкового материала в соответствии с системой данно-
го языка. 

Функционально-стилистический принцип рассматривается нами с точки 
зрения подачи учебного материала как средства выражения определенных се-
мантико-синтаксических отношений. 

Функционально-стилистический принцип определяет и характер подачи 
фактов языка: для выражения замысла, смыслового отношения подыскивается 
форма – словосочетания и предложения. Так и реализуется незыблемое поло-
жение: от содержания к форме выражения. 
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Z. Hüseynova  

Rus nitq ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsinin linqvistik aspektləri 
Xülasə 

 
Təqdim edilmiş məqalədə risk nitq ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsinin linq-

vistik-metodiki məsələləri haqqında danışılır. 
Linqvistik-metoliki prinsiplərə və qeyri-dilli milli auditoriyalarda rus nitq 

ünsiyyət vasitəsinin öyrənilməsinin spesifikliyinə əsaslanaraq tədrisin başlıca 
linqvistik-metodiki prinsipləri seçilir. 

Buna görə də rus dilində nitq fəaliyyəti bu dili öyrənənlərin kommunikativ-
dərketmə tələbatı ilə şərtləndirilməlidir. 

Nitq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqə və bir-birindən asılılq növləri dilin sistemli 
öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
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Z. Hüseynova  
The lingvistic aspects of Russian language and its being medium of communication 

Summary 
 

The article deals with methodical issus of Russian language and its linguistic 
aspects. Basing on the linguistic-methodical principles and specification of Russian 
language non Russian speaking audiences the man methodical and linguistic 
principles are chosen. 

That’s why speech activity in Russian must be conditioned with the com-
municative conciseness demand of the language learners. 

The interaction of speech activity and it’s dependence types consider the sys-
tematic learning of the language. 

 
Rəyçi:                   Nailə Vəliyeva 
                filologiya elmləri doktoru, professor 
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ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 

НЕРУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Açar sözlər: şifahi nitq, çalışmalar, dərs, nəticə, mətn, eşitmə və dinləmə, oxu, 
danışıq, yazı, dialoq, monoloq, məzmunu danışmaq. 
Ключевые слова:  устная речь, упражнения, урок, результаты, текст, аудиро    
вание, чтение, говорение, письмо, диалог, реплика, монолог, событие, пересказ. 

 
На начальном этапе обучения учащиеся выполняют большое количество 

упражнений, овладевают фонетическими, лексическими и грамматическими 
единицами русского языка. Задания упражнений постепенно усложняются, 
так что учащиеся постепенно приобретают способность высказываться на рус-
ском языке, выражать свои мысли в соответствии с ситуацией общения. 

Теоретические вопросы построения системы упражнений для обучения 
устной речи очень сложны. Большинство методистов считает нужным вы-
делять два типа упражнений: подготовительные и речевые. К подготовитель-
ным относятся упражнения, при выполнении которых внимание учащихся об-
ращается на характеристики языковых единиц и правила использования их в 
речи. Особое место среди подготовительных упражнений занимают так назы-
ваемые подготовительные коммуникативные упражнения, которые форми-
руют навыки выражения определенного (заданного) содержания. Такие упра-
жнения (их называют иногда условно – речевыми) имеют характерные фор-
мулировки заданий: 

1. Согласитесь со сказанными. 
2. Скажите, что вы делаете то же самое. 
3. Пообещайте выполнить просьбу. 
4. Расспросите меня. (Задайте все возможные вопросы к фразе: «Я иду в 

театр.») 
Многочисленные виды речевых упражнений (они обычно выполняются 

после подготовительных) вырабатывают у учащихся умение строить диало-
гические и монологические тексты, а также участвовать в естественном обще-
нии. Специфика речевых упражнений состоит в том, что при их выполнении 
внимание учащихся обращается уже не на языковую форму, а на содержатель-
ную сторону, смысл высказывания. Примеры заданий для речевого упражне-
ния: 

1. Представьте себе, что вы пришли в магазин, чтобы купить подарок для 
своего брата (сестры). 

2. Вы познакомились с российским туристом. Расскажите, где вы учите 
(учили) русский язык. 
Речевые упражнения, предлагаемые учащимся, усложняются по нескольким 
направлениям: 
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1) объем высказываний, создаваемых учащимся, постоянно возрастает; 
2) структура высказываний усложняется: связи между отдельными 

фразами (репликами) становятся более разнообразными; 
3) самостоятельность учащихся при выполнении заданий возрастает: 

опоры, используемые ими (список языковых единиц, план, схема, образец), 
постепенно уменьшаются и, наконец, полностью снимаются; 

4) от подготовленных высказываний (создаваемых с предварительной 
подготовкой) учащиеся переходят к неподготовленным (создаваемым непос-
редственно в момент общения). 

Выше уже говорили о том, что переход от устного выполнения упражне-
ний, от учебной работы по тексту к самостоятельному говорению очень тру-
ден, он требует преодоления некоторого психологического рубежа. Учащиеся 
должны научиться использовать отработанный в упражнениях языковой мате-
риал текста для построения своих собственных высказываний. 

Для достижения этой конечной цели в процессе обучения устной речи 
используются такие задания, которые не опираются непосредственно на кА-
кой-либо учебный текст, прочитанный или прослушанный учащимися, а тре-
буют самостоятельной переработки информации, полученной ранее на род-
ном и иностранном языке, а также из личного жизненного опыта. Так, напри-
мер, после проработки текста, в котором рассказывается, чем заняты в свобод-
ное время описанные в нем люди, учащимся можно предложить рассказать о 
том, как они сами (их друзья, родные) отдыхают, провести диалоги, сравни-
вая, обсуждая и оценивая тот или иной способ отдыха и развлечения. 

Для успешного обучения устной речи на занятиях обязательно должна 
быть речевая практика учащихся – разговоры на русском языке, не носящие 
учебного характера. Преподаватель сможет организовать реальное общение в 
классе, если предложить учащимся такие темы, которые им интересны и 
доступны как в содержательном, так и языковом отношении. Речевая практи-
ка на уроке – необходимая ступенька к использованию русского языка в об-
щении за пределами класса. 

Все сказанное выше об обучении устной речи в равной степени относит-
ся как к аудированию, так и к монологической и диалогической речи. А те-
перь мы рассмотрим отдельные типы упражнений для обучения аудированию, 
монологической и диалогической речи. 

Упражнения в аудировании. Как было сказано выше, на начальном 
этапе при обучении аудированию ставятся ограниченные цели. Это обуслов-
лено тем, что при аудировании человек, начавший изучать иностранный язык, 
сталкивается с большими трудностями. В учебной работе на начальном этапе 
трудности аудирования частично снимаются благодаря тому, что учащиеся 
слушают главным образом речь знакомых им людей (преподавателя и своих 
соучеников), причем они имеют возможность видеть говорящих в момент ре-
чи. Слушание текстов, записанных на диктафон, проводится небольшими 
дозами. Трудности лингвистического характера также сводится к минимуму: 
тексты для аудирования содержат в основном только тот материал, который 
прорабатывается учащимся во всех других речевых действиях (в чтении, гово-
рении, письме). 
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Прежде всего предлагаются упражнения, направленные на то, чтобы  
учащиеся научились различать на слух отдельные языковые единицы (звуки, 
интонационные конструкции, слова, грамматические формы и т.д.), узнавать и 
выделять их среди других единиц. 

В систему упражнений обязательно включаются и такие, которые разви-
вают речевые механизмы 

I. Упражнения для развития оперативной памяти. 
1. Слушайте и повторяйте. [Объем звучащего микротекста постепенно 

увеличивается, например:Лейла студентка … Лейла – студентка универси-
тета … Лейла – студентка архитектурно-строительного университета …] 

2. Выделите новую информацию из двух вариантов сообщения. [Послу-
шав два варианта сообщения, учащиеся должны понять, чем они различаются, 
например:Анар работает на заводе. Он едет на работу на автобусе. – Анар 
работает на заводе. Он едет на работу на    п я т о м  автобусе.] 

II. Упражнения для развития механизма эквивалентных замен. 
1. Прослушайте сообщения, отметьте, какие из них синонимичны или 

близки по смыслу. [Например: Л а р и с а     о ч е н ь   л ю б и т    т е а т р . 
Она часто ходит в театр. Она много читает о театре. Е е   у в л е ч е н и е  
- т е а т р.] 

2. Послушайте микротекст, передайте его смысл одним предложением. 
[Учащиеся либо находят это предложение среди данных, либо составляют его 
сами.] 

3. Упражнения для развития механизма вероятностного прогнозирования. 
Это те же упражнения, которые выполняются при обучении чтению и пись-
менной речи, но на основе звучащих текстов. 

Речевые упражнения в аудитории – это упражнения, в ходе которых уча-
щиеся учатся понимать содержание целого высказывания: выделять факты, 
следить за последовательностью событий, определять главное, понимать об-
щее содержание и т.д. 

При выполнении речевых упражнений учащиеся слушают текст с ус-
тановкой на понимание и на последующее выполнение заданий по содержа-
нию текста. Такими заданиями могут быть: 

1.Дайте краткие (утвердительные и отрицательные) ответы на вопросы (по 
содержанию текста). 

2.Сравните композицию текста (сообщения) с данными планом. 
3.Определите, соответствуют ли данные высказывания содержанию 

текста. 
Если звучащий текст используется не только для аудирования, но и для 

обучения говорению, предлагаются задания типа: 
1.Послушайте диалог, составьте аналогичный на ту же тему. 
2.Послушайте диалог, перескажите содержание разговора. 
3.Слушайте вопросы и давайте ответы на них. 
4.Послушайте начало диалога, продолжите его в парной работе. 
5.Послушайте текст и потом ответьте на вопросы по его содержанию. 
6.Послушайте рассказ, передайте его содержание (кратко, подробно). 
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В начале работы над аудированием учащиеся слушают два – три раза не-
большие сообщения (3 – 6 предложений) в медленном темпе (главным обРа-
зом за счет увеличения длительности пауз между словами или между словосо-
четаниями). 

Контроль за выполнением упражнений в аудировании проводится пре-
подавателем следующими способами: 

1) принимают утверждения, соответствующие содержанию текста, и отве-
ргают утверждения, которые ему не соответствуют; 

2) отвечают на вопросы по содержанию текста на родном или на русском 
языке; 

3) кратко передают содержание текста на родном или на русском языке. 
Упражнения для обучения диалогической речи.Обучение строится на 

основе образца диалога, данного в виде диалогического текста. Этот текст 
должен быть связан с ситуацией, в которой происходит общение. Ситуация 
может задаваться при помощи описания (кто с кем разговаривает, в каких 
обстоятельствах, каковы желания и намерения говорящих, о чем они ведут 
разговор, что обсуждают). 

После прослушивания образца учащиеся выполняют упражнения, в ходе 
которых они усваивают языковый материал, включенный в диалог, а также 
вырабатывают навыки употребления комплексных единиц – предложений – 
для выражения определенного смысла. 

Необходимы также специальные упражнения для усвоения способов 
построения диалогического текста, способов связывания реплик друг с другом 
и с ситуацией. Приведем примеры возможных заданий для таких упражнений: 

1. Дополните реплики диалога. 
2. Восстановите пропущенные реплики. 
3. Восстановите начало диалога. 
4. Закончите диалог. 
5. Скажите, кому принадлежат эти реплики (кто участвует в этом диалоге). 
6. О чем они разговаривают? 
Работа над образцом включает в себя стадию его воспроизведения: уча-

щиеся учат диалог наизусть и «разыгрывают» его в парах. Затем можно 
переходить к работе с вариациями начального образца: учащиеся должны про-
вести диалоги, учитывая изменения в исходной ситуации общения. 

Так, например, если диалог – образец был создан с ситуацией: «Анна 
Петровна и Лариса договариваются пойти в магазин, чтобы купить платье для 
Ларисы», то вариации диалога создаются в связи с такими изменениями в 
ситуации: 

1) меняются действующие лица (договариваются пойти в магазин Анна 
Петровна и ее муж; Лариса и ее подруга и т.д.); 

2) меняется предмет покупки (планируется, например, купить шапку, 
туфли, подарок для подруги); 

3) меняется место и действие, о которых идет речь (говорящие догова-
риваются пойти на выставку, в музей и т.д.). 
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Возможности варьирования зависят от того, какими языковыми едини-
цами уже владеют учащиеся, какие тексты (темы) они проработали к данному 
моменту. 

Работа по варьированию постепенно отдаляет учащихся от исходного текс-
та и подводит их к умению самостоятельно строить диалог, соответствующий 
каждой данной ситуации общения. Этот переход подготавливается и тем, что 
преподаватель, формулируя задания, использует информацию о желаниях, 
интересах учащихся, их обычных или излюбленных действиях. Эти желания и 
интересы преподаватель может выяснить в ходе предварительной небольшой бе-
седы («Что вы любите? Что вы хотите купить») и затем предложить: «Договори-
тесь с подругой пойти в магазин» или «Уговорите друга пойти в музей» и т.п. 

Упражнения для обучения монологической речи. В обучении моно-
логу выделяется три этапа. 

На    п е р в о м   этапе учащиеся овладевают умением самостоятельно 
высказывать одно предложение, соответствующее заданию и ситуации речи. 
Работа организуется таким образом, что учащиеся самостоятельно выбирают 
содержание высказывания реальные факты и изученный языковой материал и 
произносят его в нормальном темпе. 

Приводим примеры заданий, которые представляют учащимся возмож-
ность самим выбирать, о чем они будут говорить: 

1. Скажите (одно предложение), что вам показалось самым интересным в 
этом тексте. 

2. Скажите по одному предложению о том, что вы делали (что произош-
ло) в университете (дома). 

3. Скажите по одному интересному предложению на тему «Наш город» 
(«Время года» и т.д.) 

На   в т о р о м  этапе развития монологической речи учащиеся учатся 
логическому развертыванию высказывания, состоящему из нескольких ло-
гически связанных предложений. 

Получая речевые задания, учащиеся выполняют разнообразные дейст-
вия: 

1) дают развернутые (несколько предложений) ответы на вопрос; 
2) излагают самое важное (интересное) в содержании прочитанного 

(просЛушанного) текста; 
3) кратко высказываются по предложенной теме; 
4) делают краткие сообщения о себе, о своей жизни. 
Формулировки заданий могут быть более или менее развернутыми, иногда 

указывается смысловая связь между предложениями, порядок следования 
фраз и т.д. 

1. Назовите людей, изображенных на картине, и скажите, что они делают 
(где они работают и т.д.) 

2. Скажите, какой предмет вы видите на парте, и кратко опишите его 
3.Скажите, какая вчера была погода и как она повлияла на ваши планы. 

Для того чтобы учащимся легче было удерживать в памяти последовательнос-
ть предложений, полезно давать им схему монологических высказываний – в 
виде серии вопросов или серии незаконченных фраз, например: 
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1.Кто? Что любит делать? Что он (она) делает сейчас? Что он (она) будут 
делать в воскресенье? 

2.Моего друга зовут … Он очень любит … Сейчас он … В воскресенье он 
хочет пойти … 

На втором этапе работы над монологом могут использоваться также 
следующие виды учебной работы: 

1) ответы на серию вопросов на одну тему и последующее воспроизведе-
ние всех ответов в виде монолога (выполняется одним и тем же учащимся); 

2) составление монологического высказывания по цепочке (один учащий-
ся говорит фразу на заданную тему, а затем каждый по очереди добавляет по 
одному предложению, логически и тематически связанному со сказанными 
ранее); 

3) составление монологического высказывания по принципу «снежного 
кома» (каждый студент добавляет свою фразу к сказанному ранее, повторяя 
все, что сказали до него его товарищи по группе). 

На   т р е т ь е м   этапе учащиеся учатся высказывать законченный мо-
нолог, связанный с решением определенной задачи: дать законченное опииса-
ние предмета (события), важного с точки зрения говорящего; доказать пра-
вильность своей мысли; убедить слушателей в важности какого-то события; 
сообщить слушателям новую  интересную для них информацию, полученную 
при чтении. 

Задания, предлагаемые учащимся, должны быть сформулированы с ука-
занием мотива их речи, например: 

1. Дайте обоснование своей оценки факта (события). 
2. Опишите предмет (событие), который вы считаете интересным (важ-

ным). 
3. Убедите своих слушателей в необходимости заниматься физкульту-

рой (следить за новинками кино, литературы). 
На этом этапе речь учащихся уже должна иметь характеристики естес-

Твенного монолога: 
1) говорящий ставит перед собой определенную неречевую задачу; 
2) учащийся говорит о том, что он знает, что его интересует, излагая 

собственные мысли и привлекая информацию, полученную из высказываний 
других людей (устных и письменных); 

3) в процессе подготовки монолога и в процессе высказывания учащийся 
рассчитывает на определенных слушателей (преподаватель, товарищи по 
групппе). 

На втором и третьем этапах работы над монологической речью часто ис-
пользуется пересказ прочитанного текста в различных вариациях: содержание 
может быть передано полностью или выборочно, близко к тексту или же с 
отступлениями от него; текст может пересказываться от имени различных лю-
дей (от автора или от лица различных персонажей). 

Прежде чем давать задание на пересказ, преподаватель должен проана-
лизировать текст, чтобы быть уверенным, что он не представляет для учащих-
ся чрезмерных трудностей. При необходимости преподаватель должен показа-
ть учащимся, как следует изменить текст, чтобы легче было передать его со-
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держание в устной форме (сократить текст, упростить предложения, произве-
сти лексические замены и т.д.) 

В тех случаях, когда пересказ представляет для учащихся большие труд-
ности (они плохо владеют пересказом на родном языке), необходимо уделять 
особое внимание анализу смысловой структуры текста, показывать учащимся, 
как нужно выявлять композицию текста, последовательность фактов (собы-
тий), как можно составить план пересказа, выделить ключевые слова и слово-
сочетания и т.д. 

Хороший эффект дает использование индивидуальных заданий: отдель-
ные учащиеся получают для пересказа разные тексты. В данном случае перес-
каз сближается с естественным монологом, цель которого – сообщение то-
варищам по группе новой для них информации. 

Пересказ – это переходная форма работы над монологом, от пересказа 
нужно как можно скорее переходить к неподготовленному высказыванию. 
Поэтому следует рекомендовать учащимся сопровождать пересказ выРажени-
ем своего отношения к его содержанию, использовать информацию, содер-
жащуюся в тексте, для достижения какой-нибудь цели: для высказывания по 
заданной теме, для доказательства правильности своего мнения и т.д. Очень 
эффективен не сплошной, а выборочный пересказ, фактически представляю-
щий собой развернутый ответ на вопросы типа: «Что вам показалось интерес-
ным в тексте», «Что нового вы узнали из текста?», «Понравился ли вам текст 
(и почему)?» Такая работа дает возможность организовывать обмен мнениями 
по поводу текста, во время которого учащиеся обучаются неподготовленному 
монологу. 
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«ТИББНАМЯ»НИН МОРФОЛОЭИЙАСЫ 

 
Açar sözlər: грамматик гурулуш, морфоложи васитя, перифрастик формалар, 
гядим явязлик, тарихи зярф, архаик исимляр. 
Ключевые слова:  грамматическое строение, морфологичес, средства, периф-
растические формы, древнее местоимение, историческое,наречие, архаическ-
ие существительные. 
Key words: grammatical structure, morphologic use, perfrastic forms, 
old pronoun, historical adverb,archaic nouns 

 
«Тиббнамя»нин морфолоэийасы орта йцзиллийин башланьыъындакы ядяби дили-

мизин морфоложи гурулушуну, айры-айры нитг щиссяляринин, онлара мяхсус категори-
йаларын грамматик яламятлярини якс етдирмяк эцъцня маликдир. Щямин дюврдяки 
няср дилинин, тибб елминин тарихини, сюз вя термин варлыьыны юйрянмяк цчцн дя бу 
ясяр кцлли мигдарда морфоложи материал веря билир. Дювря мяхсус морфоложи гуру-
лушун кейфиййяти бу ясярин дилини тядгиг етмякля ашкарланыр. 

Щ.Мирзязадя йазыр ки, Азярбайъан дилинин тарихян инкишаф едиб, зяманями-
зя гядяр эялян морфоложи гурулушунун нядян ибарят олдуьуну ятрафлы сурятдя тя-
сяввцр етмяк цчцн, щяр шейдян яввял, онун морфоложи васитялярини билмяк лазым-
дыр. Морфоложи васитя дедийимиз заман биз сюзлярин гурулушуну ямяля эятирян 
цсуллары, айры-айры сюзлярин дяйишмясини, йени сюзлярин йаранмасында билаваситя 
иштирак едян морфоложи яламятляри нязярдя тутуруг» (1 , с. 34 (376 с.). 

Бу мянада «Тиббнамя» ясяринин дили морфоложи васитялярля зянэиндир. 
Эцнцмзля мцгайисядя грамматик вя семантик ъящятдян архаикляшмиш 

исимляр мцяййян сявиййядядир: азуь, баьырдаь, битик, якмяк, кейик, эцнлцк, сыьыр, 
суэялини, тавуг, синяк, сярчя (шцшя) вя с. 

Бу исимляр вахты иля дилимиздя ишлянмиш, инди ися бязиляри диалект вя шивялярдя, 
башга тцрк дилляриндя галмагдадыр. 

 Гурулушъа садя исимляр ясярин дилиндя щяддян артыг чохдур: бяниз, пящриз, 
тирйяк, тавуг, сцнбцл, сыьыр, пянир вя с. 

Ясярин дилиндя дцзялтмя исимляр -лыг4 (йухусузлуг, сцстлцк, хястялик, ушаг-
лыг, цркцлцк, сусузлуг, йцнэцллцк), -чы4: (иланчы, дярманчы вя с.), -ы4 (санъы,),-ча,-
чя (гызылъа), -ыг4 (сармашыг),-ма,-мя (иситмя, ишлятмя (дярманы),-ъяк (ъялинъяк),-
як (юскцряк), ган (унутган) вя с. морфоложи эюстяриъиляри иля ямяля эялмишдир. 

 «Тиббнамя»нин дилиндя щяр мцряккяб исми йох, билаваситя орта йцзилликля-
рин тибб елми иля ялагядар олан мцряккяб исимляри арашдырмаг ниййятиндяйик. 
Бунларын бязиляри белядир: гушдили, ъявизбува, эцндоьан, чюлсоьаны, сичаноту, чю-
рякоту, итцзцмц, гарабойа, чанаглыбаьа, йанурбаш (хястялик ады), башаьрысы вя с. 

«Тиббнамя»нин мятнляриндя нумератив (ядяди) сюзляря дя чох раст эялмяк 
олур. Мяс.: Башы аьрыйан кимсяня эярякдир ки, бир овуъ чюряк отуну мющкям язиб 
бир мигдар бал иля йоьуруб сонра щамама эедиб исти йердя отурараг бир дясмал 
иля башыны эиъэащларындан баьлайа...(с.8); Эялинъяк чичяйинин суйундан бир пара 
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адамын бурнуна дамызсалар, бениндя олан бяльями ендириб башыны дяхи чиркдян 
пак ейляр (с.8); Яэяр бир шяхсин зийадя бяльями олса, бир мигдар агиргярща, йеня 
бир мигдар саггыз вя зяфтля бирэя чейнийяляр, ъцмля бяльямляри инсанын кянзикини 
вя бейнини пак ейляр (с.8);..о мящялдя бир пара кятан безини эцл йаьы иля исладыб вя 
сонра айьрыйан йеря вуралар, зийадя хейирдир (с.8); Йахуд бир мигдар бянювшя 
йаьы иля бир пара дузу гарышдырыб дабана сцртсяляр, дяф едяр (с.8); 

Бязян мятнлярдя нумератив сюзляр даща чох ишлянир. Мяс.: Бир дяня йумур-
танын сарысыны айырыб аьыны бир пара безин цзяриня тюкцб сонра бир пара эцнлцйц 
язиб, цзяриня сяпиб, сонра башы аьрыйан кишинин алнына йапышдырыб гойсалар, дяф 
едяр (с. 10). 

«Пара» ядяди сюзц «бир пара зейтун», «бир пара истиот» бирляшмяляринин 
йаранмасында фяал иширак етмишдир. «Мигдар» нумеративи «бир мигдар шяльям», 
«парча» нумеративи «бир парча тутийа», «дирщям» нумеративи «беш дирщям кц-
кцрд», «беш дирщям гоз», «буъуг (йарым)» нумеративи бир буъуг (йарым) дир-
щям», «ядяд» нумкративи «бир ядяд соьан» бирляшмяляринин тяркибиндя сай вя 
исим арасында ишлянмишдир. 

Нумеративлярин ичярисиндя чяки ващиди ады кими «гират» сюзц нязяри ъялб 
едир. Мяс.: Бир гират мумийаны дяхи бир пара кешнич суйу иля гарышдырыб ичсяляр дяф 
едяр (с.15). «Гират2 орта ясрляр Шяргиндя ишлянилян чяки ващидидир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, мцсялман Шяргиндя истифадя олунан ейни чяки ващидляри мцхтялиф тарихи 
дюврлярдя вя мцхтялиф юлкялярдя фяргли олмушдур. Караты (гират) тяхминян 0,2 
грама бярабяр щесаб етмяк олар (орта ясрляр дюврцндя (Х-ХЫ ясрляр) 0,236, инди 
ися 0, 20004 грама бярабярдир (с.15). 

Исим ян гядим нитг щиссяляриндяндир. Яшйалыг мянасыны билдирян исмляр 
«Тиббнамя»дя чохлуг тяшкил едир. Онларын бир чох яшйалары ифадя етмяси мараг 
доьурур. Тибб аляминдя лап тарихян яшйа ифадя едян сюзлярин инсанын бядян цзв-
ляриндян, инсан бядяниндяки хястялик адларындан, мцалиъя васитяляри вя цслуллары-
нын адларындан, дярман адларындан вя с. ибарят олмасы мялумдур. Она эюря дя 
яшйалыг ифадя едян щяр сюзц йох, йалныз спесифик сяъиййяли исимляри биз бурада 
груплашдырырыг. 

1.Инсанын бядян цзвляринин адларындан ибарят олан исимляр: баш, бейин, эиъ-
эащ, бурун, диш, цз, ъамал, аьыз, яза, додаг, боьаз, гарын, янся, кюкс, цряк, ъи-
йяр, мядя, эюз, гулаг, далаг, бюйряк, сидик кисяси, хайа, зякяр (киши ъинсийят ор-
ганы), бел, дырнаг, эювдя, юд, йанаг, сач, саггал, тцк, щянаг, дилчяк, ял, айаг, 
бядян  вя с. 

«Тиббнамя»дя «цряк» мядя анламында ишляниб: Отуз дюрдцнъц фясля бах: 
Цряк (мядя) аьрысынын мцалиъяляри бяйанындадыр (46). 

Адлары мцяййян хятяликлярля баьлы да груплашдырмаг олар. Мясялян, мядя 
аьрысы, зяифлийи вя мцалиъяси иля баьлы сюзляр; 

1.Хястялик адлары: чибан, фалъ (ифлиъ), сыныг, чыхыг, ъцзам вя с. 
Ядвиййя адлары: кясиря (трагакантын китряси), иннаб, янъир, бадам, кятан 

тохуму, бойа тохуму, бийан балы, зяфяран, сянаи-мякки, гара чюряк оту, цзярлик 
тохуму, мястяки, шякяр, гызыл эцл, зяравянд, зянъябил, гара щялиля, сары щялиля, ка-
бил щялиляси, амуляъ, бясфайиъ, бадрянъбуйя, цстцхудус, аь тцрбят, шащтяря, ярик 
йоьурд, дарчын, дуз, зяфяран, зянъяфил вя с. 

1.Битки вя мейвя-тярявяз адлары:  фындыг, фысдыг, гарпыз, бадымъан, донба-
лан, шяльям, сарымсаг, турп, шащтяпя, гуру цзцм, янари-ширин (ширин нар), бадам, 
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ифтимун, топалаг, уди-гямари, мястяки, йабаны соьан, говун, лимон, эцлаб, ям-
руд (армуд), алма, щейва, марул (кащы), кешнич, касны вя с. 

1. Эцл вя от адлары: бянювшя, гярянфил, наня, мцшк вя с. 
2.Щейван адлары: оьлаг, кябк, кечи, сыьыр, кейик, ат, дявя вя с.  
3.Шярбят адлары: бянювшя шярбяти, лимон шярбяти, бал шярбяти, мярсин шярбяти, 

эцлаб иля бал шярбяти, наня шярбяти, сяндял шярбяти, тут шярбяти, искянъябин шярбяти, 
нар шярбяти вя с. 

4.Шяраб адлары. Бунлар гурулушуна эюря изафят-тяркибляриндян дя ибарятдир. 
Мяс.: шяраби-тцффащ, шяраби-хяммас, шяраби-щиндабя, шяраби-яъял, шяраби-рейщан 
(Ясярин лцьят щиссясиндя бу тяркиблярин мянасы гейд едилмямишдир). 

 Ясярин дилиндя шяраб адлары икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяси шяклиндя дя 
верилмишдир. Мяс.: зянъябил шярабы, фцлфцн шярабы, гуру эцл шярабы, уд шярабы, 
щейва шярабы, зуфа шярабы вя с. 

«Тиббнамя»дя мадди-яшйави формасы олмайан исимляр дя чохлуг тяшкил 
едир. «Бунлар яшйанын юзцнц, мадди варлыьы дейил, онун эениш мянада яламятини, 
инсан дцшцнъясинин мящсулу олан кейфиййятляри ифадя едир. Бу ъцр сюзляр дя исим 
щесаб олунур. Бунлар мяняви вя мцъярряд анлайышларын адларыны билдирян сюзляр-
дир» (2, , с. 45 (544 с.). 

Мяс.: пящриз, мцалиъя, сойуглуг, сящлянкарлыг. 
Ясярин дилиндя хцсуси исимляр щяким адларындан ибарятдир: щякими –Тцркцс-

тан, Шейх Щейбятулла ибн Саит Ибращим Тилмиз оьлу, Бцграт щяким, Щяким Шя-
ряфяддин Талиб, Ъалинус щяким вя с.  

Сифят. Архаик сифятляр «Тиббаня»нин дилиндя щям милли, щям дя алынма 
сюзлярдя мцшащидя олунур. Мяс.: : йейи (йахшы). Юврят сцдц саир ъцмля сцдлярдян 
йейидир (йахшыдыр) (с.131): Барид\сойуг: Йаш пендир бариддир (сойугдур) (с.135); 
Яски\гядим бина вя ичяриси эениш вя гцббяси уъа ола (с.153). 

Ясярин дилиндяки сифятляр мцалиъяви битки, тярявяз, эцл вя с. адларын яламятля-
рини ифадя едир. Мяс.: гырмызы соьан, цзярлик тохуму, щамиля юврят, тязя юпкя, аь 
шякяр, шит йаь, балаъа нюгтя вя с. 

-ыъы 4 шякилчили сифятляря дя тез-тез раст эялмяк олур: Ганалыъы вя дишчыхардыъы 
вя сцннятедиъи кишиляр эярякдир ки, чох тяърцбяли олсун ки...(с.162). 

Ясярин дилиндя сифятлярин синонимлийи онун гаршысында верилир. Мяс.: Яэяр 
зянъябил, фындыг вя дадлы (ширин) бадам йесяляр: бундар сяддяни ачар (с.37); 
Сямсиз (пийсиз) бядян лазымдыр (с. 64). 

Бязи сифятляр метафорик анламда ишлянмишдир. Мяс.: Гызыл иняк сцдцнц саьы-
лан кими йеря гоймайыб о дягигя ичиряляр вя яэяр зяифлянся, бир пара щяфтмин дяхи 
веряляр (с.36); Щяр дяфя гызыл цзцм йемяк хейирлидир (с.34) вя с. 

Эюрцндцйц кими, исимлярин бир чоху бу ясярин дилиндя сифятляшмишдир. О 
ъцмлядян «бал» исми дя: Яэяр бир дяфя бал шярбяти ичсяляр, бяльями яридяр (с.34). 

 Сай. «Тиббнамя»дя сайлар «дирщям» сюзц иля бирликдя мютяризянин ичярисиндя 
ишлянмиш, мялщямлярин мигдарыны билдирмишдир. Мяс.: «нюви-диэяри-тяркиби-мярщями-
яъял» адлы мялщям цчцн тяклиф олунур ки, бал (65 дирщям), сиркя (60 дирщям), 
мурдарсянэ (15 дирщям), жянкар (15 дирщям) гарышыьы тювсийя олунур  (с. 151).  

«Дирщям».... Ясярин, демяк олар ки, щяр бир сящифясиндя мигдар сайларын-
дан истифадя олунмушдур ки, бу факт да мцалиъянин даща еффекти олмасына стимул 
йарадыр. 
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Ясярин дилиндя сыра сайлары бир сыра щалларда цслуби мягсяд цчцн истифадя 
олунуб. Мясялян, ган алынаъаг дамарларрын йери беля эюстярилир: Яввялки дамар 
башдадыр...икинъи баш йаны дамарыдыр...цчцнъц гаш йанында бир дамар... дюрдцнъц 
янся дамары...бешинъи тцляк дамапрыдыр...алтынъы гулаг ардындадыр...йеддинъи эюз 
дамары...сяккизинъи бурун дамарыдыр...(с.159-160). 

Мигдар сайлары да ейнян щямин функсийаны йериня йетиря билирляр: ики дамар 
додаг ичиндя...ики дамар дил алтында... ики дамар дяхи боьазда... алты дамар саь 
йанында... алты дамар йеня диз алтында вя с. 

 Явязлик. Явязлик башга сюзлярля парадоксал грамматик мцнасибятдя олан 
чохъящятли, мцряккяб вя чохаспектли бир нитг щиссясидир. Тарихян бу нитг щиссяси 
пронимал лексика кими дя диггяти ъялб етмякдядир. «Тиббнамя»нин дилиндя явяз-
лийин даща гядим вя архаик нювляри ишлянмишдир. Тяйин явязликляри: ъцмля (бцтцн 
мянасында):...ъцмля бяльямляри ендириб инсанын кянзикини вя бейнини пак ейляр 
(с.8). 

Бцтцн тяйин явязлийинин синоними кими Азярбайъан дилинин тяшяккцл –йа-
зыйагядярки дюврцндя ъцмля явязлийи чох ишляк олмушдур. «Ъцмля» сюзц яряб 
сюзц олуб щамы, йекун, ъям, мяъму, мигдар мяналарында щямин дюврлярдя 
истифадя олунмушдур (4 , с. 141). 

Ъцмля явязлийи «Дастани-Ящмяд Щярами»нин дилиндя кичилтмя мянасыны 
билдирян – ъик морфоложи эюстяриъиси иля бирликдя ишлянмишдир: Йарагланды ешидян 
анда эялди Гапыда ъцмлячиэи олди (3, с. 82) 

Гейри-мцяййян явязликляр: кимся, кимсяня, щяр ким вя с. 
Феил. Феилин ямр шяклинин мцасир дилимизля мцгайися дя архаик –эил шяклинин 

ишлянмяси: «Гядим заманларда ямр формасынын шяхся эюря ифадя едилмясиндя бязи 
шякли яламятляр нязяря чарпыр ки, о яламятляр мцасир дилимиздя архаик щесаб едилир. 
ХВЫЫЫ ясрин яввялляринядяк бир гайда олараг, ямр формасынын икинъи шяхс тякин-
дя-эил,-ьыл шякилчиси артырылмышдыр» (1, с. 138). 

«Тиббинамя»нин дилиндя ямр формасына мяхсус бу яламят юзцнц эюстярир. 
Мяс.: Адамын щяр яндамындан ня эялир, яввял билэил ки, аьыл бейиндян эялир (163), 
Билэил ки, тяърцбя олунмуш вя хейирин эюрцб истифадя етдийимиз тирйяклярдян бириси 
бцрши-ясадыр (169); Билэил ки, адам оьлунун бядяниндя ики йцз гырх сяккиз сцмцк 
вардыр...(с.158). 

«Тиббнамя»нин дилиндяки феилляр спесифик яламятляриня эюря башга нитг щис-
сяляриндян фярглянир. Бу ясярдя щямин категорийа юз зянэинлийи, рянэарянэлийи вя 
эениш ящатя даирясиня малик олмасы иля дя сечилир. 

Мятнлярдя еля феилляря раст эялмяк олур ки, онун мцасир анламы мютяризя 
ичярисиндя верилир. Мяс.: 

Сачмаг (сяпмяк): Щяр дяфя наня йемяк мядя зяифлийинин гаршысыны алар вя 
иштища эятиряр вя яэяр йемяйя сачыб (сяпиб) йесяляр, мядя вя щязми эцълц едиб 
дяхи гыъгырмадан хилас едяр (с.40). 

Эидярмяк (тямизлямяк): Бунун дяхи ялаъы будур ки, сяфраны вя сювданы 
ишлятмя дярманы иля истифраг етдириб эидярмяк (тямизлямяк) лазымдыр (с.40). 

Уйумаг (йатмаг) Уйумаг вя уйумамаг мцалиъяси бяйандыр (с.44). 
Йахмаг ( йандырмаг): Бир аз яски памбыг фитиля едиб вя уъуну йахыб 

(йандырыб) зийили даьласалар, хилас олар (с. 75). 
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Пири-ихтийар олмаг (гоъалмаг): Бир кимсяня пир-ихтийар олуб (гоъалыб) эюз-
ляри бир нясня фярг ейлямязся, эярякдир ки, эцн чичяйини ъям едиб бир шцшя ичиня 
гойсун...( с. 27). 

«Тиббнамя»нин дилиндя етмяк, олмаг, булмаг кюмякчи феилляри иля дцзялмиш 
перифрастик формалар да эениш йайылыб. Мяс.: «Дяф едяр», «хилас олар», «хилас 
едяр», «шяфа булар», «сакин едяр» (сакитляшдиряр), «пящриз едяр», «хата олунмаз», 
«щязяр едиб» вя с. 

Зярф. Мцасир дилимиздя архаикляшмиш зярфляря дя тясадцф олунур. Мясялян, 
«дышары» зярфи байыр мянасында:..иланы пара-пара ейляйиб дышара (байыра) бурахар 
вя о кимсяня бу ъцр щярякят ется, зийадя хейирдир...(с.32). 

Ташра «байыра»-иш, щярякятин йерини билдирян ясли зярфдир. Ташра зярфи орта яср 
Азярбайъан ядяби дилиндя ашаьыдакы вариантларда ишлядилмишдир: ташра, дяшря, диш-
ря, тышра...Я.Шцкцровун фикринъя, тышра зярфи тыш исминин гядим йерлик-йюнлцк щал 
эюрцмцндя тяърид олунмасы нятиъясиндя ямяля эялмишдир (5, с. 13 (98 с.). 

Баьлайыъы. Орта йцзилликдя Азярбайъан ядяби дил материалларында раст эяли-
нян баьлайыъыларын бюйцк яксяриййяти билаваситя бу дилин юзцня мяхсусдур. 
Мялумдур ки, «баьлайыъынын ямяля эялмяси ъцмля гурулушу иля йахындан баьлы-
дыр» (6, с. 380). 

Даща чох ясярин дилиндя «яэяр» баьлайыъысы ишлянмишдир. Мяс.: Яэяр гайна-
дыб суйун ичсяляр, олдугъа хейирлидир. «Яэяр» сюзц, демяк олар ки, щяр ъцмля башы 
ишлядилир. Башга сюзля, ъцмляляр «яэяр»ля башлайыр. Шярт, гаршылашдырма мяналарыны 
ифадя едир. 

«Тиббнамя»нин дилиндя табедиъи алынма ясли баьлайыъылардан зира, чцн, чцн-
ки, яэяр баьлайыъыларын ишлянмя интенсивлийи йцксякдир. «Бу баьлайыъылар тякъя 
классик ядяби дил йазыларында дейил, ейни заманда данышыг дилиня йахын цслубда 
йазылмыш абидялярдя дя мцшащидя едилир» (Шцкцров Ялиса. Азярбайъан дилинин та-
рихи грамматикасы. Бакы, АПИ-нин няшри, 1981, с. 91 (98 с.). 

«Чцн» баьлайыъысы....чцн бир саатдан сонра галхыб отуруб ятчя едиб даныш-
маьа башлады (с.170). 

«Чцн» ядат сайылыр вя ке\ки баьлайыъысы иля бирляшяряк чцнки баьлайыъысыны йа-
ратмышдыр. 

 «Вя» баьлайыъысындан истифадя. Дурьу ишаряляринин (верэцлцн) олмадыьы бир 
дюврдя щямъинс цзвляр арасында «вя»-бирляшдирмя баьлайыъысынын ардыъыл ишлянмяси 
щаллары сюзцэедян ясярин дилиндя дя мцшащидя олунур. Мяс.: Мякан вя мяскян вя 
шящяр вя либаслар эеймяк бяйанындыр (151), Яэяр йашыл вя яэяр сары вя яэяр нефти 
рянэ гумашын цзяриня туршу дяйся...(154).  

«Вя» садя ъцмляляр арасында да тякрарланыр: Хайасы айагдан чякяр вя эюз 
суйу мядядян ичяр вя саггал суйу хайадан ичяр (163) 

Щярэащ баьлайыъысы. Щярэащ бир кимсяни хянчяр вя йа бычаг иля вурсалар вя 
ганы дайанмазса, эярякдир ки, мум (10 дирщям), саггыз-ъям (5 дирщям)...  
(с.151). 

Ядат. «Тиббнамя»нин дилиндя «дяхи» ядаты щяддян артыг чох истифадя олу-
нуб. Бу ядат ъцмлядя щяр щансы бир сюздян сонра эяляряк, гцввят, емосионал бир 
семантик инъялийи йаратмаг цчцн ишлянмишдир. «Дяхи» ядаты бязян да, дя-нин 
синониними кими, бязян дя артыг ядатынын ейни мяналы варианты кими ишлядилмишдир. 
Мяс.: Бир аз гызыл цзцм вя пахла оту вя кяммун вя ъавшири бунлардан бир аз эю-
тцрцб язиб дяхи бир-бириня гарышдырыб нягриз цзяриня гойсалар, кечяр (с.70);- Сянаи-
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мякки дяхи йесяляр, саьаларлар (с. 71);...олдугъа лязиз олур вя мянфяяти щям дяхи 
олдугъа яладыр (с.99) вя с. 

Данышыг дилинин тясири. Данышыг дилининин тясири иля сюзлярин йазылышында индики 
орфографийа иля мцгайисядя фяргли ъящятляр юзцнц эюстярир. 

Йейлаг\йайлаг: Яэяр тязя йейлаг йаьыны сцртсяляр, хейирдир (с.32). 
Дямиров\ дямиро: Дямиронун (дямровун) мцалиъяси бяйанындадыр (с.78). 
Бюйцртикан\бюйцрткян: Бюйцртикан йарпаьын дяхи йарайа гойсалар, ирини 

ахыдыб хилас едяр (с.79). 
Ъцмлядя сюз бирляшмясинин тяряфляри данышыг дилинин тясири иля йерини дяйишя 

билир. Мяс.: Бир кишинин бир йериня гурд дцшся, гойунун тязя юпкясиндян о гурд 
дцшян йеря гойсалар, щамы гурдлар (гурдларын щамысы) чыхыб дцшяр, тяърцбядян ке-
чиб (с.164). 

Беляликля, «Тиббнамя»нин морфолоэийасы ясярин йарандыьы дюврцн грам-
матик гурулушуну яйаниляшдирир. Бу бахымдан мягалядя ян чох нитг щиссяляри цз-
ря архаик елементлярин ашкар едиляряк юйрянилмяси юн плана чякилмишдир. 
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Marifa Manafova  
The morphology of “Tibbnama”  

Summary 
 

In this article the morphological structure of “Tibbnama” is observed suitable 
to the historically developed and tradition. Here it defines mainly the variety and the 
differences of grammatical structure  and it attracts analysis. The object of analysis 
consists of notional and structural parts. 

The morphology of “Tibbnama” visualiзed the grammatical structure of old 
times. The noun, the adjective, the pronoun, the adverb and the verbs in the langua-
ge of this work draw attention to its interesting language characteristics. They pos-
sess proper characteristics different from our modern language. 

It is stressed that hundreds of words in  this work have become archaic, howe-
ver they still remain in the dialects and accents of the Azerbaijan language and at 
the same time other   Turkish languages. 

The structural part that is used in “   Tibbnama” gives rich insights into the 
learning of Azerbaijani historical grammar. 
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Марифа Манафова 
Морфология «Тиббнаме» ( Медицинская книга) 

Резюме 
 

В статье исследуется морфологический строй произведения «Тибнаме» 
(Медицинская книга) согласно традиции исторического развития языка. Боль-
ше  всего здесь выявляются и подвергаются анализу грамматические особен-
ности, которые отличаются от нашего современного языка. 

Морфология «Тибнаме» наглядно отражает  своего создания и грамма-
тический строй языка. В языке «Тибнаме» привлекает внимание с вособразие 
и интересные свойства, прилагательных, числительных, местоимений, наре-
чий, глаголов. Они облагают множеством грамматических свойств, отличаю-
щихся от современного языка. 

Здесь отличается, что сотни слов из произведения стали архаизмами  в 
Азербайджанском языке, но они еще продолжают оставаться в диалектах и 
говорах азербайджанского языка, а также в других тюркских языках. 

В произведении «Тибнаме» использованные служебные части речи слу-
жат богатым материалом с точки зрения изучения исторической грамматики 
Азербайджанского языка. 

 
Rəyçi:          Namaz  Manafov  
              filologiya  elmlər namizədi, dosent 
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                                                                JALƏ SALMANOVA 
                                                                         Azərbaycan Dillər Universiteti 
                                                                                             jala_87@yahoo.fr 

 
L’HÉTÉROGÉNÉITÉ EN CLASSE DE FLE 

 
Açar sözlər : Başa düşmək, yadda saxlamaq, anlama, əlaqə, inkişaf, bilik, bacariq, 
müəllim 
Ключевые слова : понимать, запоминать, обучение, коммуникация, развитие, 
знание, компетенцию, преподавателя 
Keywords:  understand, remember, learning, communication, development, 
knowledge, expertise, teacher 
 

Dans le cadre de mes études en MASTER 1 DILFLES (2008-2009) à l'uni-
versité de Strasbourg, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage dans de lieu (à l’école 
élémentaire de Louvois et le deuxième est à l’IIEF)  situé à Strasbourg pour un total 
de 50h. Durant mes deux stages, j’avais deux publics différents. D’un côté, ceux qui 
devaient apprendre le français en France pour pouvoir bien se débrouiller et pour 
s’inscrire aux universités de la France et de l’autre côté, ceux qui étaient les élèves 
natifs. La façon d’organiser les cours était donc très différente, tout comme le ryth-
me des cours. Toutefois, un problème apparaissait dans les deux établissements. 
Quand je leur expliquais la nouvelle leçon ou bien je leur donnais des exercices à 
domicile, je me rendais compte que certains élèves ne comprenaient rien alors que 
les autres les faisaient sans difficulté. En tant qu'enseignante-stagiaire, j'ai été 
confrontée dans ma classe à des élèves qui sont plus lents que les autres, à ceux qui 
rêvent pendant la séance, à ceux qui n’arrivent pas à écrire ce que je dis oralement 
ou même ce que je note au tableau, à ceux qui se font oublier ou qui évitent de se 
mettre au travail et à ceux qui deviennent excessivement timides... et égalent aux 
rapides, aux intelligents, ceux qui ont fini avant que je dise de commencer et pour 
qui il faut prévoir davantage d'exercices. Bref, dans un groupe de la classe les dif-
férences entre les élèves sont de plusieurs catégories. 

Quelles sont donc les aspects et les principales causes de ce phénomène? Et 
pour gérer tout ce monde, quelles sont  les idées et les stratégies qu'on peut suivre 
dans le milieu scolaire? Comment gérer l’hétérogénéité en classe de langue ? J’en ai 
parlé autour de moi et j’ai écouté aussi les autres enseignants, et il semblait que 
c’était un problème fréquent. Comment faire pour répondre alors à ce problème de 
l’hétérogénéité?  

Pour répondre à cette question, nous verrons d’abord  dans quel contexte se 
déroule la situation.  

1. Définition du mot hétérogénéité: `L'hétérogénéité est une notion assez 
floue, mais j'aimerais tout de même essayer d'exprimer ce que l'on met derrière ce 
mot. Dans un groupe d'une classe les différences entre les élèves sont de plusieurs 
ordres, on trouve: 

• Les acquis de connaissance, c'est à dire le savoir acquis par les élèves. 
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• Les acquis de compétence, c'est à dire le savoir-faire de chaque élève : 
prélever une information, mettre en relation, la capacité à raisonner, à comprendre, 
à mémoriser. 

• Les différences d'âge: l’âge de l'élève est important dans son acquisition du 
savoir.  

• Les différences de sexe : les garçons sont moins forts que les filles. 
• Les différences physiques: il y a des élèves handicapés et non-handicapés 

dans une classe.  
• Les différences culturelles : La culture joue un rôle très important dans 

l'enseignement.  
 C'est plus facile de gérer les différences qui concernent les acquis, que les 

compétences. L'hétérogénéité a des causes endogènes et exogènes.  
2. Rechercher et analyser les causes: Je peux traduire l’hétérogénéité de ma 

classe  à plusieurs niveaux : 
Au niveau de l'hétérogénéité socio-culturelle: Au-delà de l’aspect purement 

économique avec des élèves issus de catégories socioprofessionnelles différentes, il 
s’avère que mes élèves ont suivi leur scolarité dans des établissements divers et 
variés, avant d'arriver en France. Ils sont également issus de différentes universités 
et branches à Strasbourg et ils n'appartiennent pas tous au même niveau social. 
J'avais plusieurs nationalités dans ma classe, ce qui veut dire que les élèves ont des 
cultures différentes.  

Au niveau de l'hétérogénéité de sexe : Certes, il existe une mixité dans le 
groupe de ma classe, mais d’équité entre les sexes. J'avais un nombre variable 
d'élèves, parfois que des filles et parfois que des garçons.  

Au niveau de l'hétérogénéité scolaire : Dans le groupe, il y avait des étudiants 
de licence droite, de licence langues, de Master art, de doctorat de biologie, de la 
faculté de médecine, de l'école de journalisme,... Mes élèves n'avaient pas le niveau 
scolaire ni le même domaine d'études. Ils ne possédaient pas donc des mêmes capa-
cités linguistiques et cognitives. 

Au niveau de l'hétérogénéité des motivations : A travers les cours que j'ai pu 
donné, j'ai remarqué que mes élèves n'avaient pas tous les mêmes conduites motiva-
tionnelles. Quelques-uns étaient enthousiastes de venir en cours et d'y assister. 
D’autres qui quittaient la salle avant la fin de la séance, car ils n'arrivaient pas à 
faire les exercices et le thème de la séance leur posait une grande difficulté de com-
préhension, alors ils voulaient juste se sauver et d'autres qui sont là avec l'esprit ail-
leurs.  

Ces remarques confirment la diversité des attitudes, des niveaux et des moti-
vations des élèves. Ils sont issus d’établissements et des cultures très divers. Les ac-
tivités pratiquées, les expériences vécues, les connaissances acquises, le niveau 
atteint, les projets personnels sont autant de raisons de divergences entre eux. Le 
phénomène d'hétérogénéité est apparu dès la première séance comme j'ai cité un 
peu avant. La diversité des niveaux de pratique était très remarquable, grâce à 
l'exercice sur « les expressions françaises », il était difficile de faire face à une telle 
disparité. En effet, il y avait deux élèves qui ont pu faire l'exercice correctement et 
sans difficulté, ils ont pu trouver des situations réelles pour chaque proverbe et ex-
pression proposé dans l'exercice et d'autre qui ont rencontré des grosses difficultés 
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dans l’exécution  de ces mêmes exercices. Outre ce constat, il était clair que la 
dynamique de classe était entachée par ces problèmes. Les élèves confrontés à 
l’échec se démotivaient devant la difficulté, quant aux autres leur réussite quasi-per-
manente ne les encourageait pas à poursuivre leurs efforts. Ainsi, afin de permettre 
aux élèves de développer un désir d’acquérir des savoirs, des savoir-faire et des atti-
tudes et surtout être plus motivé, il m’a semblé nécessaire de leur proposer des 
chemins d’apprentissage adaptés à chacun et un suivi individuel. 

3. Comment gérer l'hétérogénéité?: Personnellement, je voyais que la meil-
leure solution pour répondre à l’hétérogénéité du public dans une classe, est de met-
tre en place d’une pédagogie différenciée, c’est à dire la conduite des élèves vers 
des objectifs éducatifs communs tout en empruntant des chemins d’apprentissage 
individualisés. En tant qu'enseignante, je dois être consciente que je transmets des 
informations que l'élève doit transformer en savoir. Je suis libre de la manière de 
transmettre ces informations. Je ne peux pas faire des niveaux dans ma classe sur la 
totalité de l'emploi du temps. Il est donc nécessaire lorsque je fais mes cours de 
considérer que mes élèves ont des modes de compréhension, des stratégies différen-
tes. Par exemple, lorsque nous travaillons sur un exercice de conjugaison, « le 
conditionnel » et lorsque je demande aux élèves de faire l'exercice; une moitié des 
élèves le fait spontanément et conjugue tous les verbes de l'exercice, mais l'autre 
moitié attend que je conjugue le verbe de la première phrase de l'exercice, car ils ont 
besoin de visualiser et comprendre pour passer à l'action. On connaît les recherches 
sur le cerveau : selon que l'on a le cerveau gauche ou le cerveau droit dominant, on 
n'a pas les mêmes stratégies de compréhension. J’ai toujours essayé de créer un 
échange entre les élèves, faibles ou non. Il faut noter l’importance du déplacement 
dans la classe, en offrant de l’aide à tout le monde. Je me déplace à l’opposé de ce-
lui qui parle, afin que tout le monde puisse entendre ce que l’élève est en train de 
dire: en facilitant la circulation de la parole, je facilite la compréhension. Je me suis 
efforcé de laisser parler et d’écouter tout le monde, mais aussi d’interroger ceux qui 
n’intervenaient pas systématiquement. C’est ce travail d’adaptation (utiliser l’espa-
ce, les gestes,…) à la diversité des élèves qui a pu faciliter l’apprentissage. En exi-
geant cela, j’ai surmonté avec eux l’obstacle de trouver leur propre motivation. No-
tamment avec les  « bons points », qui valorisent chaque effort de participation et 
qui les motivent davantage. J’ai compris la nécessité de leur exprimer leurs échecs 
mais surtout leur progrès et leur réussite. Ce que je ne faisais pas clairement au dé-
but. Il m’a été aussi difficile de leur faire comprendre de suite, qu’ils ne devaient 
pas avoir peur de l’erreur. Et ce n’est que lorsque j’ai moi-même accepté leurs 
erreurs, que je n’ai plus hésité à solliciter les élèves les plus faibles. Ensuite, J’aurai 
dû utiliser un moyen détourné qui utilisait le principe de raisonnement de la dé-
monstration. Le contenu du cours n’était pas du tout adapté à leur demande. Il a 
fallu d’ailleurs le déterminer lors d’un module sur la synthèse de cours où certains 
voyaient la synthèse comme un cours dans son utilité, d’autres comme un moyen de 
compréhension des nouveaux apprentissages. Là, s’est posé le problème de savoir 
comment ils apprenaient. Cet intérêt est lié de très près à la méthode de travail de 
l’élève. Ces questions de l’apprentissage doivent aussi être connues des élèves pour 
leur permettre de mieux se connaître, pour mieux se corriger. Ils doivent donc ap-
prendre à s’observer.  
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4.Définition de la pédagogie différenciée : On peut définir cette méthodolo-
gie comme un suivi individuel des élèves de l’attention permanente à la progression 
de chacun, à la proposition individuelle d’exercices strictement adaptés au niveau 
que chaque élève a pu atteindre. C'est donc un enseignement sur mesure et à la me-
sure de l’élève et un ensemble de techniques pédagogiques et didactiques pour 
permettre à l’ensemble de faire progresser le plus grand nombre d’élèves vers un 
même savoir. Cependant, elle commence par la connaissance des élèves. Après 2 
semaines de cours, j'ai commencé à connaître le niveau de chacun de mes élèves, 
dont ils ont besoin tous en matière de savoir, ce qu'ils aimeraient travailler parmi les 
les quatre compétences, … Cela m'a permis de bien choisir les supports de cours : 
Diapositives, photocopies, vidéo, jeux, documents, presse, cartes... et les thèmes de 
leçons et les exercices qui conviennent le niveau de chacun. Je misais surtout sur le 
dialogue pour communiquer avec les élèves, je leurs surveillais au moment de faire 
leurs exercices ou rédiger leurs résumés, j'essayais que les consignes soient claires, 
structurées, redondantes et réparties opportunément dans le temps pour être effica-
ces, je traduisais tout ce que je disais en termes simples, concrets et compréhensi-
bles par tout le monde pour éviter tout problème d'ambiguïté dans ce que je trans-
mets ou je demande aux élèves. Je voyais même des étudiants en dehors des cours, 
car quelques-uns trouvaient que la petite heure consacrée au cours de conversation, 
n'était pas assez pour apprendre à parler et s'exprimer correctement en français. 
Nous faisions donc des sorties ensembles: visites de musées et de la ville de Stras-
bourg, pique-niques de lecture, repas internationaux... pour que chacun discute de 
son livre favori, de son plat traditionnel, de ses activités sportives...etc. De même, la 
motivation du professeur est aussi un élément important pour les élèves car il est re-
connu qu’un cours fait sans motivation ne donne pas envie d’être appris. 

Enfin, je voudrais dire que cette méthode  d’apprentissage m’a amené à recon-
naître qu’avec une classe hétérogène, plus qu’avec un autre, il faut avancer en étant 
sûr de pouvoir évoluer ensemble. En accompagnant les élèves dans leur apprentissa-
ge, j’ai accepté de ne pas être obligatoirement responsable, si tous les élèves ne de-
viennent pas d’excellents élèves. 
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J.Salmanova 
Xarici dilin tədrisində Etrogen problemi 

Xülasə 
 

Məqalədə fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində ortaya çıxan əsas problemlər-
dən biri kimi məhz tələbələrin müxtəlif bilik səviyyələrində olması analiz edilir. 
Sinifdə müxtəlif bilik səviyyəsi (zəif və güclü tələbələr) və ya fərqli fikir ayrılıqları, 
müxtəlif yaş heddi dilin tədrisində çətinliklər törədir. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq 
üçün məqalədə bir çox analizlər aparılmış və təkliflər irəli sürülmüşdür. 

 
J.Salmanova 

Heterogeneity in the class of language 
Summary 

 
How to manage the heterogeneity in the class of language?To answer this 

question, firstly we must analyse the context that the stuation unfolds.  Then we 
they to show the necessary explanations and finally we explore the possible to solve 
this problem. In a group of a class differences among students are of several kinds 
are: 1). The acquisition of knowledge, ie the knowledge acquired by the students. 2) 
The achievements of competence, ie the expertise of each student collect informa-
tion, to connect, the ability to reason, understand, remember.3) Differences in age: 
the age of the student is important in the acquisition of knowledge.4) difference of 
sex: the boys are less strong than the girls..5) Physical differences: there students 
with disabilities and non-disabled people in a class.6) Cultural differences: Culture 
plays a very important role in education. 

Ж. Салманова 
Гетерогеннтмть в классе языка 

Rезюме 
 

Как управлять гетерогеннтмть в классе языка? Чтобы ответить на этот 
вопрос, во-первых мы должны проанализировать контекст, который развоРа-
чивает ситуацию. Тогда мы чтобы показать необходимые объяснения наконец 
исследуем возможное, чтобы решить эту проблему. В группе класса разногла-
сия между учениками из нескольких порядков, находим: 1)опыты знания, то 
есть умение, приобретенное учениками. 2) опыты компетенции, то есть ноу-
хау каждого ученика: взимать информацию, помещать в отношении, способ-
ность рассуждать, понимать, запомнить. 3) разногласия возраста: возраст уче-
ника значителен в своем приобретении умения. 4) разногласия секса: мальчи-
ки менее сильны чем девушки 5) физические разногласия: ученики в невыгод-
ном положении и не- инвалиды в классе. 6) культурные разногласия: Культу-
ра играет очень значительную роль в образовании. 

 
Rəyçi: Dosent Alik  Hənifəyev 
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ИНЭИЛИС ДИЛИНДЯ ИНВЕРСИЙА ЩАДИСЯСИ 

 
Ачар сюзляр: исим, фел, инверсийа, вурьуламаг цчцн, мцбтяда 
Кей wордс: ноун, инверсион, фор емпщасис, субjаcт 
Ключевые слова: существительное, глагол, инверсия, для эмфатического 
усиления, подлежащее 

 
Ифадялилик ялдя етмяк мягсядиля нитгдя сюзлярин ады, цмумишляк сырасынын 

позулмасы, cцмля цзвляринин йерляринин дяйишилмяси щадисяси инверсийа адланыр. Ин-
версийа филолоjи термин кими нитг цнсцрляриня аиддир. Инверсийа латын сюзц «инверсио» 
олуб, «дяйишилмя, йердяйишмя» демякдир. Адятян инверсийадан психолоjи вя цслуби 
еффект цчцн истифадя олунур. Ядябиййатда инверсийадан даща чох истифадя едилир, 
беля ки, йазычылар вя шаирляр юз фикирлярини даща габарыг, даща емосионал шякилдя 
эюстярмяк цчцн инверсийадан истифадя едирляр  вя бу заман нитги даща да ифадяли 
едирляр. Инверсийа щадисяси нитг щиссяляринин йерини дяйишмяси йолу иля баш верир, 
бурада ясасян фелля исим юз йерини дяйишир. Инверсийадан мцхтялиф диллярдя истифадя 
олунур. Азярбайcан дилиндя дя инверсийадан эениш истифадя едилир. Мясялян: 

 
Сызлар, йада дцшяндя, цряйимин телляри, 
О мещрибан, о язиз тялябялик илляри (C.Новруз) 
 

Бу бейтдя чох мцряккяб, бир нечя пилляли инверсийа юзцнц эюстярир. Яслиндя 
бу cцмлядя сюз сıрасы ашаьыдакы кими олмалыдыр: «О мещрибан, о язиз тялябялиk ил-
ляри йада дцшяндя цряйимин телляри сызлар». Лакин шаир шерин даща да диля йатымлы, 
даща да ифадяли олмасы цчцн инверсийа щадисясиндян истифадя етмишдир. 

Франсыз дилиндя инверсийа ясасян суал cцмляляриндя юзцнц эюстярир. Мяся-
лян: «Ту аимес ле cщоcолат» нягли cцмлядир, бу cцмля инэилис дилиндя «Ы лике cщоcо-
лате» (мян шокалад истяйирям) cцмляси иля ейнидир. Суал cцмлясиндя инверсийа баш 
верир вя ту (йоу) мцбтяда иля аимес (лике) хябяри йерини дяйишир. Нятиcядя «Аимес 
ту ле cщоcолат?» суaл cцмляси дцзялир. Бу суал cцмляси инэилис дилиндяки «До йоу 
лике cщоcолате?» (Сян шокалад истяйирсян?) суал cцмляси иля цст-цстя дцшцр. Алман 
дилиндя дя инверсийа щадисяси инэилис дилиндяки инверсийа щадисяиня уйьун эялир. 
Мясялян: алман дилиндяки «ду маэсt» инэилис дилиндя «йоук лике» (сян хошлайыр-
сан) мянасыны верир. Бу cцмля инверсийайа уьрадыгда «маэст ду?» кими йазылыр, 
бу да инэилис дилиндяки «до йоу » (сян хошлайырса) мянасыны ифадя едир. 

Сабит сюз сырасы олан дилляря нисбятян сярбяст сюз сырасына малик олан дилляр-
дя инверсийа щадисясиня даща тез-тез тясадцф едилир. Бу, хцсуси грамматик кон-
струксийаларын бир щиссяси кими йох, даща чох прагматик сябяблярдян баш верир. 

Билдийимиз кими, инэилис дилиндя чабит сюз сырасы мювcуддур. Бу о демякдир 
ки, нягли cцмлялярдя биринcи йердя фикрин предметини билдирян, граmматик cящят-
дян cцмля цзвляринин щеч бириндян асылы олмайан вя cцттяркибли cцмлянин баш цз-
вц кими чыхыш едян синтактик ващид, йяни мцбтяда, икинcи йердя ися мцбтядайа та-
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бе олан вя мцбтяданын якс етдирдийи яшйанын актив вя йа пассив яламятини билди-
рян cцмлянин баш цзвц, йяни хябяр ишлядилир. Мясялян: 

Ы wас а литтле нервоус бефоре сееинэ Мр. Роcщестер нехт морнинэ. 
Мисс Мамие Поттер wас нот беттер тщан Jое.  
Ы леапед то мй феет, беллоwинэ лике а булл. 
Ы′ лл еат нотщинэ фор диннер тониэщт. 
Йухарыда гейд етдийимиз кими, сабит сюз сырасынын дяйишилмяси дилдя инверси-

йа щадисяси (инверсион, инвертед wорд ордер, инверсе wорд ордер). Инэилис дилиндя 
инверсийа адятян кюмякчи фелин, модал фелин вя йа ясас фелин мцбтядадан яввяля 
кечмяси йолу иля дцзялир. Инверсийа мцяййян бир мягсядля, хцсусиля щяр щансы бир 
фикри вурьуламаг цчцн истифадя едилир. Мясялян: 

Wщат а смиле сще щад. 
Wщат до йоу меан? Ы′ м теллинэ тще трутщ. 
Щоw до йоу феел абоут Jое Пеарсон анд тще wай ще′ с леавинэ? 
Тщен cаме тще гуестион оф дринк. 
Инэилис дилиндя инверсийа щадисясинин ики нювц вардыр: 
1. Мцбтяда-фел инверсийа (субjеcт-верб инверсион). Бу заман мцбтяда иля 

ясас мяна дашıйан фел йерлярини дяйишир вя cцмлядя сюз сырасы фел+мцбтяда 
(верб+субjеcт) структурунда олур. Мясялян: 

Он тще топ оф тще щилл стоод ан олд оак трее. 
Доwн тще стаирс cаме тще доэ. 
Он тще доорстеп wас а бунcщ оф флоwерс. 
2. Мцбтяда-кюмякчи фел инверсийасы (субjеcт-аухилиарй инверсион). Бу ин-

версийа нятиcясиндя мцбтяда иля кюмякчи фел cцмлядяки йерлярини дяйиширляр вя 
cцмлядя сюз сырасы кюмякчи фел+мцбтяда (аухилиарй+субjеcт) вя йа кюмякчи 
фел+мцбтяда+ясас мяна дашыйан фел (аухилиарй+субjеcт+верб) шяклиндя олур. 
Мясялян: 

Wщен доес тще бус леаве? 
Йоу аре щунэрй, арен′ т йоу? 
Щардлй щад Ы арривед ат щоме wщен мй пщоне ранэ. 
Бу эениш йайылмыш инверсийа нювляриндян ялавя бязи диgяр грамматик струк-

турлар да инверсийайа уьрайыр. Буна тщере ис, тщере аре ифадяляри иля ишлянян cцмля-
ляри, щере вя йа тщере сюзляри иля башланан cцмляляри, со до Ы вя йа Неитщер до Ы 
типли cаваб cцмлялярини вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Инди ися типик инверсийа нювляриня айры-айрылыгда бир даща нязяр салаг вя он-
лар щаггында биликляримизи мисалларла мющкямляндиряк. 

Ы. Суал cцмляляляриндя инверсийа: 
Инэилис дилиндя ян эениш йайылмыш инверсийа нювц кюмякчи фелин мцбтядадан 

яввяля кечмяси иля баш верир. Буна ясасян суал cцмляляриндя раст эялинир. Мясялян: 
Wилл йоу телл ме wщат йоу аттитуде ис – то медиcине анд то тщис щоспитал? 
Доес мй дееп лове меан нотщинэ то йоу? 
Wщй, тщен, сщоулд′ т тще студентс бе аллоwед то лоок ат тщеир техтбоокс 

дуринэ тще ехаминатион? 
Ыс тщис сторй лонэ? 
Щоw лонэ ис тщис сторй? 
Щас сще фоунд щер кейс? 
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ЫЫ. Тщере ис/тщере аре конструксийасында инверсийа: 
Тщере ис/ тщере аре ифадяляри иля ишлянян cцмлялярдя, ейни заманда бу кон-

струксийаларын тяркибиндя модал фел вя йа ясас мяна дашыйан фел оларса, бу за-
ман инверсийа тяляб олунур. Мясялян: 

Тщере ис ан интерестинэ артиcле абоут. Спаин ин тодай′ с неwспапер. 
Тщере аре северал боокс он тще табле. 
Онcе упон а тиме тщере ливед ан олд ман ин а смалл щоусе бц тще сеа. 
Тщере cан бе но доубт абоут ит. 
Тщере муст бе реасон фор тщеир арривал. 
Тщере ехист северал тщеориес он тщис маттер. 
ЫЫЫ. Щере вя йа тщере сюзляриндян сонра инверсийа: 
Щере вя йа тщере иля башаланан cцмлялярдя инверсийа щадисяси баш верир. 

Ону да гейд едяк ки, щере вя йа тщере иля башланан cцмляляр идиоматиc характер 
дашыйыр. Мясялян: 

Щере ис тще боок йоу аскед фор. 
Щере cомес мй бус. 
Тщере эоес мй моней. 
Унфортунателй тщере cаме а тиме wщен Jое дидн′ т до неw тщинэс анй море. 
Щере cомес йоур фриенд. 
Щере рисес тще Сун. 
Гейд едяк ки, яэяр щере вя йа тщере иля башланан cцмлялярин мцбтядасы шяхс 

явязлийи иля ифадя олунарса, бу заман фел мцбтядадан сонра ишлядилир. Мясялян:  
Щере ще ис, Мр. Масон! Cаллед тще лаwйер. 
Со тщере Ы wас, щиэщ уп он тще cщаир, публиcлй дисплайед ас ан уэлй ехампле 

оф евил. 
Щере йоу аре. 
Тщере сще ис. 
Щере ще cомес. 
ЫВ. Со вя неитщер конструксийаларында инверсийа: 
Со до Ы вя Неитщер до Ы типли cаваб cцмляляриндя инверсийа тяляб олунур. 

Мясялян: 
Ы лике cлффее – Со до Ы. 
Ы дон′ т лике cоффее – Неитщер до Ы. 
Сще wилл wаит фор тщем – Со wилл Ы. 
Сще wон′ т wаит фор тщем – Неитщер wилл Ы. 
Инверсийа щямчинин беля конструксийалы мцряккяб cцмляляриндя дя лабцд-

дцр. 
Мясялян: 
Ы лике cлффее, анд со доес Елла. 
Ы дон′ т лике cоффее, анд неитщер доес Елла. 
Сще wилл wаит фор тщем, анд со wилл мй бротщер. 
Ы. Шярт будаг cцмляляляриндя инверсийа: 
Яэяр шярт будаг cцмляляриндя «иф» баьлайыcысы ишлядилмязся, бу заман cцм-

ля инверсийайа уьраййыр. Яэяр «иф» баьлайыcысы cцмлядя ишлядилярся, бу заман ба-
даг cцмлядя сюз сырасы сабит сюз сырасы шяклиндя олур. Мясялян: 
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Сщоулд мй сон cалл, аск щим то wаит фор ме ат щоме – Ыф мй сон сщоулд cалл, 
аск щим то wаит фор ме ат щоме. 

Щад Ы кноwн щим, Ы wоулд щаве щелпед щим – Ыф Ы щад кноw щим, Ы wоулд 
щаве щелпед щим. 

Wере Ы нот со тиред, Ы wоулд эе тщере wитщ йоу – Ыф Ы wере нот  со тиред, Ы 
wоулд эо тщере wитщ йоу. 

ВЫ. Васитясиз нитгдян сонра инверсийа: 
Яэяр «саид, аскед, реплиед» сюзляри васитясиз нитгдян сонра эялярся, бу за-

ман инверсийа баш верир. Мясялян: 
«Продуcе щим – ор эо то щелл» саил Мр. Роcщестер. 
«Перщапс ит′ лл стоп соон» , саид Сусие щопефуллй. 
«Ы лост мй пурсе», реплиед тще олд wоман. 
«Ыф тщей споил ит фор ме то ниэщт», Сусие cонтинуед, «Ы≥ лл килл тщем, тще 

беастс!» 
Яэяр бу типли cцмлялярдя мцбтяда шяхс явязлийи иля ифадя олунурса, бу за-

ман cцмлядя сюз сырасы мцбтяда+фел формасында олур. мясялян: 
«Ощ, тщис ис аwфул, аwфул», сще саид. 
«Ы wас суприсрд wщен Ы леарнед студенс эо оут то диннер wитщ тщеир леcтурерс», 

сще сайс. 
«Но, индеед, Мрс. Фаирфах», Ы реплиед cросслй. 
«Дон′ т ментион ит», ще ансwеред. 
Яэяр «саид, аскед реплиед» сюзляри васитясиз нитгдян яввял эялярся, бу за-

ман щеч бир инверсийа щадисяси баш вермяз. Мясялян: 
Cолеман саид: «Тщанк йоу фортеллинэ ме». 
Jощн Стеинбеcк онcе саид: «А эреат теаcщер ис а эреат артист, анд йоу кноw 

щоw феw эреат артистс тщере аре ин тще wорлд». 
ВЫЫ. Нида cцмляляриндя инверсийа: 
Бязи щалларда нида cцмляляриндя фикри даща вурьулу шякилдя ифадя етмяк 

цчцн инверсийадан истифадя олунур. Мясялян: 
Ощ мй, ам Ы щунэрй! – Ы ам со щунэрй! 
Ощ бой, wас сще мад! – Сще wас со мад! 
Май алл йоур wисщес cоме труе! 
Щоw беаутифул аре тщесе росес! – Щоw беаутифул тщесе росес аре! 
ВЫЫЫ. Инкарлыг биодирян cцмлялярдя инверсийа: 
Яэяр cцмля верилмиш инкар зярфляри «невер, невер бефоре, нот онлй… бут 

алсо, нот унтил, но соннер, щардлй, сcарcелй, рарелй, селдом» иля башлайарса, бу 
заман щямин cцмля инверсийайа уьрайыр. Мясялян: 

Щардлй щад Ы беэун то спеак wщен Ы wас интерруптед. 
Сcарcелй щад w стартед оур меал wщен тще пщоне ранэ. 
Но соонер щад Ы арривед тщан тщей алл стартед то арэуе. 
Селдом щаве Ы сеен суcщ а беаутифул виеw. 
Рарелй дид ще пай анйоне а cомплимент. 
Невер щад Ы фелт со щаппй. 
Инверсийайа уьрамыш инкарлыг ифадя едян конструксийалар даща чох формал 

характер дашыйыр вя рясми йазыларда вя ядяби ясярлярдя юзцнц бцрузя верир. 
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E.Abbasova 

Inverted World Order 
Summary 

 
This article deals with the inversion. In linguistics, inversion is any of several 

grammatical constructions where two expressions switch their order of appearance, 
that is, they invert. The most frequent type of  inversion in English is subject-
auxiliary inversion, where an auxiliary verb changes places with its subject; this of-
ten occurs in questions, such as Are you coming?, where the subxect you is switc-
hed with the auxiliary are.  

 
Э.Аббасова 

Инверсия в английском языке  
Резюме 

 
Изменение стандартного порядка слов называется «инверсия» (обратный 

порядок слов). Инверсия в английском языке обычно имеет в виду помещение 
вспомогательного, модального или основного глагола перед подлежащим. 
Инверсия используется с определенной целью, часто для эмфатического уси-
ления. 

 
Rəyçi:                  Rəfiq Cəfərov 
                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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RƏSUL RZANIN ŞEİR DİLİNDƏ DİALEKT  LEKSİKASI 
 

Açar sözlər:  dialekt, bədii, şeir, üslub, leksika, poeziya, dil, mətn 
Ключевые слова: диалект, художественный, стих, стил, лексика, поэзия, 
язык, текст. 
Key words: dialect, art, poem, style, vocabulary, poetry, language, text 
  

Dialekt leksikası ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində fəal iştirak 
edən ən mühüm qaynaqlardan biridir. Bədii dildə dialektizmlərin xüsusi üslubi 
mövqeyi və işlənmə özünəməxsusluğu vardır.  

Məlumdur ki, dialekt və şivə sözləri ədəbi dil normalarına tabe olmayan lek-
sik vahidlərdir və onlar müəyyən ərazidə yaşayan əhalinin nitq ünsiyyətində işlədi-
lən sözlərdir. O da məlumdur ki, dialekt və ədəbi dildə olan sözlər arasındakı sərhəd 
tam müəyyənləşdirilməmiş, canlı danışıq dilinə məxsus sözlərin ədəbi dilə keçmə 
yolları tam müəyyənləşdirilməmişdir. 

“Dialektlər xalqın təbii danışıq dili, bir növ dilin etnoqrafiyasıdır. Biz dialekt-
ləri öyrəndikcə xalqı və onun tarixini öyrənmiş oluruq” (7,116). 

Dialekt sözlərinin bədii dilə, o cümlədən poeziya mətninə yol tapması səbəb-
siz deyil. Onlar mühüm üslubi tələbləri ödəyir və onların bədii mətnə nüfuz etməsi 
söz sənətkarlarının fərdi dəsti-xəttinin müəyyənləşdirilməsində də əsaslı rol oyna-
yır. Çünki dilin leksikasında elə bir söz yoxdur ki, o şeir üçün yararsız olsun. Bura-
da əsas amil söz sənətkarının istedadı, ümumxalq dilinə yiyələnməsi dərəcəsi və on-
dan istifadə qabiliyyətidir.  

Sözdən istifadə bacarığı poetik situasiya ilə stimullaşır. Şeirin ifadə tərzində 
dialekt leksikasının iştirakı poetik pafosdan, şeirin məzmununa uyğun forma tap-
maq təşəbbüsündən irəli gəlir. 

Dialekt leksikası ədəbiyyatımızda xüsusi mövqeyi və yaradıcılıq  siqləti olan 
şairlərimizin dilində də özünü tez-tez  büruzə verir. Şivə sözləri ilə üslubi davranı-
şın spesifikasını mənimsəmək həmin şairlərin yaradıcılığında bədiilik yaratma vasi-
təsi kimi mühüm yer tutur. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və bu ədəbiyatın ən məhsuldar dövrü sayılan 1950-70-
ci illərin dil yeniliyi, dil sənətkarlığı və novatorluğu ilə seçilən şairlərdən biri, bəlkə 
də birincisi R.Rzadır desək, məncə, yanılmarıq. 

R.Rza yaradıcılığındakı bu yeniyi onun sərbəst şeir vəznində yazması ilə 
əlaqələndirənlərin çoxluğu bu fikrin doğruluğunu heç şübhəsiz ki, təsdiqləyirlər. Bu 
yeniliyi heca vəznində də olan şeirlərə aid etsək, heç də yanılmarıq.  

R.Rza şeirinin leksikasına diqqət yetirsək, buraya daxil olan yeni sözlərlə 
yanaşı, dilimizin gözəlliyini hər zaman özündə saxlayan, zaman-zaman ədəbi dilə 
qarşı olan və bəzən də onunla qırılmaz əlaqədə göstərilən dialekt sözlərdən istifadə 
nəzər-diqqəti cəlb edir. Bəzi dialekt sözlərin şeirə gətirilməsi heç şübhəsiz ki, 
yazıçıdan ehtiyatlı olmağı tələb edir. 
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Ona görə ki, dilimizin gözəlliyini qorumaq, hər şeydən əvvəl, yazar və şairlə-
rimizin çiyinlərində daşıdığı ən mühüm vəzifələrdəndir. Onu da vurğulayım ki, dili-
mizin  zənginləşməsində, inkişafında dialekt sözlər mühüm rol oynayan amillərdən-
dir. Düzdür, dialekt sözlər şeirə nisbətən nəsrdə daha çox işlənir, amma bu sözlərin 
şeirdəki oynadığı rol danılmazdır.  

R.Rza şeirində olan bəzi dialekt sözlərə misal olaraq: təşniş, qanıq, mahlıc, 
yayxanmaq, eymənmək, təpişdirmək, kələk, hayan, küsü, sesqa, keçid, yanıq və s.  

R.Rzanın dialektizmlərə münasibətindən bəhs edərkən diqqətimizi “Tələsmi-
rəm” adlı şeirə yönəldək: 

                  
Dağlar, mənə keçid verin! 
becid verin! 
Çaylar mənə ayrıc verin! 
yüz qıc verin! 

 
Bu şeirdəki sözləri ayrı-ayrılıqda götürək. əlbəttə ki, dialekr sözlərdir, lakin 

bu şeirdəki sözləri nə başqa söz və ya ifadə ilə əvəz etmək olar. Bu aspektdə “Şair 
və söz” adlı məqaləsində prof.Ağamusa Axundov R.Rzanın “Lenin” poemasına 
istinadən bu poemadakı bəzi sözlərin, xüsusən də “köbər” sözünün mühüm üslubi 
əhəmiyyətindən söz açır. Belə sözlərin R.Rza dilində heç də təsadüfən olmayıb, 
bilərəkdən şeir dilini dilimizin incəlikləri vasitəsi ilə vurğulamaq üçün bilərəkdən 
işlədilmişdir. 

                                 
Top sındırmış bir ağac 
Yaralı durna kimi 
dayanmışdır köbərdə 

 
Bu sözün əvəzlənməsindən danışmaq zənnimcə, yersizdir. Bir faktı da qeyd 

etmək yerinə düşərdi ki, vaxtı ilə müəyyən dialektə mənsub olan sözlər zaman keç-
dikcə ədəbi dilə daxil olub. Belə sözlərdən vagam, tərəcə, pərdi və s. 

 
                                   İlk əvvəl 
                                   Buxarının qurumu alışdı, 
                                   Sonra alov keçdi tavana, 
                                   Otağı yarı bölən qargı tərəcəyə 
                                   Quru pərdilər taqqıldadı 
                                   davam gətirməyir 
                                   Min neçə yüz 
                                   Fərrangert dərəcəyə. 
 
Biz qruplaşdırmanı nitq hissələrinə görə əsaslandırsaqq onda aydın olar ki, 

R.Rzanın ədəbi dilə dialektlərdən gətirdiyi sözlərin içərisində isimlər çoxluq təşkil 
edir. Bunu təbii aspektdən əsaslandırsaq, dildə olan əşya adları hıyatda mövcud olan 
əşyaların ancaq müəyyən bir hissəsini adlandırır. 
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R.Rzanın  dialekt sözlərdən bu qədər geniş istifadəsini, onun vətən torpağını, 
doğma Azərbaycanımızı qarış-qarış tanıması ilə əlaqələndirmək lazımdır. Şairin 
vətənimizi bu qədər dərindən tanıması torpağda mövcud olan bütün varlıqların növ-
ləri ilə, müxtəlif cinsləri ilə çox gözəl tanıyır. 

R.Rza leksikonunda işlənən dialekt fellər kəmiyyət etibartilə daha azdır. Bu 
felləri qruplaşdırarkən deməliyik ki, bu fellər bir neçə yerdə təkrarən işlənmişdir. 

 
Bu kölgədən 
neçə kölgə ürüyür 
öz-özünə şellənərək 
nazlandı çox alabəzək. 

 
Dialekt paralelizmlərdən danışarkən R.Rza yaradıcılığından danışmamaq ol-

maz. R.Rza sözün əsl mənasında dərin poetik məzmun daşıyan bu kiçik şeir parçası 
dialektik paralelizmə gözəl nümunədir: 

 
Bir şillə kimi vur 
At üstünə qom-qom, 
Dəstə-dəstə 
Ancaq bu sükutu kəs. 
 

Misrada qom-qom qəzəb və nifrətin bolluğunu, böyüklüyünü ifadə etmək 
daha maraqlı görünür. Bu qədər dialektizmlərin bolluğu şairin dilini lorulaşdırır, 
bəsitləşdirir. Çünki dialekt vahidləri əslində xalq dilinin, canlı danışıq dilinin ünsü-
rüdür. Bu dialektlərin işlənməsi həm müəllifin, həm də personajların dilində artıqlıq 
hiss olunujr. Dialektizmlərin bu cür geniş istifadə R.Rza yaradıcılığında yalnız 
bədiiliyin artırılmasına xidmət edir.  

Dialekt sözlərinin şeir nitqinə daxil edilməsində şairin ciddi cəhdləri, intensiv 
üslubi axtarışları dayanır. Canlı ünsiyyət leksikasından yaradıcı şəkildə yararlanma 
R.Rzanın dəsti-xəttində qabarıq formalarda təzahür edir. Bunu aşağıdakı şeir fraq-
mentlərində açıq-aşkar görmək mümkündür. 

 
Sol yanımda dəniz yatıb, 
Üfüqdən-üfüqə yayxanıb, 
Mavi dərili nəhəng kimi; 
Tonqalında bir avara 
Kabab təpişdirib 
 
araqdan qızınmasa 
kövrək budaq 
torpaqdan su əməcək; 
Yadıma düşür dağlar, 
günöyündə növruzgülü, 
Kölgöyündə quzey qarı və s. 
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 R.Rza şeirinin dili prinsipləri və poetik tələbləri adi ünsiyyət-məişət leksika-
sının, o cümlədən dialektizmlərin bədii mətnə yol tapmasına geniş  şərait yaradır. 
Söz sənətkarı canlı danışıq ünsürlərinin daha çox üstünlük verir.  

Kitab sözünün müqabilində onun kolorit yaradan sinonimlərinə - dialekt leksi-
kasına müraciət edir. Məhz bunun birbaşa nəticəsidir ki, biz R.Rzanın şeir dilində 
koloritli məhəlli səciyyəli sözlərin spesifik təzahürlərini görürük. Təqdirəlayiq  
cəhətdir ki, şeiri dialekt sözlərin kommunikativ mənalarından daha çox onların üs-
lubi tərəfləri, bədii təsir yaratma məziyyətləri cəlb edir. 

R.Rzayevin qələmində dialekt sözləri informativ səciyyə daşımır. Onlar daha 
çox ekspressiv rəngə yiyələnir, yeni məna dairəsinə girir, yeni semantik quruluşa, 
poetik qiyafəyə daxil olub ekspressivlik baxımından xüsusi çevikliyə yiyələnir. 
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                                                                                                              С.Оруджева 

Диалектная лексика поэтического языка Расулa Рзы 
Резюме 

 
В статье анализируется диалектная лексика поэтического языка Расуле 

Рзы. Здесь конкретными фактами поясняются выразительность и экспрес-
сивность  диалектных слов. 

Основной целью  статьи  является исследование процесса  обновления  
диалектная в Азербайджанском  языке. Здесь речь  идет о способах  создание  
терминов и исследованиях в этой области  в наши  дни.  

Термины  анализируются  морфологически, синтактически , семантичес-
ки. Здесь  также  говорится  о  продуктивных способах в создание  терминов и  
о диалектная созданных из  внутренных ресурсов  языка. 
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S.Oruchova 
Rasul Rza`s dialect vocabulary in poem language 

Summary 
 

The article deals with stylistic pecuları ties of dialect vocabulary in poetry. 
The expressiveness is explained by concrete language facts.  

The main purpose of article is about the researching of the process of dialect 
updating in Azerbaijan linguistic. Here are  talked  about creating and researching 
ways  of dialect nowdays.  

Termins  are investigated on morphological, syntactical, semantic sights. Here 
are also given productive ways in  creation of termins and about  the termins created  
by  from  the internal  resources of  our  native language. 

 
Rəyçi:            Məhərrəm Hüseynov 

   filologiya elmləri namizədi, dosent  
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AŞIQ MİKAYIL AZAFLININ POEZİYASINDA İŞLƏNMİŞ OMONİMLƏR 
  

Açar sözlər: omonimlər, cinas qafiyələr, üslubi məqamlar, omofon, omoform 
Key words:cinas rhyme,homonyms,stylistic moments,omofon,omoform 
Ключевые слова: омонимы, рифмовые слогания, стилистические 
особенности, омофон, омоформ  
 

Omonimlər eyni səs tərkibinə malik olan, lakin müxtəlif mənalar ifadə edən 
sözlərdir. Omonimlər bir-biri ilə əlaqəsi olmayan və ya məna əlaqələrini çoxdan 
itirmiş məfhumları ifadə edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yazılı ədəbiyyat kimi, aşıq poeziyası da omonim söz-
lərlə olduqca zəngindir. Aşıq poeziyasında omonimlərin işlədilməsi yazılı ədəbiy-
yatdan fərqli olan bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə  malikdir. Dahi söz ustadları da  
klassik ədəbiyyatın lirik növündə omonimlərdən, onun müxtəlif növlərindən (omo-
fon, omoform, omoqraf) istifadə etməklə cinas qafiyələr yaratmış, lirik qəhrəmanın 
daxili duyğularını emosional ovqatla oxucu qəlbinə köçürmüşlər. Nümunə üçün İ. 
Nəsimi- nin aşağıdakı misralarına  nəzər salaq: 

Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı məni, 
Alini gör nə al edər, kimsə irməz alinə. 
Beytin mənası belədir: Hiylə ilə ala gözlərin məni aldatdı. Gör necə hiylə edir 

ki, kimsə onun hiyləsinə çatmaz.  
Haşiyə. Qədim türk leksik layında al (hiylə) ən işlək söz olmuşdur, bu gün 

ədəbi dildə passiv mövqedə qalmışdır. Dialektlərdə, xüsusən qərb qrupu dialektində 
hiylə mənasını qoruyub saxlayır (Al dilə tutmaq). 

Aşıq poeziyasında işlənən omonimlər əsas linqvistik əlamətlərinə görə geniş 
tədqiq olunmuş yazılı ədəbiyyat nümunələrindən müəyyən qədər fərqlənir. Milli ruh 
üstündə köklənən bu ecazkar söz çələngində omonimlər aşıq şeir şəklinin ən çətin 
janrların- dan olan təcnislərin yaradılmasında böyük rol oynayır. Aşıq poeziyasında 
omonimlə-rin tədqiqata cəlb edilməsi həm də Azərbaycan xalqının poetik təfək-
küründən süzülüb gələn şifahi ədəbiyyatda, canlı xalq danışıq dilinin bir neçə əsrlik 
inkişaf dövründə omonimlərin üslubi məqamlarını araşdırmaq üçün də geniş imkan-
lar açır.      

Omonim sözlər bədii yaradıcılıqda geniş istifadə olunan bədii ifadə vasitələ-
rindən biridir. Bədii söz ustadları omonimlər vasitəsilə ahəngdarlıq, poetik ovqat, 
emosionallıq yaradır, sanki misraları musiqi üstə kökləyirlər. Leksik və qrammatik 
omonimlərdən incə, zərif, musiqili qafiyələr qurulur, bədii nitq üçün xarakterik olan 
cinaslar yaradılır. Şifahi xalq ədəbiyyatında, xüsusən lirik növün ən aparıcı janr-
larından olan bayatılarda da cinas qafiyələrdən istifadə edilir. Bu həm bayatıları ara-
ya-ərsəyə gətirən, onu ipə-sapa düzənlərin poetik düşüncəsindən, həm də ağıl, idrak 
fəlsəfəsinin, dünyagörüşünün dərinliyindən xəbər verir. Aşağıdakı bayatılara nəzər 
salaq: 
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Mən aşıq  Qaramanlıdır, 
Üzün qaramanlıdır. 
Yaxşının  tənəsindən 
Yenə  qar  amanlıdır. ( 1. səh. 170) 
 

Birinci misrada  cinas  qafiyə  yaradan  Qaramanlı  onomastik  vahidi  qara-
man türk  tayfasının  adı ilə bağlıdır, - lı topoformantı qaraman tayfasına mənsub 
olanların yeri-yurdu  mənasını  ifadə etmək məqsədi daşıyır. Beləliklə, cinas qafiyə 
yaradan onomastik  vahidlə  bayatını  düzüb-qoşan  sənətkarın  yaşayış  yeri  müəy-
yənləşir.  

Bayatının ikinci misrasında  üzün  qara  xallı  olmağından söhbət  açılır. 
Üçüncü və dördüncü misradan çıxan nəticə belədir:  Yaxşının  tənəsi, istehzası 

lirik qəhrəmanı şaxta kimi kəsir, onu elə üşüdür ki, müqayisədə qar ondan daha  in-
saflıdır, aman verəndir. Beləliklə, son dərəcə zərif və orijinal  cinas qafiyə  yaradılır.  

Bayatıda cinasların yaranmasında iştirak edən omonim sözlər birinci, ikinci 
misralarda leksik omonimlik yaradırsa, dördüncü misrada bu omonimlik təsadüfi, 
müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki həmin sözün kökü tamam fərqlidir. Yalnız səs-
lənməsinə görə oxşardır, bu tipli omonimlər fonetik xarakterli olduğuna görə omo-
fonlar adlanır.  

   Və yaxud: 
Eləmi qovun dərdi, 
Bostançı qovun dərdi 
Yığılın, el-əğrəba 
Başımdan qovun dərdi (1, səh. 127) 
 

   Bayatının birinci, ikinci misrasında işlənmiş eyni səs tərkibinə malik olan 
söz (qovun) qrammatik mənasına görə isimdir, mənası yemişdir. Bu, misraların  
məzmu-nundan da aydın olur. Vurğu sözün son hecasının üzərinə düşür. 

Dördüncü misrada işlənmiş qovun sözü isə qrammatik mənasına görə feldir. 
Felin əmr şəklinin ikinci şəxsinin cəmində işlənmişdir və həmin şəkilçi (-un) vurğu 
qəbul etmir. Vurğu birinci hecanın üzərinə düşür. Bu misralardakı omonimlik yalnız 
yazılışı eyni, səslənməsi müxtəlif olan leksik vahidlərin qarşılaşdırılması ilə yaran-
mışdır ki, buna da omoqraflar deyilir. 

 Göründüyü kimi, bir-birindən mənalı cinas qafiyələr yaradılmış, bayatıda ifa-
də edilən fikrin emosionallığı, təsir gücü, forma və məzmunun vəhdəti omonimlər 
vasitəsilə oxucuya çatdırılmışdır. Az sözlə dərin-dərin mənalar yaratmaq məhz 
Azərbaycan xalqının müdrik babalarının, el anası ağbirçək nənələrinin könül dünya-
sına xas olan poetik vergidir.  

Şifahi xalq ədəbiyyatının xüsusi bir qolu olan aşıq ədəbiyyatında da omonim-
lər vasitəsilə külli miqdarda təcnislər, təcnislərin müxtəlif növləri (dodaqdəyməz, 
cığalı, ayaqlı, qıfılbənd təcnislər və s.) yaradılmışdır. Lakin təcnisləri yalnız ustad 
aşıqlar, dərin biliyə dünyagörüşə malik olan aşıqlar yarada bilərdi. Qüdrətli söz 
ustadı Xəstə Qasım bu işin çətinliyindən söz açır: 

                  
Nə alim işidir, nə üləma, 
Təcnis meydanının öz hünəri var. 
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Təcnis sənətkardan  Allah  vergisi olan fitri şairlik istedadı, zəngin söz ehtiya-
tı, dilin incəliklərini bilməyi tələb edir. Təcnis yaratmaq üçün dilin bütün incəlik-
lərini, ifadə imkanlarını bilmək gərəkdir. Hər aşıq təcnis meydanında əsl söz sahibi 
ola bilməmişdi.     

Aşıq poeziyasında Xəstə Qasımın, Aşıq Tufarqanlının, Aşıq Allahverdinin 
(Ağ Aşığın), Aşıq Alının, Aşıq Ələsgərin və onlarla ustad aşıqların müxtəlif növdə 
təcnisləri var.                  

Tədqiqata cəlb olunan Aşıq Mikayıl Azaflının yaradıcılığı üzərində aparılan 
müşahidələr də bunu deməyə əsas verdi ki, şair-aşıq omonimlərin müxtəlif növlə-
rindən (leksik, qrammatik)  istifadə etməklə çoxlu sayda təcnislər (“Yara dərdi”, 
“Ay atamandı”, “Ağlar”, “Atalar”, “A yaşa-yaşa”,  “Ağadan istər”, “Adam-adama”, 
“Didər-didərdi”, “Qaralar keçər” və s.) yaratmışdır. Aşığın poeziyasında işlənmiş 
omonimlər əsasən cinas qafiyələrin yaradılması, poetik ovqatın aşılanması, oxucu-
ların təfəkkür tərzinin inkişafı məqsədinə xidmət edir.  

 Prof. Vaqif Vəliyev “Qaynar söz çeşməsi” kitabında (Yazıçı. Bakı-1981, səh. 
116-117)  Azaflı yaradıcılığında təcnisin 29 nümunəsinə təsadüf etdiyini qeyd edir. 
Alim bu nümunələrin hər biri haqqında izahat verir və cığalı hərf təcnis, dodaqdəy-
məz hərf təcnis, dodaqdəyməz hərf cığalı təcnis və kölgəsiz təcnisə yalnız Azaflı 
yaradıcılığın-da rast gəlindiyini göstərir. (2. səh. 11) 

Saz-söz sənətinin yorulmaz tədqiqatçılarından olan E. Məmmədli də təcnisə 
həsr olunmuş namizədlik dissertasiyasında aşığın təcnis yaradıcılığını yüksək 
qiymətləndirir. 

Aşığın əksər təcnisləri fəlsəfi fikirlərin dərinliyi ilə seçilir,  məzmunla forma 
arasındakı sıx bağlılıq onları daha oxunaqlı, yaddaqalan edir. 

Aşığın poeziyasında həm leksik, həm də qrammatik omonimlər vasitəsi ilə 
müxtəlif səpkidə cinas qafiyələr yaradılmışdır ki, bu da dahi söz ustadının sənət-
karlığının bariz nümunəsidir. 

 Məlum olduğu kimi, leksik omonimlərin yaradılmasında heç bir qrammatik  
şəkilçi, morfoloji vasitə iştirak etmir. Onlar kökləri etibarilə omonimlik yaradır və 
sonradan artırılan eyni xarakterli şəkilçi bu omonimliyi pozmur. Bunu aşığın əsər-
lərində də tez-tez müşahidə etdik. Nümunələrə nəzər salaq: 

 
                    Könlümün hər sözü min saz dindirdi, 
                    Ayılmadı eynim, ha çal, çal oldu. 
                    Hicran çəkicindən qəm mismarını, 
                    Müdəm sinəm üstə ha çal, çal oldu. 
 
                    Azaflı, dost gördüm oda yandırdı, 
                    İşrət karvanımı o dayandırdı. 
                    Bir mehriban eşqi oda yandırdı, 
                   Ağardı saqqalı, ha çal, çal oldu (2, 373-374) 
 

    Misralarda tamamilə müxtəlif mənalar ifadə edən omonimlər cərgəsi düzül-
müşdür. Müəllif çal sözünün dildə nisbətən az işlənən omonimlərini ustalıqla işlə-
dərək uğurlu bir omonim cərgə yaratmışdır. Birinci bəndin ikinci misrasında omo-
nim yaradan çal sözü çalğı sözünün kökü olan çalmaq felidir (saz çalmaq). Bunu 
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məzmundan da asanlıqla dərk etmək mümkündür. İkinci çal sözü  “mismar çalmaq, 
vurmaq” mənasını ifadə edir. İkinci bənddəki çal sözü isə qrammatik məna baxı-
mından sifətdir, ağlı-qaralı saça deyilir (məsələn, çal saçlı, çalsaqqal və s.). Görün-
düyü kimi, omonimlər cərgəsindəki sözlər müxtəlif nitq hissələrinə məxsus, tama-
milə fərqli məna daşıyan ifadələrdir.  

İkinci bənddə həm də qrammatik omonimlər cərgəsi düzülmüşdür. Qramma-
tik omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aid olub, lakin özlərinin bir və ya bir neçə 
qrammatik formalarında səslənən sözlərdir. Bu sözlər öz kökləri etibarilə omonim 
deyildir, lakin şəkilçilərin köməyi ilə eyni forma (omoform) yaranır. Omoformlarda 
sözün yeni formaya düşməsi qrammatik tələb əsasında olur. Buna görə də həmin 
sözlər başqa qrammatik formaya keçəndə onlardakı omonimlik pozulur. 

Nümunədə ikinci bəndin birinci misrasında omonim yaradan sözün kökü od-
dur, -a yönlük halın şəkilçisidir. İkinci misrada  o üçüncü şəxs əvəzliyi, “dayandır-
dı” sözü feldir. Bu misradakı o dayandırdı ifadəsi digərlərindən fərqli olaraq, məna 
və morfoloji tərkibcə müxtəlif, yazılışca fərqlidir. Tələffüz, səslənmə baxımından 
bir-birinə uyğun gəlir. Omonimlərin dilimizdə mövcud olan bu növü omofon adla-
nır.  Üçüncü misrada od sözün kökü, -a isə yönlük halın şəkilçisidir. 

Aşıq Mikayıl Azaflı omonimlərin müxtəlif qruplarından istifadə etməklə təc-
nisin qıfılbənd, gedər-gəlməz, ikibaşlı, cığalı, ayaqlı, baş və ya qara, nöqtəsiz, diva-
ni dodaqdəyməz, diltərpətməz və s. növlərində qələmini sınamış, çox dərin məz-
munlu əsərlər yaratmışdır. Aşığın “Qara düşəndə” cığalı təcnisindən bəzi misralara 
nəzər salaq: 

                      
Azaflı, sənindi dərd, qəm, a zar, hey, 
Naxələf nankoru tutsun azar hey. 
Aşıq deyər a zar hey, 
Saxla namus, az ar hey. 
Vəfasıza inanma, 
Düz dolanmaz, azar hey. 
Qəza tutsa, gəmin göldə azar, hey, 
Qədər yıxar boran, qara düşəndə (2, 374) 

 
 Aşıq Mikayıl Azaflı “a zar” sözünün omonim variantlarını təcnisin bu bəndi 

daxilində işlədərək  maraqlı bir məzmun yaratmışdır. Bu məzmun obrazlı deyim tər-
zi, fəlsəfi məna tutumu ilə daha da dolğunlaşır. 

Təcnisin birinci misrasında, eləcə də cığa bəndin birinci misrasında  “a zar 
“ifadəsi dərd, qəm sinonimlərinə mənaca yaxın olan “zarıltı, inilti, sızıltı” mənaları-
nı bildirir. İkinci misrada “azar” sözü “xəstəlik” sözünün sinonimi kimi mənalan-
dırılır. Təcnisin cığa bəndinin ikinci misrasında “az” qeyri-müəyyən miqdar sayı, 
“ar” isimdir, “həya”, “namus” sözlərinin  sinonimidir. Cığa bəndin dördüncü mis-
rasında və sonrakı misrada “azar” sözlərinin kökü “azmaq” məsdəridir, -ar şəkilçisi 
isə  qeyri-qəti gələcək zamanın morfoloji əlamətidir. Böyük məharətlə yaradılmış 
cığalı təcnisdə leksik omonimlərlə yanaşı, omofon, omoqraf və omoformlardan da 
istifadə edilmişdir. Aşığın poeziyasında işlədilmiş omonimlərin əsas linqvistik əla-
mətlərini  nümunə kimi verdiyimiz cığalı təcnisin bu bəndindən də görmək müm-
kündür. 
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Fəlsəfi tutumu ilə seçilən misralarda omonimlərdən istifadə etməklə ustad 
aşıq dilin ən dərin qatlarına baş vurur, şeirin bədii ifadə imkanlarını zənginləşdirir. 
Müəllif bu semantik söz qrupu ilə poetik fikrin, ideyanın dərkini asanlaşdırır, oxu-
cunu düşünməyə vadar edir. Şair-aşıq vəfasız insanların dolanbac yollarda azmasını 
qəza nəticəsində gəminin göldə azması ilə əlaqələndirir, insanla təbiəti eyniləşdirir. 

 
Başqa bir təcnisə (“Atalar”) nəzər salaq: 
Qəhər dəryasında çəkər can avar, 
Öz yerində dayaq olar cana var. 
Yüz sürüyə çoban olsa canavar, 
O xaindir, qoymaz, qırar, a talar (2. səh. 361) 
 

Nəzərdən keçirdiyimiz omonim cərgə üç müxtəlif məna verən sözlər 
vasitəsilə yaradılmışdır. Bu sözlər yazılış etibarilə də fərqlidir. Yalnız səslənməsinə 
görə omonimlər (omofonlar) adlanır. Belə tipli omonimlərin də omonimliyi təsadüfi 
xarakter daşıyır.  

 Birinci misrada aşıq çox maraqlı metafora yaratmışdır. Qayıqla dənizdə, 
dəryada avar çəkərlər, qəm dəryasında yox! Həm də qayığın kürəyi ilə avar çəkilər, 
canla yox! 

Bu misrada omonimlik yaradan  can və avar (avar çəkmək) sözləridir. 
İkinci misrada sözün kökü “can”dır, -a yönlük halın şəkilçisidir, var isə “mal, 

mülk, dövlət, imkan” mənasını verir. Yəni cana var-dövlət dayaq olar. 
Üçüncü misrada isə sözün kökü elə “canavar” dır, mənası da aydındır. 
 İstər bayatılarda, istərsə də Aşıq M. Azaflının poeziyasında omofonlar digər 

tiplərə nisbətən çox geniş və rəngarəng şəkildə işlənir. Bu, hər şeydən əvvəl 
omofonların cinas qafiyələrin yaradılmasında əsas və həlledici funksiya daşıması ilə 
əlaqədardır. 

Aşıq  Mikayıl Azaflının poeziyası omonimlərin mənşəyinə və müxtəlif 
tiplərinə aid külli miqdarda nümunələrlə zəngindir. Fəlsəfi və bədii təfəkkürün 
məhsulu olan bu ecazkar söz dünyası Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin semantik söz 
qruplarının hərtərəfli araşdırılması, onların üslubi məqamlarının tədqiqi üçün zəngin 
və qiymətli material verə bilər. 
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Р.Гумmатова 
Омонимы, использованные в поезии Ашыга Микаил Азафлы 

Резюме 
 

В статье рассмотрены стилистические особенности омонимов, которые 
были использованы в стихах Ашыга Микаила Азафлы.      
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Слова омонимы являются одним из средств художественного вы-
ражения, часто используемого в художественном творчестве.  

На основе лексических и грамматических омонимов и омофонов ашуг 
слогает нежные, миниатюрные музыкальные рифмы, создает характерные для 
художественного слогания созвучия.  

Используя омонимы, мастер ашуга обращается к самым глубинным ис-
токам ашугского языка, обогащает возможности художественного выражения 
стиха.     

Автор этой группой семантического слова упрощает восприятие поэти-
ческой мысли и идеи, побуждая читателя к размышлениям.   

В поэзии ашуга посредством как лексических, так и грамматических 
омонимов были созданы различного стиля рифмовые слогания.  

 
R.Gymmatova 

Used homonyms in Mikayil Azafli's poetry 
Summary 

 
  In the article was explained stylistic moments of the homonyms which hass 

been used Ashug Mikayil Azafli's poems.Using from the homonyms and it's 
different types the ashug greates CINAS that are characteristics for the artistic 
speech. 
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“ŞEYPUR”  JURNALINDA  ERMƏNİ  FİTNƏKARLIĞININ  İFŞASI 
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İyirminci əsrin əvvəlləri Azərbaycan mətbuatının  öyrənilməsi sahəsində indi-
yədək mühüm işlər görülmüş, bir çox ciddi tədqiqatlar ortaya çıxmışdır.  Lakin bu 
vaxtadək elmi fikrin diqqətindən kənarda qalan, əhatəli araşdırma predmetinə 
çevrilməyən mətbuat orqanları da vardır ki, onlardan biri də  “Şeypur”  jurnalıdır. 
1918-19-cu illərdə Bakıda çıxmış bu jurnalın müdiri (redaktoru) görkəmli maarifçi 
Məhəmmədtağı Sidqinin oğlu, tanınmış jurnalist və publisist Məmmədəli Sidqi, 
naşiri isə istedadlı ədib Səməd Mənsur idi. 

Jurnal haqqında indiyədək yalnız  bəzi qısa mülahizələr söylənilmişdir ki, 
bunların da çoxu qeyri-dəqiq, yaxud da birtərəflidir. Prof. N. Axundov  “Azərbay-
can satira  jurnalları (1906-1920-ci illər)”  adlı monoqrafiyasında  “Molla Nəsrəd-
din”i və digər satirik mətbuat orqanlarını tədqiqə cəlb etdiyi halda, “Şeypur”u “ək-
sinqilabi mahiyyət daşıyan, burjua-mülkədar hökmranlığını müdafiə edən  “gülgü”  
jurnalı” sayaraq ondan danışmağı məqsədəuyğun bilməmişdir  (2, s. 3). Söylənilmiş 
qısa mülahizələrdə faktiki yanlışlıqlar da vardır. Məsələn, “Azərbaycanda dövri 
mətbuat (1832-1920)”  adlı biblioqrafiyada  “Şeypur”  jurnalının cəmi 12 sayının 
çıxması, son sayın da 4 yanvar 1919-cu ilə aidliyi bildirilir (1, s. 71). Prof. N. Ələk-
bərli Səməd Mənsura həsr etdiyi  “Bir ömrün rəngləri”  kitabında  “Şeypur”un cəmi 
13 sayının çıxması fikrini irəli sürmüşdür (4, s. 8). M. Məhəmmədzadə  “Azər-
baycan türk mətbuatı”  adlı əsərində  “Şeypur”un 1918-ci ilin sentyabrından sonra 
nəşrə başladığını, 1919-cu ilin ortalarınadək davam  etdiyini nəzərə çatdırmışdır  (5, 
s. 78). A. Aşırlı isə 1919-cu ilin 8 yanvarından jurnalın nəşrinin dayandığını yaz-
mışdır ( 3, s. 224). 

Araşdırmalarımız göstərir ki,  ”Şeypur”  jurnalının cəmi 14 sayı çıxmışdır, on-
lardan 11-i 1918-ci ilə, 3-ü isə 1919-cu ilə aiddir. Jurnalın ilk sayı 5 oktyabr 1918-ci 
ildə, son sayı isə 18 yanvar 1919-cu ildə işıq üzü görmüşdür. Həftədə bir sayı çıxan 
bu jurnal Bakıda elektrik  “Turan”  mətbəəsində nəşr olunurdu.  

“Şeypur”un səhifələrində müxtəlif gizli imzalara rast gəlirik: Şeypur, Pompu-
şalı, Kənarçı Pompuşalı, Qarınqulu,  Günahkar, Yaftım, Yaftıməli, Mömin çinov-
nik, Müxbiriniz mömin çinovnik, Xəbərçiniz Hacı Badamalı, Müxbiriniz Qarapa-
paq, Həzrət, Dağlı, Dağlızadə, Qoçu Mauzerzadə, Bakılı, Sərgərdan, Dərdmənd, 
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Müxlisiniz Dərdmənd,  Mürtəd, Qozqurab bəy, Lağlağı, Təəsübkeş, Dəyənək, Sır-
tıq, Diplomat, Diplomatüddövlə, Mərqub, Düzəldən, Dilfərib, Özciyəzim, Müsafir, 
Bir naxoş, Teatrçı, Aktyor, Sabiq spekulyant, Nağılçı, Köhnə qıyıq, Həsrətəli, Hərbi 
müxbir, Bakı modaçısı, Azərbaycanlı, Müxlisiniz Fısdırıq, Sahir bəy, Hacı leylək, 
Biz və s. Jurnalın “Teleqraf xəbərləri”, “Poçta qutusu”, “Şeypur”un lüğəti” kimi  
rubrikalarındakı materiallar imzasız verilmişdir. 

“Şeypur” dakı Pompuşalı, Kənarçı Pompuşalı imzalarının Səməd Mənsura;  Dağ-
lı, Dağlızadə imzalarının Cəfər Cabbarlıya; Mömin çinovnik, Müxbiriniz mömin çinov-
nik, Xəbərçiniz Hacı Badamalı imzalarının Salman Mümtaza aidliyi bəllidir.  

Jurnalda “Şeypur” imzası ilə verilmiş çoxsaylı məqalə və felyetonlardan bir 
neçəsi S. Mənsurun 2006-ci ildə çap olunmuş  “Seçilmiş əsərləri”nə  daxil edilmiş-
dir (7, s. 207  və s.). Fikrimizcə, bu, doğru deyil. Əvvəla, onu deyək ki, jurnalın ilk 
sayı məhz “Şeypur” imzasıyla verilmiş “Altı ay” adlı məqalə ilə açılır. Dərginin 
əsas məram və məqsədini ifadə edən proqram xarakterli bu məqalənin redaktor M. 
Sidqi tərəfindən yazılması daha ağılabatandır. Digər tərəfdən, məşhur salnaməçi  
Qulam Məmmədli  “İmzalar” kitabında  “Şeypur”dakı  “Şeypur”  imzasını Məmmə-
dəli Sidqiyə aid etmişdir (6, s. 110) və bizcə, bu, daha əsaslıdır. Çünki Q. Məmməd-
li “İmzalar”ın əvvəlindəki  “Bir neçə söz”də M. Sidqi ilə uzun illər davam edən 
yaxınlığını, əməkdaşlığını, həmçinin kitabı hazırlayarkən müxtəlif imzaların top-
lanılması və dəqiqləşdirilməsində bir sıra digər ziyalılarla yanaşı, Məmmədəli Sid-
qinin də vaxtı ilə ona kömək etdiyini yazmışdır (6, s. 12-16). Başqa imzaları dəqiq-
ləşdirməyə kömək göstərən M. Sidqi, sözsüz ki, özünə aid imzalar barədə də Q. 
Məmmədliyə dürüst  məlumat vermiş olmalı idi. Yəni “Şeypur” jurnalındakı “Şey-
pur” imzasının məhz M. Sidqiyə məxsusluğunu deməyə tam əsas var. 

Onu da deyək ki, Məmmədəli Sidqi mətbuat sahəsində uzun illər səmərəli 
fəaliyyət göstərmişdir. M. Sidqi hələ 1910-11-ci illərdə  “Molla Nəsrəddin”  jurna-
lında redaktor köməkçisi olmuş,  o dövrdə bu jurnalla yanaşı, “Tazə həyat”,  “İq-
bal”, “Yeni iqbal”, “Bəsirət”, “Tuti”, “Zənbur”, “Azərbaycan” və digər mətbuat or-
qanlarında müxtəlif mövzularda çoxsaylı məqalələr və felyetonlar dərc etdirmiş, so-
vet dövründə də yaradıcılıqdan uzaqlaşmamışdır. Lakin onun bədii-publisistik irsi, 
o cümlədən “Şeypur”  jurnalındakı fəaliyyəti indiyədək araşdırılmamışdır. 

Jurnaldakı materiallarla ətraflı tanışlıqdan sonra deyə bilərik ki, “Şeypur”a so-
vet dövründə uzun illər boyu birtərəfli, laqeyd münasibət bilavasitə onun mövzu-
ideya mündəricəsi, izlədiyi qayə ilə bağlı idi. İctimai-siyasi hadisə və proseslərə  ay-
dın mövqedən  münasibət bildirən jurnal Vətən və xalq taleyi üçün xüsusi önəm da-
şıyan məsələlərə həssaslıqla yanaşır, milli mənafelərin ardıcıl müdafiəçisi kimi çıxış 
edirdi. Xüsusən Azərbaycanın yenidən işğalına yönələn rus bolşevizminin əsl ma-
hiyyəti, onlara və digər havadarlarına arxalanan ermənilərin fitnəkar əməlləri, əsas-
sız torpaq iddiaları, 1918-ci ilin  martında soydaşlarımıza qarşı törətdikləri qanlı  
qırğınlar  “Şeypur”un  səhifələrində tutarlı faktlar və əhatəli təhlillər vasitəsilə öz 
ifadəsini tapmışdır. 

Səməd Mənsurun 5 oktyabr 1918-ci il tarixli ilk sayda  “Pompuşalı” imzasıyla 
verilmiş  “Qaçmaq günüdür”  şeirində Azərbaycan və türk silahlı qüvvələrinin Ba-
kını azad etmək üçün birgə hərbi əməliyyatları alqışlanmış, torpaqlarımızdan çəkil-
məyə məcbur qalan  ingilis və erməni bölüklərinə ironiya ilə xitab olunmuşdur: 
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Deyirdin Bakı, Dərbənd, Dağıstan sənin olsun, 
Tiflis də sənin, Qars da sənin, Van sənin olsun, 
“Hayrik” olasan, cümlə  “Hayıstan” sənin olsun, 
Türk qoymadı, əfsus, bir ovdan sənin olsun. 
Qaçmaq günüdür, ingilis! Osman gəliyor! Arş! 
Qaçmaqda Mıkırtıç sənə, Hartun sənə yoldaş! 

                                                                                 (8, s. 1) 
 Həmin sayda “Şeypur” imzalı müəllifin “Altı ay” adlı məqaləsi də  diqqəti 

çəkir. M. Sidqinin həmin məqaləsi jurnalın əsas məramnaməsi, proqram sənədi də 
sayıla bilər. Burada həftəlik jurnalın əsas hədəfləri, başlıca qayəsi öz ifadəsini tap-
mışdır. Müəllif əsas diqqəti xalqımıza qarşı törədilmiş 1918-ci ilin qanlı mart qırğı-
nından ötən altı aya yönəldərək həmvətənlərinə xitabən yazırdı:   

“Altı aydır ki, gülməmisən. Mart hadisatından, bolşeviklərin təbirincə, vətən-
daş müharibəsindən sonra suya batmış toyuq kimi suyu süzülə-süzülə bir tərəfdə 
qalmışdın. Öz şəhərində, öz evində özgə yerdən gəlmişlərin əli altında əzilirdin. Kü-
çədən keçəndə küçə dibi ilə yeriyib, öz ana dilində danışmağa ehtiyat edirdin...” (8, 
s. 2). Göründüyü kimi, M. Sidqi  mart hadisələrini vətəndaş müharibəsi sayan bol-
şeviklərin də  iç üzünü qısa, lakin mənalı ştrixlə açmışdır. Həmin sayda  “Yaftım”  
imzasıyla verilmiş  “Zəbani-hal” adlı şeirdə isə bolşeviklərin, Şaumyan kimi  mas-
kalı daşnakların Bakıdakı qanlı cinayətləri nəzmə çəkilmişdir: 

 

Axdırdığın, ay bolşevik, al qan səni boğsun! 
Pulsuz-pinəsiz içdiyin şampan səni boğsun! 
Pislik niyə etdin, a Şaumyan, səni boğsun! 
                  (8, s. 7) 

İlk sayda “Şeypur”un lüğəti” başlıqlı satirik şərhlərdə də ermənilərin iç üzü 
açılmışdır. Bir izahda deyilir:  

“Vperyod- əslən rus sözü olub, bu axır vaxtlar ermənilər onu çox istemal edir-
dilər. Bu sözün əsl mənası  “Qabağa”  deməkdir. Amma nədənsə ermənilər onu tər-
sinə başa düşüb, “Dala” deyə işlədirdilər. Qədim zamanlarda erməni daşnakları hə-
min adda Bakıda bir qəzetləri də çıxarırdılar. Müsəlmanlara müraciətən hər gün “şi-
rin-şirin” məqalələr yazmaqda idi” (8, s. 8). 

3-cü saydakı “Teleqraf xəbərləri”ndə milli qüvvələrin Bakını yadellilərdən 
azad etməsindən əndişələnən ermənilərin məkrli siması ifşa olunmuşdur: 

“Zəngəzur - Ermənistanın sütunu olan Andranik Bakının alınması xəbərini 
eşitcək canını bədənindən çıxarıb, tezliklə özünü Bakıya yetirmək üçün propusk 
alıb havaya qalxdı. Andranikin keçəcəyi yollara xəbər verildi ki, hər yerdə onu mü-
şayiət etsinlər. Şuşa- Dünən Andranikin ruhu qara paltarda Şuşa şəhəri üzərindən 
Bakıya tərəf  keçdi. İrəvan- Andranikin ruhunun Bakıya tərəf getməsi xəbəri alınan 
kimi ermənilər tərəfindən Hamazaspa təbrik teleqrafları göndərildi. Andranikin ru-
hu Bakıdan qayıdana qədər onun cəmdəyini saxlamaq lazım gəldiyindən İrəvandan 
Zəngəzura bir dəstə nümayəndə göndərildi ki, Andranikin cəmdəyini İrəvana gətir-
sinlər” (9, s. 4). 

3-cü saydakı bir şeirdə  mart hadisələrində ikibaşlı oyun oynayan bəzi qüvvə-
lərin, həmçinin Andranik, Hamazasp kimi düşmənlərin mənfur siması satirik biçim-
də üzə çıxarılmışdır. “Sərgərdan” imzalı həmin əsərdə (bu imzadan o illərdə Əliab-
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bas Müznib daha çox istifadə etmişdir)  bolşevik-daşnak qüvvələrin Azərbaycana 
qarşı birləşməsi kimi tarixi faktlara diqqət yetirilmişdir:  

 
Ay kirvə, xəbər var ki, Şaumyan gələcəkdir, 
Əldə yeni mandatla Avakyan gələcəkdir. 
Yanında müavin Avanes, Artun, Əzizbəy, 
Alyoşa, Dadaş, Sərkis, Akopyan gələcəkdir. 
      (9, s. 6) 

 Dördüncü sayda “Şeypur” imzası ilə dərc olunmuş “Tiflis duması” adlı mə-
qalədə  “sosialist dərisi örtmüş  daşnakların”  mart hadisələri haqqında uydurmalar 
yayması, Gürcüstandakı müəyyən dairələrin, xüsusən sol eserlərin (sosialistlərin)  
də onlara dəstək verməsi ürək ağrısı ilə dilə gətirilmişdir. M. Sidqi bolşeviklərin er-
məniləri dəstəklədiyini, azərbaycanlılara münasibətdə ayrı-seçkilik etdiyini, həmvə-
tənlərimizin əksinqilabçı adıyla qırdırıldığını da diqqət mərkəzinə çəkmişdir:  

“Qafqaz islam əhalisi hamısı  “kontrevolyusioner”, yəni əksinqilabçı olduqla-
rına görə onların qətli vacibdir. Lakin kirvələr əsl həqiqi sosialist, yəni cibgir olduq-
larından onlar lazımlı adamlardırlar. Özləri də azdırlar... Onlara əl gəzdirib azalt-
maq yaxşı deyildir” (10, s. 2-3). Müəllif əsl vətəndaş yanğısı ilə belə bir haqlı sual 
verir: “Amma bircə burası var ki, bilmirəm, bu “rəhmli ağalar” bir neçə ildə bütün 
Qafqaziyada müsəlman qanı çay kimi axanda harada idilər?”  (10, s. 2). 

Jurnalın 5-ci sayındakı  “Rəsmi-güşad” adlı yazıda azərbaycanlılarda düşmə-
nə qarşı birliyin, səfərbərlik ruhunun güclü olmasının vacibliyi önə çəkilmiş,  eyni 
zamanda mart hadisələrindən danışılarkən erməni namərdliyinin iç üzü konkret 
şəkildə açılmış, onların “müsəlmanları qırması, evləri çapıb talaması, bazarları yan-
dırması” nəzərə çatdırılmışdır. Bu saydakı “Taziyanə” adlı şeir parçasında da  “Bakı 
yandı, millət qırıldı”  harayı eşidilir.  

6-cı sayda “Şeypur” imzalı müəllifin “Nə istəyirlər?” adlı məqaləsində də er-
məni xislətinin böhtankeş mahiyyəti önə çəkilmişdir:  

“Erməni kirvələrin qədimdən bəri bir adətləri vardır ki, bir şey olan kimi elə 
bağırardılar ki, səsləri birbaş Yevropaya gedərdi. Yevropanın başı qarışıq olduğuna 
görə indi də Ermənistanın Tiflisdə olan vəkili Camaliyan əlini qulağının dibinə qo-
yub Kiyev komissarına qışqırır ki, - Adə, ay dığa! Qoyma, Gürcüstanda olan erməni 
qaçqınları soyuqdan, aclıqdan qırıldı ... Tiflisdə çıxan erməni qəzetləri bütün  Qaf-
qaziyanın Ermənistana verilməsindən ötrü müharibə edib qırılan ermənilərin tələf 
olmasından ... uzun-uzadı məqalələr yazmaqdadırlar” (11, s. 1). 

Lakin M. Sidqi təkzibolunmaz faktlarla  göstərir ki, ermənilər özləri qırğınlar, 
vəhşiliklər  törədir, sonra isə başqalarını borclu çıxarırlar:  

 “O gün Gəncədən iki teleqraf gəlib ki, erməni saldatları Göyçə sərhəddini ke-
çib müsəlmanlara hücüm etmişdirlər. Altmış min müsəlmanın irzü namusu, həyatı, 
malı və mülkü təhdid edilir. İndi Tiflisdə olan Camaliyana və erməni qəzetlərinə de-
yəsən ki, balam, bu nə əhvalatdır? Özlərini eşitməməzliyə vurub deyəcəklər ki, qoy-
mayın, erməni milləti qırıldı, qurtardı...Xülasə, erməni kirvələr çox ərköyün bəslən-
mişlər. Onlar deyir ki, biz hər nə eləsək, siz danışmayın. Ancaq siz bir balaca əl tər-
pətsəniz, qiyamət qopardarıq” (11, s. 2).  

6-cı saydakı “Bir diplomat ilə müsahibə”də  də erməni quldurların günahsız 
azərbaycanlıları qətlə yetirməsi nəzərə çatdırılmışdır:  
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“Erməni cümhuriyyətinin müsəlləh qüvvəsi Andranik başda olmaqla  xırda 
uşaq-muşaqları qırmaqla rəşadətini göstərir” (11, s. 5). 

7-ci sayda  “Mərqub”  imzasıyla verilmiş “Təqsirkar gücsüzdür” adlı məqalə-
də 1918-ci ilin mart hadisələrində daşnakların təkcə Bakıda 13 min azərbaycanlını 
əsir götürməsi, onların ev-eşiyini talan   etməsi barədə danışılır:  

”Bu on üç min nəfərin evi, məlum olduğu kimi, Caparidze və Məşədi bəyin 
söylədiyinə görə, talanlanmışdır. Aparılan aparılıb, yerdə qalan stəkan, nimçə kimi 
şeylər sındırılmışdı. Bu bolşeviklərin dediyi... Daşnaksaqanlar Bakının neftini, ben-
zinini, cövhərini, hökumət idarələrində olan nəqdiyyələrini, manufakturanı... və 
qeyrini paraxod rabatay... Əhaliyə məxcsus olan paraxodlar da üstəlik getdi”  (12, s. 
4-5). Məqalədə o da vurğulanır ki, ermənilərin törətdiyi vəhşilik və talanın miqyası 
daha böyük olmuş, bolşeviklər isə  “camaatı həyəcana gətirməmək üçün birə üç də-
fə az demişlər” (12, s. 4).  

8-ci saydakı  “Bu gün”  məqaləsində isə Andranikin  “Qarabağda müsəlman-
ları qırmağa   başlaması”, Ermənistan hökumətinin ona dəstək verməsi, ermənilərin 
əsassız iddiaları nəzərə  çatdırılmışdır:  

 ”Həyasız adamdan hər nə desən, baş verər. Bu həyasızlardan biri də Ermənis-
tan hökumətinin baş komandanı Andranik kirvədir ki, yenə Qarabağda baş qaldırıb 
müsəlmanları qırmağa başlamışdır. Ermənistan hökuməti də gözlərini yumub, əli 
lilə işarə eləyir. Ermənistan hökumətinin nə tövr siyasət yeritdiyini və nə fikirdə ol-
duğunu təfsir etmək artıqdır. Bu hökumət deyir ki, Qafqazda Gürcüstan və Azər-
baycan ola bilməz.  Burda ancaq bir Ermənistan ola bilər. Qafqazın hamısı ya gərək 
Ermənistan olsun, ya da Ermənistana tabe kimi bir şey olsun (13, s. 2). 

Məqalə müəllifi “Şeypur” (M. Sidqi) onu da vurğulayır ki, Tiflisdə çıxan 
“Qruziya” qəzeti Upuçnin adlı rus yazıçısının “Keçmiş xülyalar” adlı məqaləsini öz 
səhifələrində dərc etməklə ermənilərə cavab vermək istəmişdir. “Azərbaycan” qəze-
ti də həmin məqalənin tərcüməsini dərc etmişdir. Bu məqalədə Upuçnin aşkar şəkil-
də yazır ki, Qafqazda Ermənistan adlı bir şey olmayıbdır. Ruslar Qafqazı tutanda 
burada bir Gürcüstan olub, bir də Azərbaycan xanlıqları... Həmin saydakı  “Teleqraf 
xəbərləri”ndə, eləcə də “Özciyəzim”  imzasıyla verilmiş “Azərbaycan” adlı məqalə-
də  Andranikin və Biçeraxovun Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında soydaşlarımıza 
qarşı qırğınlar təşkil etməsi, Ermənistanın Kaçaznuni hökumətinin buna dəstək ver-
məsi faktları önə çəkilmişdir.  

Bu sayda “Kənarçı Pompuşalı”nın (Səməd Mənsurun) “Ziyalılarımız” felyeto-
nunda bolşevik-daşnak qüvvələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi kütləvi qırğın-
lardan danışılmış, həmçinin tarixi saxtalaşdıran, hətta Nuh peyğəmbərin, Adəm ilə 
Həvvanın erməni olduğunu iddia edən  ermənilərin cəfəng uydurmaları satirik tən-
qid hədəfinə çevrilmişdir:  

“Daşnak deyir ki, bir vaxt dünyada Tursiya-mursiya, Qafqaz-mafqaz, İran-mi-
ran olmayıb. Tamam bir Armeniya olub...Daşnak deyir ki, Nuh peyğəmbər erməni 
idi. Dünyanı su basanda gəmisi ilə gəzirmiş. Birdən bir quru yer görür. Deyir ki, 
iro! Yəni görünür, görünür. Sonra çıxır o yerə. Başlayır orada yaşamağa. O yerin 
adı İrəvan olur. Sonra da başlayır balalamağa. Yavaş-yavaş ermənilər tamam bu 
yerləri tutur... Nuh rəhmətə gedəndən sonra türklər, gürcülər, iranlılar qırğı kimi bir-
dən çıxıb onların “veliki sarstvasını” uniçtojit eləyirlər... Hələ deyirlər ki, Adəm ilə 
Həvva erməni idi... Znaçit, Adəm erməni, Həvva armiyanka. Nuh da erməni. Kak 
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vidno, dünyada erməni olmasaydı, heç çeloveçestvo olmaz idi... Bunlar hamısı 
müsəlman qırmaqdan ötəri  imiş ki, öz Nuhdan qalma yerlərini təmizləyib əllərinə 
alsınlar... Onlar deyir ki, bu yerlər bizim babamız Nuhun kupçili yerləridir... Qoy 
hələ Nuhun yerlərini alıb qurtarsınlar. Sonra Adəmin də yerləri üçün advokat tutub 
okrujnoy suda proçeniya verəcəklər” (13, s. 6). 

Jurnalın 9-cu sayındakı “Siyasət”  adlı məqalədə də (müəllifi “Şeypur”- M. 
Sidqi) bədnam  Andranikin törətdiyi qırğınlardan danışılır. Həmin sayın “Teleqraf 
xəbərləri”ndəki tarixi faktlar isə  “Bakı-Şamaxı mahalında mart hadisələrində 50 
min müsəlmanın qanını axıdan Styopa  Lalayevin”, həmçinin Qarabağda məskun-
laşmış ermənilərin  iç üzünü açır. O da vurğulanır ki, daşnaklar mart hadisələrində 
bolşevik cildinə girərək azərbaycanlıları əksinqilabçı kimi qələmə verməklə onları 
qırmalarına haqq qazandırmaq istəmişlər (14, s. 4). Jurnalın 10-cu sayındakı “Te-
leqraf  xəbərləri”ndə də Andranikin vəhşilikləri faktlarla ifşa olunmuşdur (15, s. 2). 

11-ci saydakı  “Gürcü-erməni vuruşması” adlı məqalə də siyasi kəskinliyi və 
o dövrün hadisələrinin obyektiv təhlili ilə səciyyələnir. Məqalə müəllifi M. Sidqi 
sərhəd məsələlərini və digər mübahisəli mətləbləri müzakirə etmək üçün Tiflisdə 
keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransda iştirakdan hər dəfə bir bəhanə ilə boyun qa-
çıran ermənilərin əsassız mövqeyini, gürcülərə qarşı da iddialar irəli sürmələrini, 
vəhşi daşnakların Borçalıdakı soydaşlarımıza  da divan tutduqlarını ifşa etmişdir. 
Təhlillər sonunda müəllif belə nəticəyə gəlir ki, bütün bu oyunlar “Ermənistana Er-
mənistan verilməsinə”, yəni  Qafqazda qondarma Ermənistan formalaşdırılmasına 
yönəlmişdir (16, s. 3). Bu saydakı  “Havadan qapılmış xəbərlər”də ermənilərlə 
gürcülər arasında keçirilən Sinain konfransından, ermənilərin Gürcüstan parlamen-
tindəki  siyasi riyakarlığından, Qafqazın müxtəlif bölgələrində soydaşlarımıza qarşı 
törətdikləri qətllərdən bəhs olunur. 12-ci saydakı  “Teleqraf xəbərləri”ndə də ermə-
nilərin şərəfsiz əməlləri barədə bəzi faktlara rast gəlirik  (17, s. 2) 

13-cü sayda “Azərbaycanlı” imzasıyla verilmiş “Erməni yuxusu” adlı maraqlı 
felyeton  daşnakların yalanlarına səciyyəvi nümunədir: Vaqonda Tiflisdən Bakıya 
gələn bir erməni yatıb yuxuda görür ki, Hacıqabulda müsəlmanlar 13 ermənini gül-
lələyiblər. O, yuxusunu digər ermənilərə danışır. Daşnak liderləri yuxuya həqiqət 
donu geyindirərək Azərbaycan hökumətinə nota verirlər. Araşdırmalar bunun növ-
bəti erməni uydurması olduğunu aşkarlayır. Felyetonun sonunda müəllif fikrini 
ümumiləşdirərək yazır:  

“Qərəz, ermənilərin bu  axır vaxt Azərbaycanda otura-otura  belə yuxular gör-
məsi Qarabağ, Naxçıvan və  Ordubad mahallarında nə hərəkətlərdə bulunması ay-
dın məsələlərdən biridir ki, bu barədə bir çox dəfələr yazılmışdır” (18, s. 6). 

“Şeypur”un 14-cü sayında  “Özciyəzim” imzalı müəllifin “Azərbaycan və 
İran”  adlı felyetonunda dövrün bir sıra mühüm hadisələri ilə yanaşı, qədim Azər-
baycan torpaqları olan  qondarma Ermənistan ərazisində günahsız yerə qanı axıdı-
lan, şərəfi tapdanan minlərlə soydaşımızın acı taleyinə, həmçinin ermənilərin riya-
kar oyunlarına sərt münasibət ifadə olunmuşdur:  

“Daşnaklar Hayastan məmləkəti dairəsində yüz minlər ilə nahaq yerə qanı 
axıdılan, namus və irzi paymal olan  müsəlmanlar şayəd birdən hökumətə üz tutub 
desə ki:  “A kirvə! Axı belə hökumət aparmaq olmaz. Bunca zülm və qədər Afrika 
vəhşilərinə belə yaraşmaz, əlbəttə, bu, dövlətə xəyanətdir. Amma üç erməni bir yol-
da iki adamın yolunu kəsib libasını alsa, yainki bir kəndin ermənisi bir karvan ar-
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vad-uşağı qiymə-qiymə doğrasa, yainki bir xain, cani, qaniçən, adam əti yeyən başı-
na bir neçə min özü kimi vəhşi yığıb, kəndləri, qəsəbələri oda və qurşuna tutsa, 
əlbəttə, bu iş inqilabçılıq və bu işi görənlər inqilab qəhrəmanı, hürriyyət fədakarı, 
azadlıq pəhləvanlarıdırlar” (19, s. 2).  

Bu sayın  “Teleqraf  xəbərləri”ndə ermənilərin Naxçıvan və Ordubada hücum 
edərək vəhşiliklər törətmələri satirik tərzdə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir: 

“Andranik öz dəstəsi ilə bərabər Ordubada  “qonaq”  gələcəkdir. Şəhər əhalisi 
bu “qonağı”  istiqbala hazırlaşır. Ordubad ətrafında olan səngərlərdə tədarük vardır. 
Səngərlər torpaq ilə içi dolu meşoklar ilə bəzənmişdir...Naxçıvana Andranik deyil, 
İrəvan tərəfindən “erməni” adlı qonaqlar hərəkət edirlər.... Ordubad şəhərinin Er-
mənistan olduğunu isbat etməkdən ötrü keçən gün İrəvandan Yevropaya bir heyət 
göndərildi...” Ermənilərin üzdə vəhşiliklərdən əl çəkdiklərini desələr də daima öz 
çirkin işlərini davam etdirmişlər: “Zəngəzurda olan ermənilər dəfələrlə müttəfiq 
dövlətlər nümayəndələri yanında müsəlman kəndlərini dağıtmağı və müsəlman öl-
dürməyi tövbə etdiklərini iqrar etmişdilər. Bu dəfə ermənilər bundan belə tövbə et-
məyi tövbə etdiklərini hamıya xəbər vermişlər...”  “Teleqraf xəbərləri”ndəki başqa 
bir fakt on minlərlə soydaşımızın qaçqın vəziyyətinə düşməsini diqqət mərkəzinə 
çəkir: “Qarabağdan xəbər verirlər ki, erməni zəlzələsindən ev-eşikləri dağılıb dərbə-
dər düşən qırx min nəfər qaçqın ordusu Bakı üzərinə yürüş etməkdədir” (19, s. 3).  

Bu saydakı “Ağrı dağı parlamanında” adlı felyetonun  əsasında  erməni sosia-
listlərlə Ağrı dağı arasındakı  mükalimə dayanır. Ermənilər hiyləgərliklə “Ararat” 
adlandırıb özününküləşdirmək istədikləri Ağrı dağından soruşurlar ki, Qafqazın bir 
hissəsində Azərbaycan hökumətinin qurulmasından xəbərdardırmı? Xəbəri varsa, 
niyə tədbir görmür? Ağrı dağı isə hər şeydən məlumatının olduğunu və müvafiq 
tədbir gördüyünü bildirir:  

”Odur ki, bu yaxınlarda Qarabağ, Naxçıvan və Ordubad uyezdlərinə hücum 
edən erməni əsgərlərinin ədədi artırılmışdır”. Felyetonun sonluğu ürəkağrıdıcı mən-
zərə ilə tamamlanır: “Hava soyuq olduğundan iclas burada tamam olur. Məbuslar 
Ağrı dağının başına çıxıb Araz çayı üstündən İrana qaçmaqda olan ayaqyalın-başıa-
çıq müsəlman kişi, övrət və uşaqlarına tamaşa etməyə başlar. Gələn iclas Naxçıvan 
şəhərində təyin edilmişdir” (19. s. 4). 

Göründüyü kimi, “Şeypur” jurnalındakı çoxsaylı materiallar 1918-1919-cu 
illərdə nankor ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qırğınları, ağlasığmaz 
vəhşilikləri real faktlara istinadən bədii-publisistik tərzdə əks etdirir. Jurnal ətraflı 
tədqiqata layiqdir.  

Müasir dövr üçün də ciddi əhəmiyyət daşıdığını nəzərə alıb  “Şeypur”  jurna-
lının bütün saylarını latın əlifbası ilə nəşrə hazırlayırıq. 
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                                                                       Huseyn Hashimli 
Exposure of the armenian ruse  in the  “sheypur” journal 

Summary 
 
The journal of “Sheypur” takes an important place in the history of  Azerbai-

jan satirist press. But till nowadays this journal hasn`t been investigated. The “Shey-
pur” journal which was published during the years of 1918-1919 in Baki is investi-
gated for the first time in the article. The author has been investigated the famous 
Azerbaijan writers Mammadali Sidqi`s, Samad Mansur`s  articles, feuilleton and 
poems which are about the  Armenian`s ruse and bloody genocides against  the 
Azerbaijan people. Today those materials has an important role for to learn the his-
torical reality. 

 
                                                                                      Гусейн Гашимли 

Разоблочение армянского клаузничества в  журнале  «шейпур» 
Резюме 

 

Журнал «Шейпур» занимается значительное место в истории Азербайд-
жанской сатирической прессы. Но до сих пор этот журнал оставался неиссле-
дуемым. В этом статье впервые привлечено к исследованию сатирический 
журнал  «Шейпур»,  который издавалься в Баку в 1918-19 годах. Здесс ис-
следовано статы, фельетоны и стихи Мамедали Сидги, Самеда Мансура и дру-
гих авторов, опубликованные в этом журнале, которые разоблачают клаузные 
действия, кровопромится армян против Азербайджанского народа в те годы. 
Эти материалы имеют серезное значение с точки зрения в вявлении истори-
ческих реальностей.         
                                                    
Rəyçi:                Seyfəddin  Eyvazov 
                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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                NADİR  İSMAYILOV 
   filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
(Naxçıvan  Dövlət  Universiteti) 

 
NƏRİMAN  HƏSƏNZADƏ  VƏ  UŞAQ ƏDƏBİYYATI 

 
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatı, Nəriman Həsənzadə 
Key words: Azerbaijan literature,  children’s literature,  Nariman Hassanzade 
Ключевые слова:    Азербайджанская литература,  детская литература, 
Нариман Гасанзаде 
 

Xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi Nəriman Həsənzadə müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının tanınmış və istedadlı nümayəndələrindən biridir. Əlli ildən artıq zən-
gin və çoxcəhətli yaradıcılıq yolu keçmiş görkəmli sənətkarın yüksək ilham və iste-
dadla yazılmış şeirləri, poemaları,  nəsri,  dramları, həmçinin bədii tərcümələri, el-
mi, publisistik əsərləri ədəbiyyatımızın dəyərli nümunələri sırasına daxildir. İste-
dadlı ədibin əsərləri  özünün ideya-bədii mükəmməlliyi ilə səciyyələnir. 

Nəriman Həsənzadə yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərində uşaqlar üçün bir 
sıra maraqlı əsərlər yazmışdır. Bu məqalədə biz şairin müxtəlif illərdə uşaqlar üçün 
yazdığı bir sıra şeirləri təhlilə cəlb edəcəyik.  

Ədəbiyyatşünaslıqda qeyd olunduğu kimi: “N. Həsənzadə çox sadə mətləbləri 
mənalandırmağı, oxucusuna aşılamaq istədiyi  fikri poetik hiss və duyğularla yoğur-
mağı, əsl sənət aləminə çevirməyi bacarır. Belə şeirlərin gücü insanı həyata çağıran, 
qurub yaratmağa ruhlandıran, ona nəcib mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlər aşılayan yeni 
fikirlər, poetik hisslər ifadə etməsindədir” (3, s. 59). 

Bu məziyyətlər şairin uşaqlar üçün qələmə aldığı bədii nümunələrdə də ön 
planda dayanır. Sadəlik, təbiilik, inandırıcılıq, axıcılıq, rəvanlıq N. Həsənzadənin 
uşaqlar üçün nəzərdə tutduğu əsərlərdə aşkar şəkildə nəzərə çarpır. Şair çalışmışdır 
ki, yazdığı əsərlər uşaqların dünyagörüşünə, anlam səviyyəsinə, psixologiyasına uy-
ğun olsun, həmçinin onların marağını, diqqətini cəlb edə bilsin. Deyə bilərik ki, şair 
öz məqsədinə nail olmuş, uşaqlar üçün ideya-bədii mükəmməlliyə malik dəyərli 
əsərlər yazmışdır. Ümumiyyətlə, “60-70-ci illərdə ədəbi aləmdə öz dəst-xətti ilə ta-
nınan istedadlı şairlərdən Ə. Kərim, Ə. Kürçaylı, M. Araz, C. Novruz, N. Həsənza-
də, X. Rza, F. Sadıq və T. Mütəllibovun yaradıcılığında uşaq şeiri xüsusi yer tutur” 
(4, s. 329). Bu mərhələdə Nəriman Həsənzadənin müvafiq yaradıcılıq axtarışları  da 
özünəməxsus əhəmiyyət daşıyır. 

N. Həsənzadənin uşaqlar üçün qələmə aldığı əsərlərdən biri  “Qızım” şeiridir 
(2, s. 166). Həmin şeirdə şair əvvəlcə yenicə dil açan körpə qızını təsvir edir, onun 
təzə, səliqəli geyimini, gözəlliyini məxsusi vurğulayır: 

 
Xına yaxdıq əllərinə, 
Lent bağladıq tellərinə. 
“Ata”, -  deyən dillərinə 
Mən  “can”, -  dedim,- “ay can”, - qızım, 
Umdu-küsdü anan qızım. 
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Corabın var alabəzək, 
Köynəyin var çiçək-çiçək. 
Ata qara, bala göyçək, 
Gəl öpüşək, gözəl qızım, 
Gəl gülüşək, gözəl qızım. 
 

 Lakin əsərdəki bədii qayə bununla məhdudlaşmır, bənddən bəndə keçdikcə 
poetik təqdimin yeni qatları açılır. Şair dişləri yenicə çıxan balaca qızcığaz üçün el 
ənənəsinə, qədim adətə uyğun olaraq  diş hədiyi qoyulduğunu da bildirir: 

 
Qucağına ayın sığmaz, 
Filin də var, səni yıxmaz. 
Sədəf dişin çıxar-çıxmaz 
Hədik asdı anan, qızım, 
Şeytan balam, şeytan qızım. 
 

 Əsl mətləb, başlıca ideya son bənddə açılır. Şair qızını ən müxtəlif bədii va-
sitələrlə təsvir etsə də, onu ”qara atanın göyçək balası”,  “kənd oğlunun şəhər qızı” 
kimi səciyyələndirsə də  ən vacib məsələ onu sayır ki, bu körpənin dünyaya gəlişi 
ilə Azərbaycan qızlarının sırasına biri də əlavə olunmuşdur, yəni bu körpə gələcəyin 
vətəndaşıdır. Belə sonluq və yozum şeirin ictimai mündəricəsini də dolğunlaşdır-
mışdır: 

Kənd oğlunun şəhər qızı, 
Dünyanın bəxtəvər qızı. 
Yox, artdı bir azər qızı, 
Çox şad oldu atan, qızım. 
Qucağımda yatan qızım. 
 

Bəllidir ki, uşaq folklorunun ən qədim janrlarından biri laylalardır. “Xalqın 
yaratdığı laylalar uşaqlar üçün ən incə, həzin, tərbiyəvi nümunədir. Burada başlıca 
məqsəd təkcə uşağı ovundurmaq, yuxuya vermək deyil, həmçinin estetik baxımdan 
ona təsir göstərməkdir” (1, s. 159). Yazılı ədəbiyyatımızda da zaman-zaman çox-
saylı müəlliflər tərəfindən  müxtəlif səpkili laylalar yazılmışdır. Nəriman Həsənza-
dənin  “Laylay” şeiri də bu baxımdan əlamətdardır. Xalq ədəbiyyatındakı laylaylar-
da olduğu kimi, bu şeirdə də uşağı yatırtmaq istəyi ilə yanaşı, ona estetik təsir gös-
tərmək məqamı da var. Əsərdə şairin işlətdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələri də  diq-
qəti çəkir. Göydə ulduzların sayrışmasının onun yuxusuzluğu, oyaq qalması  kimi 
mənalandırılması, şirin laylanın  xoş gələn mehə, küləyə  bənzədilməsi və s. bu 
qəbildəndir: 

Göy  ulduz-ulduz, 
Göy də yuxusuz, 
Sən də  yuxusuz,  gül balam. 
Mehdi, küləkdi, 
Ən xoş diləkdi şirin laylam. 
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Yat,  gülüm, yat, 
Bülbülüm,  yat, 
Sünbülüm,  yat. 
Yatır dağ-meşə, 
Nərgiz , bənövşə, 
Qoşa yasəmən,  buz bulaq. 
 
Balaca  quzum, 
Şəkərim,  duzum, 
Yat,  yuxusuzum, qalma oyaq. 
                                                (2, s. 221-222) 
 

 Laylay xarakterli bu şeirdəki təbiilik, uşaq psixologiyasına uyğunluq göz qa-
bağındadır. Ədəbiyyatşünaslıqda qeyd olunduğu kimi: “Uşaq otun, çiçəyin, quşun, 
heyvanın danışığına, Ayın küsməsinə, ulduzların göz vurmasına, şeh düşəndə çiçək-
lərin üşüməsinə,  yarpaqların pıçıltısına, çayların mahnı oxumasına, buludların ağla-
masına və s. bu kimi ifadələrin doğruluğuna qətiyyən şübhə etmir” (5, s. 7). Bu mə-
nada N. Həsənzadənin  “Laylay” şeirində  uşağı yatırmaq üçün ona dağın, meşənin, 
bulağın, gül-çiçəyin də yatdığının deyilməsi məhz uşaq psixologiyasına uyğunluğu 
ilə səciyyələnir. 

Analoji cəhətlər şairin  “Xatirə” şeirində də özünü aşkar şəkildə göstərir. Bu 
əsər də uşaq psixologiyasını təbii şəkildə əks etdirməsi ilə səciyyələnir. Burtada təs-
vir edilir ki, gecə yarısı yuxudan oyanan qızcığaz oyuncaqlarını istəyir, paltarlarının 
harada olduğunu soruşur. Suallarına qənaətləndirici cavablar aldıqdan, yəni hər kə-
sin, hər şeyin yatdığını  eşitdikdən  sonra isə yenidən yatır: 

 
-Qazım hardadı? 
-Qazın yatıbdı. 
-Quzum hardadı? 
-Quzun yatıbdı. 
-Əlcəyim hanı? 
-Əlcək də yatır. 
-Pencəyim hanı? 
-Pencək də yatır. 
Kəsdi sözünü, 
Yumdu gözünü, 
Yatdı Xatirə. 
                    (2, s. 227) 

 
 “Heç nə istəməyən qız” şeiri də dialoq əsasında qurulmuşdur. Şeirdə təsvir 

olunur ki, balaca qız atasından tez-tez müxtəlif oyuncaqlar, əşyalar, paltarlar alma-
sını xahiş edir. Hər dəfəki xahişdən sonra da başqa heç nə istəmədiyini bildirir. Be-
ləcə, arzu arzuya, istək istəyə calanır. Hər dəfə də qız bu istəkdən başqa diləyinin 
olmayacağını bildirir. Müəllif bu kimi detallarla uşaq psixologiyasını yetərincə aça 
bilmişdir: 
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-Ata, gülllü bir corab al, 
Heç nə daha istəmirəm. 
Sən tülkülü bir kitab al,  
Heç nə daha istəmirəm. 
Bir plaş al, iki bayraq, 
Bir qara zont, bir ağ papaq... 
Heç nə daha istəmirəm. 
-Qızım, özgə nə alım mən? 
-Qırmızı lent, yaşıl qələm, 
 Heç nə daha istəmirəm. 
                                    (2, s. 227) 

 
Nəriman Həsənzadə “Heykəl” şeirində bir-biri ilə oynayan iki uşağı təsvir et-

mişdir. Onlardan biri faşist, digəri isə bizim əsgərdir. Şair burada maraqlı detallar 
vasitəsi ilə mənəvi ölümsüzlük amalını önə çəkmişdir. 

“Uşaqlar” şeirində isə şair bu fikri aşılayır ki, balacalar savaşar da, barışar da. 
Onların dalaşıb küsüşməsini böyüklər problemə çevirməməlidirlər. Çünki indi sava-
şan uşaqlar az müddət sonra yenə birlikdə oynayacaqlar: 

 
Uşaqlar küsüşdü, 
Uşaqlar söyüşdü, 
Bir az da döyüşdü. 
Böyüklər qarışdı, 
Ürəklər bulandı. 
Uşaqlar barışdı, 
Böyüklər utandı. 

                                     (2, s. 228) 
 

Tanınmış sənətkarın “Şeytan qız” şeiri də yığcamdır, lakin təbiiliyi ilə diqqəti 
çəkir. Şair təsvir edir ki, balaca dəcəl qız kiçik qardaşıyla qucaqlaşıb yatır. Amma 
yuxuda onunla dalaşır, söyüşür. Çox səciyyəvi bir detal! 

Nəriman Həsənzadənin bir sıra şeirləri oğlu Nazimin uşaqlıq həyatından bəhs 
edir. Lakin bu əsərlərdəki ümumiləşdirmə sayəsində onlar bir şəxsin yaşantıları ol-
maqdan çıxaraq geniş kütləvilik qazanmışdır. “Yuxuda ağlatdılar” şeiri bu baxım-
dan xarakterikdir. Bütün gün ərzində oyuncaqlarla oynayan, nağıllar dinləyən bala-
ca Nazim yuxuda nağıllar aləminə düşür, Məlikməmmədi, Qorxaq Əhmədi görür, 
“Cırtdan ilə görüşə, divlər ilə döyüşə” yollanır. Sonra isə oyuncaqları onun yuxusu-
na girir. Hər oyuncağın da bir zədəsi, yaxud qüsuru  var: dovşanın qulağı, dəvənin 
ayağı, ayının çənəsi qopub, atın başı itdə, itin başı atdadır. Onlar  haray salıb bu ba-
laca uşaqdan kömək istəyirlər. Belə səs-küylü yuxu görən uşaq  ağlayaraq yuxudan 
oyanır. 

 “Həmin sinifdə” şeirində isə Nazimin məktəb yaşantıları maraqlı bədii biçim-
də təqdim olunmuşdur. Birinci sinfi başa vurmuş Nazim tətildən sonra məktəbin 
ikinci sinfinə gedir. Dərsdən sonra evə dönən uşağın bikef olduğunu görən vali-
deynləri bunun səbəbini soruşurlar. Mükalimədən aydınlaşır ki, bu il də əvvəlki si-
nif otağında dərs keçmələrini o, sinifdə qalmaq kimi başa düşübmüş: 
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-Sinifdə qalmışam mən.... 
Bütün sinif qalıbdı. 
Hamı  “iki”  alıbdı. 
-Hamı sinifdə qalmaz, 
Nazim, belə şey olmaz. 
-Axı həmin sinifdə 
Dərs keçdik bu dəfə də?! 

(2, s. 232) 
 

 İstedadlı şairin “Yeddi yaylıq nağılı” şeirində də uşaq sadəlövhlüyü səmimi 
və təbii detallarla canlandırılmışdır. Yaylıqlarla oynayan uşaq bir müddət sonra on-
ların itdiyini bildirir. Amma əslində belə deyil. Uşaq onların birindən gəlinciyə ör-
pək, birindən köynək, birindən şarf, birindən corab düzəldib. Bir yaylığı onun beli-
nə bağlayıb, digərini lent kimi saçına vurub, çətir düzəltməyi də unutmayıb. Beləcə. 
“itiklər“  tapılır. 

 Başqa bir bədii nümunədə - “Nazim” adlı şeirdə  isə ata oğluna müraciət edə-
rək küsmüş anası ilə barışmağın yolunu göstərir: 

 
Nazim, bir söz  deyim, 
Sən mənə  inan. 
Apar zibili  at, 
Barışsın  anan. 

(2, s. 232) 
 

 Göründüyü kimi, burada bir tərəfdən də uşaqları əməyə alışdırmaq motivi 
diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 

 Görkəmli sənətkarın uşaqlar üçün qələmə aldığı “Düz görübsən, atacan” adlı 
şeiri isə ata ilə balaca oğulun mükaliməsi əsasında qurulmuşdur. Televizor ekranın-
da atasını görən uşaq düşünür ki, yəqin, atası da ekrandan baxaraq onu görüb. Ata-
nın özünü ciddi tutaraq uşağın dediklərini təsdiqləməsi, təkrarən ona deməsi  oğlanı 
daha da inandırır: 

 

-Ekranda  gördüm  səni,  
Sən necə 
Gördün  məni,  atacan? 
Divanda? 
Harda  gördün? 
Əlimdə şar da gördün? 
Bəs məstan  pişiyimiz? 
Hardaydıq  biz  ikimiz? 
-Gördüm  səni, 
Hayanda? 
Əlində şar,  divanda. 
Yanında pişiyimiz, 
Baxırdınız  ikiniz. 
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Nazim güldü mehriban, 
Düz görmüsən,  atacan. 
                                      (2, s. 233) 

 
 “Hazırcavab” şeiri də ideya-bədii siqləti ilə razılıq doğurur. Bu əsərdə  Nəri-

man Həsənzadə uşaqlardakı əqli çevikliyi, hər sözə tez cavab tapa bilməyi konkret 
detallar vasitəsilə bədii müstəviyə gətirmiş, axıcı, rəvan bir bədii əsər yaratmışdır. 
Belə nümunələr uşaqların nitq və təfəkkürlərinin inkişafına da kömək göstərmək 
imkanlarına malikdir: 

-Dondurma  al. 
-Soyuqdu. 
Donarsan. 
-Eybi  yoxdu. 
-Dişin  göynəyər. 
-Udaram. 
-Üstünə  batar. 
-Tutaram. 
-Soyuq  dəyər. 
-Qaçaram. 
-Bərk  bükülüb. 
-Açaram. 
-Buz  kimidi. 
-Qızdıraq. 
-Harda? 
-Qazda. 
Yeyim,  bax. 
                  (2, s. 233) 
 

Şairin “Bir həyətdə beş uşağın söhbəti” şeiri isə ictimai mündəricəsi ilə təq-
dirəlayiqdir. Müəllif  bu əsərdə müxtəlif dünyagörüşlü  uşaqların həyata fərqli 
baxışlarını mükalimələr əsasında təsvir etmişdir. Uşaqlardan biri dəbdəbəli geyimi 
ilə öyünərək onların  müxtəlif xarici ölkələrdən gətirildiyini bildirir, digəri isə  təzə 
çantası, flamaster qələmi ilə lovğalanır. Başqa  bir uşaq ayrıca mağazalarının olma-
sından dəm vurur. Mükalimələrin gedişində digər  iki uşaq isə atalarının halal zəh-
mətlə məşğul olmasını qürurla vurğulayır. Bəlli olur ki, onlardan birinin atası bən-
nadır, evlər tikir. Digərinin atası isə yol çəkməklə məşğuldur. Beləliklə, yığcam  
dialoqlar əsasında qurulmuş bu şeirdə şair halal zəhməti insana mənəvi ucalıq gəti-
rən vasitə kimi vurğulamış, zəhmətkeş övladlarının mövqeyini zahiri dəbdəbəyə uy-
muş uşaqlara qarşı qoymuşdur.  

Bu əsərdə poetik fikrin axarı elə düşünülmüşdür ki, şeiri oxuyan hər bir uşaq 
asanlıqla müəllifin nə demək istədiyini, balaca oxuculara hansı ideyanı təlqin etdiyi-
ni dərhal anlayır. Bu isə poetik nümunənin  tərbiyəvi əhəmiyyətini layiqincə nüma-
yiş etdirir. Xüsusən əsərdə uşaqların mükalimələrindəki  bədii qarşılaşdırmalar diq-
qəti çəkir: 
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          -Mənim cinsi şalvarım, 
   Zəncirli ağ paltarım. 
  Biri  İtaliyadan, 
  Biri  Yaponiyadan. 
 
     -Təzə çantam var mənim, 
Flamaster qələmim. 
Biri  Daşkənddən gəlib, 
     O  biri  kənddən gəlib. 
 
-Ayrıca  mağazamız, 
Bizə baxır o  yalnız. 
Biri  Nəsimidədi, 
Biri  Nizamidədi. 
 
-Mənim atam ev tikir, 
Ən uca ev – Bakıda. 
 
-Mənim atam yol  çəkir, 
Ən uzun yol – Şəkidə. 
                                   (2, s. 233-234) 
 

 Məlumdur ki, uşaq ədəbiyyatında zaman-zaman folklor süjetlərinə tez-tez  
müraciət olunmuş, bu yöndə bir çox dəyərli əsərlər qələmə alınmışdır. Nəriman Hə-
sənzadənin yaradıcılığı da bu cəhətdən istisna deyil. Belə ki, şair  uşaqlar üçün 
“Qızıl lələk nağılı” adlı mənzum əsərini kalmık xalq nağılı əsasında yazmışdır. 
Əsərdə təsvir olunur ki,  keçmiş zamanlarda bir kənddə xoruz ilə tovuzquşu qonşu-
luqda yaşayırmışlar. Xoruz  öz gözəlliyi ilə hamının diqqətini çəkər,  bərq vuran 
rəngbərəng lələkləri ilə ətrafdakıları heyran edərmiş. Şair onun gözəlliyini əlvan bo-
yalarla təsvir edir: 

Xoruz  bərli-bəzəkli, 
Xoruz - ipək lələkli. 
Gün çıxanda lələklər 
Simü-zərdi,  simü –zər. 
Gün batanda  lələklər 
Tutulardı bir qədər. 
Ay çıxanda lələklər 
Görünərdi təzə-tər. 
Ay batanda  lələklər 
Parıldardı bir qədər. 

(2, s. 228-229) 
 

 Bu parçadakı misralarda müəllifin işlətdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələri də 
təqdirəlayiqdir. Xoruzun gün çıxanda parıldayan lələklərinin simü-zərə bənzədilmə-
si maraqlı təşbehdir. Eləcə də “ipək lələkli” ifadəsi diqqətəlayiq epitetdir. Mətndəki 
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təkrirlər, xüsusən “lələklər” sözünün tez-tez işlədilməsi də poetik fikrin daha  qaba-
rıq ifadəsinə yönəlmişdir. 

 Təhkiyənin davamından öyrənirik ki, qonşusu tovuzquşu bir axşam xoruza  
üz tutaraq  sabah bir qonaqlığa gedəcəyini bildirir. Xahiş edir ki, xoruz  lələklərini, 
bəzək-düzəyini müvəqqəti olaraq ona versin. Həm də deyir ki, qonaqlıqdan tez qa-
yıdacağam, əgər yubansam, məni çağır, gəlim. Bər-bəzəyi əlinə keçirən tovuzquşu 
səhər  özünə sığal verib qonaqlığa yollanır. Vaxt keçir, tovuzquşu geri dönmür. Xo-
ruz isə onun gəlmədiyini görüb gündə üç dəfə - səhər, günorta, axşam banlayıb  to-
vuzquşunu  çağırır: 

Oldu pipiyi al qan, 
İndiyəcən o vaxtdan 
Xoruz hər gün üç dəfə 
Səs salır hər tərəfə. 
Çağırır: quq-qulu-qu! 
Gəlməyir tovuzquşu. 

                                                         (2, s. 230) 
 

 Göründüyü kimi, əsərdə bir tərəfdən, xoruzun səhər, günorta, axşam banla-
masına, digər tərəfdən isə əlvan lələkli tovuzquşunun gözəlliyinin səbəblərinə əfsa-
nəvi  yozum verilmiş, bu yolla uşaqlar üçün maraqlı olan bir süjet əsasında dolğun 
bədii nümunə yaradılmışdır. Əsərdə həmçinin hiyləgərlik, başqasını aldatmaq kimi 
mənfi xüsusiyyətlərin pislənilməsi də bir ideya olaraq üzə çıxmışdır. 

Bütövlükdə istedadlı şair Nəriman Həsənzadənin uşaq ədəbiyyatı sahəsində 
ciddi, çoxcəhətli xidmətləri vardır. Burada biz bir sıra səciyyəvi nümunələrə toxun-
maqla  kifayətlənirik. 
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Nariman Hassanzade and  children’s  literature 
Summary 

 
Nariman Hassanzade is one of the most prominent represantatives of the 

Azerbaijani literature of  XX century. His poetry is rich with deer humanistic sences 
and qualities. 

The article has been dedicated to the lyrics of  Nariman Hassanzade. In this 
paper attention is directed to the various phase’s of literary activities Nariman Has-
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sanzade. These stages are investigated on the basis of those examples, facing a poet 
and made appropriate conclusions. 

There have been analysed charakteristic works, their idealogial-literary fea-
tures have been clarified. There are have been telis opinions about his poetic style 
and on the examples of verse are exposed main features of his poetry. 

 
                                                                                              Надир  Исмаилов 

Нариман Гасанзаде  и  детская  литература 
Резюме 

 
Нариман Гасанзаде является одним из выдающихся представителей 

азербайджанской литературы двадцатого века. Его поэзия пронизана гуманиз-
мом, глубокими чувствами. 

Статья посвящена лирике известного поэта Наримана Гасанзаде. В ста-
тье рассматриваются разные этапы творчества  Наримана Гасанзаде . Здесь на 
основе примеров исследуются темы, к которым обращался поэт на этих эта-
пах, и сделаны некоторые вводы. 

В статье анализириуются характерные произведения, связанные с темой, 
выявляются их идейно-художественные особенности. Здесь высказываются 
мнения о поетическом стиле поэта, а также выявляются главные особенности 
его поэзии на стихотворных примерах.  

  
Rəyçi :                    Hüseyn Həşimli, 
                       filologiya üzrə elmlər doktoru 
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НАМИН СУЛТАНЛЫ 
 БГУ, доцент 

 
АБДУРРАХМАН МАДЖИД АР- РУБЕЙИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИРАКСКОЙ НОВЕЛЛИСТИКЕ 
 

Açar sözlər: “psixoloji” cərəyan, “altmışlar”, Ə.M.Rubeyyi, ekzistensializm, “Atlı-
lar”, “Döymə”. 
Ключевые слова: «психологическое» течение, «шестидесятники», А.М. ар- 
Рубейи, экзистенциализм, «Конница», «Татуировка». 
Key words: “psychological” direction, “the 60`s”, A.M.ar-Rubeyyi, existentialism, 
“Cavalry”, “Tattoo”. 

 
Национальные литературные традиции, восприятие западной и русской 

культур способствовали в Ираке 50-60-х гг. XX в. прозы, в частности повести 
и новеллы, которые развивались в различных литературных течениях. Основ-
ных литературных течений было два: «новый реализм» и «психологическое» 
течения. 

Важную роль в развитии современной иракской прозы сыграли «шести-
десятники» - писатели, которые появились после июльской революции 1958г. 
Это – Абдуррахман Маджид ар- Рубейи, Али Сухейл, Муса Кариди, Лутфи 
аль-Хаййат, Мухаммед Камил Ареф и другие. Большинство из них были 
представителями «психологического» направления. Произведения этих писа-
телей в литературной среде Ирака называли «прогрессивной литературой» и 
печатались в журнале «Прогрессивной литература» (الطالعة االدبية)  . 

Среди «шестидесятников» одним из самых выдающихся прозаиков 
является Абдуррахман Маджид ар-Рубейи, последователь французских экзис-
тенциалистов А.Камю и Сартра. 

Абдуррахман Маджид ар-Рубейи родился в 1939 г. в городе Самава про-
винции Насыриййа в многодетной семье, которую окружала нищета. «С точки 
зрения классовой принадлежности, я отношусь к бедной семье и с детства 
должен был определить своих врагов и остро чувствовать несправедливость» 
(4, 2).  

Учеба его началась с изучения Корана у муллы. Затем он поступает в 
среднюю школу в Насыриййе и делает успехи в учебе. Однажды один из учи-
телей подарил мальчику книгу. «Это был самый ценный подарок, полученный 
мною» - пишет ар- Рубейи (4, 5). Бедность и несправедливость, которые он 
познал в детстве, постепенно заставляют подростка задуматься. Он часто пу-
тешествует по Насыриййе, наблюдает за жизнью бедных крестьян. Кроме это-
го он знакомится с фольклором, песнями. «Величайшим открытием для него 
было познание чувства цвета, красок, через которые он попытался освобо-
диться от печали, кошмаров, открывая для себя скрытые радости» (3, 111). 

С 1959 года ар- Рубейи работает учителем рисования в Насыриййе. В эти 
дни он начинает читать более серьезную литературу, как например, Жан Поля 
Сартра, Албера Камю, Хемингуэйа, которые к тому времени были переведены 
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на арабский язык. Свою литературную деятельность он начал с поэзии. «Од-
нажды я встретился с ним (поэтом Фадылем аль-Изави – Н.С.) в комнате од-
ной из простых багдадских гостиниц в 1962 году. Когда появился мой сосед 
по комнате, им оказался поэт Фадыль аль-Изави. Мы познакомились, и он 
прочел мне некоторые свои стихи. Я также прочитал ему свои стихи, в част-
ности, касыду «Забава болтуна» (عبث ثرثر), которую он попросил оставить у 
него (6, 191). Вернувшись в Насыриййу, узнал, что касыда была опубликована 
в газете «аль- Биляд» с восторженным предисловием, где писалось, что автор 
касыды – мастер с многообещающим будущим. Тогда  ар-Рубейи, поверив в 
свой поэтический дар, опубликовал некоторые свои касыды в бейрутском 
журнале «Поэзия» (شعر). В 1974 году в газете «Новые известия» ( االنبياء الحديثة) 
ар-Рубейи опубликовал сборник касыд под названием «Шахрияр неудачно от-
плывает» ( شهريار يبحر خائباء) под псевдонимом «аль-Мигдад». Он очень ин-
тересовался классической арабской поэзией. Читал классиков – аль-Мутанаб-
би, аль-Бухтури, Абу Нуваса. 

Далее ар-Рубейи начинает пробовать свои силы в прозе, считая, что поэ-
зия обогатила его прозаический дар, сделав язык его рассказов более богатым 
и компактным. 

Вскоре Багдад все больше овладевает его мыслями и ар-Рубейи пишет про-
шение в отдел образования Ирака с просьбой перевести его в Багдад. Однако 
вместо Багдада его переводят в деревню вблизи Динавии. Деревня утопала в фи-
никовых пальмах и была постоянно затоплена водой. Школа находилась под отк-
рытым небом, а парты стояли прямо в воде. Картина была такой удручающей, 
что нередко заставляла плакать юношу. Ар-Рубейи решил уйти в отставку и отп-
равиться в Багдад, где он начал делать свои первые шаги в качестве редактора 
газеты «Голос народа» ( صوت الجماهر). Газета просуществовала недолго. Ар-Ру-
бейи решил поступить в Академию Изящных искусств. Воплощается его баг-
дадская мечта, где он знакомится с прогрессивными писателями и поэтами Ира-
ка. Это – Лутфи аль-Хаййат, Ахмад аль-Муфраджи, Абд аль-Латыф ас-Саадун, 
Сами Махди, Джалил Атыйа, Халид ар-Рави и др. Для молодого писателя было 
великим счастьем, когда Лутфи аль-Хаййат предложил ему печататься в газете 
«Новые вести». На страницах этой газеты ар-Рубейи мог говорить все, что думал 
о литературе, об обновлении, о поэзии. Именно в этой газете зародилось 
движение «шестидесятников» - это были молодые писатели Ирака, издающие 
первые свои работы в этой газете: Муса Кариди, Бусейна ан-Насыри, Халид ар-
Рави, Юсуф аль-Хайдари, Азиз Джасим и др.  

Ар-Рубейи был категорически против консерватизма, предлагал САмос-
тоятельность в творчестве и выступал за обновление в литературе. 

После революции 1958 года шла перестройка: молодежь стала больше 
участвовать в этой перестройке, контролировать обстановку в культурных уч-
реждениях и издательствах газет и журналов. Ар-Рубейи, можно сказать, был 
во главе «шестидесятников» и принимал активное участие в перестройке. 
Сюжеты для своих произведений он заимствовал из окружающей его среды. 
Как отмечает сам ар-Рубейи, «когда я приехал в Багдад, был одним из тех, кто 
находился в забвении, которых знали в гостиницах низкого класса, которые 
бродяжничали, держа свои книги под мышкой; в головах было множество 
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проектов, а в душах бесплодные пустыни» (4, 8). Ар-Рубейи перечеркнул все 
свое унылое прошлое и все сентиментальное, что было в его жизни. Он считал 
себя сыном поколения, которое было окружено ложью, не имело выбора и 
возможностей. Все свои тяжкие воспоминания о прошлом ар-Рубейи изобра-
зил в своих коротких рассказах, которые вошли в сборник «Меч и корабль» ( 
 1967г. была,(الظل في الراس ) «1966г. В сборнике «Тени в голове ,(السيف و السفينة
тоска по прошлому. В своих рассказах из этого сборника он пытается обойти 
стену насмешек настоящего. Что касается языка его рассказов, то ар-Рубейи 
выступает против использования диалекта в диалогах, считая, что это 
«умерщвляет красноречивый поток слов и их семантику» (4, 6). Это было его 
возмездием прошлому поколению. Ар-Рубейи пишет о писателях 50-х годов: 
«Их рассказы, в основном, иракизированные рассказы, но не иракские. Одна-
ко рассказы 60-х годов являются детищем национальной идеологии, которые 
можно считать арабскими, иракскими рассказами» (1, 20). 

Ар-Рубейи удалось осуществить многие свои планы, которые когда-то 
были в голове «легкомысленного учителя». В Багдаде он встречается со 
многими известными учеными, читает лекции во многих университетах 
арабских стран, работает в Министерстве Информации Ирака. Росла 
популярность писателя, росло число его произведений, а также росла от-
ветственность за качество его новелл.  В 1977 году ар-Рубейи становится глав-
ным редактором журнала «Перья» (االقالم ).  

Творчество писателя начинается с издания сборника новелл «Меч и ко-
рабль» (السيف و السفينة) (1966г.), за ним следует сборник «Тени в голове» ( الظل في
-1968г. Далее в 1969 году ар-Рубейи издает сборник новелл «Лица утоми(الراس
тельного путешествия» ( وجوه من رحلة النعب), а затем в 1970 году выходит сбо-
рник «Другие сезоны» (المواسم االجرى ). Направленностью этих сборников и це-
лью автора является изображение духовного кризиса и идейного падения лич-
ности перед злым внешним миром. 

Второй этап творчества ар-Рубейи начинается с издания в 1972 году по-
вести «Татуировка» (الوشم ), далее в 1974 году «Глаза, затуманенные мечтой» ( 
 и сборник (االنهار ) «В том же году ар-Рубейи издает повесть «Реки .(عيون في الحلم
рассказов «Память города» (  В 1976 году писатель издает в Тунисе .( المدينة ذاآرة 
сборник рассказов «Конница» (سالح الفرسان). Этот этап его творчества отличает-
ся реалистичным изображением событий, где герои продолжают бороться по-
ка не добьются триумфальной победы. Ар-Рубейи является представителем 
«анархо-экзистенциализма» в иракской литературе, философия которого – фи-
лософия «бунта» Альбера Камю и Ф.Кафки (2, 12). Протест ар-Рубейи выгля-
дит как неприятие всего окружающего мира, порой для него мир разрушен, 
люди лишены гуманности, даже воздух непригоден для дыхания. В рассказе 
«Глаз», где пассажир заплатил шоферу за проезд своим глазом, тот выбросил 
глаз и его подобрал шакал, автор показал  свою приверженность французским 
экзистенциалистам Камю и Сартру. В своих рассказах ар-Рубейи использует 
новый для иракской, да и всей арабской литературы прием: совмещение в од-
ном рассказе беспощадной сатиры и нежный лиризм, высокую поэзию и гру-
бый физиологизм. Порой автор нарочито игнорирует общепризнанные  ли-
тературные каноны (3, 127).  
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Примером тому можно привести рассказ из сборника «Память города» - 
«Королевство козлов» (1972). Действие рассказа происходит до 1958 года во 
времена монархизма. В рассказе повествуется о любящей друг друга суп-
ружеской паре Саади и Сальве. Когда они познакомились,  Сальва была чис-
той и невинной девушкой. Но их безоблачному счастью пришел конец, когда 
Саади попал в тюрьму за участие в демонстрации. Выйдя из тюрьмы, он уз-
нал, что Сальва стала проституткой. Первым его желанием было убить её, но 
когда она объяснила Саади, что своим ремеслом она хорошо зарабатывает, 
что его ждет спокойная и обеспеченная жизнь и, что ему придется всего лишь 
иногда оберегать её от обидчиков, жажда сытой жизни взяла верх и  Саади 
становится сутенером своей жены. В этом рассказе ар-Рубейи использует ал-
легорию, когда описывает Саади с огромными рогами, которые растут изо дня 
в день.  Ар-Рубейи показывает, как порой человек отказывается от своих мо-
ральных принципов и революционных идей взамен обеспеченной и сытой 
жизни.  

Лень и безделье обывателей являлись постоянной мишенью для сатиры 
ар-Рубейи. Он пишет: «Я хотел бы изо всех сил ударить по заплесневелым 
мозгам. Пусть это расценивают как проявление анархизма мелкого буржуа. 
Однако я определил, что это противодействие косности – моя жизненная по-
зиция» (4, 10). Основная мера ценности человека по ар-Рубейи – это взаимоот-
ношение личности с обществом: человек деградирует, став конформистом, от-
щепенцем. Писатель не жалел красок, чтобы высмеять косность мещан. Ар-
Рубейи находит такие сюжеты, высвечивает столь темные закоулки челове-
ческой психики, что его прозу можно отнести к «прозе крайностей», ибо мета-
ние героев его рассказов достигает предела и приводит, в конце концов, к без-
выходному тупику. Как и глава «психологического» течения Абд аль-Малик 
Нури в своей знаменитой новелле «Там, где течет кровь» (юноша и девушка 
спасаясь от полиции за свое участие в демонстрации, находят убежище в пуб-
личном доме; то есть автор высокие идеалы и нравственную чистоту своих ге-
роев сталкивает с низменными сторонами жизни), ар-Рубейи интересует пси-
хологическое состояние, в которое попадают его герои. 

Ар-Рубейи очень часто в своих рассказах обращается к арабской мифо-
логии и преданиям, при этом подчеркивает бессмысленность и алогичность 
существования в современном мире. В рассказе «Меч и корабль» исповедь – 
обращение к возлюбленным пересказана в форме криминальной драмы из бе-
дуинского быта, поданной как парафраз легендарной повести «Меджнун и 
Лейла», лирическая тема которой бессмертна. Одновременно писатель вклю-
чил сюда реминисценции из ветхозаветного мифа об Ионе во чреве кита из 
сказок о Синдбаде-мореходе. И здесь ар-Рубейи явно показал свою привер-
женность сюрреализму и, в частности, А.Камю. По названию можно судить, 
что рассказ «Меч и корабль» является параллельно аллегорическому произве-
дению «Изгнание из царства»  А.Камю, когда меч уподобляется «царству», 
которое нависает над спешащим на корабль изгнанником. Ар-Рубейи считает, 
что реакционное правительство превратило в изгнанников весь иракский на-
род, разобщенный в изгнанников весь иракский народ, разобщенный нуждой, 
национальной и религиозной рознью. Повествуя о кризисном состоянии об-
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щества и отдельных личностей, писатель всякий раз многозначительно умал-
чивает о причинах, предлагая читателю самому сделать выводы.  

«Некоторые свои рассказы он начинает, как это принято в древних 
арабских сказках: «Жили-были» или же «Однажды в один божий день в на-
шем городе появился странный человек…» и т.д.» (3, 111).  

Ар-Рубейи ярко и со знанием дела описывает природу Ирака и водную 
стихию его, т.к. сам родился и вырос на берегу реки.  

В рассказе «Тайна воды» (سر الما ء) из сборника «Воспоминания города» 
повествование ведется от имени ученого-социолога, которому было поручено 
написать доклад о жителях лагуны, об их жизни, о чем они думают. 
Неслучайно, в рассказ вплетены отрывки из легенды о Джамиле и Бусейне, о 
поэте из племени Узра, о котором говорили: «полюбив раз, умирают». Хатем 
– герой рассказа, также как и Джамиль, был влюблен в девушку, которую за 
него не выдавали. Отцом девушки было поставлено условие: найти невесту 
его сыну, только тогда он выдаст за  Хатема свою дочь. Хатем не смог испол-
нить это условие и потерял свою возлюбленную. В рассказе красочно описы-
вается природа Ирака, быт людей, которые живут на воде, занимаются рыбо-
ловством. Заклятыми врагами их являются змеи. Хатем настолько слился с 
природой, что когда однажды ему пришлось уехать в город, он возвратился 
оттуда больным от шума автомобилей и духоты. 

Вот как ар-Рубейи с любовью описывает свой родной городок: «Насыри-
йа – маленький, тихий городок, куда однажды устремились наши отцы, бро-
сив свои мотыги и косы в поисках работы, чтобы прокормить своих голодных 
детей… Насырийа омывается Евфратом, воды которого освещаются её огнями 
во имя лучшего будущего» (5, 12). 

Одним из ярких и характерных произведений ар-Рубейи является повес-
ть «Татуировка» (وشم ), которую автор посвятил своей супруге. Повесть была 
издана в октябре 1977 года в Тунисе и стала темой диссертации магистра ли-
тературы и языка Матильды Джальярди из Венецианского университета. По-
весть также была переведена на итальянский язык.  

«Татуировка» - это небольшое произведение, состоящее из 13 глав. Те-
ма, затрагиваемая  ар-Рубейи в этой повести, охватывает целую эпоху, жизнь 
целого поколения. Это – «повесть о нас всех, о нашей жизни, в то время как 
никто кроме него не решался писать правду» пишет знаменитый иракский 
поэт-революционер Мухаммед аль-Джазаири (5, 127). Так писал знаменитый 
литератор Азиз ас-Сейид Джасим: «Я не предлагаю ограничить реалистичес-
кое видение в повести, но кто, же смог бы создать реалистическое произведе-
ние как   «татуировка», без описания реальности с таким богатством и симво-
лизмом» (5, 120).  

В повести описана жизнь простого иракца, который через себя передает 
читателю всю реальность окружающей его действительности. Герой повести 
Керим ан-Насыри  простой человек со своими мечтами и переживаниями. Он 
– детище автора, а может быть и сам автор. Он не один из многих, он один из 
нас» - пишет аль-Джавахири.  

Первые строки произведения вселяют в читателя уверенность в том, что 
у «каждой ночи есть рассвет, но наступает он не сразу, а медленно, с течением 
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времени. Выйдя из тюрьмы, Керим не смог найти своего места в жизни. У не-
го не осталось ни дома, ни друзей, ни работы. Он «ходил по улицам, сидел на 
скамейке, искал работу, грузил кирпичи, мыл посуду» (5, 30). 

С самого начала чтения повести привлекает внимание форма написания, 
так умело избранная ар-Рубейи. Повествование ведется от имени автора, но в 
то же время жирным шрифтом передаются слова самого героя, его пережива-
ния, мысли. Словно произведение разделено на светлые и темные полосы, 
впрочем, как и жизнь любого человека. Ар-Рубейи мастерски удалось в жизни 
и переживаниях героя показать несколько жизней. Мысленно Керим беседует 
со своими друзьями, которых он узнал и подружился в тюрьме. Это – Маджид 
Амран Хасун Салман, Рияд Касым, Хамид Шалан и Махсун Халид. О Маджи-
де Амране Керим говорит: «Если Маджид Амран был рядом со мной, это при-
давало мне некоторое спокойствие, этот элегантный человек был скуп даже на 
приветствие» (5, 33). 

Среди друзей Керима были не только его ровесники, но и представители 
старшего поколения: это – Хамид Шалан, имеющий интересное политическое 
прошлое. «Он был учителем, вышедшим на пенсию, отошедшим от политики, 
но его политическое прошлое преследовало его даже, несмотря на то, что он 
был болен, страдал астмой и хроническим ревматизмом. Он проводил свое 
время в молитвах и изредка давал наставления и советы своим младшим 
друзьям» (5, 45). 

Выйдя из тюрьмы, все они отошли от политики. Некоторые ушли в ре-
лигию, Хасун и Хамид Шалан стали хаджи.  

Таким образом, по мере развития событий в повести перед нами рас-
ходятся пути героев, меняются судьбы, которые когда-то были тесно связаны. 
Но некоторых из них сломало иракское правительство. Один из друзей Кери-
ма уходит в религию, другой спивается, третий выбирает спокойную жизнь. 
Лишь один из друзей Керима Джабир Маусили намерен продолжить полити-
ческую деятельность. «Я останусь здесь, наша партия возродится и объеди-
нится вновь и я никогда не отступлю» (5, 130). 

Одно из значительных мест в повести занимает тема любви героя. Керим 
был трижды влюблен в разные периоды жизни. Художница Асиль – увлече-
ние его молодости, которая была для него вечным воспоминанием первой 
нежной любви. «Он познакомился с Асиль Амран на художественной выстав-
ке, где она участвовала с несколькими своими картинами» (5, 40). 

Другим увлечением Керима была Ясари Тауфик, которая была для него 
«символом молодости, чистоты и недоступности» (5, 50). И наконец, Марьям, 
которая представлена в повести как образ женщины, достойной любви, нес-
мотря на её прошлое. Она была вдовой и имела двух дочерей. «Это была ма-
ленькая, смуглая женщина с карими глазами, вокруг которых была темная 
тень от её обольстительных ресниц, её тонкая талия была как побег молодого 
растения» (5, 49). Свою любовь к Марьям Керим всегда называл «старой шут-
кой», которая в итоге становится реальным и серьезным шагом в жизни Кери-
ма. В итоге он женится на ней.  

Поколение  Керима ан-Насири жило, как отмечает автор повести во 
«времена молчания», которые не должны повторяться никогда. Прочитав 
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повесть, можно задать вопрос: почему автор назвал его «татуировкой»? Это 
можно трактовать по-разному. Однако лучше всего может объяснить сам ав-
тор. «Татуировка» - т.е. клеймо – это то, что невечно. Его можно получить 
только после определенного времени, которое само же способно стереть это 
клеймо. Его можно прикрыть, попытаться стереть, но нельзя изменить то, что 
когда-то позволило получить эту татуировку. Так, герои повести прожили 
свою жизнь, не пытаясь изменить её.  

Абдуррахман Маджид ар- Рубейи является ярким представителем «пси-
хологического течения» иракской литературы. Его произведения отличаются 
свежестью мыслей, простотой и ясностью языка, а также свободным выбором 
композиции. 

Творчество ар- Рубейи высоко ценили не только в Ираке, но и во всем 
арабском мире, во Франции и в бывшем Советском Союзе. (Он часто посещал 
Москву, работал и общался с писателями). 

«Когда я читал произведения ар- Рубейи, то чувствовал, что читаю 
произведения мастера короткого рассказа» - писал лауреат Нобелевской пре-
мии, египетский романист Наджиб Махфуз (4, 112). 

Иракский литератор доктор Абдуллах Ахмед писал: «Поколение моло-
дых новеллистов Ирака я назвал бы поколением ар- Рубейи» (4,112). 

«Ар-Рубейи – Наджиб Махфуз Ирака» - (4,112) – пишет Тахир Вытад. 
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N.Sultanlı 

Əbdürrəhman Məcid ər-Rubeyyi “psixoloji” cərəyanın nümayəndəsi kimi 
Xülasə 

 
Müasir İraq ədəbiyyatında XX əsrin 60-cı illərində yazıb yaradan ədiblər 

arasında ər-Rubeyyi xüsusi mövqeyə malikdir. O, 50-ci illərdə İraq ədəbiyyatında 
meydana gələn “psixoloji” cərəyanın nümayəndəsi idi. Bu cərəyanın nümayəndələri 
fransız ekzistensializminin nümayəndələri olan Kamü və Sartrın əsərlərinin təsirinə 
məruz qalıb İraq həqiqətinin ən acımasız tərəflərini qələmə almış, qəhrəmanların 
psixoloji hisslərini dərindən təsvir etmişlər. Ər-Rubeyyinin bu cərəyanın 
nümayəndəsi olduğunu isbat etmək üçün məqalədə ədibin “Atlılar”, “Döymə” və 
başqa qısa hekayələr nəzərdən keçirilmiş və müxtəlif ədəbiyyatşünasların ədibə 
verdikləri yüksək qiymət qeyd edilmişdir. 
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N.Sultanli 
Abdurrahman Majid ar-Rubeyyi as the representative 

 of “psychological” direction 
Summary 

 
Ar-Rubeyyi has a special position among modern Iragi writers of the 

twentieth century 60`s. He was the representative of "psychological" that direction 
occurred in the 50s in Iragi literature. The representatives of this direction had been 
affected by the representatives of French existentialism Kamu and Sartr, deeply 
described the most brutal aspects of the reality of Irag and psychological feelings of 
the heroes. In order to prove ar-Rubeyyi`s being representative of this direction, in 
the article the writer `s “Cavalry”, “Tattoo” and other short stories have been analy-
zed and  high value given to him by different literary men has been pointed out. 
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 QAÇAQÇILIQ HƏRƏKATINDAN BƏHS EDƏN TARİXİ NƏSRDƏ 
NAXÇIVAN 

 
Açar sözlər: tarixi nəsr, “Boz atın belində”, “Dağlara çəkildi”, Naxçıvan, ədəbi 
həqiqət. 
Ключевые слова: исторические прозы, «Отодвинувшие на горах», «На седле 
Бозата», Нахчыван, литературные реальности. 
Key words: Historical prose, “Boz atin belinde”, “Daglara chekildi”, Nakchivan, 
literaturel realite. 

 
 Məqalədə qaçaqçılıq hərəkatından bəhs edən Həsən Qasımovun “Dağlara 

çəkildi” povesti və Cəlal Bərgüşadın “Bozatın belində” romanlarından söz açılır. 
Hər iki əsərdə yaradılan Qaçaq Nəbi obrazından, qaçaqçılıq hərəkatından, dövrün 
reallıqlarını əks etdirən məqamlardan, həmçinin bu əsərlərdə Nəbinin keçdiyi yol 
kimi Naxçıvanın oynadığı roldan, bu dövrdəki Naxçıvan reallıqlarından bəhs 
olunur. 

Azərbaycan tarixi nəsrinin keçdiyi yolda roman janrı ilə yanaşı nəsrin həcmcə 
kiçik janrları olan povest və hekayələrdə də tarixi mövzulara müraciət aktual olmuş-
dur.  Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi mövzuda qələmə alınan maraqlı po-
vestlərdən biri də folklorçu-yazıçı Həsən Qasımovun “Dağlara çəkildi” əsəridir.  

Tarixi nəsrimizin daha çox müraciət olunan dövrlərindən biri də XIX əsrin 
sonu-XX əsrin əvvəllərini əhatə edən qaçaqçılıq hərəkatından bəhs edən mərhələ 
olmuşdur. Bu mənada qaçaqçılıq hərəkatından, konkret olaraq Qaçaq Nəbidən bəhs 
edən tarixi əsərlər XX əsrdə daha çox yazılmışdır. Nəzərə alsaq ki, bu maraq folklor-
şünaslığı da əhatə edirdi, o zaman nəsrdə Nəbi mövzusuna müraciət təbiiləşir. Süley-
man Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” mənzum dramı, M.Təhmasibin “Nəbi” kinosenarisi, 
yaradıcılığında bu mövzuya müraciətin ənənəviləşdiyi yazıçı Süleyman Rəhimovun 
“Aynalı” povesti, “Qafqaz qartalı” romanı, “Pəri çınqıllı” hekayəsi, Cəlal Bərgüşadın 
“Bozatın belində” romanı ilə yanaşı yazıçı-tədqiqatçı Həsən Qasımovun povesti də 
Qaçaq Nəbi hərəkatından bəhs edən əsərlər sırasında özünəməxsus yer tutur  (1, s. 
164). Yazıçı povesti 1964-cü ildə “Azərbaycan” jurnalında nəşr etdirmişdir.  

Povestin adından da göründüyü kimi əsərdə əsasən Nəbinin yeniyetməlik 
illəri, onu qaçaqçılığa sürükləyən ictimai mühit və Nəbinin dağlara çəkilərək xalqın 
azadlıq mübarizəsində, əzilən təbəqənin hüquqlarının müdafiəsində fəal iştirak et-
məsindən bəhs olunur. Povest Nəbinin  çobançılıq etdiyi günlərin təsviri ilə baş-
layır. Nəbi kasıbçılığı ilə gün keçirən Alı kişinin oğludur. Mahalın tanınmış mülkə-
darı Məmməd bəyin qoyun sürüsünü otarır. Gecələrin birində Nəbi dostu Kərimi sü-
rünün yanında qoyub kəndə gəlir, canavarlar Məmməd bəyin heyvanlarından bir ne-
çəsini parçalayır. Bun bilən bəy Nəbini döydürüb tövləyə saldırır və buradan başla-
yaraq Nəbinin qaçması, bəyin ona qərəzli münasibəti, ailəsini incitməsi, digər tərəf-
dən isə bəyin bacoğlusunun Nəbinin sözlüsü, mahalın gözəl qızı Həcərə vurulması 
Nəbini çıxılmaza çəkir. Nəbi Xoca Qaluts adlı bir erməninin evində nökərçilik edir. 
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Üzərinə şər atılan, həbs edilən Nəbi yolda onu zindana aparan dəstənin əlindən qa-
çır, Həcərlə toyunu edir. Öz sakit dünyasında yenə rahatlıq tapmır. Harınlamış 
bəyin ona qərəzli münasibətinin davam etdiyini görəndən sonra bəydən minlərlə 
həmvətəninin qisasını alaraq ən sadiq adamları ilə dağlara çəkilir. Bu sadə sujet 
xəttində müəllif Qaçaq Nəbiylə bağlı olan tarixi mənbələrdən, el dilində gəzən rəva-
yətlərdən də müəyyən qədər istifadə edərək tarixi reallığa bədiiliyin tələbləri səviy-
yəsində yanaşaraq maraqlı süjet qurur. Yazıçı həcmcə kiçik bu əsərdə Nəbini qaçaq-
çılığa sürükləyən ictimai mühitin, çar üsuli-idarəçiliyinin iç üzünü açıb göstərməyə 
səy edir. Buna nə qədər nail olduğuna isə ədəbiyyatşünslıq qərar verir. Yazıçı-
ədəbiyyatşünas Qulu Xəlilovun “Folkor romanları” adlandırdığı bu kimi əsərlərdə 
Qaçaq Nəbi obrazına yeni faktlar əlavə edilməsinin yolverilməz olduğu vurğulanır 
(2,  s. 224). 

Əsərdə Nəbi və onun tərəf müqabili, tarixi şəxsiyyət olan Həcərlə yanaşı Nə-
binin atası Alı, Həcərin atası Xanəli, Nəbinin anası Gözəl, nənəsi Nisəbəyim, dostu, 
silahdaşı Kərim kimi əməkçi xalqın nümayəndəsi olan sadə kəndlilərin obrazları ilə 
rastlaşırıq ki, əsərin ana xəttinin, aparıcı ideyasının müəyyənləşməsində bu obrazlar 
özlüyündə mühüm rol oynayırlar. Eyni zamanda Azərbaycanlı olmasına baxmaya-
raq rus rəhbərlərin diqtəsi ilə öz xalqına zülm edən əzazil Məmməd bəy kimi mül-
kədar obrazı, onun tüfeyli qohumu- bəyzadə, Lütfəli bəy kimi işbazların surətləri ilə 
yanaşı Hüseyn bəyin timsalında  kiçik eoizodlarda iştirak etməsinə baxmayaraq öz 
mənəvi keyfiyyətləri ilə Məmməd bəylərdən fərqlənən obrazlar  da vardır. 

Nəbi qəhrəman kimliyi, azadlıq duyğusu, mübarizliyi, daxili ədaləti, kəndlilə-
rinə qarşı olunan zülmə dözməyərək mübarizəyə qoşulması ilə ümumxalq sevgisi 
qazanan qəhrəman simadır. Nəbi ilə yanaşı öz mətanəti, sədaqətliliyi, mənəvi-əxlaqi 
keyfiyyətləri, vətənpərvərliyi ilə heç də Nəbidən geridə qalmayan Həcər surəti də 
oxucu yaddaşından silinmir, daha çox düşündürür. 

Əsərdə müəyyən qədər zəif məqamlar da vardır. Qeyd edək ki, yazıçı tarixi 
nəsr qarşısında duran bədiiliyin tələblərini bir çox məqamlarda pozaraq bəsit təsvir-
çiliyə yol vermişdir. Çox halda sıxıcı olan bu təsvir üsulu əsərə müəyyən qədər 
sönüklük gətirmişdir. Nəbiylə bağlı olan mənbələrin verdiyi tarixi həqiqətlər bir çox 
hallarda qorunmamışdır. Əsərdə yazıçı diqqətsizliyindən irəli gələrək, yaxud nəzəri 
qüsurların olması halları da var. Xoca Qalutsun arvadı Mariyanın bəzən otuz, bəzən 
də iyirmi beş yaşında verilməsi faktı, Nəbinin məhkəməsini təsvir edərərkən yazıçı-
nın yaşadığı dövrdəki kimi məhkəmə prosesini təsvir etməsi detalları əsərin belə 
nöqsanlarındandır.  

Lakin əsərin müsbət, tərbiyyəvi keyfiyyətləri daha çoxdur. Belə ki, əsərdə şeir 
parçalarından istifadə, folklor nümunələrindən yaradıcı şəkildə bəhrələnmə, həm də 
mətn içində müvafiq məqamlarda şifahi xalq şeiri nümunələrini verməklə yazıçı 
emosional təsir gücü yaratmış olur, həmçinin folklor motivlərinin, dastançılıq ənə-
nəsinin yazılı ədəbiyyatda davam etdirilməsi istiqamətdə lazımı addım atmış olur. 
Nəbinin toyunun geniş təsviri ilə xalqımızın qədim və zəngin adət və ənənələrindən 
söz açmaq, toy adətlərimizin özünəməxsusluqlarından danışmaq, xalqımıza məxsus 
olan adətlərdən ən gözəli kimi elin dar günündə insanların birləşməsi, yardımlaşma-
sı Nəbinin toyunda onun ailəsinə qonşuların əl tutması, köməklik etməsi səhnəsinin 
təsirli bir dillə təsvir olunması, gəlin köçürmə və bununla bağlı mərasimlərdə regi-
onal xüsusiyyətlərin dəqiqliklə işlənməsi, Nəbinin ailəsinin simasında ailə dəyərlə-
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rimiz, məişət mədəniyyətimizin müəyyən cizgilərinin verilməsi əsərə müsbət key-
fiyyətlər qazandırır.  

 “Dağlara çəkildi” povestində hadisələrin cərəyan etdiyi məkan kimi bəzən 
Naxçıvan seçilir, bəzi epizodlarda Naxçıvanla bağlı müəyyən məqamlar verilir. 
Belə ki, əsərdə Naxçıvanla bağlı olan yer adlarından istifadə olunmuş, Naxçıvanın 
özünəməxsusluqlarından söz açılmış, bu regionun insanlarının məişət şəraiti, prob-
lemləri, müvafiq dövrdə əhalinin dolanışıq səviyyəsi, Naxçıvan insanının səxa-
vətindən, Naxçıvanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi ilə bağlı da müəyyən məqamlar 
açıq və ya dolayısıyla təqdim olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan dağlarında Qaçaq 
Əbdülkərim adlı qaçağın olmasından da bəhs olunur(5, s.171). Eyni zamanda Nəbi-
gilin kəndinin yaylaq yeri olan Salvartının gözəl təbiəti, təsərrüfat üçün əlverişli şə-
raiti ilə bərabər Salvartı ətrafındakı dağlar, düzənliklərdən də dəqiqliklə bəhs etməsi 
yazıçının tarixi mənbələrlə yanaşı Nəbinin gəzdiyi yerlərin coğrafiyasını da öyrən-
diyinin göstəricisidir. Nəbinin, sonra isə Həcərin sığınacağı kimi Naxçıvan dağla-
rının təsvir olunması, Şahbuz rayonu və kəndindən kiçik epizodlarda bəhs olunması, 
Biçənək yaylağı və Biçənək kəndindən, bu yerlərin təbiəti, sıldırım qayalarından, 
gözəl mənzərələrindən, buz bulaqlarından söz salması yazıçının Nəbinin gəzdiyi 
oylaqlardan biri kimi Naxçıvanın tarixi rolundan xəbər verir. Nəbigilin Salvartı yay-
lağında olması, azuqə üçün Naxçıvana getməsi, Naxçıvanlıların səxavətindən söz 
salan sənətkar yazır: “...Salvartı dağını aşıb, Əlincəçayın sahili ilə Ərəfsə, Milah, 
Qazançı, və Xanağa kəndlərini keçdilər...”(5, s. 99). Qayıdan baş Qazançı kəndin-
dən iki cayılın onların atlarını oğurlamaq istəməsi ilə atışma başlanması, bir nəfərin 
ölməsi, elin ağsaqqal nümayəndələrinin barışığa gəlməsi, ağsaqqalıq missiyası ilə 
məsələni yoluna qoymasına baxmayaraq ölən Yusif kişinin qardaşlarının Qazançılı-
lardan qan almaq məqsədi ilə basqına getməsi, iki Qazançılı dinc adamın öldürül-
məsi və bundan istifadə edən yüzbaşının Nəbini günahkar bilərək həbs etməsi sən-
hələri hadisələri yeni məcraya salır.  

Azərbaycan nəsrində dastançılıq ənənələrindən irəli gələrək mövzu axtarışla-
rında fərqlənən, qaçaqçılıq hərəkatından bəhs edən əsərlər özünəməxsus sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri və təsir imkanlarına malikdir. Folklorşünas Həsən Qasımovun  “Dağ-
lara çəkildi” povesti ilə yanaşı yazıçı Cəlal Bərgüşadın “Bozatın belində” romanı da 
Qaçaq Nəbi haqqında yazılmış maraqlı romanlar silsiləsindəndir. 1970-ci ildə kitab 
halında çap olunan əsər oxucu kütləsinin geniş marağına səbəb olmuşdur. 

Tarixi roman janrının davamlı tədqiqatçısı Yavuz Axundlu roman haqqında 
yazır: “Tarixi şəxsiyyətin, xalq qəhrəmanının surətinin yaradılması baxımından 
ədəbiyyatımızın ənənələrini davam etdirən müəllifin öz qəhrəmanı ilə əlaqədar əldə 
etdiyi materiallar əsəri inandırıcı və təsirli etmişdir”( 2, s. 166). Əsərin uğurlu 
cəhətlərindən biri də folklor motivlərindən yaradıcı şəkildə bəhrələnmədir. 

Yazıçı uzunmüddətli axtarışlar, illərlə toplanmış, mətbuat səhifələrində pay-
laşılmış materiallar əsasında bu el qəhrəmanı-Qaçaq Nəbinin həyatı, döyüş yolu 
haqqında tarixi reallıqlara uyğun olaraq dastanvari şəkildə bir əsər ortaya qoymuş-
dur. Yazıçı Qaçaq Nəbinin keçdiyi mübarizə yolunun müxtəlif səhifələrini əks etdi-
rən məqalələrlə mətbuatda çıxış etməklə oxucularını bu mövzuya hazırlamışdır. 
Əsərin müvafiq məqamlarında Nəbiyə həsr edilmiş şeir parçalarını verməklə yazıçı 
güclü təsir imkanı yarada bilmişdir. Burada 1930-cu illərdə aşıqların dilindən top-
lanmış şeirlər Qaçaq Nəbi haqqındakı dastandan da istifadə olunmuşdur. Qəhrə-
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manın-Nəbinin həyat yolunu işıqlandırmağı məqsəd olaraq müəyyənləşdirən yazıçı 
Nəbinin mübarizə apardığı istibdad, çar məmurlarının yerli xalqa qarşı amansız rəf-
tarı, xalqın malını talaması hüquqlarını tapdalaması kimi ictimai-sosial problemləri 
geniş planda işıqlandıran yazıçı dövrü reallıqları ilə təsvir edə bilmiş, ictimai-siyasi 
vəziyyəti aşkarlaşdırmışdır. ”Bozatın belində” romanı Azərbaycan oxucusu tərəfin-
dən olduğu kimi ədəbiyyatşünslığımız tərəfindən də obyektiv şəkildə qiymət-
ləndirilmişdir. Əsərin nəzəri problemlərinə toxunan ədəbiyyatşünas Seyfulla 
Əsədullayev romanda naturalis təsvirə, sözcülüyə yer verilmişdir-deyir  (4, s. 80). 

Romanda Naxçıvanla bağlı müəyyən məqamlar da vardır. Bəzi səhnələrdə 
Naxçıvanda cərəyan edən hansısa hadisədən danışıldığı halda bəzi səhnələrdə də 
dolayısıyla Naxçıvanla bağlılığı görürük. Əsərin 134-cü səhifəsində iki Naxçıvanlı-
nın söhbəti verilib. Burada Naxçıvan mahal naçalniki Slavçinskinin əhaliyə qarşı 
rəhmsiz davranışından danışılır. 

Əsərin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də başlıqların hər birində Azərbaycan, 
eləcə də dünya ədəbiyyatı, mədəniyyətinin görkəmli simalarından verilmiş aforizm-
lərin yaratdığı təsir gücüdür. 

Romanda yazıçının uzun illik axtarışlarının nəticəsi kimi “Kafkaz” qəzetində 
Nəbinin dəstəsi ilə bağlı verilən xəbərdən yaradıcı şəkildə bəhrələnilmişdir. Səlim 
bəyin dilindən “Kafkaz” qəzetində dərc olunan yazının şərh olunması əsərə yeni 
rəng qatır. Naxçıvanın Tivi, Nəsirvaz, Anzır kəndlərində eləcə də digər kəndlərdə 
Nəbinin dəstəsinə yardımlar edildiyi, cəza tədbiri kimi Nəbiyə kömək edənlərin 
cərimələnəcəyi bildirilir(3, s. 227). Şuşada gedən bu söhbətlərdə Nəbinin dəstəsinin 
bütün Azərbaycana səs saldığı, xalqın Nəbini müdafiə etməsi, Naxçıvanın da bu 
cəhəddən xüsusilə seçilməsi vurğulanır. Nəbinin dəstəsində fərqlənən igidlər içində 
Tumaslı Allahverdinin, Başkəndli Şahhüseyinin adları çəkilir. Bu vaxt yolda təşviş 
içində olan çaparın verdiyi xəbər naçalnik Səlimbəyi daha da narahat edir. Çünki 
Nəbinin Ordubadın pristavı Əliağa Əliyevi öldürdüyü xəbərini gətirmişdi. Hadisə-
nin təfərrüatına varan yazıçı xalq arasında gəzən rəvayətlərdən yararlanaraq Naxçı-
van mahal naçalniki Slavçinskinin Nəbiyə köməklik edənləri təqib etməsi, romanda 
göstərildiyi kimi ermənilərin Nəbini qızışdırması nəticəsində  Nəbinin Əliağa 
Əliyevi öldürməsi faktının müqabilində Nəbinin mərdliyi, yenilməzliyi, namus, əx-
laq məsələlərindəki mövqeyi özlüyündə hər şeyi deyir. Nəbiyə qarşı vuruşanların 
hətta ən çirkin tədbirlərə əl atması, hamilə olmasından istifadə edərək Həcəri qaçır-
mağı planlaşdırması ilə Nəbi ilə onlar arasındakı fərqin böyüklüyü göstərilir.  

Əsərdə Naxçıvanla bağlı müəyyən detallar da vardır. Arazı keçib İrana gedən 
Nəbi Həcəri və anası Gözəli dostu Şeyxin evinə qoyur. Ara sakitləşəndə Həcər Ara-
zı keçib Naxçıvana, oradan da Zəngəzura getməlidir. Şeyx Həcərə Başkənddə Şah-
hüseynin evinə düşməyi məsləhət görür və Həcər də belə edir(3, s. 30). Nəbi ilə 
yanaşı Həcər də Naxçıvanda seçilən simadır. Nəbiyə Naxçıvanda Başkəndin koxası 
Kərbəlayi Heydərdən şikayət edən bir vətəndaşla söhbətdən aydın olur ki, xalqa 
zülm edən koxanın elə bu əməllərinə görə Nəbinin həyat yoldaşı Həcər tərəfindən 
əlinin biri kəsilir. Bu kiçik epizoddan da göründüyü kimi yerli məmurların canili-
yini Naxçıvan naçalniki Slaviçinski müdafiə edir.  

Nəbiyə bəylərdən, mülkədarlardan şikayət edənlər Mollu kəndinə də gedib 
çıxırlar. Çünki yazıçı əsərdə Nəbini xalqın inam yeri kimi təqdim edir. Belə acına-
caqlı vəziyyət Şahbuz rayonunun Qarababa kəndində də davam edir(3, s. 367). 
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Sovetlər dönəmində də tarixi nəsrin mövzu dairəsinə qaçaqçılıq hərəkatından 
bəhs edən nəsr nümunələrinin daxil olması sovet ideologiyasına bir tərəfdən də sərf 
edən bir məqam idi. Ona görə ki, qaçaqçılıq hərəkatı, kütlələr arasında yaradılmış 
qəhrəmanlarla əhalinin siyasi mövzulardan uzaq tuturdusa, digər tərəfdən istər çar 
rusiyası dövründə, istərsə də sovetlər dövründəki qaçaqlar və onlarla mübarizə, 
qaçaqların sonda dövlətlə mübarizədə məğlub olması kütlələr arasında sovet dövlə-
tinin gücünü simvolizə edir, xalqın mübarizə əzmini qırır, psixoloji təsir yaradırdı.  

Sovetlər dövründə, yəni 1984-cü ildə çap olunan qaçaqçılıq hərəkatı ilə bağlı 
olan növbəti nəsr nümunəsi-povest yazıçı Güllü Məmmədovanın “Qaçaq Quşdan” 
povesti idi. Povestdə tarixi şəxsiyyət olduğu tarixi mənbələrdə də təsdiqlənmiş(8) 
Quşdan adlı el qaçağının həyatı, mübarizə yolu işıqlandırılmışdır. Onu deyək ki, 
yazıçı Quşdan haqqında el dilində gəzən rəvayətlərdən, Quşdanın qaçaqçılıq etdiyi 
dövrün tarixi materiallarından bəhrələnsə də əsərin mətnindən də göründüyü kimi 
daha çox təxəyyül imkanlarından istifadə etmişdir. Şahbuz rayonunun Keçili 
kəndində doğulan bu el qəhrəmnının 1918-1920-ci illərdə, Xalq Cumhuriyyəti 
illərindəki boşluqdan istifad edən ermənilərin Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində 
törətdiyi qırğınlarda bərkidiyi, doğma diyarını erməni cəlladlarına qarşı müdafiə 
etdiyi mübarizə yolu işıqlandırılır. Daha sonra, sovet hakimiyyəti illərində Orbelyan 
adlı erməninin havadarlarının dəstəyi ilə yerli xalqa qarşı divan tutması və Nax-
çıvanda bu qırğına qarşı dirənən, öz el-obasını müdafiə edənələrin qaçağı olduğu 
Quşdanın mübarizə yolu sovet hakimiyyətinin hələ də mövcud olduğu gerçəyinin 
təsiri ilə tam dəqiqliyi, reallığı ilə işıqlandırılmamışdır. Bu əsərdə də ənənəvi olaraq 
dastan motivlərindən irəli gələrək Quşdanın sonda ölümü sovet hökumətinə tabe 
olmaqdansa ölümü seçmək kimi dəyərləndirilir, Quşdanın mənvi qələbəsi kimi 
dəyərləndirlir. Bir məsələni də qeyd edək ki, povestin qələmə alındığı günlərdə 
Azərbaycan nəsrində özünü göstərən yeni mövzu axtarışları və bu dövrün nəsrinə 
xarakterik olan məhz milli xarakterlərin ədəbiyyatın qəhrəmanı səviyyəsinə qaldırıl-
ması və bundan doğan ədəbi təsirlənmə elementləri bu əsərdə də görünməkdədir. 
Belə ki, Azərbaycan nəsrinin istedadlı nümayəndəsi, əsərlərində yaratdığı milli 
xarakterlərlə daha çox diqqəti cəlb edən İsmayıl Şıxlının “Dəli kür” romanı ilə Gül-
lü Məmmədovanın “Qaçaq Quşdan” povesti arasında müəyyən oxşarlıqlar görün-
məkdədir, daha dəqiqi povestdə “Dəli kür”dən təsirlənmə elementləri özünü göstər-
məkdədir. Belə ki, povestdəki Soltan bəylə “Dəli kür” dəki Kərbalayi İsmayılın, 
Kürd İsmayılla Qəmlonun xarakter oxşarlığı, tipiklik göstəriciləri, milli məsələdə 
olduğu qədər, adət və ənənələrə, etalon dəyərlərə münasibətlərində konkretlik və s. 
keyfiyyətlər povestdə müəyyən təsirlənmə elementlərinin olduğunu təsdiqləyir. 
Həmçinin hər iki əsərin süjet xətti, hadisələrin sosial planda verilməsi, sonluqlarda-
kı müəyyən bənzərliklər bu təsirlənmə faktını təsdiqləyir.(7).  

Əsərin baş qəhrəmanı olan Quşdan surətli ilk baxışda müsbət planda təqdim 
olunsa da əsərin müəyyən kiçik detalları müəllifin bu mövqeyinə kölgə salmış olur. 
İlk olaraq onu deyək ki, mili xarakteri canlandıran yazıçı Quşdan obrazını iradəsiz, 
zəif planda verir, onun pessimizmi qəhrəmna kimliyinə yaraşmır, fikri tərəddüdləri 
onun haqqında dərindən düşünməyi gərəkdirir. Belə ki, Quşdana dar günündə sahib 
çıxan Nurməhəmməd kişinin ölümünə göz yumması, amma dostu Xanışın ölümünə 
icazə verməməsi obrazın ziddiyətini ortaya qoyur. Düşünürük bu sədaqətdirmi? 
Quşdanın tərəddüdünün doğurduğu növbəti səhv isə onun amalına kölgə salır. Bəl-
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kə də yazıçı Quşdan haqqında onun uğrunda vuruşduğu ideyanı tam müdafiə etmə-
məsi haqda hansısa məlumata mlikdir ki, qəhrəmanını bu şəkildə təqdim edir. An-
caq əsərdə bunu göstərəcək hər hansı detal yoxdur. Quşdanın dilindən verilən “Ara 
sakitləşənə qədər dağlarda baş girləyirəm”(6, s. 201) –sözləri, yaxud Quşdanın ona 
sahib çıxan dostları silah yoldaşları haqda dediyi “Əgər onlar olmasaydı mən nə 
dəstəyə qoşulardım, nə də sovet hökumətinə güllə atardım”(6, s. 252) fikri onun və 
yazıçı düşüncəsinin ziddiyətini ortaya qoyur. Bir onu demək olar ki, dastançılıq 
ənənəsində formalaşan haqqa xəyanət edənin ölümünün labüdlüyü gerçəkliyi idi 
Quşdanın ölümünü zəruri edən.  

Povestdə əsas hadisələrin cərəyan etdiyi kimi bir də Naxçıvan gerçəkiliyi var-
dır. Povestdə Naxçıvanın müvafiq dövrünün siyasi, sosial mənzərəsi yaradılmış, 
əhalinin yaşam səviyyəsi, məişət şəraiti canlandırılmışdır. Həmçinin yazıçının Nax-
çıvana bələdliyinin göstəricisidir ki, tarixi şərait dolğunluğu ilə canlandırılmışdır. 
Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulması prosesi, bunu doğuran tarixi şərait, tari-
xi və ictimai gerçəkliklər müəyyən qədər tarixi həqiqətə uyğun yaradılmışdır. Vur-
ğulanası hal odur ki, yazıçının Naxçıvan təbiətinə bələdliyinin göstəricisidir ki, əsə-
rin sonunda Quşdanın dilindən polis rəisi Mansurova “Daş qaladan Sirab kəndinə 
yol...var”(6, s. 270), -dedirdir. Naxçıvanla bağlı əsərdə adı keçən yer adları da ma-
raq doğurur. Bu sıraya Daş qala, Sarı dağ, Ballı qaya, Çay Şahbuz,Külüs, Üçqardaş, 
Ərəci dağı, Qarabağlar kəndi, Toğlu qaya,Şərur(Noraşen), Nəhəcir kəndi, Nəhəcir 
qalası və qalanın təsviri, Tata düzü kimi yer adları daxildir. Bu adların özü belə 
Quşdan haqqında yazılan əsərdə Naxçıvan ərazisində maraqlı coğrafiya formalaş-
dırır. Belə ki, əsərdə müəyyən çatışmamazlıqlar olsa da bədii mətnin özü dövrə aid 
kifayət qədər informasiya verir. Əsər bütün xüsusiyyətləri ilə Naxçıvan ədəbi mühi-
tinin diqqətəlayiq nümunəsidir.   

Haqqında danışdığımız hər üç əsər Azərbaycan tarixi nəsrinin uğurlu nümu-
nəsi, qaçaqçılıq hərəkatından bəhs edən maraqlı əsərlərdir.  
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Нахчывыан в исторической прозе посвященным к движению разбойничества 
 Резюме 

 
В статье говорится о народных движениях в повести «Отодвинувшие на 

горах» Гасана Касумова, и в романе «На седле Бозата» Джалала Баргюшадлы. 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 309

В обоих произведениях рассуждается идеи народных движений того времени 
в образе «народного героя Наби», реалистические мотивы этих движений 
отражающие того времени, путь народного героя Наби, его рол в Нахчыване и 
реальные исторические процессы тогдашнего Нахчывана. 

 
Ali Hashimov 

Nakchivan in the historical prose dealing with smuggling movement 
Summary 

 
In the article is talked from Hasan Qasimov’s “Daglara çekildi”  narrative and 

from Calal Bergushad’s “Boz atin belinde” novel which talking smuggling 
movement. In the both work is talked be from smug Nabi character,smuggling mo-
vement, from suitable times show realites of the time, Also in the article passed 
fromNabi’s as way Nakchivan’s played role, it is talked from realites of Nakchivan. 
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AYBƏNİZ  RƏHİMOVA 
AMEA Əlyazmalar İnstitutu 

 
TEYMUR BƏY BAYRAMƏLİBƏYOVUN SEÇİLMİŞ  

ƏSƏRLƏRİNİN İLK NƏŞRİ  
 

Açar sözlər: maarifçi, mədəniyyət, məktəb, Teymur bəy, etnoqraf. 
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XIX əsrin birinci yarısından etibarən Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərində 

məktəb, maarif və mədəniyyətin inkişafı özünü qabarıq şəkildə biruzə verirdi. Azər-
baycan Rusiyanın tərkibinə keçdikdən sonra, ölkə daxilində İranın zəifləməkdə olan 
hakim nüfuzu, Lənkəran qəzasında daha çox özünü bildirirdi. Bu Lənkəran ziyalı və 
mülkədarları arasında maarifə, təhsilə olan münasibətdə də aydın görünməkdə idi. 
Rus təbəəsinin özləri üçün açdıqları məktəblərə müsəlman-mülkədar övladları da 
həvəs göstərərdi. Mənbələr bildirir ki, bu məktəblərə müsəlman uşaqları arasında 
meylin güclənməsini görən general Yermolov rus dili ilə yanaşı Azərbaycan dilinin 
də tədrisini təşkil etdirir və beləliklə, müsəlman oğlan uşaqları rus və digər mil-
lətlərlə bərabər təhsil alırlar. 

1927-ci ildən başlayaraq Zaqafqaziya üzrə qəza məktəblərinin açılmasına qə-
rar verilir. Azərbaycan əyalətlərinə sürətlə yayılan bu məsələ Lənkəranda da müsbət 
qarşılanır. Lakin, müvafiq şəraitin olmaması, ən əsası isə, məktəb binalarının yoxlu-
ğu, prosesin ləngiməsinə səbəb olur. Faktlar göstərir ki, belə ləngimələr Lənkəranda 
maarifin inkişafının qarşısını ala bilmirdi. Kökü qədimlərə gedən dini xarakter daşı-
sa da, insanların maariflənməsində böyük rol oynayan köhnə tipli məktəbləri və 
mollaxanaları fərdi yolla şəxsi evlərdə təşkil olunmuş rus, alman, fransız dillərini və 
bunlarla yanaşı digər dünyəvi fənlər öyrətməyə müvəffəq olan yeni tipli tədris ocaq-
ları əvəz edirdi. Dərslər mülkədarların həyətlərində və evlərində təşkil olunur, təhsi-
lin bu şəkildə yayılması insanların tam olmasa da, müəyyən hissəsinin savadlanma-
sına kömək edirdi. 

1850-ci ildə Lənkəranda “müsəlman məktəbi” açılır. Məktəbin təsis edilmə-
sində yerli əhali yaxından iştirak edirdi. Əhalinin səyi ilə toplanan ianə məktəb təc-
hizatına sərf olunurdu. Məktəb avadanlığının alınmasında və başqa maddi işlərin 
təşkilində Lənkəranın mütərəqqi baxışlı ziyalılarının xüsusilə də, Mir İbrahim 
Talışinskinin, Mirəlibəy Talışxanovun, Mirzə Məmmədəli Səfiyevin fədakar əməyi, 
təqdirəlayiq xidmətləri olmuşdur ki, bu, Lənkəranın maarifçilik tarixndə daim yük-
sək qiymətləndirilmişdir.  

“Müsəlman məktəbi”nin kursları şəhərin tərəqqipərvər şəxsləri tərəfindən 
aparılırdı. Rus dili Mirzə Məmmədəli Səfiyev, digər fənlər isə Molla Ələkbər Za-
hidovun iştirakı ilə pulsuz tədris edilirdi. “Müsəlman məktəbi” mütərəqqi əhəmiy-
yətinə görə mollaxanalardan əsaslı surətdə fərqlənsə də dövrünün tələblərinə cavab 
vermirdi.  

1856-cı ildə, Lənkəranda dövlət tərəfindən “Pervonacalnoe ucilise” adı altında 
ilk ümumtəhsil ibtidai məktəb açıldı. Pulsuz fəaliyyət göstərən ibtidai məktəbdə tə-
bəqə prinsipi yox idi. Müxtəlif tərkibli bu məktəbdə dövlətli və kasıb uşaqları yana-
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şı təhsil ala bilirdilər. İbtidai məktəbdə sayına görə müsəlman uşaqları üstünlük təş-
kil edirdi. Lənkəran uşaqları təlimə böyük həvəs göstərir və aralarında çox qabiliy-
yətli gənclər yetişirdi. İbtidai məktəb fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində yüksək 
müvəffəqiyyətlər qazanmışdı. 

1860-70-ci illərdə Lənkəranda yeni dörd sinifli “üsuli-cədid” deyilən məktəb 
təsis edilmişdir ki, bu təhsil ocağı Lənkəranın mədəni-maarifinin tərəqqisində müs-
təsna xidmətləri olmuş şair Mirzə İsmayıl Qasir tərəfindən təşkil edilmişdir. 
M.İ.Qasir burada dərs dediyi müddətdə İrandan gələn çərəkələri bəyənməz, yeni 
tədris proqramları və dərslikləri özü tərtib edərdi. Sonralar M.İ.Qasir müəllimlik 
fəaliyyətindən və başına yığılan nümunəvi şagirdlərini şeirlərində fəxarətlə tərən-
nüm edirdi. Bu məktəbin məzunlarının demək olar ki, hamısı gələcəyin ən qabaqcıl 
ziyalıları olmuşlar. 

Savadsızlığa qarşı mübarizə dalğası bütün ölkəni bürüdüyü zaman, Lənkəran 
mühitində maarifçilik ənənələrinin davamçıları yetişməkdə idi. Belə gənclərdən biri 
də, Teymur bəy Bayraməlibəyov idi. O, ömrünün çox hissəsini demək olar ki, Azər-
baycan xalqının mədəni inkişafı və yüksəlişinə həsr etmiş, onun maariflənməsi yo-
lunda əlindən gələni əsirgəməyən dövrünün yüksək intellektual ziyalısı olmuşdur. 

Teymur bəy Məmməd bəy oğlu Bayraməlibəyov 1862-ci ildə Lənkəran şəhə-
rinin Yeddioymaq kəndində dünyaya göz açmış ilk təhsilini kənd mollaxanasında 
almış, ərəb-fars dillərinə yiyələnmişdir. Mütərəqqi fikirli valdeynləri inkişafını dü-
şünərək, təhsilini davam etdirmək üçün onu Lənkərandakı ikiillik rus məktəbinə 
vermişlər. Teymur bəy bu məktəbi bitirdikdən sonra, 1875-ci ildə Tiflis şəhərində 
feldşer məktəbinə daxil olur. Bu məktəbi 1879-cu ildə orta tibb təhsili alaraq mü-
vəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 

1879-cu ildə qori Müəllimlər seminariyası nəzdində Azərbaycan şöbəsinin 
təşkilatçısı A.Çernyayevski tərəfindən seminariyada təhsil almaq üçün cəlb olunan 
üç nəfər azərbaycanlı gənclər arasında Teymur bəy Bayraməlibəyov adlı oxmağa 
can atan bir tələbə də var idi ki, onu seminariyanın 2-ci kursuna qəbul etmşdilər. 
1881-ci ildə Teymurbəy Müəllimlər Seminariyasını bitirib, doğma vətəninə dönmüş 
və ikisinifli rus məktəbində rus dili və riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Bu illərdən başlayaraq o bütün ömrünü savadsızlığa və cəhalətə qarşı 
mübarizəyə sərf edir. 

T.Bayraməlibəyov bir müddət Lənkəranın qocaman müəllimi M.İ.Qasirlə bir-
likdə şəhər məktəbində riyaziyyatdan dərs demişdir. Onların bərabər səyi nəticəsin-
də məktəb bir çox nəaliyyətlər əldə edir. T.Bayraməlibəyov təkcə dərs deməklə ki-
fayətlənmir, xalqın maariflənməsi yolunda çalışır. Lənkəranın kəndlərini gəzir, 
təbliğat vasitəsi ilə məktəbə şagird toplayırdı. Lakin bunun müqabilində bəzi cahil-
lərdən “allahsız”, “babi” kimi adlar da qazanırdı. 

Teymurbəy xeyriyyəçilik məqsədi ilə məktəb səhnəsində teatr tamaşaları təş-
kil edir, bu yolla yığılan pullar məktəbin ehtiyaclarına və yoxsul ailələrin yardımına 
sərf olunurdu. Beləliklə, T.Bayraməlibəyov 1880-ci ildə dram dərnəyi yaradır və ilk 
dəfə N.B.Qoqolun “Evlənmə” əsərini səhnəyə qoyur. 

1884-cü ildə Teymurbəyin rəhbərliyi ilə işlədiyi məktəbin imkansız şagirdləri 
üçün, bu dəfə rəsmi olaraq “Xeyriyyə cəmiyyəti” təşkil olunur və bu cəmiyyətin he-
sabına pulsuz yemək, paltar, dərslik və dərs vəsaitləri verilir. 

Xalqının mədəni rifahını daim düşünən və bu yolda çalışan Teymur bəy Bay-
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raməlibəyov mənbələrin verdiyi məlumatlara əsasən, ilk dəfə Lənkəran məktəbinin 
tarixini yazmaq təşəbbüsündə olmuşdur. 1906-cı ildə öz şəxsi vəsaiti hesabına Lən-
kəranda “Rus-Azərbaycan” ictimai qiraətxanasının yaranmasında da böyük zəhmət-
lər çəkmişdir. Teymurbəyin səyi nəticəsində yaranan qiraətxananın fəaliyyəti uzun 
sürməmiş, az zaman kəsiyində hakim dairələrin təsiri ilə “hökumətin əleyhinə təb-
liğat ocağı” adlandırılaraq bağlanmışdır. Bu dövrdə millətin ən böyük bəlası olan 
savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün öz inədkar səyi ilə qarşısına çıxan maneələr 
Teymurbəyi tutduğu yoldan nəinki çəkindirir, əksinə irəli sürdüyü yeni-yeni 
ideyalara çatmaq arzusu ilə o, irəliləyir və bu yolda yetərincə nailiyyətlər əldə edir. 
Görkəmli maarifçi 1907-ci ildə 5 sinifli orta məktəb səviyyəsində fars, azərbaycan, 
ərəb, rus dilləri ilə yanaşı, riyaziyyat, coğrafiya, rəsm və xəttatlıq fənləri keçirilən 
“Behcət” adlı məktəbin açılmasına nail olur və özü də burada rus dili dərsi deyir. 
Məktəb üç il aktiv fəaliyyət göstərdikdən sonra bağlanır və təşkilatçısı Teymur bəy 
inqilabi fikirlər yaymaqda suçlanır və həbs olunaraq Bakıya göndərilir. O, ağlı və  
bacarığı ilə günahsızlığını və ona atılan böhtanların əsassız olduğunu sübuta yetirir. 
Bir müddət Bakıda nəzarətdə qaldıqdan sonra yenidən Lənkərana dönür və əmək 
fəaliyyətinə başlayır. 

Tərəqqipərvər T.Bayraməlibəyov ömrünün çox hissəsini xalqın maariflənmə-
sinə sərf etmişdir. 1909-cu ldə “Ziya” adlı rus-tatar məktəbi, 1910-cu ildə Lənkə-
randa 4 sinifli ibtidai məktəb, 1913-14-cü illər şəxsi təşəbbüsü ilə evində 3 sinifli 
ibtidai məktəb və sairə onun iştirakı ilə yaranmışdır. 1918-ci ildə Bakıda qızlar 
məktəbinin yaranmasında da Teymur bəyin böyük xidmətləri olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın bütün mərkəzlərində olduğu kimi, Lən-
kəranda da müsəlman qızlarının təhsili üçün ümumi məktəb yox idi. Ümumi mək-
təblər başqa millətlərdən olan qızlar üçün fəaliyyət göstərsə də, 20-yə yaxın müsəl-
man qızları müxtəlif ziyalı bəylərin həyətlərində açılmış tədris ocaqlarında təhsil 
alırdılar. Fərdi yolla təhsil sistemi Azərbaycan qadınlarının savadsızlığını aradan 
qaldıra bilməzdi. Millətin gələcəyini düşünən maarifpərvər Teymur bəyi müsəlman 
qadınına olan laqeyd münasibət və cəmiyyətdə, ailədə mənəvi geriliyi, hüquqsuzlu-
ğu son dərəcə narahat edirdi. Övlad böyüdən qadının maariflənməsinə biganəliyi, 
gələcək nəslin inkişafına vurulan zərbə kimi qiymətləndirir və bu məsələyə müna-
sibətdə dövlət adamlarını günahlandırırdı. Müsəlman qadınının savadsızlığını ara-
dan qaldırmaq məqsədilə dövrün aparıcı qəzetlərində vaxtaşırı məqalələrlə çıxış 
edir, bu problemi ictimai-siyasi mühitlə bağlayır və qızlar məktəbinin açılmasına 
mane olan amilləri rəsmi dəftərxana formalizmi adlandırırdı. Çox maneələri dəf 
edən Teymur bəy, nəhayət 1917-ci ildə Lənkəranda “Ünas” qızlar məktəbinin əsası-
nı qoyur. Milli mədəniyyətin yorulmaz təbliğatçısı Teymur bəyin illər boyu xalqın 
maariflənməsi üçün etdikləri çar hökuməti tərəfindən, inqilabi fikirlər yaymaqda 
təqsirləndirilir və Bakıya göndərilir. Bir müddət qapısı bağlı qalan qızlar məktəbi 
isə, 1918-ci ildə çar Rusiyasının süqutundan sonra, T.Bayraməlibəyovun səyyi və 
təkidi ilə dövrünün qabaqcıl ziyalısı olan böyük qızı Məryəm xanımın ağır zəhməti 
hesabına fəaliyyətə başlayır.  O. atasının yolunu ləyaqətlə davam etdirir, onun ide-
yalarını həyata keçirirdi. Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan Məryəm xa-
nım, bu məktəbə özü rəhbərlik edirdi. Lənkəran qızlar məktəbi Azərbaycanın ziyalı 
qadınlarının yetişməsində böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.  
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1918-1937-ci illər arası Teymur bəy Bakıda yaşamış və bu müddət ərzində 
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

Teymur bəy iti qələm sahibi idi. Onun peşəkar publisist kimi yetişməsində bir 
çox qəzetlərin, əsasən də “Kaspi” (1893-1917), azərbaycan və rus dillərində nəşr 
olunan “Azərbaycan” qəzetlərinin böyük rolu olmuşdur. Bundan başqa o “Tiflisskiy 
listok”. “Rıbnoe delo”, “Baku”, qəzetlərdə dərc etdirdiyi məqalələrində dövrün icti-
mai-siyasi problemlərinə bir ziyalı, millətini sevən vətəndaş, demokratik düşüncəli 
publisist kimi, görüb-şahidi olduqlarını qələmə almış yazılarında kəskin münasibət 
bildirmişdir. 

T.Bayraməlibəyovun əsərləri ilə tanışlıq onun həyatı və fəaliyyəti haqqında 
geniş təsəvvür yaradır, eyni zamanda maarifçi, folklorşünas, publisist, etnoqraf ol-
masından xəbər verir. O, əsərlərini müəmmalı “Starıy pedaqoq”, “Lenkoraneц”, 
“Mectatel”, “A” (Alibekov), “M” (Mamed bek oqlı), “T” bek, “Mozalan” və sairə 
imzalarla yazırdı. 

T.Bayraməlibəyovun müxtəlif sahələrə, ictimai-siyasi, ədəbiyyat-mədəniyyət, 
tarix-etnoqrafiyaya, tibbə, məişət məsələlərinə həsr etmiş bir sıra əsərləri vardır ki, 
bunların bir qismi də, AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinələ-
rində qorunmaqdadır. 

2012-ci ildə “Elm və Təhsil” nəşriyyatında 356 səhifədən ibarət Teymur Bek 
Bayramalibekov “İzbrannıe proizvedeniя” adlı kitab onun arxivindəki əlyazmaları 
əsasında çapdan çıxmışdır. Pedaqoji fikir tariximizdə xüsusi yeri olan T.Bayraməli-
bəyovun bu kitabda tarixə, etnoqrafiyaya, folklora aid əsərləri cəm olunmuşdur. Ki-
tab Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Esmira Cavadova-
nın gərgin əməyinin məhsuludur. Əsər, E.Cavadovanın 28 səhifəlik T.Bayraməlibə-
yovun həyat yolunu, yaradıcılığını əhatəli şəkildə işıqlandıran ön sözlə başlayır. Bu-
rada, E.Cavadova T.Bayraməlibəyovun millətinin maariflənməsi yolundakı böyük 
xidmətlərindən, onun publisistikasının təməlini qoyan məqalə və çıxışlarından danı-
şır, peşəkar jurnalist kimi yetişməsində o zamankı “Kaspi”, “Azərbaycan”, “Bakı”, 
“Tiflisskiy listok” və sairə qəzetlərin rolunu izah edir. Millətə olan yüksək xidmət-
ləri ilə yanaşı onun həm də gözəl ailə başçısı kimi, özünə və xalqına layiqli, zəma-
nəsinin ən yüksək təhsilini görmüş, 5 oğul, 4 qız, ziyalı övladlarının yetişməsində 
göstərdiyi təsirdən bəhs açmışdır. 

Görkəmli maarifçinin azərbaycan tarixinə, etnoqrafiyasına, folkloruna dair 
çox maraq doğuran 34 əsəri ilk dəfə təqdim olunaraq işıq üzü görmüşdür. T.Bayra-
məlibəyovun əsərləri ona xas olan yüksək xüsusiyyətləri açıqlayır, onun bir tarixçi, 
etnoqraf, folklorşünas, publisist kimi professionallığından xəbər verir. Teymur bəy 
əsərlərini dövrünün tələblərinə uyğun rus dilində yazırdı. Ədibin hal-hazırda haq-
qında danışdığımız yeni nəşri olan seçilmiş əsərləri də olduğu kimi rus dilində nəşr 
edilmişdir.  

Maraqlı burasıdır ki, müxtəlif sahələrə aid materiallar əldə etmək üçün kənd-
bəkənd gəzən T.Bayraməlibəyov, topladığı materialları ictimaiyyətə, yuxarı dairələ-
rə çatdırmaq üçün rus dilində yazır və bu dilə tərcümə edirdisə də, xalq nümunələ-
rinə məxsus spesifik xalq dilini böyük ustalıqla qoruyub saxlamaq qabiliyyətinə ma-
lik idi. T.Bayraməlibəyovun əsərlərinə nəzər yetirdikcə aydın olur ki, istər folklor 
nümunələrinin toplanmasına, istərsə də digər sahələrə aid materialların yığılmasına 
çöx böyük maraq göstərmiş və məsuliyyətlə yanaşmışdır. Əsərlərin sonunda ha-
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radan toplanması, kim tərəfindən söylənməsi, qeydə alınma tarixi çox dəqiqliklə 
verilmişdir. 

T.Bayraməlibəyovun nəşr olunmuş əsərləri Talış xanlığının tarixi, Lənkəran 
keçmişdə, Lənkəran qəzasının coğrafi vəziyyəti, müxtəlif türk, talış, osetin, gürcü, 
fars və sairə xalqlara məxsus əfsanələr və lətifələrdən, torpaqşünaslığa, bağçılığa 
aid əsərlərdən ibarətdir. Oxucuların diqqətinə təqdim olunan kitab AMEA-nın 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan T.Bayraməlibəyovun zəhməti he-
sabına toplayıb yazdığı əlyazmalarının əsasındadır. Ön sözdə E.Cavadova haqlı ola-
raq yazır: “Onun yaradıcılğı geniş diapazonuna və çoxşaxəliliyinə görə insanı hey-
rətləndirir”. Həqiqətən də T.Bayraməlibəyovun əsərlərinin məzmunu onun geniş 
dünyagörüşlü, hərtərəfli bilik dairəsinə malik olmasından xəbər verir. 

T.Bayraməlibəyov vaxtı ilə Talış xanlığının tarixini yazmışdır. Bu əsər məş-
hur xeyriyyəçi, general mayor Mir-İbrahim xan (el arasında o, yaranal ləqəbi ilə ta-
nınırdı) və Mir-Əsgər xan Talışinskilərin verdiyi məlumatlara görə və onların məs-
ləhəti ilə Mir-Mustafa xanın dəftərxanasından götürülmüş faktlar, sənədlər əsasında 
qələmə alınmışdır. Teymur bəyin qeydinə görə, Mir-Əsgər xan Talışinskinin kömə-
yi ilə bu məlumatları farscadan rus dilinə özü tərcümə etmişdir. Teymur bəy bu ba-
rədə yazırdı: “1885-ci ildə Lənkəranda yazdığım “Talış xanlığının tarixi” əsərinin 
xanlığa dair əksər məlumatları xan dəftərxanasından əldə etdim, Kotlayarevskinin 
Lənkərandakı döyüşləri barəsindəki faktları isə, B.A.Pottonun «Утверждение русс-
кого владычества на Кавказе» adlı əsərindən almışam”. Kitabın 35 səhifəsini əha-
tə edən Talış xanlığının tarixi geniş təfsilatı və həm də bədii dili ilə maraq doğurur 
və oxucunu düşündürür. Kitabda yer alan digər əsərlər də “Lənkəran şəhərinin 
yaranması haqqında Talış əfsanəsi”, “Yatmış şahzadə haqqında türk xalq əfsanəsi”, 
Böyük fateh Makedoniyalı İsgəndərə həsr olunmuş türk xalq əfsanəsi, Fars xalq 
əfsanəsi “III Ezdəgird”, “Fətəli-şah Qacara və varisi Abbas Mirzəyə həsr olunmuş 
türk xalq əfsanəsi və s. diqqəti çəkəcək qədər maraqlıdır. Teymur bəy Şah Abbas 
haqqında Talış əhalisinin söylədiyi əfsanə və lətifələri diqqətlə dinləmiş və müəy-
yən qeydlərlə qələmə almışdır. Onu da qeyd edək ki, Şah Abbasla əlaqəli müxtəlif 
əfsa-nələr kitabda çoxluq təşkil edir. 

Kitabın 350-ci səhifəsində “Talış lətifələri” başlıqlı yazı yerləşir ki, bu lətifə-
ləri T.Bayraməlibəyov kəndləri bir-bir gəzərək, insanların dilindən toplamışdır. Lə-
tifələrin sonunda Teymur bəy qeyd edir ki, “Əsgər xan, Sadıq xan, Bağır xan, Meh-
di xan, İsmayıl xan Talışinskilər bu lətifələrin həqiqətdə olmuş hadisələr əsasında 
yaranmasını təsdiq etmiş, mən isə, bu lətifələri 1895-ci ilin aprel ayında Lənkəran 
şəhərində qələmə almışam”. 

T.Bayraməlibəyovun əsərləri arasında özünün təşəbbüsü ilə yaranan fars-türk 
məktəbi “Behcət” haqqında da məlumat xarakterli məqaləsi öz əksini tapmışdır. Bu 
məqalədə T.Bayraməlibəyov “Behcət” məktəbini belə təsvir edir: “200 nəfər şagird-
dən ibarət olan bu məktəbdə 5 nəfər müəllimin iştirakı ilə fars, türk, ərəb, rus dilləri, 
şəriət, riyaziyyat, coğrafiya fənləri keçirilirdi”. 

“Behcət” fars məktəbi olsa da, İranın rəsmi dairələri tərəfindən onun fəaliy-
yətinə heç bir vəsait sərf edilmirdi. Ancaq məktəb yerli əhalinin hesabına qüvvədə 
qalırdı. Məktəb 3 illik təhsil verməsinə baxmayaraq, çox yüksək nümunəvi nəticələ-
ri ilə seçilirdi. 
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T.Bayraməlibəyovun tərəqqipərvər ideyaları, Azərbaycan maarifinin inkişa-
fında əhəmiyyətli dərəcədə rolu ilə yanaşı, əsərləri folkloru, tarixi etnoqrafiyanı öy-
rənmək baxımından zəngin material verir. 

T.Bayraməlibəyovun ədəbiyyat və mədəniyyətimiz üçün çox dəyərli olan 
əsərlərini arxiv materialları arasından tapıb üzə çıxaran E.Cavadovanın zəhməti 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Tərtibçinin bu nəşri T.Bayraməlibəyov barədə yazılan və 
tərtib edilən yeganə əsər deyil. Onun Teymur bəyin həyatı və yaradıcılığına aid bir 
sıra silsilə məqalələri, 2009-cu ildə “Nurlan” nəşriyyatında çapdan çıxan “O, həm 
də görkəmli etnoqraf idi” adlı monoqrafiyası bu sahədə gələcək tədqiqatçılar üçün 
bir mənbə, bir nümunədir. Teymur bəy Bayraməlibəyovun “Seçilmiş əsərləri” adlı 
kitabın elmi məsləhətçisi akademik T.Bünyadov, redaktoru isə filologiya elmləri 
doktoru P.Kərimovdur. 
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Айбениз Рахимова 
Первое издание  избранных  произведений 

Теймур бека Байрамалибекова 
Резюме 

 
Данная статья посвящёна книге доктора философии по истории Эсмиры 

Джавадовой «Избранные произведения Теймур бека Байрамалибекова», напи-
санной ею на основе архивных материалов и рукописей, хранящихся в Инсти-
туте Рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии Наук 
Азербайджана, отражающих жизнь, общественную деятельность и творчество 
видного просветителя, публициста, фольклориста и этнографа Теймур бека 
Байрамалибекова. 

 В книге рассмотрены, проанализированы и высоко оценены колоритные 
произведения Теймур бека Байрамалибекова по истории, этнографии, фольк-
лору и медицине, а также повествуется о поэтапном развитии образования в 
азербайджанском городе Ленкорань в XIX-XX веках, о жизненном пути 
выдающегося просветителя того времени, посвятившего большую часть жиз-
ни культурному развитию и возвышению своего народа, учёного с высоким 
интеллектом, сделавшего все возможное для просвещения.  

                                                
        Aybeniz Rahimova 

  The first publication selected works  by Teymur bek Bayramalibeyov 
Summary 

 
This article is dedicated to the book by philosophy doctor on history Esmira 

Javadova titled «Selected works of Teymur bek Bayramalibeyov», written on the 
basis of manuscripts and archive materials stored at the Institute of Manuscripts 
named after Muhammad Fuzuli of the Azerbaijan National Academy of Sciences, 
reflecting a life, public service and scientific work of the prominent enlightener, 
publicist, folklorist and ethnographer Teymur bek Bayramalibeyov.  

The book studied, analyzed and highly assessed the colourful essays by 
Teymur bek Bayramalibeyov on history, ethnography, folklore and medicine, as 
well as narrates about the phased development of the education in the city 
Lenkoran, Azerbaijan, in the XIX-XX centuries, and also about the life of the 
prominent enlightener of the time brought up by his era, who devoted the most part 
of his life to the cultural development and rising of the his people, the highly 
intellectual scientist who did everything for education. 

 
Rəyçi:                    Azadə Musabəyli 
                   filologiya  elmləri doktoru, professor  
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ŞƏLALƏ QULİYEVA 
BDU-nun “Televiziya və radio 

jurnalistikası” kafedrasının dissertantı 
selale_meh@mail.ru 

 
RADİODA XƏBƏR MƏTNİNİN HAZIRLANMASI 

 
Açar sözlər: Azərbaycan radiosu, Son xəbərlər, Xəbərlərin əsas buraxılışı,                     
Baş redaktor, diktor. 
Ключевые слова: Радио Азербайджана, Последние новости, Основной вы-
пуск новостей, Главный редактор, диктор 
Key words: Azerbaijan radio, the latest news, main issue of the news, managing  
editor and announcer. 
 

Azərbaycanda ilk dəfə radioda "Son xəbərlər" 1932-ci ildən fəaliyyətə başla-
yıb və bugünə kimi də həmin termin  radio lüğətində  işlək sözlərdən biridir. O 
vaxtlar efirə verilən "radioqəzet"lər  (ingilis dilində "radio newspaper" - əsas məq-
sədi geniş informasiya vermək yolu ilə təşviqat aparmaq olan ilk radio materiallar-
dan biri; efirə verilən xəbərlər toplusu. 5.s.224) mətbuatın gündəlik informasiyaları 
üzərində qurulurdu. Forma və üslubuna görə yeni efir materialı, hadisəni hər kəsdən 
birinci xalqa söyləmək istəyi nəticəsində xəbər jurnalistləri,  reportyorlar fəaliyyətə 
başladı. 

Professor Nizami Xudiyev yazır: "Radioqəzetə  nisbətən "Son xəbərlər" daha 
çox operativ tutuma malik idi və deməli, hər gün radio ilə verilən ictimai-siyasi in-
formasiyaların həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırırdı, informasiyaların operativlik 
səviyyəsini hiss olunacaq dərəcədə yüksəldirdi, yəni hadisə ilə kütləvi dinləyici 
auditoriyasının xəbəri eşidib qavraması arasındakı zaman intervalını qısaldırdı".    
(3. s.38).  

Xəbərlərin yaranışı ilə radioda informasiyanın təqdimatının yeni aspektlərdə 
işlənməsi prosesinə start verildi. Ancaq, xəbərin necə hazırlanması, onun radio 
dilində hansı üslubda işlənməsi,  mövzu axtarışına jurnalistin hansı yollarla nail ol-
ması və s. peşə məsuliyyəti tələb edən bir sıra amillər gündəmə gəldiyindən, bu sa-
hə böyük bir  inkişaf mərhələsi adladı. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən söyləmək olar 
ki, forma və məzmunca daima yenilik axtarışında olan dünya radiolarının  xəbər se-
çimində özəl yanaşmalar mövcuddur. 

"Reportyorun vəzifəsi görmək, eşitmək, duymaq və hadisəni öz auditoriyasına 
çatdırmaqdır. Söhbətin aparıcısı yoxdursa, xəbər də olmayacaq. Söhbət aparanın 
özü hadisəyə həvəs və maraq göstərməlidir ki, şövqlə danışa bilsin."( 1.s. 12) 

Baş vermiş hadisə barəsində məlumat verən reportyor xəbəri özünküləşdirmə-
li, sonra onu efirə asan dildə, başa düşülən tərzdə təqdim etməlidir. Xəbərlər bu sa-
hə ilə məşğul olan əməkdaşların gərgin əməyi nəticəsində hazırlanır. Ona görə də 
xəbər jurnalisti ilə, radionun digər veriliş redaktorları arasında xüsusi fərq var. 
Birincisi, hər ikisi radio əməkdaşı hesab edilsə də, onların işlədiyi, çalışdığı redaksi-
yalar (hazırda bir neçə redaksiya-departament adı altında birləşib) tamamilə fərqli-
dir və üslubda da ayrı-ayrı janrlardan istifadə edirlər.  



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 318

Publisistikanın ən geniş yayılmış informasiya janrı bir neçə formanı özündə 
cəmləşdirir. İnformasiya janrları qrupuna aid olan xronika, xəbər, müsahibə, he-
sabat, reportaj reportyordan operativlik, hadisələrə geniş nöqteyi-nəzərdən baxmaq 
və doğru-dürüst məlumat hasili tələb edir. Ədəbi verilişlərdə isə ədəbi-bədii duyu-
mu yüksək olan, dinləyicidə ovqat yarada bilən söz adamları, yəni radionun audito-
riyası ilə ünsiyyət qurmağı bacaran peşəkarlar çalışmalıdır... 

Xəbərin mətninin hazırlanması prosesi yeni əməkdaşlar üçün bir qədər çətin 
hesab edilir. Ona görə də  uzun illərdir ki, radioda ştatdankənar müxbirlər xəbər 
hazırlanması prosesinə cəlb edilir, hətta illərlə təcrübəyə yiyələndikdən, müəyyən 
yazı vərdişləri əldə etdikdən sonra əsl xəbər redaktoru adını qazanırlar.  "Xəbərlər 
redaksiyası"nda çalışmağın özəlliyi nədədir, xəbər mətni necə yazılmalıdır, hansı 
xəbərlər efirə verilə bilər və s. məsələlər ətrafında həmişə qızğın mübahisələr var.  

Gans Herbet J. yazır: «baş vermiş hər bir hadisə xəbərdir, insanlar nə barədə 
danışırsa, nəyi bilməyə ehtiyacı varsa, hansı xəbərdən həyəcanlanırsa..., jurnalist 
xəbəri yazmazdan əvvəl özü anlamalı, hər gün media xəbərlərini, televiziya, radio 
və onlayn xəbərləri izləməlidir ki, xəbəri tam şəkildə başa düşsün və sonra onu ya-
zıb, ərsəyə yetirsin».(2.14)    

Son dövrlərdə KİV-in çoxalması, informasiya cəmiyyəti quruculuğu istiqamə-
tində  atılan addımlar mətbuatın bolluğuna, xüsusilə teleradioların genişlənməsinə 
imkanlar yaradır. Cəmiyyətdə baş verən hər bir nüansdan, xırda hadisədən anındaca 
xəbər tutmaq imkanımız var. Bu sivilizasiyalı ölkələr üçün normal haldır və ölkə-
mizdə söz azadlığının bir nümunəsi hesab edilir. 

Hadisə baş verən anda onu dinləyicinin eşitməsi ilə bağlı münasibətə gəlincə 
bu məsələ barəsində radionun tədqiqatçı alimləri çox fərqli düşünürlər. Elə hadisə-
lər var ki, efirdə səslənməsi radio üçün məqbul sayılmır. Alimlər hesab edir ki, jur-
nalistikada, xüsusən televiziya və radioda xəbəri kütləyə çox yumşaq halda təqdim 
etmək lazımdır. Çünki auditoriyanın yaş fərqi müxtəlifdir, yaşlı insanların tükürpə-
dici xəbərlərdən qulağı eşitdiyi anda sarsılması mümkündür. Məsələn, yolda sükan 
arxasında əyləşən yaşlı bir sürücü radionu dinləyəndə  eşidir ki: "bu gün yanğın ha-
disəsi olub, ana iki azyaşlı uşağını xilas etmək üçün özünü  alova atıb, ancaq hər 
üçü diri-diri yanıb". Bu xəbərin daha da diqqət çəkməsi üçün ona əlavə effektlərin 
verilməsi, olayın məkanından yayılması, hadisənin "qəhrəmanları"nın çığırtısı, kö-
mək imdadı, yanğınsöndürən və təcili yardım maşınlarının həyəcan siqnalı və s. səs-
lər, təbii effektlər hadisənin bütün detallarını qabardır, xəbərin təsir gücünü artırır. 
Hər bir dinləyici isə bunu “həzm etmək”, ən ağır xəbərləri dinləmək gücünə qadir 
deyil. Ürəyi xəstə olan bir dinləyicinin qulağı çaldığı ağır xəbər həyatına təhlükə 
yarada bilər. 

Əfsuslar olsun ki, bu gün Azərbayan teleradio məkanında jurnalist peşə tələb-
lərini ön plana çəkərək ağır hadisələrin, kriminal  situasiyaların işıqlandırılması mə-
sələsində insan faktoruna - dinləyici, tamaşaçı auditoriyasının   psixoloji durumuna 
çox ciddi fikir vermir. Həm də unutmaq olmaz ki, radio və televiziya xalqın danışıq 
dilidir, birbaşa təsir gücünə malikdir. İki nəfər söhbət zamanı ağır xəbəri qarşı tərəfə 
çox yumşaq halda söylədiyi kimi, efir və ekranda da sözün deyilişinə böyük ustalıq-
la yanaşılmalı, eyhamla, üstüörtülü çatdırılmalıdır. Xüsusən televiziyalarda «sözaltı 
məna» ilə fikir təqdim olunur.  
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Son vaxtlar efirləri bürüyən kriminal hadisələrə aid xəbərlər də xoşa gələn 
reaksiya doğurmur. Birincisi, hadisənin ən dəhşətli məqamları xəbərin mətnində öz 
əksini tapır, ikincisi, həddindən çox belə xəbərlərə yer  ayrılması elə təsəvvür yara-
dır ki, guya cəmiyyətdə özbaşınalıqdır, kim kimi istəsə vurub öldürür,  insanlar na-
razıdırlar, qanunlar kobud şəkildə pozulur və.s.i. Xəbər düzümündə belə kriminal 
cinayətin təfərrüatlarına geniş yer verilməsi, günün «baş xəbəri»nə seçilməsi ölkə-
nin digər mühüm, vacib xəbərlərini  arxa plana keçirir. Belə xəbərlərin işıqlandırıl-
ması üçün jurnalistin gərgin əməyinə ehtiyac yoxdur. Hüquq mühafizə sisteminin 
əməkdaşları ilə sıx əlaqələr quraraq, hər hansı olay barəsində qısa zamanda məlu-
mat alır və onu bir az "şişirdərək" ictimaiyyətə açıqlayır. Bununla jurnalist rahat 
şəkildə öz fəaliyyətini qurmuş və gündəlik planını yerinə yetirmiş olur.  

Azərbaycan teleradio məkanında səslənən kriminal xəbərlər, xüsusilə ailə-məi-
şət zəminində baş verən qətllər, qadınların  ərlərini öldürməsi faktları, övladın vali-
deyn qatili olması, "Facebook" sosial şəbəkəsinin ailə mənəviyyatına mənfi təsiri nə-
ticəsində yaranan əxlaqa zidd cinayətlər və s. günü-gündən artan qanlı olaylar milli-
mənəvi dəyərləri şübhə altına salır. Əslinə qalanda bütün ölkələrdə belə hadisələr ye-
tərincədir. Onu radionun xəbər buraxılışında günün əsas hadisəsi kimi təqdim etməyə 
heç bir lüzum yoxdur.  Belə xəbərlərin hər gün "baş xəbər" kimi deyil, ayda, həftədə 
bir dəfə, müəyyən saatlarda ölkədəki kriminal durumu şərh edən xüsusi proqramlar  
vasitəsi ilə yayımlanması məqsədəuyğun sayılır. Ekran və efirlərdə səslənən kriminal 
xəbərlər həm gündəlik, həm də həftədə və ayda təkrarlanmaqla, ölkəmizin imicinə 
mənfi təsir etməklə yanaşı, həlli vacib mövzuları gecikdirmiş olur.  

Halbuki cinayət hadisələrini əks etdirən xəbərlərdən daha önəmli, ölkə üçün 
əhəmiyyətli  məsələlər üzərində işləmək məqsədəuyğun olar. Jurnalist radionun efir 
vaxtını səmərəli xəbərlərə sərf etməli, cəmiyyətə faydalı olan hadisələrə diqqət çək-
məlidir.  

Televiziyada və radioda  işıqlandırılan bir xəbərin süjet xəttinə diqqət yetirək. 
Yol qəzası haqqında xəbər verilir və hadisənin baş verdiyi məkandan söhbət açılır. 
Jurnalist faktların köməyi ilə  israr edir ki, yolda heç bir işarə qoyulmayıb, hər iki 
tərəfi dərədən ibarət döngəli yolun kənar hissələri dəmirlərlə əhatələnməyib, ona 
görə də sürücülər sərt döngəyə daxil oduqlarını bilmədiyi üçün burada qəza halları-
nın olması labüddür. Xəbərin müəllifi  əraziyə camaat arasında "qanlı dərə" deyil-
məsini diqqətə çatdırmaqla aidiyyatı üzrə lazımi təşkilatlar qarşısında məsələ qaldı-
rır və bu yolda baş verən çoxlu ölüm hallarını misal çəkərək, hadisəni qabartmaqla, 
vacib bir situasiyanın həllinə çalışır. Jurnalistin mövzunu nəzarətdə saxlaması sonda 
mövzunun müsbət nəticəsinə səbəb olur.  

"1980-ci ilin yanvarında qaranlıqda və dumanda öz yolunu azan bir gəminin 
İsveçin Çern adasını bağlayan tağlı körpünü uçurması nəticəsində 7 avtomobil suya 
düşür, 8 adam həlak olur. Bu hadisəyə jurnalistlər tərəfindən adekvat münasibət, qı-
sa bir müddətdə 1981-ci ilin noyabrında rekord sürətlə tikilmiş yeni körpünün istis-
marı ilə nəticələnir. "( 1.s.16.) 

Radioxəbərin əsas məğzi onun qısa formada yazılmasıdır. "İnformasiya sahə-
sində çalışan jurnalistlər  "xəbər çətin janrdır" ifadəsini tez-tez işlədirlər. Bu sözlər-
də böyük həqiqət var. Çünki yaradıcılığın bütün sahələrində olduğu kimi, radioda 
da böyük mətləbləri qısa formada çatdırmaq böyük məharət tələb edir. Burada dil-
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dən, onun leksikasından yerli-yerində istifadə etmək də böyük peşəkarlıq sayılır."     
(3.s.42) 

Radioda ədəbi dilin qayda qanunlarına riayət olunmaqla danışıq dilinə üstün-
lük verilir. Lakin ayrı-ayrı verilişlərdən fərqli olaraq xəbər mətnlərinin oxunuşunda 
rəsmi danışıq ön plandadır.  "Bu gün Azərbaycan prezidenti Avropadan gəlmiş nü-
mayəndə heyətini qəbul edib" cümləsində diktor "qəbul edib" sözü əvəzinə "qəbul 
eləyib" sözünü işlətməsi məqsədəuyğun sayılmır.  

"Radionun dili müasir şifahi ədəbi dilinin elə bir növüdür ki, orada kütləvi 
kommunikasiyanın məhz bu növünə məxsus cizgilərin məcmusu və dinləyiciyə 
maksimum təsirin  məqsədyönlü düşünülməsi ilə şərtlənən bəzi ümumi seçim 
prinsipləri, fonetik, leksik-frazeoloji, morfoloji və konstruktiv vasitələr işlənir. Bu 
vasitələrin ən başlıca vəzifəsi informasiyanı, məlumatı, söylənilən fikri, deyilən 
mahiyyəti, nəzərdə tutulan  mənanı və məqsədi dinləyiciyə aydın şəkildə çatdırmaq-
dır"( 6.s.65) 

Xəbər mətni aydın, anlaşıqlı, səlist yazılmalı, sadə cümlələrdən istifadə edil-
məlidir. "Cümlə üzvləri bir-biri ilə mənaca bağlı olduğu kimi, qrammatik cəhətdən 
də bağlı olur. Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma olur - xəbər mübtəda ilə uzlaşır." 
(4.s.55). 

Keçmiş zamanı əks etdirən "mış", "miş", "muş", "müş" şəkilçilərinin də xəbər 
mətnində yer alması xəbərin danışıq dilinə ağırlıq gətirir. Məsələn, "Bu gün ölkə 
prezidentinin qəbulu olmuşdur", yaxud "Azərbaycana İtaliyadan qonaqlar gəlmiş-
dir" və s. belə cümlələrdə "ıb", "ib","ub", "üb" şəkilçilərinə üstünlük verilməlidir. 
Bir halda ki, radio operativ informasiya yayır, deməli baş verən hadisənin vaxtı ya-
xın zamanı əks etdirməli, xəbərin uzaq keçmişdə deyil, bu günün xəbəri olduğuna 
eyham vurulmalıdır. 

Radio cəmiyyətin hər bir üzvünün informasiya təminatında ən önəmli rol oy-
nayan kommunikasiya vasitəsidir. Hazırda insanlar müxtəlif mənbələrdən informa-
siya əldə etsələr də, yəni internet və telekanalların xidmətlərindən yararlansalar da, 
yenə əsas kütlə radio ilə "qidalanır". Çünki çox insan iş başında, yolda, müxtəlif 
məkanlarda olur və münasib vaxtlarda informasiyanı gözlə qəbul edirlər. Ancaq in-
sanın qulaq yoldaşı, hər bir şəraitdə işlək vəziyyətdə olan simsiz rabitə vasitəsi- ra-
dioda hər saatın tamamında efirə təqdim olunan "xəbərlər" günün əsas olaylarından 
tez xəbər tutmağa  yardımçı olur.  

İnformasiya ilə yanaşı, musiqiyə də geniş yer verilməsi auditoriyanın tələbi 
olduğundan hazırda «xəbər üstəgəl musiqi» prinsipi  radioların qayəsini təşkil edir. 
Musiqilər arasında səslənən qısa və lokanik xəbərlər maraqla dinlənilir. Özəl radio-
ların  dünya praktikasından götürdüyü bu iş prinsipi uzun-uzadı söhbətlərdən, təbli-
ğat-təşviqat  xarakterli materiallardan qurtulmaq və əyləncəli proqramların geniş-
lənməsi məqsədini güdür. «Belə hesab etmək olar ki, TV ilə rəqabətdə məhz bu for-
mul radionun dadına yetmişdir, müasir radiolarda informasiya-musiqi  tipli proq-
ramların mahiyyətini ifadə edir.» ( 6.s.40)   

Bu gün radio jurnalistinin müxtəlif mənbələrdən xəbər əldə etmək imkanı var. 
Hər gün müxtəlif saytları, idarə və təşkilatların press-relizlərini nəzərdən keçirmək, 
gündəlik mətbuatı incələmək qısa vaxtda xəbər bülleteni hazırlamağa kifayət edir. 
Ancaq efirdə səslənən hər bir xəbər doğru-dürüstlük tələb etdiyindən, yalan məlu-
mata yer verilə biməz. Bunun üçün jurnalist, xəbər redaktoru faktın dəqiqliyini yox-
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lamalıdır. Şübhəli məqamlara aydınlıq gətirdikdən sonra xəbər efirə təqdim olunur. 
Əks halda yalan yayılan informasiyaya görə redaksiyanın həmin gün üzrə növbətçi 
efir redaktoru məsuliyyət daşıyır. Qəzetlərdə gedən yanlış məlumat, növbəti bu-
raxılışlarda təkzib edilə bilər, radioda isə bu problem böyük ajiotaj yaradar. Radio 
nüfuzunu itirmiş olar, məsuliyyətsiz redaktor da cəzasız qalmaz. Nəzərə almaq la-
zımdır ki, radionun xəbər xidməti milyonlarla dinləyici auditoriyası üçün söz deyir.   

Professor Hokan Hvitfeldtin gəldiyi qənaətə görə "əgər informasiya məlumatı 
ənənəvi müzakirə  predmetinə, yaxın məsafədən sensasion hadisələrə əsaslanırsa,  
insanlar üçün əhəmiyyət daşıyırsa və ənənəvi mənbələrdən daxil olursa, o xəbər də-
yər qazana bilər".(1.s.19) 

Məhz jurnalist xəbər üzərində işləyərkən yazdığı informasiyanın vəzifəsini 
düşünməklə, şərh və əlaqələndirməyə xüsusi ustalıqla yanaşmalı, təmsil etdiyi quru-
mun mövqeyini nəzərə almalıdır. Xəbərin "tərəfsiz" və "qərəzsiz" yazıldığı kimi, xə-
bəri oxuyan diktor onun mətnini hiss və həyacansız dinləyiciyə çatdırmalıdır. Xəbər 
diktoru yüksək peşəkarlığı və professional nitq qabiliyyəti ilə təqdim etdiyi xəbərə 
maraq doğurmalıdır. Təzə, əhəmiyyətli xəbərlərə dinləyici həmişə üstünlük verir.  

«Xəbərlər redaksiyası»nın əməkdaşları gün boyu təzə informasiya axtarışında 
olur. Başqa redaksiyaların fəaliyyəti ilə müqayisədə ən qaynar iş prosesi burada hiss 
edilir. Eyni informasiyanın gün ərzində hər saat efirdə təkrar səslənməsi yolveril-
məzdir. Çünki dinləyici saatın tamamında yenidən xəbər vaxtını izləyəndə bir saat 
öncə eşitdiyi hadisənin təkrarçılığından bezə bilər. Ona görə də gündəlik informasi-
ya buraxılışlarında orijinallıq əsas götürülür. Ancaq siyasi əhəmiyyətli, ölkə üçün 
vacib xəbərlərin bir neçə dəfə efirdə səslənməsi başa düşüləndir.  Bu xəbərlər günün 
siyasi sferasını yaratmaqda ideoloji xətt kimi əsas götürülür  və cəmiyyətin inkişaf 
prosesinin təhlilinə kömək edir.  

Gün ərzində radionun xəbər redaktorları tərəfindən  işlənən, əhəmiyyət kəsb 
edən bütün mövzular "Xəbərlərin əsas buraxılışı"nda, gecə saatlarında yenidən top-
lu halında auditoriyaya çatdırılır. 

Xəbər janrında yazmağı bacaran jurnalist çeviklik və mövzunun konkret açıl-
ması vərdişinə yiyələndikdən sonra, mətbuatın istənilən sahəsində nüfuz qazana bi-
lər.  Çünki xəbər əməkdaşı jurnalistikanın ən maraqlı və gərəkli sahəsini inkişaf et-
dirir, publisistikada öz yaradıcılıq üslubu olan peşəkarlardan ibarətdir.  

«Radionun janrlar sistemi müasir jurnalistikada qəbul edilmiş üç mühüm mə-
qamı özündə əks etdirir: a) xəbər; b) təhlil; c) rəy. Yəni hər hansı hadisə  barədə, ilk 
növbədə, xəbər verilir; ictimai əhəmiyyətindən asılı olaraq bu xəbər təhlil edilir və 
analitik süzgəcdən keçirilir, nəhayət, bu hadisəyə (fakta) münasibət bildirilir,  də-
yərləndirilir.» ( 7.s.306) 

Xəbərin əvvəlində «redaksiyamıza yenicə daxil olmuş məlumata görə», «indi-
cə əldə etdiyimiz xəbərə görə», «bir neçə saniyə əvvəl» və s. kimi sözlərin səslən-
məsi, xəbərin tamamilə təzə olmasına və ilk dəfə eşidilməsinə işarədir.  

Günün informasiya toplumunda kasadlıq yaşanmaması üçün xəbər alınan 
mənbələrlə mütəmadi əlaqələr həmişə qaydada olmalıdır. Çünki radioda xəbər bu-
raxılışı kollektiv əməyin məhsuludur. Toplanan xəbərlərin sıralanmasına, xəbərlərin 
düzümünə də diqqətlə yanaşmaq lazımdır. İlk növbədə rəsmi xəbərlər    (ölkə prezi-
dentinin fəaliyyəti) siyasi, iqtisadi, mədəni, idman yenilikləri  və hava haqqında 
məlumatlar  ardıcıllıqla xəbər bülletenində əks olunur.  
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Azərbaycan Milli Radiosunda efirə hazırlanmış xəbər buraxılışlarından birinə 
nəzər salaq. 

*** 
25.09.13-14.00-Aynurə. 
*** 
Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Milli Radiosu xəbərləri təqdim edir, 

studiyada Aynurə  Mədətqızıdır. 
*** 
Sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və 

İnsan  Haqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri, xanım Tana de 
Zuluetanı qebul edib. Görüşdə Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident  seçkiləri 
üzrə görülən hazırlıq işlərinin vəziyyəti və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı məsələlər 
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. 

******* 
Minskdə MDB iştirakçısı olan dövlətlərin yaradıcı və elmi ziyalılarının 

“2013-cü il MDB iştirakçısı olan dövlətlərdə ekoloji mədəniyyət və ətraf mühitin 
mühafizəsi ilidir” devizi altında 8-ci forumu başlayıb. Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin  də  təmsil olunduğu forumda MDB məkanında ekoloji sabitliyin  qorunub 
saxlanılması və beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olub. 
Bununla yanaşı, forum çərçivəsində ekoloji təhsil və tərbiyə, Birlik ölkələrində 
gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi,  MDB ölkələrinin mədəniyyətlərinin dialoqu 
və humanitar əməkdaşlıq, təbii və mədəni irsin qorunub saxlanması məsələlərinə 
həsr edilən iclaslar keçirilib. 

******* 
Rezidentura səviyyəsinə keçirilən müsabiqə nəticəsində 528 plan yerinə 504 na-

mizəd qəbul olunub. Boş qalan yerlərə elan olunan müsabiqəyə sənəd qəbulu isə başa 
çatır. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirilib ki, rezidenturaya qəbul 
olan 504 nəfərdən 496 namizəd qeydiyyatdan keçib və nəticədə müəyyən plan yerləri 
boş qalıb. Boş qalan plan yerlərindən 10-u Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsinə 
aid ixtisaslardır. Bu ixtisaslar üzrə müsabiqədə iştirak etmək hüququ olan namizədin 
yoxluğu səbəbindən həmin ixtisaslar müsabiqəyə təqdim  edilmir. Lakin digər ixtisaslar 
üzrə müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədin əsli və 
surətini təqdim etməklə Komissiyaya  müraciət edə bilərlər. 

******* 
Parisdə “Port de Versay” sərgi mərkəzində keçirilən “Top Resa-2013” bey-

nəlxalq turizm sərgisində ölkəmiz də təmsil olunub. Bu il Azərbaycanı Mədəniyyət 
və Turizim  Nazirliyinin nümayəndə heyəti, həmçinin “Bakı” futbol klubu, ümumən 
60  kvadrat metr sahədə qurulmuş stendlə təmsil edir. Bir sıra turzim şirkətlərimiz 
öz imkanlarını iştirakçılara təqdim edirlər. 151 ölkənin iştirak  etdiyi Beynəlxalq 
turizim sərgisinin açılışını Fransanın Turizim naziri xanım Silvia Pinel edib. Nüma-
yəndə heyətimiz fransalı nazirə Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı, Azərbaycanın 
tarixindən, mədəniyyətindən, incəsənətindən və turizm imkanlarından bəhs edən 
əyani vəsaitləri hədiyyə edib. Bundan başqa, “Bakı” klubunun adından nazirə klu-
bun fəaliyyətindən, Fransa ilə əməkdaşlığından bəhs edən müxtəlif hədiyyələr 
təqdim olunub. 
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******* 
Efirdə xəbərlərdir....Suriyada hökumət qüvvələri ilə müxaliflər arasında ge-

dən döyüşlər Dəməşqətrafı ərazilərdə, həmçinin Hələb, Homs və Hamada daha in-
tensiv xarakter alıb. Dəməşqin cənub hissəsində içərisinə partlayıcı qurğu yer-
ləşdirilmiş avtomobil partladılıb. Ölənlərin və yaralıların sayı barədə dəqiq məlu-
mat  verilmir. 

******* 
Bu arada, BMT Baş Assambleyasının 68-ci sessiyası Nyu-Yorkda öz işinə 

başlayıb. Sessiyanın ilk günündə əsas müzakirə mövzularından biri Suriya problemi 
olub. Türkiyə prezidenti Abdulla Gül çıxışı zamanı deyib ki, “Suriya münaqişəsi 
kimyəvi silah tətbiqi ilə başlamayıb, ona görə də bu barədə razılığın əldə olunması 
ilə də bitməyəcək. Beynəlxalq ictimaiyyət Bəşər Əsəd hökumətinin digər cinayətlə-
rin məsuliyyətindən boyun qaçırmasına imkan verməməlidir”. Fransa prezidenti 
Fransua Oland isə BMT Təhlükəsizlik Şurasını Suriyanın kimyəvi silah arsenalının 
məhvi ilə bağlı   müvafiq   qərar  qəbul   etməyə çağırıb. 

******* 
Sessiyada  çıxış edən ABŞ prezidenti Barak Obama   isə deyib ki, Bəşər Əsə-

din hakimiyyətdə qalması ölkədə zorakılıq hallarının artmasına gətirib çıxaracaq. 
O, BMT Təhlükəsizlik Şurasını kimyəvi silahla bağlı tutarlı qərar qəbul etməyə ça-
ğıraraq bəyan edib ki, əgər Suriya hökuməti öhdəliklərinə riayət etməsə, cəza təd-
birləri ilə üzləşəcək.  Öz növbəsində, BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun  Dəməşq ya-
xınlığında kimyəvi silahdan istifadə edənlərin cəzalandırılmasına çağırıb. Onun 
sözlərinə görə, Suriya münaqişəsi zamanı 100 mindən çox adam ölüb, 7 milyon sa-
kin öz evindən didərgin düşüb. Baş katib Təhlükəsizlik Şurasını təcili olaraq kimyəvi 
silahla bağlı lazımi qərar qəbul etməyə səsləyərək,  problemin yalnız sülh yolu ilə 
həllinin mümkünlüyünü vurğulayıb. 

******* 
Sonda hava məlumatı....Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyiş-

kən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. 23-28 dərəcə isti olacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda axşam  ya-
ğış yağacağı ehtimalı  var. Aran bölgəsində 24-29, dağlıq yerlərdə isə 15-20 dərəcə 
isti olacaq. 

******** 
Azərbaycan Milli Radiosunda xəbərləri dinlədiniz 
******* 

                                                 Məsul redaktor Səyavuş Hüseynli 
                                                                

*** 
Hazırlanmış bülleten ilə studiyaya keçən diktor xəbərləri dinamik templə təq-

dim edir. Xəbərlər arasında, mövzudan mövzuya adlamaq üçün kiçik musiqi par-
çası-keçid musiqisindən istifadə olunur. Əfsuslar ki, bəzi özəl radiolarda səriştəli 
xəbər diktorları yoxdur,  ya da onların xəbəri çatdırmaq barədə düşüncələri bir qə-
dər fərqlidir. Xəbəri hiss və həyəcanla, gərgin emosiya ilə təqdim edən “diktorlar”  
sanki hökm oxuyan hakimə bənzəyir və yeri gəldi-gəlmədi xəbərə müdaxilə edir, öz 
fikirlərini, düşüncələrini səsləndirirlər. Unutmaq olmaz ki, radio sözün səsli por-
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tretidir. İnsanların sakit səslə xəbər eşitmək, musiqiyə qulaq asmaq, maraqlı söhbət-
ləri dinləmək istədiyi yaxın dostu, könül yoldaşı, rəngarəng səslər dünyasıdır. 
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Шалала Кулиева 

Подготовка текстовой информации для радио новостей 
Резюме 

 
Каждый час на радио передаются основные события дня.  Все новости, 

собранные на протяжении дня бывают представлены в ночном выпуске под 
рубрикой  «Основной выпуск новостей».  В данное время принцип «информа-
ция + музыка» на радио используется в более широком формате. Над сбором 
новостей вплотную работают корреспонденты, а за  выпуск новостей в эфир 
ответственен Главный редактор. 

 
Shalala Kuliyeva 

To write news article in radio 
Summary 

 
The daily news is playing hourly  everyday in the radio .At the end of the day 

all news is broadcasting  `The main of the final  news` to listeners  on the night 
hours. Right now the principle of the “news plus a music” method is working with 
high general point  in a radios. Reporters are  participate preparation the news, and 
managing editor is answerer for ether`s  responsibility for the news  in a radio. 
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TƏRANƏ  ABDULLAYEVA  
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun  

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyati şöbəsinin elmi işçisi, 
 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

      
MƏHƏMMƏDAĞA ŞAHTAXTLININ MİLLİ TƏRƏQQİ KONSEPSİYASI 
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Azərbaycan xalqının XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yetişdirdiyi, ilk 

tərbiyəsi və təhsilini “bir çox sahib-mənsəb və ziyalıların vətəni”ndə  alıb, sonra 
Tiflisdə, Peterburqda, Almaniya və Fransada davam etdirmiş, “nəinki Qərbdə, hətta 
bütün dünyada ən çox xarici dil bilən yeganə şərqşünas”, tanınmış ictimai-siyasi və 
ədəbi şəxsiyyətlərdən biri də Məhəmmədağa Şahtaxtlıdır. Çox mürəkkəb və ziddiy-
yətli bir dövrdə xalqa əvəzsiz xidmətlərinə görə hələ sağlığında müasirləri tərəfin-
dən “dövrünün ən böyük heykəli” adlandırılan M.Şahtaxtlının, təkcə vətənində de-
yil, Avropada da ciddi bir alim və jurnalist kimi böyük nüfuz qazanmasının başlıca 
səbəbi onun Şərq və Avropa mədəniyyətlərini sintez halında mənimsəməsi və hər 
iki məkanda bütün fəaliyyəti boyu təbliğ etməsidir. 

Müasir Avropa mədəniyyətini əski Şərq-islam  mədəniyyəti sayan və “mədə-
niyyət” adı altında ilk növbədə  maariflənməni və elmə yiyələnməyi nəzərdə tutan 
M.Şahtaxtlıya  görə “...istər İslam, xaçpərəst, istərsə məcus, sabei olsun, salamat və 
rahata yetmək üçün mütləq qədim müsəlmanların – indiki avropalıların keçdikləri 
körpü ilə keçəcəkdir. Daha bu körpünü buraxıb boğula-boğula sudan keçməyin nə 
ləzzəti var?! 

...On beş – iyirmi il zamanın iqtiza və icabı ilə yazılan “Camü-qəvaid”i əzbər-
ləmək ilə, ərəb saçına oxşayan qarışıq, xırda haşiyələrlə, hökmü-isabəti çoxdan köh-
nəlmiş, qoxumuş, Qazimir ilə, üsturlab ilə xəyal və cəfəngiyyatdan ibarət olan cəfr, 
nücum, rəml və sairlər ilə vaxt keçirmək, iktifa etmənin nə mənası var?!” (3).  

Şübhəsiz, M.Şahtaxtlı “körpü” deyərkən avropalıların Şərqdən əxz edib, uzun 
əsrlər üzərində çalışıb inkişaf etdirdikləri, modernləşdirdikləri mədəniyyət, elm və 
maarif körpüsünü nəzərdə tutur və müsəlmanların da tərəqqisinə səbəb olacaq bu 
“körpü”dən keçməyi, artıq əldə edilmiş çağdaş elmi nailiyyətlərdən və mədəni də-
yərlərdən bəhrələnməyi lazım bilir, bir qədər də dəqiq desək, milli tərəqqinin, yalnız 
bununla mümkün ola biləcəyini diqqətə çatdırırdı. 

Müəllif eyni zamanda bu “körpü”nün “Şərq təməlləri”ni yaddan çıxarmır, qə-
dim və müasir Şərq mədəniyyətinin, türk və tatar qövmlərinin məişətinin, etnoqrafi-
yasının, ədəbiyyatının Rusiya və Avropada təbliğini də zəruru sayır və qeyd etdiyi-
miz kimi, bu yolda əzmlə çalışırdı. Məhz bu xidmətlərinə görə Qərblə Şərq mədə-
niyyətləri arasında “etibarlı körpü” hesab edilən M.Şahtaxtlını akademik İsa Həbib-
bəyli “Qərb üçün dərkolunmuş Şərq, eyni zamanda Şərqdən ötrü millətpərvər və 
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maarifçi Qərb” (1,19) adlandırır və dediklərinə əlavə edir ki, “O, Qərb aləminə və 
mədəniyyətinə yol açmış birinci Şərq Buzqıran gəmisi idi. Görkəmli şərqşünas Mir-
zə Kazımbəyin Azərbaycan baxımından Rusiyada gördüyü işi Avropada Məhəm-
mədağa Şahtaxtlı həyata keçirmişdir. O, bizim Avropadakı Mirzə Kazımbəyimiz-
dir” (1,19). 

“Avropadakı Mirzə Kazımbəyimiz”in – M.Şahtaxtlının avropalaşmaq – Avro-
pa mədəniyyətini mənimsəmək konsepsiyasını daha geniş aspektdən müşahidə et-
dikdə maraqlı məqamlarla qarşılaşırıq: bir tərəfdən bu böyük ziyalı “ərəb mədəniy-
yətindən min dəfə ali və üstün” saydığı  Avropa mədəniyyətini, təhsilini, elmini, 
dövlətçilik strukturunu və idarəçilik üsullarını Şərq xalqlarının, dövlətlərinin də in-
kişafına təkan verəcəyinə qəlbən inanır, onlardan işlənmiş – hazır bir model kimi is-
tifadə etməyin zəruriliyini diqqətə çatdırır, digər tərəfdən uzaqgörən bir siyasətçi və 
cəmiyyətşünas kimi Avropa dəyərlərini qəbul etməyin qaçılmaz olduğunu anlayır, 
onları müsəlman xalqlarının özünümüdafiə vasitəsinə çevirməyin vacibliyini təbliğ 
edirdi. “Xaric əhvalatı” adlı məqaləsində müəllif yazır: “Mədəniyyət sayəsində yev-
ropalılar hamısı istiqlala qabil və layiq olduqlarından bir-birlərinin  məmləkətini al-
maq fikrindən keçmişlər. Dava, cəng və cidal maddəsi yevropalılar arasında yevro-
palı  olmayan millətlərin mülkünü bölməkdir” (5).  

M.Şahtaxtlı xristian dövlətlərinin Avropa mədəniyyətini qəbul etməyən 
müsəlman xalqlarını “müzməhill” – məhv edəcəyini bir çox məqalələrində, o sıra-
dan “Türkiyəni necə xilas etməli” əsərində  də xatırladır. Müəllif yazır: “Həqiqətən, 
milli istiqlaliyyətin yükü bizim dövrdə elə ağırlaşıb ki, onu Avropa mədəniyyətinin 
köməyi olmadan daşımaq mümkün deyil.  

Əgər, hələ mədəniyyətdən kənarda yaşayan müstəqil xalqlar varsa da, onların 
bu istiqlaliyyəti müvəqqətidir, tam olmasa da, bu xalqların hakimiyyətinin böyük 
bir hissəsini “imtiyazlar” adı altında avropalılar müsadirə etmişlər.  

Hakimiyyətin yerdə qalanına gəldikdə isə bu, xalqın gücü ilə deyil, avropalı-
ların dünyanı tam bölüşdürmək üçün hələlik razılığa gəlməmələri nəticəsində du-
rur” (7,43).  

Beləliklə də Avropa mədəniyyətini mənimsəməyən müsəlmanların, türk-tatar 
qövmünün, o sıradan Azərbaycan türklərinin də tərəqqisinə kömək edəcəyinə bir 
ziyalı kimi əmin olan, eləcə də bu yolla getməməyin böyük faciələr, fəlakətlər gəti-
rəcəyini uzaqgörən bir siyasətçi kimi əvvəlcədən duyan M.Şahtaxtlı, demək olar ki, 
bütün fəaliyyətini Avropa mədəniyyətinin təbliğinə yönəltmişdir. Amma onun məq-
sədi sadəcə bu mədəniyyəti təbliğ etmək yox, bu üsulla öz millətinin  inkişafına, tə-
rəqqisinə çalışmaq olmuşdur. 

M.Şahtaxtlı milli tərəqqi haqqındakı anlayış və qənaətlərini əsaslandırıb, 
sistemləşdirib elmi konsepsiya səviyyəsinə qaldırmışdır. O, “millət” sözünün 
qapsadığı məna və məzmundan tutmuş “milli tərəqqi” ifadəsinin konseptosferasına,  
onu şərtləndirən amillərə, həyata keçirilməsini təmin edən vasitələrə qədər hər biri-
nin elmi izahını vermişdir. 

M.Şahtaxtlının milli tərəqqi konsepsiyasının təməl prinsiplərini milli tərəqqiy-
yə nail olunmasında mətbuatın, ana dilinin, mədəniyyət və ədəbiyyatın, elm və ma-
arifin, qadın azadlığı və demokratik dövlət quruluşunun əhəmiyyəti və bunlar uğ-
runda mübarizə təşkil edir.  
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M.Şahtaxtlının milli tərəqqi konsepsiyasında milli kimliyin atributlarının 
müəyyənləşdirilməsi ön cərgədə durur və demək olar ki, bütün yaradıcılığı boyu ya 
birbaşa, ya da bu və ya digər məsələlərin izahında onlara öz münasibətini bildirir. 
Hələ 1882-ci ildə “Qafqaz” qəzetində dərc etdirdiyi “Müsəlmanlarda məktəb həya-
tı” məqaləsində milli mənsubiyyətin dinə deyil, dilə və adət-ənənələrə görə müəy-
yənləşdirilməli olduğunu vurğulayan müəllif rusların Qafqaz azərbaycanlılarını 
“müsəlman milləti”, eləcə də “tatar” adlandırmaları ilə razılaşmır. O, millətimizin 
“türk” adlandırılması üzərində də  dayanır və özümüzün dilimizi “türk dili” adlan-
dırdığımızı, eləcə də farsların və ermənilərin də bizi “türk” adlandırdığını diqqətə 
çatdırır. Amma, avropalıların və rusların “türk” adı altında bizdən əvvəl Osmanlı 
türklərini “tanıdığını” xatırladıb (mövcud ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə alıb) bu 
adı da uğurlu hesab etmir. Münasib ifadə tapa bilmədiyindən müəllif, “hələ ki, 
Azərbaycan türklərinin İranda yaşadığı ərazini – Azərbaycan, Qafqazda yaşayan 
azərbaycanlıları isə “Qafqaz müsəlmanları” (6) adlandırmağı təklif edir... 

M.Şahtaxtlı bu mövzuya, təxminən on il sonra bir də qayıdır və problemi çap 
etdirdiyi (“Kaspi” q., 1891) məqalənin başlığına çıxarır: “Zaqafqaziya müsəlman-
larını necə adlandırmalı ?!”. O, on il əvvəl söylədiyi mülahizələri bir qədər də də-
qiqləşdirir və qətiləşdirir: “Böyük bir hissəsi İrandan Rusiyanın payına düşmüş 
Azərbaycan mahalı – indiki Zaqafqaziyadır, əhalisi də türklərdir. Onları həm Şərq 
yazıçıları, eləcə də Avropa  coğrafiyaçıları və etnoqrafları başqa adla yox, ancaq 
“Azərbaycan türkləri” adlandırırlar.  

Gündəlik həyatımızda xalqın adını və dilinin adını iki sözlə ifadə etmək rahat 
deyil: məsələn, azərbaycanlı türk və yaxud azərbaycanlı türk dili. 

Ona görə də Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlı, Zaqafqaziya türk dilini 
isə “tatar dili” əvəzinə, “Azərbaycan dili” adlandırmaq məqsədəuyğun olardı” (8). 

Məsələyə tarixi-siyasi aspektdən yanaşsaq, M.Şahtaxtlının XIX əsrin 80-90-cı 
illərində belə bir ciddi, aktual, eyni zamanda təhlükəli mövzunu qabardıb gündəmə 
gətirməsi böyük cəsarət tələb edirdi. Əvvəla, ona görə ki, çar Rusiyası işğal etdiyi 
Zaqafqaziyanın böyük bir hissəsinin Azərbaycan, burada yaşayan müsəlmanların 
isə türk olduğunu yaxşı bilirdi və üstəlik qədim Azərbaycan torpağının böyük bir 
hissəsində – İrəvan xanlığının ərazisində ermənilərə dövlət yaradan da onlar idi. 
Onların Qafqaz türklərini “müsəlman”, yaxud “tatar” adlandırmaları, məlumdur ki, 
məqsədli idi və Qafqaz türklərinin digər türk xalqları ilə eyni soydan olduğunu 
unutdurmağa xidmət edirdi. Şübhəsiz ki, bunlar Şərqin və türkün tarixini dərindən 
bilən, eləcə də Rusiyanın Qafqaz siyasətinə yaxından bələd olan M.Şahtaxtlıya mə-
lum idi. Amma  bu böyük ziyalının vətən sevgisi,  azərbaycançılıq eşqi, milli təəs-
sübkeşliyi onun təhlükələrlə üzləşə biləcəyi xofu arxa plana keçirmişdi.  

İkincisi, bu problem XX əsrin əvvəllərində – 1905-ci il inqilabının ərəfəsində, 
yaxud sonra qaldırılsaydı, bunu başa düşmək olardı. Çünki həmin illərdə yaranan 
sosial-siyasi gərginliyin, inqilabi əhvali-ruhiyyənin artdığını görən  rus hakim dairə-
ləri məcburən əyalətlərdə də müəyyən güzəştlərə, yumşalmalara gedirdi.            

Üçüncüsü isə M.Şahtaxtlıya qədər milli kimlik və azərbaycançılıq mövzusunu 
kimsə gündəmə gətirməmişdi. Yeni nəsrdə azərbaycançılığın banisi hesab edilən 
C.Məmmədquluzadə də bu mövzudakı əsərlərini hələ qələmə almamışdı. Bu məna-
da M.Şahtaxtlını "ilk azərbaycanşünaslardan biri", onun "Zaqafqaziya müsəlmanla-
rını necə adlandırmalı?!" məqaləsini "azərbaycanşünaslığa böyük töhfə" hesab edən 
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İ.Həbibbəyli qənaətlərində tamamilə haqlıdır. O, yazır: "Bu qiymətli məqalədə Şah-
taxtlı birinci dəfə olaraq Azərbaycan ölkəsinin, xalqının və dilimizin adının müəy-
yən olunması baxımından mühüm elmi-siyasi əhəmiyyətə malik olan mülahizələr 
irəli sürmüş, bu ciddi məsələyə aydınlıq və konkretlik gətirmişdir. Məhəmmədağa 
Şahtaxtlının "Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı?!" məqaləsi azərbay-
canşünaslığın ilk elmi bünövrəsi, azərbaycançılığın ilkin minimum proqramıdır"    
(1, 22). 

M.Şahtaxtlı bu "minimum proqram"ı sonrakı əsərlərində daha da genişləndir-
miş və konseptuallaşdırmış, milli kimliyin müəyyənləşdirilməsi məsələsi onun bir 
çox məqalələrinin mövzusu və təhlil obyekti olmuşdur. M.Şahtaxtlı yazır: "Biz 
müsəlmanlar İslam dinində olan müvəhhidin ümumi heyətinə millət deyiriz. Yevro-
palılarda isə "natsiya" və ya fransızların yumşaq tələffüz ilə"nasion" kəlməsi var ki, 
həmzəban olan qövmə, cinsə deyilir ki, bu qövmün dini və ya məzhəbi bir   və ya 
mütəəddid olsun" (4).  

M.Şahtaxtlı irəli sürdüyü fikrin təsdiqi üçün müxtəlif din və məzhəblərə inan-
cı olan yaponların avropalılar tərəfindən “bir nasion” kimi tanınmasını nümunə gəti-
rir. Daha  sonra isə milli kimliklə bağlı əvvəlki məqalələrində irəli sürdüyü fikirləri 
bir qədər də inkişaf etdirib, milli mövcudluğun şərtlərini açıqlayır. Müəllifə görə 
"Bir nasionun (Şahtaxtlıya görə Osmanlı türkcəsinə "millət", "qövm", "cins" kimi  
tərcümə edilən sözlərin heç biri "nasion" kəlməsinin həqiqi mənasını tam ifadə et-
mir - T.A.) dünyada yaşaya bilməsi mütləq ona mütəvəqqifdir ki, o nasionu təşkil 
edən əfradın hamısında  o fikir ola ki, "Mən fərdəm,  mən təkəm, təklikdə yaşaya-
mam. Çün Allah insanı Ərəsta Talis həkim dediyi kimi, yığıncaqla yaşayan bir zihə-
yat xəlq etmişdir. Ona görə mənə vacibdir əyalımı yaşatmağa çalışdığımdan maəda 
bir də nasionumun varlığına, rifah halına, gələcəyini təminə dəxli və rəbti olan işlər 
ilə çalışam" (4).  

M.Şahtaxtlı fərdin milli maraqları şəxsi maraqlarından üstün tutmasını lazım 
bilir. Hətta, fərdin mənfəətləri milli mənfəətlərə zidd olduqda belə milli maraqlara 
güzəştə getməyi, ona tabe olmağı zəruri sayır. Müəllif yazır: "Mən cüzəm, nasion 
külldür. Cüz yox olasıdır, küll qalacaqdır. Mən mərd olmalıyam. Öz mənfəətimi na-
sionumun mənfəətinə fəda etməliyəm. Həm də edərsəm, böyük-böyük fədakarlıq et-
miş oluram. Çün mən özüm, əbavü əcdadım və övlad-əyalım hamımız nasionun 
ayrılmaz parçası deyilmiyiz? Nasiona etdiyim fədakarlığı özümə etmirəmmi?" (4). 

M.Şahtaxtlıya görə, bu hiss, bu əqidə ilə yaşarsa, nasionun hər bir fərdi - digər 
fərddə özü kimi ümumin varlığına, vücuduna  lazım bir şey görüb, onu özü kimi sevər, 
Həzrəti Əlinin "Öz yaxın adamını özün kimi sev!",  yaxud, Şeyx Sədinin "Bütün insan-
lar bir-birinin ayrılmaz hissələridir" - müdrik kəlamlarına əməl etmiş olarlar. 

M.Şahtaxtlının milli tərəqqi konsepsiyasında ana dilinin inkişaf etdirilməsi və 
işləklik dairəsinin genişləndirilməsi də əsas yerlərdən birini tutur. O, ana dilini milli 
kimliyin atributu kimi qəbul edir və öz dilini qoruyan, onu sevən millətlərin "baqi"-
əbədi olacaqlarına əminliyini bildirir. Müəllif müqayisələr apararaq bolqarları, yu-
nanları "kəndi cinslərini dünyada yaşatmağa müstəid nasionlar" sirasına aid edir. 
Səbəbini isə millətin hər bir fərdinin dilini sevməsi ilə əlaqələndirir: "Dillərinə ülə-
ma, üdəba pərvəriş verirlər. Dillərinin aləmdə bəqası, inkişafı və rəvacı xüsusunda 
mal olsun, can olsun, heç şey əsirgəməzlər. Amma bizlər necə?" (4). 
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M.Şahtaxtlı “bizlər” deyərkən, təkcə azərbaycanlıları yox, "Rusiyada sakin 
olub, türk və tatar dillərində danışan qövmləri və elləri" nəzərdə tutur. Bildirir ki, bu 
qövmlərin heç birində "dil dərdi, dil qeydi, əl-ələ verib milləti yaşatmaq, türk dilini 
yaxşılaşdırmaq" – inkişaf etdirmək cəhdi yoxdur. M.Şahtaxtlıya görə, "ümumi ilə 
xüsusinin, cüz ilə küllün, nasionla ona mərbud olan fərdin arasındakı rəbt və şirazə 
bizim içimizdə kəsilib pozulmuşdur. Biz tək-tək yaşayan insannüma məxluqlarız. 
Diri bir nasionun qövm və cinspərvər əfradı deyiliz. Tək-tək, fərdənfərd biz diriyik-
sə də, heyəti-ümumiyyətcə, nasionca biz ölüyüz. Dil isə dirilərə lazımdır, ölülərin 
nəyinə yarar?!" (4). 

M.Şahtaxtlı türklərin yaşadıqları ərazilərdə doğma ana dillərini ümumi işlər-
də, ədəbiyyatda, elmdə, siyasətdə işlətmələrinin zəruri olduğunu, amma işlətmədik-
lərini diqqətə çatdırır və bildirir: "Əgər, işlənməzsə, insanların hacətlərinin ifasına 
xidmət etməyən bir dil dünyada baqi olub, onu danışan nasionun elm və maarifinə 
xidmət edə bilərmi? Əgər edəməzsə, bir qövm, bir nasion elmsiz, maarifsiz, ədəbi 
dilsiz nasıl yaşar?" (4). 

M.Şahtaxtlı "Azərbaycanda darülfünun" adlı məqaləsində də ana dili məsələ-
sinə toxunur və maraqlı fikirlər ortaya qoyur. Doğrudur, mövcud elmi potensialı 
(yerli alimlərin olmamasını) və siyasi vəziyyəti (oktyabr inqilabından sonra Rusiya 
professorlarının işsiz qalmasını) nəzərə alan M.Şahtaxtlı Azərbaycanda universitetin 
rus professorlarının bazası əsasında yaradılmasını və tədrisin də rus dilində aparıl-
masını təklif edir. Təhsilin rus dilində aparılmasının zəruriliyini azərbaycanlı gənc-
lərin xarici dillərdən yalnız rus dilini bilməsi və bu dildə ali təhsil ala biləcəkləri ilə 
də əsaslandırır. Amma bu, M.Şahtaxtlının universitetin ilkin fəaliyyəti üçün verdiyi 
təklif idi. O, universitetdə sonralar da təhsilin rus dilində aparılması ilə razılaşmır və 
yazır: "Fəqət, daima olmaq üzrə ali təhsilin əcnəbi lisanda kəsb olunacağı işimizə əl 
verməz. Fünunda olsun, idarədə, siyasətdə olsun, nərədə olursa-olsun, kəndi işlərini 
öz dilində əmələ gətirməyən bir millət səqət, xırda bir millət olub, həqiqi istiqlaldan 
saqit və həqiqi istiqlala naqabil bir millətdir. Qonşu, mən bu sözümü deyəmmirəm, 
bir az vəqt üçün dilini mana ver danışım, - deyən adam nə qədər zəlil və həqarətə 
şayan isə, mən öz qərarmədarımı öz dilimdə yazammıram, qonşu, dilini mənə ver, 
sözümü tez vətəndaşlarıma anladım, –  deyən bir nazir və ya ziyalı ondan ziyadə şa-
yani-təhqirdir... Ona görə əvvəlimci günündən belə təzə və rus dilində açacağımız 
darülfünunumuzu milliləşdirməli və türkləşdirməliyiz. (Təkcə) Darülfünunumuzu 
deyil, idarələrimizin hamsını türkləşdirməliyiz" (2). 

M.Şahtaxtlının azərbaycançılıq, milli kimlik və ana dilinin milli tərəqqinin 
qazanılmasında əhəmiyyəti haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər qısaca haqqında 
danışdıqlarımızla yekunlaşmır. Bundan əlavə bu böyük şəxsiyyətin və dəyərli ali-
min, dilçinin, etnoqrafın, publisistin, siyasətşünas və cəmiyyətşünasın milli tərəqqi 
konsepsiyasının digər təməllərini təşkil edən ana dilli mətbuat, elm və təhsil, mə-
dəniyyət və ədəbiyyat, qadın azadlığı, demokratik dövlət quruluşu və b. məsələlərə 
həcm məhdudluğu səbəbindən toxuna bilmədik. Bu problemlər barədə sonrakı araş-
dırmalarımızda danışacağız. Amma, qısaca toxunduğumuz və müəllifin öz əsərlə-
rindən təqdim etdiyimiz nümunələr də, güman edirik ki, M.Şahtaxtlının milli tərəq-
qi konsepsiyasının bu gün də aktuallığını qoruyub saxlaması barədə kifayət qədər 
təsəvvür yaradır. 
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Т. Абдуллаева 
Концепция национального прогресса  Магамедага Шахтахтлы 

Резюме 
 
В статье анализируются основные принципы и приоритетные направле-

ния, составляющие основу концепции национального прогресса. Автор иссле-
дует такие проблемы, как национальная самоидентификация азербайджанцев, 
родной язык, национальная пресса, культура, литература, вопросы женской 
независимости, построение государства и т.д.,  одновременно подчеркивая их 
значение для развития общественной мысли в Азербайджане. 

 
T.Abdullayeva 

Conception of national progress of  Mahammadagha Shahtatli 
Summary 

 
The article deals with the main principals and priority directions being the ba-

sis for the conception of national progress. The author researches such problems as 
the national self-identification of Azerbaijanis, the native langue, national press, 
culture, literature, matters of women independence, building of a state and so on, at 
the same time underlining their significance for the development of the social 
thought in Azerbaijan. 
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 Məhəmməd Füzulinin (1494-1556) ana dilində yazdığı “Divan”ın avtoqraf 

nüsxəsi əldə olmadığından bizə gəlib çatan əlyazma nüsxələrində müxtəlif təhrif və 
naqisliklər özünü göstərir. “Divan”ı nəşrə hazırlayan hər bir tərtibçi Füzuli sözünü 
əslinə uyğun bir şəkildə verməyə çalışsa da, bu sahədə hələ də müəyyən problemlər 
öz həllini gözləməkdədir. Füzuli “Divan”ının mükəmməl nəşri sahəsində akademik 
Həmid Araslının xüsusi xidməti vardır. Onun 1958-ci ildə yeddi əlyazma və çap 
nüsxəsi əsasında çapa hazırladığı Füzuli “Divan”ı ən sanballı akademik nəşr hesab 
olunur. Müəllif kitabın sonunda nüsxə fərqlərini də göstərmişdir ki, bu da Füzuli 
əsərlərinin mətnşünaslıq baxımından tədqiqi üçün daha da geniş imkanlar yaratmış-
dır. Həmin nüsxə fərqləri altıcildlik Füzuli əsərlərinin 1996-cı il nəşrində də sax-
lanılmışdır. Lakin çox təəssüflər olsun ki, H.Araslının böyük zəhmət hesabına ha-
zırlamış olduğu birinci cildin sonunda verilən həmin hissə (“Nüsxə fərqləri”) latın 
qrafikası ilə çap olunmuş altıcildlik Füzuli əsərlərinin 2005-ci il nəşrində ixtisar 
edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-
cü il tarixli sərəncamı ilə latın qrafikasında çap olunan altıcildlik Füzuli əsərlərinin 
təkrar nəşrində belə bir haqqı naşirlərə kim vermişdir? Axı bu, Füzuli əsərlərinin  
latın qrafikasında təkrar nəşridir (həm də H.Araslının tərtibi ilə). Təkrar nəşr zamanı 
mətnə belə bir müdaxilə özünü nə dərəcədə doğruldur? Bu, Füzuli irsinin nəşri sa-
həsində irəliyə deyil, geriyə atılmış bir addım olub, füzulişünaslığın bu yöndə əldə 
edilmiş nailiyyətlərini gələcək nəsillərdən gizlətmək kimi dəyərləndirilə bilər. Mə-
lumdur ki, klassik mətnlərin tərtibi zamanı müəllif sözünü, müəllif üslubunu saxla-
maq işində əlyazma nüsxələrini tutuşdurmaq, nüsxə fərqləri əsasında onu bərpa et-
mək mühüm işlərdən sayılır. Füzuli irsinin H.Araslının tərtibi ilə çap olunan 1958 
və 1996-cı il nəşrləri bu sahədə qazanılan ən böyük təcrübə sayılır. Eləcə də bu mü-
qayisə bəzi misra, beyt və nümunələrin dəqiqləşdirilməsində də olduqca əhəmiyyət-
lidir. Ədəbiyyatşünaslıq elmimiz inkişaf etdikcə bir sıra yeni tapıntılar klassik mətn-
lərin bərpası işinə də müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan digər köməkçi vasitələrlə – 
mətnlərlə də klassik nümunələr üzərində dəqiqləşdirmələr aparmaq mümkündür. Bu 
aspektdən yanaşdıqda Füzuli əsərlərinin birinci cildinin sonunda – “Əlavələr” hissə-
sində verilən “Guşeyi-əbrulərində çeşmi-cadularmıdır?” misrası ilə başlayan qəzəlin 
Füzuliyə məxsusluğunu əsaslandırmaq işində onun dil, üslub, poetik xüsusiyyətləri 
ilə yanaşı, ona yazılmış təxmis də az əhəmiyyət kəsb etmir.         

Akademik Həmid Araslının 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi beşcildlik Füzuli əsər-
lərinin birinci cildinin sonunda – “Əlavələr” hissəsində 3 qəzəl və 2 rübai verilmiş-
dir. Alim hər səhifənin sonundakı çıxarışda bu qəzəllərdən birincisinin Füzuli əsər-
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lərinin Daşkənd və Sankt-Peterburq əlyazma nüsxəsindən, ikinci və üçüncüsünün 
1924-cü ildə İstanbulda çap olunmuş “Külliyyati-Divani-Füzuli” nəşrindən, rübailə-
rin isə 1857-ci ildə Təbrizdə çapdan çıxmış Füzuli “Divan”ından götürüldüyünü 
qeyd edir (4, 400-403).  

Füzulişünas alim Mirzağa Quluzadə “Füzulinin lirikası” adlı monoqrafiyasın-
da beşcildlik Füzuli əsərlərinin 1958-ci il nəşrinin birinci cildinin “Əlavələr” hissəsi  
haqqında bəhs edərkən göstərir ki, qeyd etdiyimiz həmin qəzəl və rübailərin heç biri 
Füzuliyə aid deyil, epiqonçu şairlərə məxsusdur (11, 157). Daha sonra M.Quluzadə 
həmin qəzəllər haqqında fikrini davam etdirərək yazır: “Cildin sonunda verilmiş üç 
qəzələ gəldikdə isə, bunlardan iki axırıncının yalnız İstanbul (1924) nəşrində oldu-
ğunu H.Araslı özü də qeyd edir. Birinci qəzəl isə tərtibçinin dediyi kimi, yalnız 
Daşkənd və Leninqrad (Sankt-Peterburq – A.M.) (A, B) əlyazmalarında vardır. Bu 
qeydlər qəzəllərin Füzuliyə aid olduğuna şübhə etmək üçün kifayət qədər əsas verir. 
Eyni zamanda qəzəllərin məzmunu, bədii qüvvə, üslub və ifadə xüsusiyyətləri də 
onun Füzuliyə aid olmadığını göstərir” (11, 158). 

Füzuli əsərlərinin sonrakı akademik nəşrlərində (Bakı 1996, 2005) birinci cil-
din “Əlavələr” hissəsi ilə bağlı M.Quluzadənin qeydlərindən biri nəzərə alınmışdır, 
yəni özbək şairi Əlişir Nəvainin (1441-1501) “Qürbətdə qərib şadman olmaz imiş” 
misrası ilə başlayan rübaisi səhvən Füzulinin əsəri kimi təqdim olunduğundan o, 
sonrakı iki nəşrə daxil edilməmişdir. Bundan başqa, altıcildlik Füzuli əsərlərinin 
1996-cı il nəşrinin “Əlavələr” hissəsinə 4 qitə də əlavə olunmuşdur. Həmin qitələrlə 
bağlı nəşrin məsul redaktoru professor Həmid Məmmədzadə səhifənin sonunda belə 
bir qeyd verir: “Bu qitələr “B” (Bakı – A.M.) nüsxəsində haşiyədə yazılmışdır...” 
(5, 385). Füzuli əsərlərinin latın qrafikası ilə 2005-ci il nəşrinin birinci cildində hə-
min qeyd ixtisar olunmuş, 4 qitə eynilə nəşrə daxil edilmişdir (6, 381-382). 

Bu məqalədə Füzuli əsərlərinin birinci cildinin “Əlavələr” hissəsində olan 
qəzəllərdən yalnız  

Guşeyi-əbrulərində çeşmi-cadularmıdır?  
Yoxsa girmiş yayə tirəndaz hindularmıdır? –  
 

beyti ilə başlayan üçüncü qəzəldən bəhs ediləcəkdir.  
 M.Quluzadə bu qəzəl haqqında xüsusi bəhs edərək yazır: “Üçüncü qəzəldə 

“cadularmıdır”, “hindularmıdır”, “sularmıdır” və sair sözlərdə, gördüyümüz kimi, 
sual şəkilçisi olan “-mı” xəbər şəkilçisi olan “-dır”, “-dir”dən əvvəl gəlmişdir ki, bu 
xüsusiyyət, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinə, eləcə də Füzuli üslubuna yabançıdır” 
(11, 159).  

Biz hər şeydən əvvəl göstərmək istərdik ki, əgər məsələ təkcə “-mı4” sual əda-
tının xəbərlik (şəxs) şəkilçisi olan “-dır4”dan əvvəl işlənməsi ilə bağlıdırsa, bu nəin-
ki “Azərbaycan dilinə, eləcə də Füzuli üslubuna yabançı” (M.Quluzadə) deyil, əks-
inə Azərbaycan dili, Füzuli üslubu üçün xarakterik olan bir xüsusiyyətdir. Demək 
olar ki, Füzulidən əvvəl yaşamış, yaxud onun müasiri olmuş bütün şairlərimizin ya-
radıcılığında bu xüsusiyyət özünü göstərir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün aşağıdakı 
örnəklərə diqqət yetirək.  

Nəsimidən:    Ey nəsimi-sübhdəm, billah, şu yarım xoşmudur? 
                                   Şol həbibim, dilbərim, aləmdə varım xoşmudur? (13, 234) 

Gülşənidən:    Eşqə könül verməyən can ilə aşiqmidir? 
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         Kizblə hər müddəi dəvisi sadiqmidir? (2, 242) 
 Həqiqidən:    Kövsərin eyni ləbin cami-şərabindənmidir? 

     Surəyi-rəhman rüxün hərfi-kitabindənmidir? (3, 35) 
 Xətayidən:    Ol gedən yarımmıdır, ya ixtiyarımdır gedir? 

              Bilməzəm canımmıdır, ya sevgi yarımdır gedir? (9, 104) 
 

 Eləcə də Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasındakı  
 
   Bədxahlərinmidir bu tədbir? 
   Qəmmazlərinmidir bu təzvir? (7, 129) – beyti və yaxud yenə 

“Leyli və Məcnun”da Məcnunun dilindən verilən “Sizdə adət bumudur? Böylə olur-
mu yarlıq?” (7, 148) – ifadəsi bu fikri bir daha təsdiq etmirmi? Yeri gəlmişkən, onu 
da qeyd edək ki, bu xüsusiyyət xalq dilində də mövcuddur. “İraq-Kərkük bayatıları” 
kitabında oxuyuruq: 

    Bu yol Ərbil yoludu, 
    Arxı dolu sumudu? 
    Sən sevdin, sən usandın, 
    Səndə adət bumudu? (10, 125) 
 

 Bu bayatıdakı “Səndə adət bumudu” ifadəsi Füzulinin yuxarıda “Leyli və 
Məcnun”dan misal gətirdiyimiz “Sizdə adət bumudur” ifadəsi ilə səsləşmirmi? 

 Deməli, “-mı4” sual ədatının “-dır4” xəbərlik (şəxs) şəkilçisindən əvvəl işlən-
məsi Azərbaycan dili və Füzuli üslubu üçün xarakterik bir xüsusiyyət kimi özünü 
göstərir. Bir cəhəti də qeyd edək ki, bu xüsusiyyət daha çox şeir dili üçün səciyyəvi-
dir. Belə ki, bu zaman şeirin həm səslənmə keyfiyyəti, ahəngi, həm də təsir gücü da-
ha da artmış olur. 

 Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nədənsə bu qəzəlin XV əsrin sonu – XVI əs-
rin əvvəllərində yaşamış, Şah İsmayıl Xətayi sarayına yaxın olan və ona hörmət əla-
məti kimi şeirlərində “Şahi” təxəllüsünü işlətmiş şairimizin  

 

Sünbülün yanında hər su çeşmi-cadularmıdır? 
Ya kəmənd ilə tutulmuş vəhşi ahularmıdır? – 
 

mətləli qəzəlinə nəzirə yazıldığı unudulur. Halbuki H.Araslı xatırladığımız çıxa-
rışda qeyd edir ki, Füzulinin bu qəzəli Şahiyə nəzirədir (4, 402).  Tərtibçinin 
çıxarışda verdiyi bu qeyd 1996 və 2005-ci il nəşrlərində də saxlanılmışdır (5, 
383; 6, 381). Xatırladaq ki, Füzuli Şahinin  

 

Ğönçeyi-gül bülbülün qəsdinə peykan eyləmiş, 
Ğönçə açılğan gülü yüzünə qalxan eyləmiş (1, 494; 2, 334; 14, 182) – 

 
beyti ilə başlayan “Eyləmiş” rədifli başqa bir qəzəlinə də nəzirə yazmışdır. (20 
cildlik “Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası”nın üçüncü cildində səhvən 
Şahinin bu qəzəlinin Füzuliyə cavab yazıldığı qeyd olunur (1, 493)). 

Məlumdur ki, Füzuli yaradıcılığına onun yetişdiyi ədəbi mühitin böyük 
təsiri olmuş, o, bir çox şairlərin təsiri ilə əsərlər yazmışdır. Onun gənc yaşlarında 
bir sıra sənətkarlara, o cümlədən Həbibi, Lütfi, Şahi və digər müəlliflərə yazmış 
olduğu təxmis və nəzirələri vardır. Şahinin sözügedən qəzəli belədir: 
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Sünbülün yanında hər su çeşmi-cadularmıdır? 
Ya kəmənd ilə tutulmuş vəhşi ahularmıdır? 
Yaylarmıdır qurulmuş asılu hər guşədən,  
Ya ğəzəblə çatdığın peyvəstə əbrularmıdır? 
Qaşın altında iki çeşmindi yaslanmış yatar, 
Ya bir eyvan içrə yatmış iki sayrularmıdır? 
Şətmidir, qülzümmidir, ya abi-Ceyhun, ya Fərat, 
Həsrətindən hər dü çeşmimdən axan cularmıdır? 
Görgəcin bağlandı çeşmim iki xoşbu sünbülə, 
Türreyi-ənbərəfşanın açdı, der: bularmıdır? 
Baş çıqarqan hər tərəf güllərmidir fəsli-bəhar, 
Ya fəna dünyadə xak olmuş pərirularmıdır? 
Bilmən, ey Şahi, sənin yarındır ancaq tündxu, 
Yoxsa xublar barcası ha böylə bədxularmıdır? (1, 493; 2, 334;14, 183) 

 
Bir cəhəti də qeyd edək ki, Füzulinin sözügedən qəzəli ilk dəfə İstanbul 

(1924) nəşrində çap edilsə də, onun Azərbaycanda ilk nəşri 1958-ci ildə akademik 
H. Araslının adı ilə bağlıdır. Füzuli əsərlərinin Azərbaycanda sonrakı nəşrlərinin 
heç birinə bu qəzəl daxil edilməmişdir. Doğrudur, “Seçilmiş əsərlər” silsiləsindən 
buraxılan bu nəşrlərə dediyimiz qəzəl daxil edilməyə də bilərdi. Lakin məsələ 
ondadır ki, altıcildlik Füzuli əsərlərinin sonrakı akademik nəşrlərinin (Bakı 1996, 
2005) heç birində də şairin bu qəzəli əsas əsərlər sırasına daxil edilmir. Halbuki bu, 
Füzuliyə məxsusluğu şübhə doğurmayan bir qəzəl kimi birinci cilddə əsas əsərlər 
sırasında verilməlidir. Bu qəzəlin Füzuliyə aidliyini şərtləndirən aşağıdakı cəhətlərə 
də diqqəti cəlb edək. Əvvəla, o da maraqlı və danılmaz bir faktdır ki, Füzulinin di-
gər qəzəlləri kimi, bu qəzəli də geniş ərazilərdə yayılmışdır. Məsələ ondadır ki, özü 
nəzirə kimi yazılan həmin qəzələ klassik özbək şairi Əmir Seyyid Mühəmməd 
Ömərxan Əmirinin (1787-1822) təxmisi vardır. Əgər bu qəzəl Füzulinin əsəri olma-
sa idi, o, digər ərazilərdə, o cümlədən Özbəkistanda da tanınmazdı. Bu fakt onu 
göstərir ki, Füzulinin sözügedən qəzəli heç də az tanınmış olmayıb. Ömərxan Əmiri 
Lütfi, Zəlili, Nəvai kimi, Füzulinin qəzəllərini də təxmis etmişdir. Onun Füzulinin 
iki qəzəlinə təxmisi vardır. Onlardan biri  

 
Şəfayi-vəsl qədrin hicr ilə bimar olandan sor, 
Zülali-zövq şövqün təşneyi-didar olandan sor (6, 135) –  
 

beyti ilə başlayan qəzələ, digəri isə haqqında danışılan qəzələ yazılmışdır (8, 70-
71). Əmiri Füzulinin sözügedən qəzəlini belə təxmis etmişdir: 
 

Gülşəni-rüxsarında ol çeşmi-ahulərmidir? 
Cövrü küpü mehri az, bibak bədxulərmidir? 
Xuni-nagəh qılğıcı ikki cəfaculərmidir? 
Guşeyi-əbrulərində çeşmi-cadulərmidir?  
Yoxsa girmiş yayə tirəndaz hindulərmidir? 
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*** 
Dişlərinə nə münasib gövhəri-dürci-sədəf, 
Guşvari danəsidir əxtəri-bürci-şərəf, 
Xublıq babında sən dursan təkəllüf bər tərəf. 
İqdi-şəbnəmdir güli-tər üzrə, yaxud hər tərəf, 
Qətreyi-tərdən güli-rüxsar üzə sularmıdır? 
 

*** 
Bağ ara nərgiz nigahidir, işarət intizar, 
Yüz yaşarmış hər kəfi-xak üzrə bir simin üzar, 
Bilgisi hər kimsəyə olsa nigahi-etibar, 
Açılan güllərmidir, yer üzrə hər fəsli-bahar, 
Ya fəna dəştində xak olan pərirulərmidir? 
 

*** 
Qamətin şövqində şimşadü sənubərdür qulam, 
Gülbüni-növrəstəsən bağ içrə, ey aliməqam, 
Nola eylərmən təmənnayi-rüxündən sübhü şam, 
Əşki-çeşmimdir səri-zülfün xəyalilə müdam, 
Ya düzülmüş rişteyi-mişk üzrə lölö’lərmidir? 
 

*** 
Dərgəhində kim ki, baş altinə daş qoymuş, yatır, 
Demə daş kim, başin üstinə günəş qoymuş, yatır, 
Üzdə zülfün bir-birinə baş tutaş qoymuş, yatır, 
İki əjdərdir ki, bir gənc üzrə baş qoymuş yatır, 
Ya müsəlsəl arizin dövrində geysulərmidir? 
 

*** 
Barca xublar ol pəri hüsnünin olmuş qaili, 
Dəmbədəm xurşidü mah kuyində olmuş saili. 
Dudi-ahim kim, Əmiri-hüsn bolmuş haili, 
Sənmisən ancaq, Füzuli, böylə xublər maili, 
Yoxsa eşq əhli qamu səntək bəlaculərmidir? (8, 70-71) 

 
 Təqdim olunan təxmislə tanışlıq Füzulinin qəzəlinin mətni ilə bağlı bir sıra 

nüsxə fərqləri də üzə çıxarır ki, bu, özünü ikinci və dördüncü beytlərdə aydın 
şəkildə göstərir. Eləcə də Əmirinin bu təxmisi altı bənddən ibarətdir. Bu isə onun 
əlində olan variantda Füzulinin qəzəlinin altı beytdən ibarət olduğunu göstərir. An-
caq H.Araslının tərtib etdiyi nüsxədə qəzəl beş beytdir. Həmin variantda Əmirinin 
təxmisində olan  

Açılan güllərmidir, yer üzrə hər fəsli-bahar, 
Ya fəna dəştində xak olan pərirulərmidir? –  

beyti yoxdur.  
Füzulinin Şahiyə yazmış olduğu nəzirədə, ənəyə uyğun olaraq, qəzəlin vəzni 

(rəməl bəhrinin ikinci növü: fA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilAtün fA’ilün) və qafiyələrinin 
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bir qismi eynilə saxlanılmışdır. Eləcə də qəzəlin dil-üslub xüsusiyyətləri və poetik 
deyim tərzi, o cümlədən leksikonunun Füzulinin nəzm əsərlərinin tezlik sözlüyünə 
tam uyğun olması (12) onun Füzuliyə aidliyinə heç bir şübhə yeri qoymur. 
Füzulinin Şahiyə yazdığı nəzirəyə Əmirinin təxmisindəki bir beyti də əlavə etsək, 
onda belə bir mətn alınmış olacaqdır: 

 
Guşeyi-əbrulərində çeşmi-cadularmıdır?  
Yoxsa girmiş yayə tirəndaz hindularmıdır?  
İqdi-şəbnəmdir güli-tər üzrə, yaxud hər tərəf,  
Qətrə-qətrə tərdən ol rüxsar üzə sularmıdır? 
Açılan güllərmidir, yer üzrə hər fəsli-bahar, 
Ya fəna dəştində xak olan pərirulərmidir?  
İki əjdərdir ki, bir gənc üzrə baş qoymuş yatır,  
Ya müsəlsəl arizin dövrində geysularmıdır?  
Əşki-çeşmimdir səri-zülfün xəyalilə müdam,  
Ya düzülmüş rişteyi-mişk üzrə lölö’lərmidir?  
Sənmisən ancaq, Füzuli, böylə xublər maili,  
Yoxsa eşq əhli qamu səntək bəlacularmıdır? (6, 381) 

  
Beləliklə, bu deyilənlər əsas verir ki, altıcildlik Füzuli əsərlərinin birinci cildi-

nin “Əlavələr” hissəsində verilən “Guşeyi-əbrulərində çeşmi-cadularmıdır?” misralı 
qəzəli onun müəllifliyinə heç bir şübhə doğurmayan əsər kimi gələcək nəşrlərdə 
əsas hissədə verilməlidir. Bu isə şairin ədəbi irsinin daha da dəqiqləşməsi və zən-
ginləşdirilməsi işinə xidmət etmiş olacaqdır.  
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Атаэми Мирзоев 

Об одной газели Физули 
Резюме 

 
В первый том многотомного издания произведений Физули, составлен-

ного в 1958-1996 гг. академиком Гамидом Араслы, включен научно-критичес-
кий текст «Дивана» поэта. В заключении этого текста – в разделе «Дополне-
ния» представлены 3 газели, принадлежность которых поэту подвергается 
сомнениям. Третью из этих газелей Физули написал как подражание (назира) 
на газель поэта, известного под тахаллусом Шахи. Интересен факт, что это 
произведение было известно как газель Физули, а узбекский поэт Омархан 
Амири (1787-1822) даже написал тахмис на нее. Указанная газель по своим 
языковым и стилевым особенностям, а также мастерству не оставляет никаких 
сомнений по поводу авторства Физули. В статье обосновано мнение,  что в 
будущих изданиях «Дивана» Физули данная газель должна быть представлена 
не в разделе «Дополнения», а в основной части книги.      

 
Ataami Mirzayev 

About a gazelle written by Fuzuli 
Summary 

 
The first volume of  Fuzuli’s works compiled in 1958–1996 by  academi-

cian  Hamid  Arasli includes a  scientific critique text of  his “Divan” .  In conclusion of 
this text – in the  “Amendment” part there are 3 gazelles of which authorship falls un-
der suspicion.  Fuzuli wrote  the third of these gazelles as an imitation to gazelle of a 
poet, whose pseudonym (takhallus) was “Shahi”.  It is very interesting that, this work 
was known as Fuzuli’s gazelle  and even  Omarkhan Amiri (1787-1822) – an uzbek 
poem wrote takhmis for that.  The mentioned gazelle considering its linguistics, style as 
well as mastership has no room for suspicion of  Fuzuli’s authorship. The article sub-
stantiates the fact that in future publications of Fuzuli’s Divan this gazelle should be 
presented not in the “Amendment” part, but in the main body of the book. 
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YAQUB QƏDRİ QARAOSMANOĞLUNUN 
 “ANKARA” ROMANINDA İCTİMAİ-SİYASİ KONFLİKT 

 
Açar sözlər:Türk ədəbiyyatı, Yaqub Qədri Qaraosmanoğlu, roman, Ankara, konflikt. 
Key words: Turkish Literature, Yakub Kadry Karaosmanoghlu, Turkish novel, 
Ankara, conflict. 
Ключевые слова: Турецкая литература, Якуб Кадри Караосманоглу, романы, 
“Анкара”,  конфликт. 

 
XX əsr türk ədəbiyyatının əsas ədəbi simalarından biri də Yaqub Qədri Qa-

raosmanoğlu olmuşdur. Onun yaşadığı dönəm Türkiyənin həm ədəbi-mədəni, həm 
də ictimai-siyasi həyatında bir çox önəmli hadisələrin ortaya çıxdığı bir dönəmdir. 
İstiqlaliyyət savaşı, I Dünya müharibəsi, Cümhuriyyətin qurulması, Avropaya 
inteqrasiya, qərbləşmə kimi ən önəmli hadisələr məhz Yaqub Qədrinin yetişdiyi bir 
dönəmdə ortaya çıxmışdır. Vətənpərvər bir şəxsiyyət olan Yaqub Qədri bu hadisələ-
rə biganə qalmamış, istər ictimai-siyasi, istərsə də ədəbi fəaliyyəti ilə bu mübarizəni 
davam etdirmişdir. Yaqub Qədri jurnalistik fəaliyyətindən tutmuş, demək olar ki 
ədəbiyyatın bütün sahələrində əsərlər yazmışdır. O, ictimai-siyasi xadim, Kadro 
dərgisinin qurucusu, jurnalist, şair və yazıçı olmuşdur. Onun romanları XX türk ro-
manın ən dəyərli töhfələrindəndir. Yaqub Qədri “Kiralık Konak” (1921),  “Nur Ba-
ba” (1922), “Hokm gecəsi” (1927), “Sodom və Gomore” (1928), “Yaban” (1932), 
“Ankara” (1934), “Bir Sürgün” (1937), “Panorama I” (1949),  “Panorama II” 
(1952) və “Həp o şarkı” (1956) adlı on roman müəllifidir. 

Onun yaradıcılığında önəmli yer tutan romanlardan biri də “Ankara”dır. Döv-
rün ictima-siyasi panoramasının əks olunduğu bu roman utopik bir əsərdir. Əsərdə 
milli mücadilənin sonucları ən xırda detallarına qədər təhlil olunur. Ümumiyyətlə, 
əsər həm konflikt, həm də dərin-gərgin konfliktlərin ortaya çıxartdığı xarakterlər 
baxımından diqqəti cəlb edir. Əsərdə hadisələr İstanbullu, evdar bir xanım olan Səl-
manın kontekstində cərəyan edir. Konfliktlər, düyünlər bu əsas obrazın müstəvisin-
də təqdim edilir.  

Onu da qeyd edək ki, seçilən məkanlar, xarakterler və dövr bir-biri ilə əlaqə-
ləndirilmiş, yazıçı öz ideyalarını bu obrazların simasında ümumiləşdirmiş, bəzən isə 
ümumiyyətlə simvollaşdırmışdır.  

Roman üç bölümə ayrılır, hər bir hissə isə Türkiyənin mühüm bir mərhələsini 
özündə əks etdirir: Birinci bölüm: Sakarya savaşı öncəsi (1922-ci illərə qədərki 
mərhələni əhatə edir). İkinci bölüm: Cümhuriyyətin elan olunmağa başladığı dövr 
(1926-cı illərə qədərki mərhələ). Üçüncü bölüm: Cümhuriyyətdən 15-20 il sonrakı 
illər (1937-1943-cü illərə qədər).  

Hadisələrin cərəyan etdiyi Ankara bir növ adi məkan anlayışından çıxaraq də-
rin mənəvi məna kəsb etməyə başlayır. Hadisələrin fonunda ilk öncə inqilab atəşi 
ilə yanan köhnə Ankara, daha sonra isə Avropai yaşam tərzi, Palasları ilə məşhur 
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olan yeni Ankara təqdim olunur. Yazıçını belə bir məsələ düşündürür. “O millî atə-
şin hərarətindən bu buz kimi şəhər maketi necə ortaya çıxdı?” 

Qısa məzmuna nəzər salaq, Əsər, Səlmanın böyük xəyallarla İstanbuldan əri 
Nazif bəyin yanına Ankaraya gəlməsiylə başlayır. I Bölümdə Ankara`nın ruhunu, 
Milli Mücadilənin həyəcanını anlamayan Səlma xanım ətrafıyla konfliktdədir. Ka-
sıb xalq, onların həyat tərzi, taxtabitiylə dolu olan köhnə evlər onda ikrah hissi oya-
dır. Halbuki, Ankara onun xəyalında nağıllar ölkəsi kimi möcüzəvi bir yer idi. Əsər-
də göstərilir ki, ümumiyyətlə, İstanbullulara görə “Ankara” bir ümüd, qurtuluş de-
məkdir. Səlmanın atası səhərlər əlinə qəzet alar-almaz ilk axtardığı xəbərlər An-
karayla bağlı olur. Hətta İstanbuldan Ankaraya gələnlərə milli hərəkatın qəhrəmanı 
kimi baxırdılar.  

… Ecnebi işğali altında bir zindan haline gelen İstanbul`da, bir kaçış ve kurtu-
luş parolası gibi kulaktan kulağa fısıldanan, her fısıldanışta gözlerde bir ümit ve in-
tizar işığı parlatan ve o gizliliği kendisine esrarlı bir cazibe veren Ankara kelimesi, 
ideal Ankara`nın adı, zihninde bir hayal ülkesi olarak yaşayan bu yeri adete masal 
iklimi haline sokmuştu.  (8, 17)” 

Amma gördüyü mənzərələr Səlmanı hey İstanbul həsrətinə aparır.  
“Sanki, bu alem bana küs ve ben ona dargın gibiyim. Hem, bu Anadolu pey-

zajlarının dili yok. İstanbul`da her taraf konuşur. Her taraf, size bir şey söyler. San-
ki, taşı-toprağı canlı gibidir.” 

Səlma ilə gənc yazıçı Neşati Sabitin söhbətində bir ziddiyət ortaya çıxır. Gənc 
yazıçı, Ankaranı yalnız adi bir mekan, həm də daşı-torpağı lal məkan hesab edən 
Səlmaya kəskin şəkildə etirazını bildirir: 

“-Buraların da bir dili vardır ama, biz anlayamıyoruz. Ömrünüzde bir kere 
olsun, halis Anadolu türkülerini candan dinlediğiniz oldu mu,?  Bu kısır derenin, şu 
cılız ağaçların ve bunların ardındakı taşlık dikenlik tepelerin bütün sıtması on-
lardadır ve bütün ihtirası.. 

…Bir Anadolu köylüsünün yüzüne hiç dikkatle baktığınız oldu mu? Bir Ana-
dolu köylüsü diyorum; kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, hepsinde öyle bir ifa-
de görürsünüz ki saffetine, sadeliğine, hatta basitliğine, iptidailiğine rağmen, vekarı, 
olgunluğu, derin ve ıstıraplı çizgileriyle sizi korkutur.” (8, s. 79) 

Daha sonra, bu daşın torpağın dilini Anadolu uşağının, o balaca odunçunun 
daha yaxşı hiss etdiyini söyləyir. 

Əsərdə diqqəti cəlb edən obrazlardan biri də mübariz bir qəhrəman, vətənpər-
vər insan gənc zabit Haqqı bəydir. Səlmaya ilk milli duyğuları, vətənpərvərlik hissl-
ərini məhz bu gənc zabit aşılayır. I bölümün axırlarında evdar bir xanım olan Səl-
ma, Ankara ilə arasındakı ruhu hiss edən milli duyğularla yaşayan, vətən uğrunda 
canını fəda etmək istəyən tibb bacısına çevrilir. Həyat yoldaşı Nazif bəy, “mən canı-
mı çöldən tapmamışam” deyib, istiqlaliyyət savaşının tüğyan etdiyi Ankaradan 
uzaqlaşır. Səlma ilə onun arasındakı konflikt daxili monoloqda əks olunur. Səlma, 
məhz bu gün o ütülü, səliqəli geyinmiş ərinin nə qədər şəxsiyyətsiz biri olduğunu 
başa düşür. Əsərin ikinci hissəsində onun Haqqı bəylə evləndiyini, günlərini zi-
yafətlərdə keçirdiyi əks olunur. Bu hissədə milli mübarizə uğrunda çırpınan Ankara, 
sürətlə inkişaf edən, böyük Ankara Palasları ilə məşhur olan kosmopolit bir yerə 
çevrilir. Əslində burada, yazıçı inqilabdan sonra, varlanmış, harınlamış, müasirləş-
məni Avropa təqlidçiliyində görən insanların karikaturasını təsvir etməklə, kəskin 
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şəkildə onları tənqid edir. Milli duyğularla mübarizəyə atılan, gənc zabit minbaşı 
Haqqı bəy, günlərini ziyafətlərdə, qadınlarla rəqs etməkdə, yeyib içməkdə keçirən, 
evi, xaricdən gətirtdiyi mebelleri ilə qürur duyan bir dəllala çevrilir. Səlma əvvəllər 
heyranlıq duyduğu bu insan getdikcə yazığı gəlir, hətta iyrənməyə başlayır: 

“Ərimin üzünə baxdıqca ona yazığım gəlir. Bilirsiz, mənim ərim əvvəllər qəhr-
əman idi. Möhkəm və kəskin ruhlu idealist bir insan idi. Həmişə mənə hörmət və qul-
luq edən bir centlmen idi. Qələbə qazanmış bir komandir kimi cəhbədən gələn günü 
xatırlayıram. O vaxtlar, o mənim heç nəyim deyildi. Fəqət, hər şeyim idi. Mənim 
üstümdə özünə görə bir nüfuzu, bir hökmü vardı. Hər dəfə gözləri gözlərimə baxanda 
“Buyurun, əmriniz nədir” demək istəyirdim. Halbuki, indi…indi? (8, s.141)”  

Səlma, belə bir cəmiyyətdə, bu atmosferdə artıq nəfəs ala bilmir. Belə bir sual 
ortaya çıxır. Bəyəm milli mücadilə bunun üçün olmuşdu? İnsanlara vəd edilən gələ-
cək bu idi?! 

Bütün bunlara dözə bilməyən Səlma, Haqqı bəydən ayrılır, öz ayaqları üzərin-
də duracağına söz verərək, müəllimliyə başlar. O, əvvəllər bəyənmədiyi Tacəddin 
məhəlləsinə böyük sevgi ilə qayıdır. Onun üçün önəmli olan, xalqı üçün faydalı ola 
bilməkdir. Əsərdə iki fərqli toplum arasında konflikt başlayır. Bir qütbdə əvvəllər 
vətən heyranı, indi isə həyatını eyş-işrətdə keçirən kökündən qopmuş, Avropa 
təqlidçiləri Haqqı bəylər, Murad bəylər, əks qütbdə isə Anadolunun ruhunu duyan, 
apardığı mübarizənin, inqilabların nəticəsinin bu olmadığını dərk edən, Səlmalar, 
Nəşati Sabitlər dayanır.  

Əsərin axırıncı bölümündə ütopik bir Ankara canlandırılır. Yazıçı, burada 
görmək istədiyi Ankaranı real tablolarla əks etdirir. Səlma bir qədər yaşlanmış, 
onunla eyni idealogiya sahibi olan yazıçı Neşati Sabitlə xöşbəxt bir ailə həyatı qur-
muşdu. Hətta, yazıçı göstərir ki, Səlma o qədər bu inqilabın içində bişmişdi ki, bir 
qədər yaşlandığının, dərisinin qırışmağa başladığını belə hiss etməmişdi. Çünki, bu 
cəmiyyət dünyanın ikinci yaradılışı idi. 

“Bundan dörd il əvvəl üzünü görüb, səsini eşitdiyi Tanrı, aydınlığa ol! De-
mişdi; Aydınlıq olurdu artıq. Suya ol! Demişdi. Su olurdu. ”   

 Əsərin əvvəlində Ankarada özünü yad, obrazın diliylə desək, “yaban” hiss 
edən acı qürbət duyğusu keçirən, adi ev xanımı, milli mübarizəyə qoşulan, Ankara-
nın daşına, torpağına bütün qəlbiylə bağlanan mükəmməl bir xarakterə çevrilir. 

“Sanki Ankara, onun öz evi, Ankaranın qurulması və inkişafı onun öz mübari-
zəsi idi. Bunu belə hesab etməyənlərə, və ya öz şəxsi mənfəətlərinin çuxurunda 
ilişib qalanlara yazığı gəlirdi. Çünkü, belələri, ona, 1926-cı illərdəki Yenişəhir sa-
kinlərini xatırladırdı. (8, s.177)” 

Səlma xanım həyatının o mərhələsini hələ də ürpərərək xatırlayırdı. Onun gör-
mək istədiyi Ankara məhz bu idi. Fəhləsi, mühəndisi, heç kəsin əsiri olmayan, özü-
nü vətən torpağının qulluqçusu hesab edərək, alın təriylə firavan həyat sürən bir 
cəmiyyət… Yazıçı, Ankaranı zahiri baxımdan təsvir edərkən, onun əvvəlki kimi acı 
qürbət hissi yaratmadığını vurğulayırdı.  

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, yazıçı, bu əsəri nəşr etdirdikdən otuz il 
sonra təkrar çap etdirərkən, romanın ilk səhifəsinə təəssüfdolu bir qeyd etmişdi.   

“… bu ideal Türkiyəyə iyirmi ilə qovuşacağımızı sanırdım. İndi, o iyirmi ilin 
üstündən, bir iyirmi il də keçib. Fəqət biz, siyasi, mədəni və iqtisadi devrimin 
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şərtləri baxımından hələ də romanımın ikinci bölümündə karikaturasını çəkərək ver-
diyim Ankaranın içində çırpınıb qalmaqdayıq. (8, s.9)” 

Nəticə: 
Maraqlı ədəbi şəxsiyyətə malik, ictimai-siyasi xadim Yaqub Qədri Qaraosma-

noğlunun “Ankara” romanını tədqiqata cəlb edərkən, əsərdə təqdim edilmiş Ankara-
nın məkan anlayışı hüdudlarından çıxaraq simvolik məna kəsb etdiyi qənaətinə gəl-
dik. Bu romanda Ankaranın daha dərin mənəvi qatları açılmaqdadır. Yazıçı, Nəşati 
bəyin vasitəsi ilə bu yerin daşının, torpağının bir ruhu, hər “yaban”a açılmayan bir 
sirri, dili olduğunu vurğulamaqdadır. Əslində əsərin elə əsas ideyası da budur. Əsər-
də dövrün ictimai-siyasi ab-havası real boyalarla açıqlanır. Yazıçı bu romanıyla 
oxucunu düşünməyə sövq edir. İnqilabın nəticələrini şərh etməyə çalışır. Harınlaş-
mış, Avropa təqlidçilərini tənqid atəşinə tutur. 

Əslində, obrazlar, seçilən məkanlar ümumiləşdirilərək, simvollaşdırılaraq təq-
dim olunmaqdadır.  Yazıçı, bu əsərində “Kadro” hərəkatını,  ideologiyasını əks et-
dirməktədir.     
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 Eshqane Babayeva 
Social-political conflict in  Yakub Kadry Karaosmanoghlu’s  “Ankara” novel 

Summary 
 

 Yakub Kadry Karaosmanoghlu was a famous figure of the 20th century 
Turkish literature. Kadry  having multi skills in creature is mainly known as a big 
novel writer. He is the author of novels  such as  “Nur Baba” (1928),  “Hökm gece-
si” (1927), “Yaban” (1932), “Ankara” (1934)  and etc.  

Conflict problem is going to be studied in the article.  
 

Эшгана Бабаева 
Социально-политически конфликт в романе Якуба Кадри  

Караосманоглы "Анкара" 
Резюме 

 
Якуб Кадри Караосманоглу - один из выдающихся личностей турецкой 

литературы XX века. Его творчество отличается жанровой многогранностью, 
но более всего он известен как автор романов. Перу  писателя принадлежат 
такие романы, как "Нур Баба" (1928), "Ночь приговора" (1927), "Чужак" 
(1932), "Анкара" (1934) и др.  

В представленной статье будет исследована проблема социально-поли-
тического конфликта на основе  его романа "Анкара". 

 
Rəyçi: Professor Aydın Abıyev 
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                                SƏBİNƏ  HACIYEVA                          
GDU  

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrası 
                            haciyeva.Sabina@bk.ru 

 
 

XX ƏSR AMERİKA NƏSRİ VƏ CON APDAYK 
 

Açar sözlər: mifə qayıdış, mifik yaddaş, mənəvi böhran, zamansızlıq, təhtəlşüur, 
xaos,  kosmos sublimasiya, sinxron, paradiqmatik təşkilolunma 
Ключевые слова: возвращение в мифы, мифические памяти, моральное кри-
зис, безвременно, подсознание, хаос, космос, сублимация, парадигматическое  
создание   
Key words: return to the myth, mythological memory, spiritual crisis, non-tenseness, 
subconscious, chaos, space, sublimation, synchrony, paradigmatic organization  

 
Hər bir sənətkarın bütövlükdə yaradıcılığı, hətta konkret bir əsəri barəsində 

obyektiv bir   fikir söyləmək, ətraflı təsəvvür  yaratmaq   üçün  onun   yaşayıb  ya-
ratdığı dövrün, ədəbi tarixi   mühitin əsas meyl və tendensiyalarını, problemin mən-
zərəsini müəyyən etmək lazımdır.  Müasirləri olan P.Bak, E.Heminqvey, Dos 
Passos, Con Steynbek, U.Folkner kimi Con Apdayk   da XX əsrin 60-cı illər Ameri-
ka mühitinin yetirməsi idi. Onların yaradıcılığı bu gərgin, zəngin,  və ziddiyyətli 
mühitlə mübarizədən, ondan narazılıqdan başlamışdı.  Bu Amerika nəsrinin vüsətli 
inkişaf dövrü idi. Bu dövrədək artıq altı Amerika yazıçısı dünyanın   ən böyük mü-
kafatına - Nobel mükafatına layiq görülmüşdü; Sinkler Lyuis (1939), Fucin O”Nil 
(1936), Perl Bak (1938), Ulyam Folkner (1949), Ernest Heminquey (1954) və Con 
Steynbek (1963). XX yüzilliyi həm də Amerika ədəbiyyatının, xüsusilə nəsrin 
çiçəklənmə dövrü kimi    dəyərləndirmək olar. Məhz   bu   əsrin   önlərindən   etiba-
rən Amerika nəsrində   bir   yeniləşmə    baş   verir: təsvirdə və təhkiyədə psixolo-
gizm güclənir. Bu üç amillə baglı idi: birincisi əsrin    önlərində Amerikada təbiət 
elmləri xüsusilə bilogiya gücləndi, ikincisi  dünya iqtisadi böhranı    ölkədə əhalinin 
psixoloji durumunu maksimum gərginliyə çatdırdı, üçüncüsü əsrin əvvəllərində    
məşhur Avstriya filosofu, psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi Ziqmund Freyd Ameri-
kada altı məruzə oxudu və bu məruzələr Amerika ədəbiyyat və mədəniyyətini yeni 
istiqamətlərə   yönəltdi.Fəqət XX əsrin 60-cı illərində sovet ədəbiyyatında yeni 
mərhələ başlananda Amerika    həyat tərzi mürəkkəbləşir. Amerika ədəbiyyatında 6-
cı Nobel mükafatı laureatı Con Steynbek    yazırdı: “1960 год был годом пeремен. 
В такие годы подступне страхи выползают на    поверхность, тревога нарас-
тает и глухое недовольства постепенно переходит в гнев” (Джон Стейнбек. 
Зима теревоги наших, М, 1962, с 270). C.Steynbek bu epoxanı Amerika ruhunun 
tənəzzül dövrü adlandırırdı.  

XX əsrin 60-cı illər Amerika nəsri bir neçə qlobal problemi həll edirdi: 
            1. Amerika həyat tərzi 
            2. Orta amerikalının taleyi (obrazı) 
            3. Amerika ruhunun böhranı 
            4. Millətin mənəvi kasıblığı [1] 
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Ədəbi tənqid tərəfindən “XX əsr Amerika nəsrinin zirvəsi”, “dahiyanə ro-
man” kimi  qiymətləndirilən “Qəzəb salxımı” romanı tənqidə məruz qalanda Con 
Steynbek tənqidçilərə  cavab verərək yazırdı:      

“Mən oxucuya həzz vermək üçün yazmıram. Əksinə, mən dəridən qabıqdan 
çıxıram ki, o  əsl əsəb sarsıntısı keçirtsin. Və bir də mən bu kitabı kitablar adətən 
yazılan tərzdə yazmamışam, bərbəzəksiz, həyat necə var eləcə də yazmışam”        
[2, 94].  60-cı illər nəsri Amerika həyat tərzini bütün sosial iflicləri ilə təsvir edir. 

“Orta amerikalı”nı içəridən silkələyib oyadır, onun taleyində Amerikan ruhu-
nun böhranını  təcəssüm etdirir və bunların əsasında milli–mənəvi tənəzzülü, milli 
çatışmazlığı açıb göstərir,  oxucunu bunun səbəbləri üzərində düşündürürdü. Çıxış 
yolu çölə atdıqları nəsri saf və ulu   keçmişə, mifə, folklora yönəltməkdir ki, Ernest 
Heminqvey “Qoca və Dəniz”, Ulyam Folknerin  “Küy və Qəzəb”, Con Steynbekin 
“Həyəcanlarımızın qışı” və Con Apdaykın “Kentavr”  romanları belə yaranmışdı.      

 XX-ci əsrin 60-cı illərində bütün dünyada, xüsusilə də SSRİ-də olduğu kimi, 
onunla əks   qütbdə dayanan ABŞ-da da azad fikrin, yazının mövqeyi qətiləşmişdi. 
1962-ci ildə Con  Steynbek yazırdı: “Yazıçılar arasında ölü olmaq bir dəb halına ke-
çib.” Əsas bu idi ki, yazıçılar  milli və estetik idea, məna bilmirdilər. O dövrün gənc 
yazıçısı Con Qordir bu fikirdə idi: “Biz  qəhrəmanlıq idealı olmadan yaşamaqdan 
imtina edirik. İzolə olunmuş peşəkarlıq bu yazıçının   təfəkküründə bütün dünya 
müqabilində ölümə bərabərdir.” [3, 18]Yuxarıda qeyd olunmuş fikirlər 
Amerikadakı ədəbi-tarixi mühiti dəqiq səciyyələndirir.Bu dövrün tədqiqatçısı 
A.M.Zverev yazır: “Apdayk, Malamud, Dot, Bekkon kimi yazıçılar   60-ci illərin əv-
vəlləri amerikan zənginliyinin tələbatına cavab verən, yəni millətinin “mənəvi  əzabla-
rını” namusla və güzəştsiz təsvir edən əsərlər yazırdılar. Ədəbiyyat heç də az əhəmiyyə-
ti   olmayan, cəmiyyətin qarşısında irəli sürdüyü başqa bir problemin təkcə psixologiya-
sını deyil,  həm də onların dünyagörüşünü və mənəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edən is-
tehlakçılıq problemini təcəssüm etdirirdi.  

“Dovşan,  qaç” romanı bu mövzuda yazılmış ən öndə gedən birinci və ciddi 
kitablardan  biri idi: onun sentuallığı demək olar ki, Steynbekin məşhur “Həyəcan-
larımızın qışı” romanı ilə   eyni səviyyədə qeyd olunurdu”. [ 3, 50] 

Bu qeydlərdə Con Apdaykın ilk böyük əsərinin ədəbi mühitdəki əhəmiyyəti 
doğru düzgün şəkildə müəyyən olunur.  Məhz “Dovşan, qaç” romanının uğuru yazı-
çını cəmiyyətin  daha da dəqiq sosial-psixoloji qatlarını qaldırmağa, Amerika həyat 
tərzi kontekstində orta  amerikalını təmsil edən, fərdin cəmiyyətlə münasibətlərini 
təmsil edən “Kentavr” romanını    yazmağa sövq edir. Romanda yazıçının obrazı - 
şəxsi dərdi, taleyi aspektlərdə təqdim olunur.  Əsərin qəhrəmanı rəssam Piter Kol-
duel təbii ki, yazıçının bir çox cizgilərini, xarekterini səciyyələndirən psixoloji əla-
mətləri  əks  etdirir.Yazıçı ‘Kentavr” romanını daha çox şəxsi, avtobioqrafiq roman 
adlandırır. Ən əziz xatirələri necə nəql etmək olar. Sevdiyin qıza öz uşaqlığını necə 
təqdim...? bir sözlə qaydalarla xaos arasındakı aləm nədən ibarətdir..? “Kentavr” ro-
manında dünya sahmanı ilə xaos arasındakı   aləm təsvir olunur. Romanın qəhrəma-
nı rəssam Piter Kolduel öz sevgilisi ilə keçmişi, gələcəyi, valideynləri, ailə üzvləri 
barəsində söhbət edir. Burada yazıçını söhbət formasının çərçivəsi düşündürür. Belə 
demək olar ki, “İnsan nə üçün yaşayır” sualı Apdaykı da düşündürən əsas məsələ-
dir. Romanda təkcə rəssam Piter Kolduel deyil, onun bütün ailəsi, müəllim atası, ba-
bası da bu sual ətrafında düşünür. Piterin atası deyir: “Я готов и дальше тянуть 
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эту бессмысленную, мне    бы только знать, для чего все это? Кто ни спросит, 
никто не может ответит мне”. Bütün    bunlar nə üçündür? – insan ömrü boyu 
özü-özünə bu sualı verir və cavabını tapmadan bu dünyadan köçür.“Kentavr” roma-
nınının həm real, həm də mifoloji qatı var. Müəllif miflərin əzəlliyini pozmadan on-
ları 60-cı illərin real həyatı, Amerika tənqidində qəbul olunmuş ifadə ilə desək  
“Amerika həyat tərzi” ilə qarşılaşdırır.  

Romanda qədim dünya modeli - mifin ilkin saf aləmi ilə  sosial ifliclər mən-
gənəsində çabalayan Amerika üz-üzə gətirilir. Bu əsərdə əslində amerikan   ruhunu 
tənəzzülü öz əksini tapırdı. Bu “kondisioner havasında dəhşət” (Miller.Q), “bəhrəsiz 
torpağın” (C.T.Eliot) faciəsi idi. Əslində XX əsrin 60-cı illər Amerika romanı XIX 
əsrin son çərəyindən başlayan siyasi    roman (məsələn, D.Deforeqin “Odla Oyun” 
(1875), Q.Adamsın “Demokratiya” (1880) ənənələrinin psixologizm məcrasında da-
vamı idi. (Bax. Американская литература и общественного политическая борь-
ба 60-е – начало 70-х годов  ХХ века. М.,Наука. 1977).   

C.Apdaykın “Kentavr” romanı, U.Folknerin “Qəzəb və Küy” romanı ilə bəra-
bər Amerika ədəbiyyatında psixologizm əsasında yazılmış mifəqayıdış romanı idi.   

Roman simmetrik xarakter daşıyır. Onu antik yunan mifologiyası ilə əlaqələn-
dirirdilər.  Ümumən, romanın mifik xətti haqqında yazıçı belə yazır: “Miflər roman-
da müxtəlif  funksiya-larda iştirak edir: “Bəzən kontrastivlik yaradır, bəzən maddi 
aləmi daha ətraflı dərk etmək üçün   satiranı kəskinləşdirir, onu ideal aləmdən fərq-
ləndirmək, Kolduelli maddi aləmdən özgələşdiyini  daha kəskin nəzərə çatdırmaq-
dan ibarət  olur. Mən çalışmışam ki, realist inikias və miflər  qarşılıqlı surətdə bir-
birinə sirayət edərək bir-birini həqiqətən də tamamlasın və gerçəklik mif üçün idea-
la çevrilsin”.[4, 256]  Con Apdaykın mifə müraciəti XX əsr Amerika nəsrinin ənə-
nələri ilə bağlı idi. Avropada    faşizm təhlükəsi meydana gələrək bəşəriyyəti ölüm 
təhlükəsi qarşısında qoyanda Amerikada da  ciddi böhran yaranmağa başlayır və 
təqribən 60-cı illərdən ölkə gərgin iqtisadi və bundan  dolayısı mənəvi psixoloji gər-
ginlik yaşayır. Belə vəziyyət bir növ cəmiyyətin ifrat ziddiyyətləri-nin bədii fəlsəfi 
həlli üçün kökə, əslə, səmimiyyətə - mifə qayıdışı zərurətə çevrilir. 

XX əsr Amerika nəsrində ilk möhtəşəm mifoloq olan Tomas Mann özünün 
“Freyd və  Gələcək” (1936) adlı məşhur məruzəsində mifin onun yaradıcılığındakı 
rolunu belə şərh edirdi:  “Mif həyatın əsasıdır; bu zamanın fövqündə duran sxem, 
təhtəlşüur surətdə öz əlamətləri ilə     həyatı tamamlayır. Heç bir şübhə yoxdur ki, 
bu sətirlərin müəllifinin epoxası və həyatında   fikrini mifik-tipik özünəməxsus bir 
vüsətlə onun yaradıcılıq əhvalını-ruhiyyəsini qaldırıb,  yetkinlik yaşında yaratmaq 
və idrak imkanlarına aydınlıq gətirib  

Həqiqətən də mif ilkin və primitiv mərhələ əksinə bəşəriyyətin həyatında ayrı-
ca hər bir  insanın , fərdin həyatında isə yetkinlik əlaməti hesab olunur.  [5, 5] 

Beləliklə, mifin gücü ibtidailiyində və səmimiyyətindədir. O nə qədər ki, keç-
mişdə,  qədimdə qalır sakitdir, elə ki, tarixin sonrakı mərhələlərinə gəlir qeyri-adi  
gücə, mənəvi-fəlsəfi  elmin mənbəyinə və fikir vulkanına çevrilir. Bu mənada To-
mas Mann da, Con Apdayk da, Con Steynbek də mifə məhz zamanların və za-
mansızlıq əldə etmək, bədii-fəlsəfi fikrin üfüqlərini   maksimum həddə genişləndir-
mək üçün istifadə edirdilər.  

Obrazlı şəkildə bunu mifin dirilməsi, canlanması, həyata qayıtması da hesab 
etmək olar. Boyük turk yazıçısı Çingiz Aytmatov “Əsrdən uzun gün” romanından 
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Ana Beyt mifik xətti ilə dünya ədəbiyyatına manqurt obrazı gətirdi. Yedigey el 
ağsaqqalı Qazanqanın meyitini qədim qəbiristanlığa dəfn etməyə aparmaq üçün 
kosmodromun ərazisindən yol istəyir. Mayor Sabit hec vəchlə ona yol vermir. Bu 
yerdə Yedigey yaddaşı itdiyi üçün anasını tanımayan oğlunu-Manqurtu xatırlayır. 
Ümumiyyətlə XX əsrdə ədəbiyyat mifə həm də itmiş yaddaşın qayitması üçün 
müraciət edir. Con Apdaykın “Kentavr” romanında da Koduell insan oğlunun kim-
liyini müəyyən etməyə çalışır.Con Apdayk mifik obrazla real obrazın müqayisəli 
“vəhdət”ini  yaradır. Onun Kentavrı    Xirop Zevslə bərabər ölməzlik bəxş olunmuş 
yeganə Kentavrdır. Yazıçı əsərində onu xeyirxahlıq   simvolu kimi yaradır. Çünki 
Xirop həm allahlar, həm də insanlar arasında həqiqətən də böyük nüfuza  malikdir.   

Romanda hər şey XAOS-dan, müəllimin dərsdə ona verilən izahatından başla-
yır, getdikcə  xaos hər yerdə tapılır, böyüyür, səmimiyyətin obrazına çevrilir. Yazıçı 
real Amerika  gerçəkliyindəki xaosa qarşı mifik aləmin işığını, aydınlığını, ülviyyət 
və harmoniyasını qoyur. O  mifik aləmlə də, real aləm kimi, sərbəst rəftar olması-
nını hadisələrin psixoloji zərurət ilə  əsalandırır. Bunun üçün o, ilk növbədə zaman-
lar arasındakı sərhədləri ləğv etməli olur, tarixsiz   zamanı yaradır. Bu halda Ken-
tavr, Xirop da, allahlar allahı Zevs də mifdən çıxıb XX əsrə  Amerikaya gələ bilər. 
Con Apdaykın bir yazıçı kimi sözün əsl mənasında hikməti və qüdrəti,  və eyni za-
manda, romanın  dəyəri  elə bunda idi.  Bu gün elm də sübut edir ki, mövcud xao-
sun izahı çağdaş dünyanın ictimai-tarixi, mənəvi  psixoloji strukturunda deyil, məhz 
mifik təfəkkürlə, mif aləmindədir.Olduqca ifratlı (və xeyli mübahisəli!) bir mülahi-
zəyə nəzər salaq: “Xaos şərti olaraq nizamsız dünya kimi səciyyələndirilməklə 
bizim nizamlı dünyamızın əsasını təşkil edir. Bu  nizamsız dünya insan psixikasında 
təhtəlşüur, qeyri-şüuri, şüuraltı və s. anlayışlarla səciy-yələndirilən psixi aləmdir. 
XX əsr struktur antropologiyasının əsas tezisinə görə real aləmin (materiyanın) ger-
çək mahiyyəti qeyri-şüurlu şəkildə ifadə olunub və obrazlaşıb. Ona gedən yol  həm 
də birbaşa mifologiyadan keçir. Mifin məntiqi qeyri-şüurunun məntiqini, o da öz  
növbəsində ifadə etdiyi (şərti olaraq: obrazlaşdırdığı) qeyri-xətti, qeyri-səlis aləmi-
ni-xaosun  məntiqini özündə idarə edir. Bu idarəetmənin struktur mexanizmləri 
planında-aləmlərin bir-birinə kodlaşması, kosmoqoniya planında diaxronik sublima-
siya (çevrilmə), sinxron böyümə  planında paradiqmatik təşkilolunma və nəhayət 
bütün bu yanaşmaların fövqündə və əsasında  duran bəşəri təkamül planında teokos-
mik başlanğıcın kosmik mövcudluq harmoniyasıdır. Mif  özü yaradılış hadısəsi 
kimi bütöv prosesin - xaosdan kosmosa keçidin məzmununu özündə əks  etdirən 
bilgi qaynağıdır. Mifin struktur məzmunun bütövlüyü ona dünyagörüşü sistemi kimi  
baxmağa imkan verir.” [ 6, 5] Mif barəsində bu həqiqətlər XX əsrin ortalarından 
etibarən həm Azərbaycanda, həm   Avropa, həm də Amerika ədəbiyyatı, xüsusən də 
nəsri ən mürəkkəb yaradıcılıq planında   məşğul edir. Bəşəriyyətin yolu xaosdan 
kosmosa yönəlmişdi.  

Gerçəkliyi sosial ziddiyyətlə   həddindən artıq dramatikləşəndə şəxsin öz da-
xilində olmuş, onu təngə gətirmiş, çıxılmaz iztirablarla mübtəla etmiş cəmiyyətlər-
dən mənəvi rahatlığa çıxış yolu axtarırdı. XX əsrin 60-80-ci illərinin Azərbaycan və 
Amerika yazıçıları, o cümlədən, Yusif Səmədoğlu və Con Apdayk bu  çıxış yolunu 
mifə qayıdışla görmüşdülər. 
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 “Qətl günü” və “Kentavr” romanları bu çıxış yolunu - mifə, yaddaşa, xaos-
dan-kosmosa -harmoniyaya qayıdışı təcəssüm etdirən ciddi ədəbiyyat faktları, bə-
dii-fəlsəfi əsərlər idi. 
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 Сабина Гаджиева  

Американская проза ХХ века и Джон Апдайк 
Резюме 

           
В статье анализируется проблема мифологизма, американской издании 

ХХ века который пытается изучит проблемы образа жизни американцев в 
творчестве  американ-ского писателя Джон Апдайка в контексте прозы 60-х -
80–х годов ХХ века. Автор  старается раскрыт основные причины обращение 
писателей, Джон Апдайка мифология.    

В статье раскрывается мифы из его  знаменитого романа “Кентавр” и 
становиться   ясна, что миф - это основная часть жизни. В романе писатель об-
разует из мифического  образа реальный образ. 

 
 Sabina Hajiyeva  

American Literature in the XX century and John Updike 
Summary 

 
The article analyses the problems of mythology, American life style in the XX 

century,  average American’s destiny and other problems which the American li-
terature had put forward  on the base of the famous American writer of the XX 60-
80s of the century. The author tries to  disclose the main reasons of writer’s attitude 
to mythology.   

In the article the myth was analyzed on the base of his masterpiece novel – 
“Kentavr” and it became obvious that the myth constitutes the base of life. In the 
novel the writer creates synthesis of the mythological and real character. 
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Qədim tarixə, zəngin qonşuluq əlaqələrinə malik Azərbaycan və gürcü xalqla-

rının çoxspektrli münasibətləri olduqca sağlam təməl üzərində qurulmuşdur. Tarixin 
bütün çağlarında Azərbaycan-gürcü münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf etmiş, 
əsrlərdən-əsrlərə bu münasibətlər yeni çalarlar almışdır. XIX əsrdən etibarən isə 
Azərbaycan-gürcü münasibətləri tamamilə yeni məcraya daxil olmuşdur. Hər iki öl-
kənin çar Rusiyası tərəfindən istilası və bununla da siyasi, iqtisadi, hərbi, əgər belə 
demək mümkündürsə, mədəni bir çətir altına salınması Azərbaycan-gürcü əlaqələri 
tarixində yeni bir mərhələnin əsasını qoymuşdur. Qeyd edək ki, yeni siyasi-tarixi 
dövr Azərbaycan-gürcü ədəbi-mədəni əlaqələri tarixinə də öz möhürünü vurmuşdur. 
Qafqazın siyasi-inzibati mərkəzində müxtəlif dövlət qulluğunda çalışan, yaşayıb-ya-
radan azərbaycanlı ziyalılarla gürcü ziyalıları arasında birbaşa ünsiyyətə söykənən 
əlaqələr yaranmışdır. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundzadə (əsər 
adları və ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla “M.F.Axundov”  sözü “M.F.Axundza-
də” şəklində yazılır – Ş.Ş.) kimi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirləri inzibati mər-
kəzdə Tiflis Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitini formalaşdırmaqla yanaşı, Azərbay-
can-gürcü ədəbi əlaqələrinin inkişafına öz töhfələrini vermişlər. Bu baxımdan 
M.F.Axundzadənin fəaliyyəti xüsusilə qeyd edilməlidir. O, on doqquzuncu yüz il 
gürcü ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri ilə yaxından tanış ol-
muş, onlarla qarşılıqlı bəhrələnməyə gətirib çıxaran yaradıcılıq əlaqələri qurmuşdur. 
M.F.Axundzadə ilə yaxından ünsiyyət qurmuş gürcü ziyalılarından biri görkəmli 
ədib, gürcü ədəbiyyatında «atalar» və «oğullar» arasındakı ədəbi mübarizədə kon-
servativ qanadın təmsilçisi Qriqori Orbeliani (1800-1883) olmuşdur. O, otuzuncu il-
lərdə gürcü taxt-tacının bərpası uğrunda mübarizə aparan qrupün üzvü olmuş, üsyan 
planının üstü açılandan sonra sürgün edilmişdir. 1837-ci ildə sürgündən qayıdandan 
sonra yenidən hərbi xidmətə qayıtmışdır. Təxminən on beş il Dağıstanda Şamilin 
başçılığı altında fəaliyyət göstərən müridizm hərəkatı üzvlərinə qarşı hərbi əməliy-
yatlarda iştirak etmişdir. 1858-ci ildə Qafqaz canişini knyaz Baryatinskinin dəvəti 
ilə Tiflisə qayıtmış və canişinlik yanında məsləhət şurasının sədri təyin edilmişdir. 
Q.Orbelianiyə canişinin Tiflisdə olmadığı vaxtlarda onu əvəzləmək səlahiyyəti 
verilmişdir. Canişinlikdə məsləhət şurasının sədri vəzifəsində qalmaqla o, 1860-cı 
ildə Tiflisin general-qubernatoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. Həmin dövrdən etiba-
rən bədii yaradıcılığa xüsusi diqqət yetirmişdir. Bəs onun Mirzə Fətəli ilə tanışlığı 
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nə vaxtdan başlamışdır? Bu suala dəqiq cavab vermək çox çətindir. Əslində bu tari-
xin dəqiqləşdirilməsinin elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Lakin ortada olan bəzi ma-
teriallardakı mülahizələrə diqqət yetirmək zərurəti yaranır. Tədqiqatçı Dilarə Əliye-
va yazır: «Tiflisdə gələcək yazıçının həyatında yeni mərhələ başlanır. M.F.Axund-
zadə Tiflisdə olan tanınmış rus ictimai xadimləri və şairləri ilə yaxınlaşır. Onun 
dostları, tanışları arasında gürcü ziyalılarının gözəl nümayəndələri var idi. Güman 
etmək olar ki, Aleksandr Çavçavadze və Qr. Orbeliani ilə tanış olmuşdur. A.Çav-
çavadzenin evi ədəbi salon hesab olunurdu. Oraya gürcü və rus cəmiyyətinin üzvləri 
toplaşırdı…» (1, s. 85). M.F.Axundzadə ilə Q.Orbelianinin görüşmələri ilə bağlı 
gümanında tədqiqatçı tamamilə haqlıdır. D.Əliyevanın «Azərbaycan-gürcü ədəbi 
əlaqələri tarixindən» monoqrafiyasının çapından sonrakı dövrdə həm tədqiqatçının 
özü, həm də digər araşdırıcılar hər iki ədibin tanışlığını təsdiqləyən xeyli faktlar 
ortaya çıxarmışlar. Amma M.F. Axundzadə ilə Q. Orbelianinin ilk dəfə A.Çav-
çavadzenin evində görüşüb-tanış olmaları bu gün də sadəcə güman olaraq qalmaq-
dadır. Nəzərə alsaq ki, həm Çavçavadze, həm də Orbeliani 1832-ci ildə (o zaman 
Axundzadə hələ Tiflisə gəlməmişdi – Ş.Ş.) məlum üsyan cəhdi ilə bağlı sürgünə 
göndərilmiş, bir neçə il sürgün həyatı yaşadıqdan sonra Tiflisə qayıtmışdılar, onda 
ehtimal etmək olar ki, Axundzadə ilə onların ilk tanışlığı ən azı otuzuncu illərin 
sonlarına təsadüf edə bilərdi. Digər tərəfdən, A.Çavçavadzenin 1846-cı ilə dünyası-
nı dəyişdiyini əsas götürsək, onda onun M.F. Axundzadə ilə tanışlığının tarixini 
1837-1846-cı illər arasında axtarmaq lazım gəlir. Q.Orbelianiyə gəlincə isə onun 
M.F.Axundzadə ilə tanışlığı Dağıstandan Tiflisə məsul dövlət qulluğuna gətirildiyi 
ildən də başlana bilərdi. Hər halda bu iki şəxs arasında sıx münasibətlərin, dostluq 
əlaqələrinin olduğundan bəhs edilir.  

Bu baxımdan diqqəti bir neçə cəhətdən cəlb edən bir material üzərində nisbə-
tən geniş dayanmaq lazım gəlir. Bu, Vaso Çaçanidzenin «Mrzə Fətəli Axundov və 
Qriqol Orbeliani» adlı yazısıdır. Qeyd edək ki, həmin yazı maraq doğurduğundan 
Tiflisdə əvvəlcə «Mnatobi», daha sonra isə «Литературная Грузия » jurnalında 
(1980, №6) , professor Vilayət Quliyevin tərcüməsində isə «Azərbaycan» jurnalının 
1981-ci il 1-ci sayında dərc edilmişdir (2, s. 151-159). 

Vaso Çaçanidzenin sözügedən yazısında Mirzə Fətəliyə böyük ehtiram və mə-
həbbət ifadə olunmuşdur. Yazıda diqqəti cəlb edən ən mühüm məsələlərdən biri 
azərbaycanlı ədibin gürcü ziyalıları ilə yanaşı, Tiflisin sadə insanları arasında da bö-
yük hörmətə malik olduğu xüsusi vurğulanmasıdır. Yazı müəllifi torpaq sahəsi əlin-
dən çıxan və onu qaytarmaq üçün hamının xeyirxah insan kimi tanıdığı Mirzə Fətə-
liyə pənah gətirən, ondan böyük yardım görən nənəsinin və atasının xatirələri əsa-
sında Axundzadənin Tiflisdə xüsusi hörmət sahibi olduğunu göstərmişdir: «Mirzə 
Fətəli Axundzadə o dövrün kasıblara həqarətlə baxan və onları bacardıqları qədər 
çox soymağa çalışan acgöz məmurlarından deyildi. İnsanpərvərliyi, xeyirxahlığı və 
namusluluğu ilə Mirzə Fətəli Axundzadə köhnə Tbilisinin Xarpuxi, Meydan, Orta-
cala kimi, əhalisi əsasən yoxsullardan ibarət olan, məhəllələrinin əsl məhəbbətini və 
hörmətini qazanmışdı. O, hamını açıq ürəklə qarşılayır, diqqətlə dinləyir, lazımlı 
məsləhətlər verir və heç vaxt kasıblardan yazdığı ərizə üçün pul almırdı» (2, s. 151). 
Xatirə yazısında Axundzadə ilə Orbeliani arasındakı dostluq əlaqələrinə də geniş 
yer verilmişdir. V.Çaçanidzenin yazdığına görə, Orbeliani həmişə papaqçı Simon 
Abuladzenin xidmətlərindən istifadə edirmiş və onun atası həmin dövrdə usta ya-
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nında şagird olduğundan hazır malı Orbelianinin evinə məhz onun atası aparırmış: 
«… Atam isə Mirzə Fətəli Axundzadəni dəfələrlə Qriqol Orbelianinin evində gör-
müşdü. Onları bir-biri ilə möhkəm dostluq telləri birləşdirirdi. Əksər hallarda bu iki 
məşhur sənətkar stol arxasında oturarmışlar. Mirzə özünün yeni əsərlərini oxuyar, 
Qriqol isə arabir «əladır», yaxud da azərbaycanca «sağ ol» - deyə heyrətini gizlət-
mədən qulaq asarmış…» (2, s. 153).  

Daha sonra müəllif Mirzə Fətəlinin ölüm xəbəri ilə bağlı xatirələrinə geniş yer 
vermişdir. Onun yazdığına görə, ədibin ölümündən qonşular yalnız üç gündən sonra 
xəbər tutmuşlar. V. Çaçanidze o zaman yaşanan həyəcanlı anları təfərrüatına qədər 
təsvir etmiş, dinsiz olması səbəbindən Axundzadəni dəfn etməkdən din xadimləri-
nin boyun qaçırdıqlarını, hətta dəfn üçün münasib yer ayırmaqdan imtina etdiklərini 
söyləmiş, nəhayət, Axundzadənin layiqli dəfn mərasiminin keçirilməsində 
Q.Orbelianinin yaxından iştirak etdiyini vurğulamışdır.  

Xatirə yazısını Azərbaycan dilinə tərcümə edən professor Vilayət Quliyevin 
də haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, yazıda həqiqətəuyğun olmayan xeyli məqamlar 
vardır. Mirzə Fətəlinin xristian adətlərini inkar etmədiyi, Axundzadənin dəfn məra-
simi zamanı üç gün xristian adəti ilə şərab içildiyi və s. barədəki fikirlər, əlbəttə, hə-
qiqətdən xeyli uzaq olduğundan heç də inandırıcı görünmür. Mirzə Fətəlinin dinə 
münasibəti bəllidir. Lakin onun xristian dininə əlahiddə münasibəti barədə ilk dəfə 
sözügedən yazıda oxuyuruq. Halbuki, ədibin özü «Kəmalüddövlə məktubları» əsə-
rində bu məsələyə tamamilə açıq kontekstdə münasibət bildirmişdir: «… Ey Cəla-
lüddövlə, bu sözlərdən sən elə güman eləmə ki, mən bəlkə başqa din və məzhəbi is-
lam dinindən üstün tuturam. İş ona qalsa, genə islam dini sair dinlərdən yaxşı və 
mənim üçün məqbuldur..» (3, s. 205).  

Yeri gəlmişkən olduqca vacib bir məsələyə diqqət çəkməyimiz lazım gəlir. 
Sovet dövrü ədəbiyyatşünaslığında mövcud ideologiyanın təsiri altında M.F.Axund-
zadəni tamamilə dinsiz bir şəxsiyyət, ateist filosof kimi təqdim etmişlər. Bu, şübhə-
siz ki, ədibin məşhur «Kəmalüddövlə məktubları» traktatından doğan bir məsələ idi. 
Lakin böyük ədibin məhz həmin əsərindən, eləcə də digər əsərlərindəki qeydlərin-
dən görürük ki, M.F.Axundzadə heç də islam dininin düşməni olmamış, üstəlik də 
həmişə özünü müsəlman hesab etmişdir. Bu tamamilə ayrı bir mövzu olduğundan 
onun üzərində geniş dayanmağa lüzum görmürük, lakin əldə olan bir tarixi sənəd 
sübut edir ki, M.F.Axundzadəni öz dövrünün rəsmi orqanları məhz müsəlman kimi 
qəbul etmişlər. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda M.F.Axundzadənin arxivin-
də mühafizə olunan sənəddə onun şiə məzhəb müsəlman olduğu qeyd edilmişdir (4, 
fond 2, s.v. 203, v. 2). 

Burada mövzu ilə birbaşa bağlılığı olmasa da, hər halda bir nüans xüsusi diq-
qət çəkdiyi üçün onun üzərində bir qədər ətraflı dayanmağa dəyər. Bu, Mirzə Fətəli-
nin ölüm şəraiti ilə bağlı məsələdir və xatirə yazısında da bu barədə danışılıb. 

Güman ki, V.Çaçanidze Axundzadənin ölüm şəraiti ilə bağı bir çox nüansları 
ağızda gəzən söz-söhbətlər əsasında qələmə almış və bu zaman ona özünün əlavələ-
rini də qatmışdır. Lakin iş burasındadır ki, M.F.Axundzadənin ölümü ilə bağlı ya-
zanlar arasında Çaçanidze nə birincidir, nə də axırıncı.  

Cəlil Məmmədquluzadə 1928-ci ildə qələmə aldığı “Mirzə Fətəli Axundov 
dinlər haqqında ” məqaləsində bu məsələyə toxunaraq yazırdı: “Mirzə Fətəlinin və-
fatının şahidləri və raviləri yazıblar və rəvayət ediblər ki, onun namazına, təlqininə 
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və təşyii-cənazəsinə əqrabasından da duran olmadı. Ta o yerə kimi ki, onu Tiflis qə-
bristanında quyulamaq üçün dörd nəfər hammal aprsın. Və bir rəvayətə görə, mər-
humu canişinin dörd nəfər kazak əfradı aparıb torpağa tapşırdı. Bəhər-hal Mirzə Fə-
təlinin cənazəsi sahibsiz qaldı” (5, 73).  

Görkəmli ədəbiyyatşünas, Azərbaycan yazıçılarının müəyyən qismi ilə bağlı 
olduqca maraqlı memuarlar yazan, Mirzə Fətəlinin şəxsi arxivini Tiflisdən Bakıya 
gətirənlərdən biri Əziz Şərif Tiflisdə nəşr olunan «Dan yıldızı» (elmi ədəbiyyatda 
daha çox «Dan ulduzu» şəklində işlədilir – Ş.Ş.) jurnalının 1927-ci il tarixli 12-ci 
sayında dərc edilən «Mirzə Fətəli Axund-zadə» adlı məqaləsində ədibin ölümündən 
belə bəhs etmişdir: «…1878-ci il mart ayının 12-də vəfat edən Mirzə Fətəlinin cəna-
zəsi tamam üç gün evində (Vorontsov küçəsində 53 nömrəli evdə) qaldı və şəhərin 
müsəlman əhli, molla və axundların təhrikinə uyaraq onu yerdən götürmədi. Axırda 
cənazə sərdarın xüsusi kazakları tərəfindən Tiflisdə müsəlman qəbiristanlığında 
dəfn edildiı» (6, 1927, №12, s. 13).  

Görkəmli yazıçı, Axundzadənin mənəvi varisi Ə.Haqverdiyev «Mirzə Fətəli-
nin faciəsi» (7, s. 385-387) və «Mirzə Fətəli Axundovun həyat və fəaliyyəti» adlı 
yazılarında (7, s. 388-398) Axundzadənin ölümünə böyük diqqət və hörmətsizlik 
göstərildiyini yazmışdır. 

Ə.Haqverdiyev yazır: «1878-ci il, fevralın 28-də Mirzə Fətəli Axundzadə və-
fat etdi. Mirzə Fətəlinin ölümünü şeyxülislam Molla Əhmədə xəbər verdikdə o, belə 
dedi: «Mən Mirzə Fətəli ilə tez-tez söhbət etmiş, dini və başqa mövzularda mübahi-
sələr etmişəm, mən onun din haqqında olan nöqteyi-nəzəri ilə tanışam, buna görə 
onun namazını qılmaqdan imtina edirəm». Başqa mollalar da şeyxülislamın ardınca 
gedərək, onun cənazəsi üzərində namaz qılmaqdan imtina edirlər. Uzun minnətlər-
dən sonra şeyxülislam məscidin xadimlərindən biri Molla Hüseynə tapşırdı ki, ge-
dib Mirzənin nəşi üzərində «bir neçə söz desin». Mollaların yoldan çıxardığı Tiflis 
əhalisi onun nəşini qəbiristanlığa aparmaqdan boyun qaçırtdı. Nəhayət, Axundzadə-
nin varisləri onun cənazəsini əbədi yuxu yerinə aparmağa razı olanların hərəsinə üç 
manat verməli oldular» (7, s. 393). Qeyd edək ki, Ə.Haqverdiyevin adlarını çəkdiyi-
miz hər iki yazısı ilk dəfə 1928-ci ildə çap olunmuşdur. Bundan bir qədər sonra 
yazıldığı güman edilən başqa bir yazı-memuarda da bu məsələyə toxunulmuşdur. 

Abbas Səhhət və Məhəmməd Hadinin müasiri və yaxın dostu Əbülqasım Əmin-
zadə «Abbas Səhhət haqqında xatirələr»ində 1888-ci ildə Şamaxıda Seyid Əzim Şirva-
ninin cənazəsinin arxasınca cəmisi 15-20 nəfərin getdiyini dostları ilə böyük təəssüflə 
izlədiklərini yazır, sonra diqqəti dostlar arasında olan bir mükaliməyə yönəldir. Onun 
yazdığına görə, Abbas Səhhət gördüyü mənzərədən pəjmürdə olaraq deyib: «Görürsü-
nüz, bizim əhlimiz şairinə necə baxır? Belə böyük şairin cənazəsində baqqal cənazəsin-
də olan kişi qədər kişi yoxdur». Daha sonra A.Səhhət deyib: «Mirzə Fətəlini beş-on 
hambal gülüşə-gülüşə aparıb dəfn ediblər» (8, s. 34-35).  

Göründüyü kimi, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, A.Səhhət, Ə.Şərif ki-
mi tanınmış simalar Axundzadənin cənazəsinə bir hörmətsizlik olduğunu söyləmiş-
lər. Məsələnin təfərrüatlarına qədər yazıldığı kimi olduğuna zəmanət vermək çox 
çətindir. Amma V.Çaçanidze də daxil olmaqla bu barədə yazanların hər halda haqlı 
olduğunu düşünməyə əsaslar verən başqa məsələlər də vardır. 

Ortaya bir sual çıxır: şeyxülislam hansı səbəbdən Mirzə Fətəlinin yas yerinə 
gəlməkdən, cənazə namazını qılmaqdan imtina etmişdir? Zahirən bu sualın cavabı 
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özlüyündə aydındır: Mirzə Fətəlinin məlum traktatı! Lakin bizə o da məlumdur ki, 
Tiflisə gəldiyi günlərdən ta ömrünün axırınacan Axundzadənin yüksək rütbəli 
müsəlman din xadimləri, o cümlədən şeyxülislamlarla elə bir konflikti olmamışdır. 
Ümumiyyətlə, Axundzadə Tiflisdə yaşadığı illərdə Qafqaz şiələrinin dini rəhbər-
liyində (Zaqafqaziya Şiə Müsəlmanları Ruhani İdarəsi və Zaqafqaziya Sünni müsəl-
manları Ruhani İdarəsi 5 aprel 1872-ci ildə yaradılmışdır) Axund Məhəmmədəli 
Hüseynzadə (1823-1846), Axund Fazil İrəvani (1847-1862) və Axund Əhməd Hü-
seynzadə (1862-1884) kimi tanınmış din xadimləri olmuşlar. Sonuncu ilə Mirzə Fə-
təlinin normal, bəlkə də, isti münasibətləri barədə danışmaq mümkündür. 
M.F.Axundzadənin epistolyar irsində onun adına bir neçə dəfə rast gəlirik: «… 
Qeyd etdiyim şəxs yüksək dostum, Qafqazın şeyxülislamı Axund Molla Əhməd 
Hüseynzadədir. Müxtəlif elmlər sahəsində – astronomiya, coğrafiya, riyaziyyat, tə-
biət, tarix, hikmət və xüsusilə fiqh elmi sahəsində bütün Qafqaz ölkəsində tayı-bəra-
bəri yoxdur. Bununla belə o, filosof təbiətli və liberal məsləkli bir adamdır», yaxud: 
«Molla Əhməd Salyani sağlam düşüncəli bir şəxsiyyətdir. Amma nə etməliyik ki, 
ağıl və dərrakə sahiblərinin sayı çox azdır» və s. Belə görünür ki, Axundzadənin 
«yüksək dostum» deyə öydüyü şeyxülislamın son borcunu vermək üçün Mirzə Fətə-
linin cənazəsi üstünə getməməsinin səbəbini başqa yerdə axtarmaq lazım gəlir. Əs-
lində bu səbəbin görünməyən tərəflərinin görünməsi çox mətləblərin üzərinə işıq sa-
lacaqdır. Zənnimizcə, rəsmi dairələrin Axundzadənin ölümünə biganə münasibəti 
şeyxülislamı müvafiq addımı atmağa vadar etmişdir. Bəlkə də, şeyxülislam məhz 
rəsmi dairələrin birbaşa göstərişi ilə mərasimə qatılmaqdan imtina etmişdir?! Şeyx 
Əhmədin böyük elm və bilik sahibi olması ilə yanaşı onun qətiyyətli bir şəxs oldu-
ğunu da bilirik. Lakin o dövrün ağır şərtləri altında onun tam müstəqil bir şəxs ol-
duğunu söyləməyə çətinlik çəkirik… 

Ömrünün sonuna yaxın hökumət dairlərində Mirzə Fətəliyə münasibət xeyli 
dəyişmişdir: «… ömrünün sonlarında hökumət əleyhinə fəaliyyətdə günahlandırıla-
raq işdən çıxarılmış, bir müddət qulluqdan kənarda qalmışdır. Bütün ömrü keş-
məkeşlərdə, gərgin işdə və mübarizələrdə keçən yazıçının səhhəti getdikcə pisləş-
miş, o, fiziki cəhətdən tamam zəifləmişdi. 1877-ci ilin ortalarında isə o, ağır ürək-
astma xəstəliyinə tutulmuş, uzun müddət bu xəstəlikdən əziyyət çəkmişdir. Yazıçı 
1878-ci il fevral ayının 28-də (yeni stilə martın 10-da) Tiflisdə vəfat etmişdir. Hələ 
yazıçının cəsədi soyumamış gizli polis dərhal onun hökumət əleyhinə əlyazma-
larının axtarışına başlamış, lakin rəsmi nəşrlərdən başqa, heç nə tapa bilməyib, çıxıb 
getmişdi» (9, s.154-155). 

Mirzə Fətəlinin vəfatından sonra onun «şübhəli» əlyazmaları ilə bağlı axtarış 
aparılması barədə ədibin nəvəsi Mələksima xanım Qacar da öz xatirəsində bəhs 
etmişdir (10, s. 208-212 ). Onun yazdığına görə, ədib dünyasını dəyişəndən sonra 
həyat yoldaşı Mirzə Fətəlinin əlyazmalarını bir sandığa yığıb, saxlamaq üçün qızı 
Nisə xanıma vermişdir. O zamanlar Nisə xanım əri Xanbaba xan Qacarın işi ilə bağ-
lı Tiflis yaxınlığında bir şəhərdə yaşayırmış. Mirzə Fətəlinin ölümündən bir qədər 
sonra jandarm idarəsinin bir polkovniki Xanbaba xan Qacarın xidmət yerinə gəlmiş, 
onun özü və ailəsi barədə rəisdən məlumat tələb etmiş, sonra isə evlərində axtarış 
aparmışdır. Rəis bu barədə Xanbaba xana dərhal məlumat verdiyindən o, evə gəlib 
həyat yoldaşına atasının əlyazmalarının saxlandığı sandığı gizlətməyi tapşırmışdır. 
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Polkovnik evdə axtarış aparmış, çoxdan çap olunmuş kitablardan başqa, heç nə tap-
madığından çıxıb getmişdir… 

Yazıçıya soyuq münasibət və onu doğuran səbəblərlə bağlı görkəmli tədqiqat-
çı İ.Yenikolopov Tiflisdə nəşr olunan «Dan yıldızı» jurnalının 1928-ci il 4-5-ci say-
larında dərc etdirdiyi «Mirzə Fətəli Axundov» adlı məqaləsində xeyli inandırıcı də-
lillər gətirmişdir. «Onun vəfatı günü - 1878-ci ilin 26 fevral günü (təqdim etdiyimiz 
sitatlarda ədbin ölüm tarixi ilə bağlı ayın müxtəlif tarixləri göstərilir. Bu, birinci 
növbədə sözügedən məqalələrin yazıldığı illərdə yazıçının hamı tərəfindən qəbul 
edilmiş ölüm tarixidir. Digər tərəfdən, Axundzadənin məhz ayın neçəsində dünya-
dan getdiyi ilə bağlı bir müddət elmi mübahisələr olmuşdur – Ş.Ş.) nə «Kavkaz » 
qəzetəsində, nə də Tiflisdə «Tiflisskiy vestnik» adında çıxan başqa bir qəzetədə heç 
bir yas elan və xırda xatirə ilə yad edilmədi. Onun dəfn mərasimi də böylə sakitlik 
ilə əmələ gətirildi» (11, s. 28).  

Tədqiqatçı A.Mişiyev Mirzə Fətəlinin uzun illər əməkdaşlıq etdiyi «Kavkaz » 
qəzetinin yazıçının ölümünə biganə münasibətindən bəhs etmişdir: «Qəzetin 
Axundzadənin ölümünə laqeyd münasibətinə gəldikdə isə bu, «Kavkaz»ın praktika-
sında yeganə təsadüf deyildi. Uzun müddət «Kavkaz» qəzetində əməkdaşlıq etmiş 
görkəmli gürcü tarixçisi D.Bakradze vəfat etdikdə də qəzet gürcü ictimaiyyəti üçün 
son dərəcə kədərli olan bu hadisəyə toxunmamış, öz keçmiş əməkdaşının ölüm xə-
bəri üzərindən sükutla keçmişdir. Qeyri-rus millətlərin görkəmli adamlarına «Kav-
kaz»ın belə ögey münasibəti o dövrdə bir sıra qabaqcıl gürcü ictimai xadimlərini 
haqlı olaraq hiddətləndirmişdi» (12, s. 80). A.Mişiyevin də qeyd etdiyi kimi, sözü-
gedən qəzetin Axundzadənin ölümü ilə bağlı verdiyi yanlış xəbər isə sadəcə ikrah 
doğurur; martın 1-də işıq üzü görən sayında məlumat verilir ki, polkovnik 
M.F.Axundzadə 90 yaşında qızdırma xəstəliyindən vəfat etmişdir. Ertəsi gün isə 
üzrxahlıqlı bir düzəliş verilir və bildirilir ki, polisin verdiyi səhv ucbatından yanlış-
lıq olmuşdur, Axundzadə 67 yaşında ürək partlamasından vəfat etmişdir… Qeyd 
edək ki, A.Mişiyev «rəsmi hökumət dairələrinin, müsəlman ruhani idarəsinin və on-
lara yaxın olan «Kavkaz»ın 70-ci illərdə Axundzadəyə bu cür soyuq və etinasız mü-
nasibətini» ədibin «Kəmalüddövlə məktubları» fəlsəfi traktatında inqilabi-demokra-
tik mövqe tutması ilə izah etmişdir (12, s. 80). Bu məntiqə də hörmətlə yanaşırıq. 
Lakin unutmayaq ki, ədib «Kəmalüddövlə məktubları»nı ölümündən xeyli qabaq – 
hələ 1865-ci ildə yazmış və əsəri Adolf Berje ilə birlikdə 1874-cü ildə rus dilinə 
çevirmişdi. Tədqiqatçıların da qeyd etdikləri kimi, ruscaya tərcümə zamanı azərbay-
canca və farsca (Mirzə Yusif xanla birlikdə tərcümə etmişdi) mətnlərdə olan kəskin 
məqamları çıxarmağa və ya yumşaltmağa məcbur olmuşdu. Əgər yazıçıya ögey mü-
nasibət yalnız bu əsəri ilə bağlı olardısa, onda onun simptomları xeyli əvvəl özünü 
göstərərdi. 

Zənnimizcə, Axundzadəyə hökumət dairələrində münasibət o zaman soyuq-
laşmağa başlamışdır ki, artıq o, üzərinə qoyulan missiyanı müəyyən mənada yerinə 
yetirmişdi və daha həmin dairələr üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etmirdi (Əlifba-
nın dəyişdirilməsi ilə bağlı Axundzadənin çalışmaları hər halda hökumətin siyasəti 
ilə üst-üstə düşürdü. Bu sahədə Axundzadənin heç bir nailiyyət əldə edə bilməməsi 
də ona olan ümidləri azalda bilərdi. Bu, bizim sadəcə mülahizəmizdir, onun üzərin-
də işləməyə dəyər – Ş.Ş.). Üstəlik Rusiyanın hakim dairələrinin daxili siyasətdə ye-
ni xətt götürməsi Axundzadəni və onun fəaliyyətini ikinci sıraya sıxışdıra bilərdi. 
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Bu baxımdan tədqiqatçı İ.Yenikolopovun yuxarıda adını çəkdiyimiz məqaləsindəki 
mülahizələri ilə tamamilə şərikik. Məqalədə Axundzadənin ruhanilər əleyhinə yaz-
dığı əsərlərin müvəffəqiyyət qazanmasının kökündə həm də XIX əsrin 40-cı illərin-
dən başlayaraq Şamilə qarşı hökumətin apardığı siyasətin istiqaməti xüsusi vurğula-
nır. «Burada «intizamı saxlamaq» üçün feldmarşal knyaz Vorontsov böyük bir ordu 
ilə geniş ixtiyarlı bir canişin olaraq Qafqaza göndərildi. Buna baxmayaraq knyaz 
Vorontsov «bir zərbə ilə» Şamili yıxa bilmədi. Darqa müharibəsində az qalmışdı ki, 
özü də, başında olan dəstəsi də məhv olsun. Bu gündən başlayaraq o var qüvvəsi ilə 
çalışırdı ki, get-gedə nüfuzu artmaqda olan Şamilin müqavimətini qırsın…» (11, s. 
28). İ.Yenikolopov yazır ki, məhz bu səbəbdən Vorontsov və onun müavinləri «bü-
tün ümumi-əfkarı və mətbu orqanları» Şamilin get-gedə artan nüfuzu əleyhinə 
çevirməyə başladı: «Ruhanilər əleyhinə çevrilmiş olan bu və ya digər bir tədbir hə-
mişə təqdir edilirdi» (11, s. 28). Şamil hərəkatının süqutundan sonra çarizmin din və 
ruhanilərlə bağlı siyasətində bir dəyişiklik aparılır. Zaqafqaziya Şiə və Sünni 
Müsəlmanları idarələrinin yaradılması da buna bariz nümunədir. Hökumət dairələri 
artıq «sillə» əvəzinə, «kökə» siyasəti yeritməyə, din xadimlərinin könlünü almağa 
başlamışdır. Hökumət bununla həm qəlbən müridizmi dəstəkləyənlərin ağzını yu-
mur, həm də müsəlmanların qəlbini ələ almaqla onları öz yanına çəkməyə çalışır. İl-
lərdən bəri məlum fəaliyyətlə məşğul olan Mirzə Fətəli isə, sözsüz ki, olduqca pis 
durumda qalır. İ.Yenikolopov bunu nəzərdə tutaraq yazırdı: «Qafqazda siyasətin bu 
şəkildə dəyişməsi Mirzə Fətəli üçün çox ağır keçirdi…» (11, s. 28). Tədqiqatçı öz 
fikirlərinə davam edərək haqlı olaraq belə nəticəyə gəlir: «Bu şərtlər arasında ruha-
nilər ilə mübarizə aparmağın musəvi olmadığını Mirzə Fətəli o vaxt aydın bir surət-
də başa düşdü, o inandı ki, keçən vaxtda o, canişinlərə yalnız Şamilin nüfuzu əley-
hinə istifadə edilməsi üçün lazım imiş» (11, s. 28). Tədqiqatçı məqalədə ruhanilərin 
də artıq Axundzadədən uzaq durmalarına da münasibət bildirmişdir. Onun fikrincə, 
ədib hərgah «parlaq şənə» malik olmasa belə, onun «rütbə və nişanları» mötəbər 
adamları onun yanına cəlb edə bilərdi. Lakin qorxu, ruhaniləri onun yanına cəlb edə 
bilmədi, məhz bu səbəbə görə ki, onlara da dinsiz adı verilməsin…  

Tədqiqatçı, Axundzadəyə ögey münasibətin başqa bir cəhətinə də diqqət çək-
mişdir: «Arxiv materiallarına baxdıqda məlum olur ki, Mirzə Fətəlinin qadını Tuba 
xanımın (əslində Tubu – Ş.Ş.) öz ricasına görə canişin həzrətləri əmr «humayunu» 
ilə ona ildə 257 manat 50 qəpik pensiya əta buyurmuşdur. Bu 257 manat 50 qəpik 
tamamilə istehza demək deyilmi? Böyük ədibə o vaxtlarda göstərilən rəftar bundan 
ibarət idi» (11, s. 28).  

Mirzə Fətəlinin həyat yoldaşı Tubu xanımın «Qafqaz canişini vəzifəsini ifa 
edənə» 6 mart 1879-cu il tarixli məktubundan öyrənirik ki, ərinin ölümündən bir il 
keçməsinə baxmayaraq, onun maaşının yarısı qədər olan cüzi təqaüd hələ də dul 
qadının adına keçirilməmişdir. Halbuki «… onunla həmqatar olanlardan – Məliknu-
barovun ailəsinə əlavə təqaüd təyin olunmuş və hələ öz sağlığında beş yüz desyatin 
ölçüsündə torpaq ayrılmışdır ki, bu da uşaqlarını az-çox təmin etmişdir. Lakin belə 
mərhəmət nə mənim ərimin sağlığında ona, nə də onun vəfatından sonra mənə gös-
tərilmişdir…» (13, s. 340).  

Burada maraq doğura biləcək başqa bir məsələyə də diqqət yetirmək yerinə 
düşərdi. Ömrünün sonuna yaxın hakimiyyət dairələrinin Mirzə Fətəliyə ögey mü-
nasibət bəsləməsi, şeyxülislamın onun dəfn mərasiminə gəlməkdən imtina etməsi nə 
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qədər təəssüf və təəccüb doğurursa, azərbaycanlı ədiblə uzun müddət yaxınlıq et-
miş, bir yerdə çalışmış, onun qabiliyyətini həmişə yüksək dəyərləndirmiş Adolf 
Berje ilə Axundzadə arasında bir soyuqluq yaranmasına dair qeydlər də bir o qədər 
təəccüblü görünür və müəmmalardan xəbər verir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Mikayıl 
Rəfili «M.F.Axundov və onun fəlsəfi-siyasi görüşləri» adlı məqaləsində               
(14, s.29-60) yazır: «1874-1875-ci illərdə Adolf Berje Tiflisdə Arxeologiya Komis-
siyasının sədri vəzifəsində olmuş, M.F.Axundzadə da bu komissiyada üzv və mütər-
cim olaraq çalışmışdır. Buna görə də Adolf Berjenin «Məktublar»ın tərcüməsini 
düzəltmək üçün M.F.Axundzadə ilə sonra da əməkdaşlıq etməməsi bir növ qəribə-
dir, onların arasında narazılıq törədiyi, yaxud hər hansı başqa bir hadisə baş verdiyi 
üçünmü, nədənsə artıq bizə məlumdur ki, 1875-ci ildə Axundzadə öz əsərini 
baxmaq üçün başqa bir adama verir» (14, s. 32). Mikayıl Rəfili Mirzə Fətəlinin 
Brüsseldə təhsil alan oğlu Rəşidə yazdığı 10 yanvar 1875-ci il tarixi məktuba istinad 
etmişdir. Mirzə Fətəli həmin məktubda qeyd edirdi: «… «Kəmalüddövlə»nin tərcü-
məsi indi gözəl bir ədəbiyyatşünas olan Treskovski tərəfindən nəzərdən keçirilir. O, 
bu əsərlə fərəhlənir, onun üslub və orfoqrafik yanlışlıqlarını düzəldir. Tərcümə oriji-
nalla birlikdə nəşr edilmək üçün tezliklə Peterburqda olan məşhur bir naşirə göndə-
riləcəkdir» (15, s. 239; 16, s. 47). 

Əlbəttə, təəccübdoğuran, diqqətçəkən məsələdir. Məlumdur ki, «Kəmalüd-
dövlə məktubları»nın nəşri ilə bağlı əsərin fars dilinə (müəlliflə birgə) tərcüməçisi 
Mirzə Yusif xanla və rus dilinə tərcüməçisi Adolf Berje ilə Axundzadə arasında şər-
tnamələr imzalanmışdır. Hər iki şərtnamənin mətni ədibin seçilmiş əsərlərinə daxil 
edildiyindən və dəfələrlə nəşr olunduğundan bu barədə geniş bəhs etməyə elə bir lü-
zum yoxdur. Amma onu vurğulamağa dəyər ki, şərtnaməyə görə, tərcümə nəşr 
ediləcəyi təqdirdə gəlir Berje ilə tən yarı bölünməli idi. Berje də bu şərtə razı oldu-
ğu halda, şərtnamə ilə bağlı yazdığı rəydə Axundzadəyə tamamilə güzəştə getdiyini 
görürük: «Cənab polkovnik Mirzə Fətəli Axundzadəyə bəslədiyim ən səmimi dost-
luq hisslərinin ifadəsi və onun şərəfli əməyinə hörmət əlaməti olaraq, bu tərcümə 
işində və kitabını çap etdirməkdə ona imkanım daxilində hər cür kömək etməyə ha-
zıram, hazıram bu işdən alınacaq gəlirin nəinki payıma düşəcək yarısından, hətta 
hər cür maddi mükafatdan da imtina edəm» (15, s. 105). Bəs belə olan halda 
Axundzadə hansı səbəbdən əsəri «üslub və yanlışlıqlarını» düzəltmək üçün tamami-
lə başqa bir şəxsə, gözəl ədəbiyyatşünas kimi dəyərləndirdiyi Treskovskiyə (bu şəx-
sin kimliyi ilə bağlı ədəbiyyatşünaslığımızda yekdil rəy yoxdur – Ş.Ş.) vermişdir? 
Yaxud Adolf Berjenin tərcümə və redaktə işindən sonra onu baxmaq üçün başqa bir 
şəxsə verməyə dəyərdimi? Mirzə Fətəlinin özü bu barədə heç nə demədiyindən bü-
tün mülahizələr elə mülahizə olaraq qalacaq. Lakin məntiq bu barədə əlavə fikirlər 
söyləməyə imkan verir. Çox güman ki, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, çarizm öz 
strateji məqsədlərinə çatdıqdan, islam dini ilə bağlı yeritdiyi siyasətdə bir dəyişiklik 
aparandan sonra məsələ A.Berje üçün də cəzbediciliyini itirdiyindən bu işdən əl 
çəkməyi münasib bilmişdir. Halbuki Berje xatırlatdığımız rəyində yazırdı: «Avro-
palılar kimi, müsəlmanlar özləri də bu kitabı oxuyanda onlar üçün bu vaxta qədər 
qaranlıq qalmış islamiyyət haqqında aydın məlumat ala biləcəklər» (15, s. 105). De-
məli, çarizmin siyasətinin dəyişdiyini görüncə «bu vaxta qədər qaranlıq qalmış isla-
miyyət» haqqında avropalıların və müsəlmanların aydın məlumat alıb-ala bilmə-
yəcəkləri məsələsi Berjeni narahat etməmişdir. Görünür bundan sonra Axundzadə 
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başqa bir şəxsin yardımından bəhrələnmək fikrinə düşmüşdür. Bütün hallarda bir 
məsələ aydındır ki, Berje ilə Axundzadənin «Kəmalüddövlə məktubları» ilə bağlı 
şərtnaməsinə birincinin subyektiv münasibəti səbəbindən axıracan əməl olunmamış-
dır. Buna da ömrünün sonuna yaxın Axundzadəyə bəslənilən soyuqluğun tərkib his-
səsi kimi baxmaq olar…  

Beləliklə, Axundzadənin həyatının son vaxtlarında özünə, ölümündən sonra 
isə cənazəsinə hörmətsizliyin səbəbləri aydınlaşır. 22 yaşından 66 yaşına qədər bü-
tün bilik və bacarığını, enerjisini, sağlamlığını hökumət yolunda xərcləmiş bir in-
san, böyük bir şəxsiyyət mənfur siyasətin mənfurcasına dəyişməsi ilə gərəksiz bir 
adama çevrilir. Bu idi Axundzadənin növbəti faciəsi. Dahilərin faciəsi daha böyük 
olur. Ədəbiyyatımızın aldadılmış ulduzunun faciəsi sözlə ifadə ediləsi deyil… 
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Шахбаз Шамыоглы (Мусаев) 
Творческие связи между М.Ф.Ахундзаде и Г.Орбелиани 

Или еще раз о трагедии обманутого звезда нашей национальной литературы… 
Резюме 

 
          Данная статья посвящена знакомству M.Ф.Ахундзаде и Г.Орбелиани, 
известного грузинского писателя и творческих связей между ними. В статье в 
то же время утверждается идеи, выраженные в отношении к смерти и похоро-
нах М.Ф.Ахундзаде. Автор затрагивает причин холодного отношения госу-
дарственных чиновников к M.Ф.Ахундзаде в конце его жизни. 

 
Shahbaz Shamioglu (Musayev) 

                 Creative relations between M.F.Akhundzade and G.Orbeliani Or once 
again about the tragedy of the deceived star of our national 

literature… 
                                                          Summary 
 
        This article deals with  the acquaintance of M.F.Akhundzade with G.Orbeliani, 
the famous Georgian  writer and creative relations between them.At the same time 
the article argues about ideas expressed in relation to the death and funeral 
ceremony of M.F.Akhundzade. The author touches upon the reasons of the cold 
attitude of the state officials towards M.F.Akhundzade at the end of his life. 
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Hazırda təkcə AMEA Folklor İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikası-

nın bölgələrindən toplanmış folklor materiallarının  akademik nəşrlərinin sayı iyir-
mi cildi keçdiyi halda, bütövlükdə Güney Azərbaycanın folkloruna həsr edilmiş 
nəşrlərin sayı cəmi 26-dır ki, onlardan da heç biri akademik nəşr deyil. Səbəb isə 
aydındır. İranın rəsmi dairələri bu işə hər zaman laqeyidlik, Pəhləvilər dövründə isə 
hətta tam düşmən bir münasibət bəsləmişlər. Pəhləvi rejimi xalqın milli-mənəvi 
duyğu və düşüncələrindən süzülüb gələn və onların tarixi milli qəhrəmanlıqlarını, 
mədəni bədii varlıqlarını canlandıran xalq ədəbiyyatının toplanması və nəşrinə im-
kan verməmişdir (1. 11). Bununla belə, güneyli soydaşlarımızın ədəbi-bədii və fol-
klor irsini nəşr etmək həmişə gündəmdə olmuşdur. Lakin bu iş dövlət tərəfindən de-
yil, vətənpərvər soydaşlarımız tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ə.Sərrafi bildirir ki, 
53 illik Pəhləvi rejimi illərində folklorumuza aid cəmi 26 kitab işıq üzü görmüşdür 
ki, onların ancaq 8-i türkcə, qalanı isə farscadır (yaxud, əsasən fars dilindədir) (2, 
60). Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, mətbuatının və bir sözlə de-
sək – Azərbaycan milli-mədəni varlığının yasaq olunduğu illərdə bu milli varlığın 
ən geniş və kütləvi sahəsi sayılan xalq yaradıcılığı məhsullarının toplanması, araş-
dırma və nəşr məsələsi hələ öz yerində qalsın, hətta ana dili, xalq varlığı, xalq ədə-
biyyatı və xalq inancları kimi sözləri ağıza alıb danışmaq belə bağışlanmaz günah 
sayılırdı (1. 11). Bu son dərəcə vacib məsələ Quzey Azərbaycanda da hər zaman 
diqqət mərkəzində olub. Bir neçə cilddə nəşr olunmuş və folklor örnəklərinə də yer 
ayrılmış “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası”, “Cənubi Azərbaycan mün-
təxabatı”, prof. B.Abdullanın tərtib etdiyi “Arazam, Kürə bəndəm” toplusu və s. 
belə nəşrlərdəndir. AMEA Folklor İnstitutunun 2013-cü ildə nəşr etdirdiyi “Güney 
Azərbaycan folkloru. I kitab” bu silsilənin uğurlu davamı kimi dəyərləndirilə bilər 
(3. 5). Şübhəsiz ki, Güney Azərbaycanın tanınmış folklorşünası Məhəmmədəli Fər-
zanənin topladığı örnəklər əsasında tərtib edilmiş bu cild də Güney Azərbaycan 
folklorunun gələcək nəşrləri üçün cığır aça biləcəkdir. Güney Azərbaycan folkloru-
nun toplanmasında xüsusi xidmətləri olan Məhəmmədəli Fərzanə 1923-ci ildə Təb-
rizin Çayqırağı məhəlləsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
müəllimliklə məşğul olmağa başlamış, 1945-1946-cı illərdə Təbrizdə nəşr olunan 
"Azərbaycan" qəzetində M.Ə. Qövsi imzasıyla məqalələrlə çıxış etmiş və Dədə 
Qorqud dastanlarını şərh etmişdir. 1953-cü ildə Təbrızdən Tehrana köçmüşdür. 
1963-cü ildə şairin "Bayatılar" adlı şeirlər kitabı çap edilmişdir. 1976-cı ildə Əxtər 
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xanımla ailə həyatı qurmuşdur. 1979-cu il İran islam inqilabından sonra, professor 
Həmid Nitqi, Kərim Məşrutəçi (Sönməz), Mənzuri Xamneyi, Səməd Sərdarniya, 
Qulamhüseyn Beqdeli, Həsən Məcidzadə Savalan və Tehranda nəşr olunan Varlıq 
(jurnal)ının təsisçisi Cavad Heyətlə birlikdə həmin jurnalın işıq üzü görməsində bö-
yük rolu olmuşdur. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adına la-
yiq görülmüşdür. Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyinə görə 1998-ci ildə müalicə 
üçün İsveçin Göteborq şəhərinə getmişdir. 2006-ci il yanvar ayının 17-də vəfat et-
mişdir (15). Özündən sonra zəngin bir irs qoymuş Məhəmmədəli Fərzanə aşağıdakı 
əsərlərin müəllifidir: “Bayatılar”, “Zəbani dəstur zəbane Azərbaycan” (farsca), 
“Gozidehayi əz Təranehaye” (tərcumə-farsca), “Çenin bud əmma çenin nəxahəd 
bud” (tərcumə-farsca), “Guşehayi əz Xaterat və çənd dastan əz Cəlil Məmmədqulu-
zadə” (farsca), “Şəhriyar və Heydər Baba” (farsca), “Dədəmin kitabı”, “Mirzə Baqir 
Hacizadədən çap olunmuş xatirələr”, “Azərbaycan el mahnıları”, “Azərbaycan uşaq 
folkloru”, “Molla Nəsrəddin lətifələri”, “Azərbaycan el sözlərı”, “Təmsillər və mə-
səllər”, “Azərbaycan aşıqları antologiyası”, “Məqalələr”, “Rəsul Rzanın şerlərinin 
farsca tərcüməsi” (farsca), “Torkane Parsiquy (farsca şeir yazmış türk şairlərinin 
antologiyası-farsca), “Azərbaycan dilinin qirameri”, “Vajenameye Avayi” (Azər-
baycan dili barəsində-farsca), “Ana dilimiz və milli varlığımız uğrunda xatirələr”, 
“Fərhənge Loğate Azərbaycan” (15). Əsərlərinin siyahısından da göründüyü kimi, 
Məhəmmədəli Fərzanənin çalışmalarının önəmli istiqamətlərindən birini milli 
folklorumuzun toplanması və dərc edilməsi təşkil etmişdir. Lakin mövcud vəziyyət 
müəllifə bu işi peşəkarcasına aparmağa imkan verməmişdir. Belə ki, o dərc etdirdiyi 
materiallarda onların kimlərdən toplandığını qeyd etməmiş və bunun səbəbini izah 
edərkən, bildirmişdir ki, toplama işi Azərbaycan türkcəsində təhsil almağın (oxuma-
ğın) və danışmağın yasaq olunduğu bir dövrdə aparılmışdır. Həmin tarixi mərhələdə 
söyləyicilərin və toplayıcıların soyadlarının açıqlanması onların həbsi ilə nəticələnə 
bilərdi (3. 6). Əlbəttə ki, deyilənlər, Güney Azərbaycanda folklor toplamaqla məş-
ğul olan fədakar ziyalılarımızın qarşısında duran yeganə çətinlik olmayıb. İranda 
Azərbaycan şifahi söz sənəti örnəkləri farscaya çevrilərək həm İran radiosu, həm də 
mətbuatda fars folklor örnəkləri kimi təqdim olunurdu. Odur ki, fars folkloruna 
qarışmış nümunələri seçmək, ayırd etmək mümkün olmurdu (4. 49). İşin ən 
acınacaqlı tərəfi is o idi ki, Güneydə bu işi görəcək bircə dənə də elmi müəssisə yox 
idi. Yeganə təhsil müəssisəsi olan Təbriz Universiteti isə 1947-1978-ci illərdə şahın 
siyasətinə görə İran millətçiliyinin “etibarlı dayağı” sayılırdı (5. 46). Bu gün 
vəziyyət nisbətən əlverişli olsa da, çox az dəyişib. İranda soydaşlarımız yenə də 
əvvəllər olduğu kimi təhsil haqqından məhrumdurlar. Ermənilərə olan münasibət isə 
tamam fərqlidir. Əldə olan son məlumatlara görə, İranda 67 erməni məktəbi fəaliy-
yət göstərir ki, onlarda oxuyan şagirdlərin sayı 12.240 nəfərə çatır. Ümumi hesaba 
görə isə hər iki erməni ailəsindən bir şagird təhsil alır (6. 97). Təbii ki, belə bir 
şəraitdə peşəkar folklorşünasların yetişməsindən söhbət gedə bilməz. Bununla belə, 
hazırda İranda az sayda da olsa, qəzet və jurnal nəşr edilməyə başlayıb. Onıarın 
içərisində “El-bilim” jurnalı xüsusilə fərqlənir və bilavasitə folklorşünaslıq mə-
sələlərinə həsr edilib. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, AMEA Folklor İnstitutunun 
2013-cü ildə nəşr etdirdiyi “Güney Azərbaycan folkloru. I kitab” bütünlüklə Güney 
Azərbaycanın tanınmış folklorşünası Məhəmmədəli Fərzanənin Təbriz, Yekanat və 
Həmədan ərazilərindən topladığı örnəklər əsasında tərtib edilmişdir. Kitabda Yeka-
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nat və Həmədan toplanmış nümunələr ayrıca bir fəsil (XIII fəsil) kimi təqdim edil-
miş (3. 302-375), XIV fəslə etnoqonik motivlər daxil edilmiş (3. 375-448), I-XII 
fəsillər isə bilavasitə Təbrizdən toplanmış materiallar əsasında tərtib edilmişdir (3. 
17-301). Bu fəsillərdə sırası ilə “İnanclar” (3. 17-30), “Alqişlar, qarğışlar, andlar” 
(3. 31-46), “Sayalar, holavarlar” (3. 47-52), “Nağıllar” (3. 53-119), “Atalar sözü və 
məsəllər” (3. 120-145),  “Tapmacalar” (3. 146-152), “Bayatılar” (3. 153-174), “Lə-
tifələr” (3. 175-203), “Yuxuyozmalar” (3. 204-243), “Uşaq folkloru” (3. 244-261), 
“Xalq mahnıları” (3. 262-282) və “El deyimləri”dir (3. 283-301). Kitabda toplanmış 
materialların bir çoxunun variantına ayrı-ayrı bölgələrimizdə rast gəlinsə də, onlar-
dan bir qismi bütünlüklə orijinal mətnlər hesab oluna bilər. “İnanclar” başlıqlı I fə-
slin elə ilk sətirlərindən toplanmış materialların nə qədər böyük önəmə sahib oldu-
ğunu görmək mümkündür. Burada ilk sırada yer alan bir mifdə ilk insanın yaradıl-
masından söhbət gedir. Deyilənlərin bir qismi Qurani-Kərimdə söylənilənlərlə üst-
üstə düşür, fəqət elə incə məqamlara da rast gəlinir ki, onların İslam inancı ilə birba-
şa bağlılığı yoxdur və həmin məqamlar öz kökünü İslanaqədərki dövrlərin inanc sis-
temlərindən alır: 

“Allah-təala insanı yaratmaq üçün Cəbrayılı yer üzünə göndərib, ordan 
bir ovuc torpaq gətirməyi əmr edir... 

...Cəbrayıl torpaq götürməyib geri qayıdır. Bu dəfə Mikayıl və onun ar-
dınca İsrafil bir ovuc torpaq aparmaq üçün yer üzünə gəlirlər. Yer bunların 
da hər ikisinə çoxlu yalvar-yaxar edir, Onlar da torpağa əl vurmadan geri 
qayıdırlar. Nəhayət, yenə Əzrayıl yerə göndərilir. Yer qabağdakı kimi ona da 
çox yalvarır. Əzrayıl yerin yalvarışına belə cavab verir: 

– Sənin dediklərin hamısı doğrudu, lakin haqq-təalanın fərmayişi yerinə 
yetirilməlidir. 

O, bir ovuc torpaq götürüb qayıdır...” (3.17). 
Şübhəsiz ki, Qurani-Kərimdə rastlanmayan bu süjet öz kökünü İslanaqədərki 

dövrlərin inanc sistemlərindən alır. Burada yaradılış barədə çoxsaylı əski türk miflə-
rindən birinin təsiri özünü açıq-aydın şəkildə göstərir. Orada da Tanrı balıqçıl quşu-
na suyun dibindən torpaq gətirməyi tapşırır və onun bu istəyinə sadəcə üçüncü 
cəhddə nail olunur: 

“Çox-Çox əvvəllər heç bir şey yox idi. Yalnz dalğalanan və çalxalanan 
böyük bir dəniz var idi. Bir də böyük bir şaman var idi (yeniseylilərə görə, 
şaman Tanrıdır). Onun nə işi vardı, nə də gücü. Bu dəniz üzərində qu quşları, 
qırmızı boyunlu balıqcıl quşları və daha neçə-neçə su quşları uçuşardı. Amma 
qonub dincəlmək, nəfəs dərmək üçün bir yerləri yox idi. Buna görə şaman 
balqçıl quşa dedi: 

-Suya dal, dənizin dibindən bir az torpaq gətir! 
Balıqçıl iki dəfə suya cumdu, heç nə gətirə bilmədi. Üçüncü dəfə ağznda 

bir parça palçıq çıxarda bildi. Bu palçıqdan bir ada düzəltdilər və uçuşub 
onun üzərinə qondular” (7. 462). 

Bu iki süjetin müqayisəsi əski türk mifologiyasından qaynaqlanan qədim 
təsəvvürlərin minillər sonra başqa təsəvvürlə necə əvəzləndiyini açıq-aydın şəkildə 
ortaya qoyur. 

Təbrizdən toplanan mifdə diqqəti çəkən ən maraqlı məqamlardan biri də Alla-
ha lazım olan torpağın məhz ölüm mələyi Əzrayıl tərəfindən gətirilməsidir. Türk 
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mifologiyasında isə bu işi adətən yeraltı dünyanın, yəni ölülər dünyasının sahibi Er-
lik edir: 

“Bir zamanlar yalnız Tanrı Qara xan və su vardı. Qara xandan başqa gö-
rən və sudan başqa görünən yox idi. Ağ ana göründü. O, Qara xana “yarat” 
deyib yenidən suya daldı. Bunu eşidən Qara xan bir kişi yaratdı. Qara xanla 
kişi intəhasız suyun üstü ilə iki qara qaz kimi uçurdular. Lakin halından məm-
nun olmayan kişi, Qara xandan daha yüksəkdə uçmaq istəyirdi. Onun istədiyi-
ni bilən Qara xan kişidən uçmaq qabiliyyətini aldı. Kişi dibsiz suya yuvarlandı. 
Elədiyindən peşiman olub Tanrı Qara xandan bağışlanmasını xahiş etdi.  

Tanrı Qara xanın göstərişi ilə sudan bir ulduz çıxdı. Kişi həmin ulduzun 
üstünə çıxıb xilas oldusa da, Qara xan onun bir daha uça bilməyəcəyini nəzərə 
alıb dünyanı yaratmaq qərarına gəldi. Kişiyə buyurdu ki, suyun dibinə dala-
raq torpaq çıxarsın. Şər düşüncədən əl çəkməyən kişi torpaq gətirərkən fikir-
ləşdi ki, özü üçün gizli bir dünya da yaratsın, ona görə də torpağn bir qismini 
ağzında saxladı. Elə ki ovcundakı torpağı su üzərinə səpdi, Tanrı Qara xan 
torpağa “böyü” deyə buyurdu. Torpaq böyüyüb dünya oldu. Lakin kişinin ağ-
zında saxladığı torpaq da böyüyüb onu boğmağa başladı. Qara xan ona “tü-
pür!” deməsəydi, boğulub öləcəkdi. 

Tanrı Qara xan dümdüz bir dünya yaratmşdı, lakin kişi tüpürəndə ağ-
zından çıxan torpaq bataqlıqlar, təpələr əmələ gətirdi. Hirslənən Qara xan 
itaətsiz kişiyə “Erlik” (şeytan) adını verib, özünün işıqlı dünyasından qovdu...” 
(8. 13).  

Məhəmmədəli Fərzanənin topladığı mifin başqa bir yerində deyilir: 
“Adəm səcdə etmədiyinə görə cənnətdən qovulan şeytan ona kin bəsləyir-

di. O, hər yol ilə olursa-olsun, behiştə girməyi, Adəm ilə Həvvanı yoldan azdır-
mağı düşünürdü. O, öz dərilərini, ya qılıqlarını az müddət ona əmanət vermək 
üçün bütün heyvanlara baş vurdu. Heç bir heyvan nə dərisini, nə qılığını şeyta-
na vermək istəmədi. 

O, sonda ilana baş vurdu. İlan dərisini verməyə razı oldu. Şeytan ilan qi-
yafəsində behiştə girdi. İlanın əlsiz-ayaqsız olub yerdə sürünməsi, zəhərli olub, 
insanları çalması, buna görə də həmişə iyrənc, qorxunc görünməsi, heç şəfqət, 
rəhm edilmədən öldürülməsi bu səbəbdəndi” (3. 18). 

Burada deyilənlər isə, nə qədər qəribə görünsə də, “Bibliya”dan qaynaqlanır 
və İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur: 

“...Rəbb Allahın yaratdığı bütün çöl heyvanlarının ən hiyləgəri ilan idi. 
İlan qadına dedi: «Doğrudanmı, Allah sizə “bağda olan heç bir ağacın bəhrələ-
rindən yeməyin” deyib?» Qadın ilana dedi: «Bağdakı ağacların bəhrələrindən 
yeyə bilərik. 3 Amma bağın ortasındakı ağacın meyvələri barədə Allah deyib: 
“Ondan yeməyin və ona toxunmayın, yoxsa öləcəksiniz!”» İlan qadına dedi: 
«Yox, əsla ölməzsiniz. Əksinə, Allah bilir ki, o meyvələrdən yediyiniz gün 
gözləriniz açılacaq və xeyirlə şəri bilərək Allah kimi olacaqsınız». Qadın gördü 
ki, ağacın meyvəsi yemək üçün yaxşıdır, gözə xoş görünür və bu ağac insana 
dərrakə verməyi vəd edir. Buna görə də o həmin meyvədən dərib yedi. Sonra 
yanında olan ərinə də verdi, o da yedi. O vaxt ikisinin də gözləri açıldı və çıl-
paq olduqlarını bildilər. Buna görə də əncir yarpaqlarını bir-birinə hörüb özlə-
rinə fitə düzəltdilər...  
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...Rəbb Allah qadına dedi: «Sən niyə belə etdin?» Qadın dedi: «İlan məni 
yoldan çıxartdı, mən də yedim». Rəbb Allah ilana dedi: «Sən bunu etdiyin 
üçün bütün ev heyvanları və çöl heyvanları arasında lənət qazanırsan. Qarnın 
üstündə sürünəcəksən, bütün ömrün boyu torpaq yeyəcəksən. Mən səninlə qa-
dın arasına, sənin balanla onun övladı arasına düşmənçilik salıram. Bu övlad 
sənin başından vuracaq, Sən də onu dabanından sancacaqsan»” (9. I, 3). 

Burada istər-istəməz ortaya bir sual çıxır: xristian motivləri Güney Azərbay-
can folkloruna necə və nə zaman yol tapmışdır? Axı, məlum olduğu kimi, Azərbay-
canın quzeyində xristianlıq bir vaxtlar hakim din olub, amma Güney Azərbaycan 
əhalisinin nə zamansa xristan olduğu bardə əlimizdə heç bir məlumat yoxdur. Əslin-
də isə məsələ bir qədər fərqlidir. Maraqlıdır ki, İncildə Azərbaycan xalqının, ilk 
növbədə də güneyli soydaşlarımızın etnogenezində birbaşa iştirak etmiş midiyalıla-
rın xristianlığı ilk qəbul edən xalqlar içərisində yer aldığını sübut edən çox sayda 
məlumat vardır. Bu faktlardan biri İncilin “Həvvarilərin işləri” adlı bölümündə yer 
almaqdadır. Sözügedən bölümün II fəslininin 1 – 13–cü ayələrində oxuyuruq: 

“Pentikost günü gəldikdə, onların hamısı (həvvarilər, Həzrət İsanın  11 tə-
ləbəsi. 12 – ci o zaman özünü asmışdı) bir yerə toplaşdı. Qəflətən, güclü bir kü-
lək əsirmiş kimi, göydən bir səs gəldi və oturduqları evin hər tərəfinə yayıldı. 
Alovun dillərinə bənzəyən bir şey onların gözlərinə görünüb, parçalanaraq hər 
birinin üzərinə qondu. Hamısı Müqəddəs Ruhla (Həzrət Cəbrayıl nəzərdə tutu-
lur) doldu və Ruhun (Həzrət Cəbrayılın) onlara verdiyi danışma tərzinə uyğun 
olaraq, başqa – başqa dillərdə danışmağa başladılar. Yerusəlimdə (Qüdsdə) yə-
hudilər, göy altında olan dindar adamlar yaşayırdı. Və bu səs gəldikdə, xalq bir 
yerə toplaşıb təəccüblənirdi; çünki hər biri onun dilində danışdıqlarını eşidirdi. 
Hamı çaşqınlıq və heyrət içində idi və (aralarında) deyirdilər: 

-Bu danışanların hamısı qalileyalı (Qalileya qədim yəhudi şəhərlərindən 
birinin adıdır) deyillərmi? Bəs, necə olur ki, hər birimiz öz ana dilimizi eşidir? 
Biz parfiyalılar, midiyalılar, elamlılar, Messopatamiyada, Yəhudeyada və Kap-
padokiyada ....yaşayanlar.... kritlilər və ərəblər, onların öz dillərimizdə Allahın 
möhtəşəm işləri barədə danışdıqlarını eşidirik. 

Və hamı heyran – heyran bir – birinə “Bu nə olan işdir?” – deyərək təəc-
cüblənirdi” (10. 345). 

İncilin bu hissəsinə inansaq, belə çıxır ki, Allah öz mələyi Həzrət Cəbrayıl 
vasitəsi ilə, o da Həzrət İsanın həvvariləri vasitəsi ilə müxtəlif xalqlara, o cümlədən 
türk mənşəli midiyalı (madaylara) və parfiyalılara (saklara) öz ana dillərində müra-
ciət etmiş və həmin şəxslər də xristian olmuşdular (10. 345). Təqdim edilən mifdə 
daha bir maraqlı məqam diqqət çəkməkdədir. Burada deyilir ki, Allah-təala dünyanı 
yeddi günə yaratmışdır. Burada da xristianlığın təsiri özünü açıq-aydın şəkildə gös-
tərməkdədir. Çünki Qurani-Kərimin bir neçə yerində Allahın dünyanı altı gündə 
yaratdığı bildirilir. Bibliyada da eyni şey sözlənilir. Fəqət burada yeddinci gündən 
də söz açılır və həmin gün Allahın istirahət etdiyi dilə gətirilir: 

“Göylər və yer, oradakı hər şey beləcə tamamlandı.  Allah yeddinci günə 
qədər gördüyü işləri qurtardı və yeddinci gün gördüyü işlərdən ayrılıb istira-
hət etdi” (9. II, 1). 

Deyiliənlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, mif yaradıcılığı tarixin bütün 
dövrlərində durmadan davam edir və hər bir yeni mərhələdə yeni-yeni çalarlar qaza-
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naraq, təkmilləşir və dəyişir. Bəzən bu dəyişmə o qədər əsaslı olur ki, ilkin variant-
dan əsər-əlamət belə qalmır. Təbriz ətrafından toplanmış mif deyiliənləri bütünlüklə 
təsdiqləyir. Maraqlıdır ki, eyni hala bu mifin Qarabağdan toplanmış başqa bir va-
riantında da, bir qədər fərqli şəkildə rast gəlirik: 

“Allah-tala hər şeydən qabax şeytanı yaradıf. Şeytan Allaha necə il qul-
lux eliyif. Şeytannan sohra Adəm atanı yaradıf. Adəm ata, rəvayətin dediyinə 
gorə, Hindisdanda yaranıf, yerdən, torpaxdan, palcıxdan. Bu yaranannan soh-
ra arvadı-zadı olmuyuf. Allah-tala şeytana əmr eliyir ki, Adəm ataya səjdə elə, 
baş əy. Şeytan deyir ki, mən onnan qabax dunyaya gəlmişəm. Mən Adəm ataya 
səjdə eləmərəm. O pirdən ki, arxası qatda cıxıllar ha, – arxaa pirə cevirmək 
ədəbsizdihdi, – onu, deyir, heylə qayırıflar ki, şeytan Adəm ataya baş əysin. 
Genə baş əymiyif, elə duzqulusuna cıxıf. Şeytan Allah-talaya şikayət eliyir ki, 
mən saa Adəm atadan qabax necə il qullux eləmişəm, mənim hakqımı ver. Al-
lah-tala buna deyir ki, kim sənin sozunnan gedirsə, kim sənin buyruğaa baxır-
sa, sənin hakqaa onu verirəm. Sohradan Allah Adəm atanın qabırğasınnan 
Həvva nənəni yaradıf” (12. 15). 

Bu variantı dərindən incələmiş B. Tuncayın təsbitinə görə, cəmi 12 cümlədən 
ibarət olan bu mifoloji mətndə üç fərqli inanc sisteminin – şamanizmin, xristianlığın 
və İslamın izləri əks olunub. Bu da təbiidir. Çünki İslamdan öncə Qarabağın yerli 
əhalisi də bütün Qafqaz  Albaniyasında olduğu kimi, xristianlığı qəbul etmiş, bun-
dan öncə isə şamanist olmuşdur (16). Sözügedən mətndə tədqiqatçının diqqətini çə-
kən ilk məqam Allahın şeytanı “hər şeydən qabax” yaratması, eləcə də “Şeytan-
nan sohra Adəm atanı yaradıf” fikridir ki, bu fakir, Qarabağ əhalisinin nə Qafqaz 
Albaniyası dövründə iman etdiyi xristianlığın əsas kitabı olan “Bibliya”da, nə də 
sonradan qəbul etdiyi İslam dininin müqəddəs kitabı “Quran”da söylənilənlərlə üst-
üstə düşmür... Deməli, şeytanın “hər şeydən qabax” yaradılması fikri nə Bibliya-
dan, nə də Qurandan götürülməyib və yerli əhalinin səmavi dinlərdən öncəki inanc-
ları ilə bağlıdır. Sözügedən təsəvvür, şübhəsiz ki, qədim türk – şaman təsəvvürlərin-
dən qaynaqlanır. Təsadüfi deyil ki, Altay və Sibir türklərindən toplanmış mifoloji 
mətnlərdə Tanrının ilk yaratdığı şəxsin bəzən tanrı özəlliklərinə sahib insan kimi 
bəhs edilən şeytan, yəni Erlik olduğunu görürük (16). Bahəddin Ögəl haqlı olaraq 
yazır ki, Orta Asiya və Sibirdə söylənən yaradılış əfsanələri içərisində ən böyüyü və 
doğru olanı V. Radlov tərəfindən toplanan və Altay türklərinə aid olan əfsanədir     
(4. 416). Mərkəzində Tanrının durduğu və aparıcı rola sahib olduğu bu dastan 
yarandığı dövrdən ən azı 5-6 min il sonra qələmə alınsa da ilkin məzmun və mahiy-
yətini, cüzü fərqlər nəzərə alınmazsa, bütünlüklə qoruyub saxlaya bilmişdir: 

“Bir zamanlar yalnız Tanrı Qara xan və su vardı. Qara xandan başqa gö-
rən və sudan başqa görünən yox idi. Ağ ana göründü. O, Qara xana “yarat” 
deyib yenidən suya daldı. Bunu eşidən Qara xan bir kişi yaratdı. Qara xanla 
kişi intəhasız suyun üstü ilə iki qara qaz kimi uçurdular. Lakin halından məm-
nun olmayan kişi, Qara xandan daha yüksəkdə uçmaq istəyirdi. Onun istədiyi-
ni bilən Qara xan kişidən uçmaq qabiliyyətini aldı. Kişi dibsiz suya yuvarlandı. 
Elədiyindən peşiman olub Tanrı Qara xandan bağışlanmasını xahiş etdi... 

...Sonra yerdə doqquz budaqlı ağac bitirdi, hər budağın altında bir adam 
yaratdı ki, onlar doqquz insan irqinin ataları oldular. Erlik insanların gözəl-
liyini, xoş həyatını görüb Tanrı Qara xandan xahiş etdi ki, həmin insanları 
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onun ixtiyarına versin. Qara xan vermədi. Erlik istəyindən dönmədi, insanları 
öz tərəfinə çəkməyə başladı. Qara xan insanların azğınlığını,  Erliyə aldanma-
larını görəndə, onları özbaşına buraxdı. Erliyi isə yer altındakı qaranlıq dün-
yanın üçüncü qatına qovdu. Özü isə göyün on yeddinci qatını yaradıb oraya 
çəkildi...” (13. 13). 

Qarabağdan toplanan mifdəki ikinci maraqlı məqəam mətndə öz əksini belə 
tapıb: 

“...Allah-tala şeytana əmr eliyir ki, Adəm ataya səjdə elə, baş əy. Şeytan 
deyir ki, mən onnan qabax dunyaya gəlmişəm. Mən Adəm ataya səjdə elə-
mərəm…”  (12. 15). 

Məsələnin bu şəkildə qoyuluşuna isə nə türk mifologiyasında, nə də xristian-
lıqda rast gəlinmir və burada əks olunan təsəvvür bilavasitə Qurani-Kərimdən qay-
naqlanır (6. X, 3875). Mövzu Qurani – Kərimin “Əl - Bəqərə” surəsinin 34-cü ayə-
sində öz əksini belə tapıb: 

“O zaman biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” – dedikdə, onlar səcdə et-
dilər, tək İblisdən başqa. O, üz çevirdi, təkəbbür göstərərək imtina etdi və 
kafirlərdən oldu” (14. II, 34). 

Sözügedən mətndə başqa bir məqam da var. Söhbət aşağıdakı cümlədən gedir: 
“…Sohradan Allah Adəm atanın qabırğasınnan Həvva nənəni yaradıf” 

(12. 15). 
Burada diqqəti çəkən məsələ, yəni Həvvanın Həzrət Adəmin (ə) qabırğasın-

dan yaradıldığı barədə inanc bilavasitə Bibliyadan qaynaqlanır və məsələnin bu cür 
qoyuluşu həm İslama, həm də türk mifologiyasına yaddır. Bibliyada deyilir: 

“O zaman Rəbb Allah insana dərin yuxu göndərdi və o yuxuya getdi. On-
da Rəbb Allah onun qabırğasının birini götürdü və yerini ətlə örtdü. Rəbb Al-
lah insandan götürdüyü qabırğadan qadını düzəltdi və onu insanın yanına gə-
tirdi” (9. II, 21-22). 

Bu fakt ölkəmizin istər güneyinin, istərsə də quzeyinin tarixin müxtəlif mər-
hələlərindən sinxron keçdiyini və eyni mədəni təsirlərə məruz qaldğını göstərir. Bu 
baxımdan “Təbriz mifinin” qiyməti ölçüyəgəlməzdir. Məhəmmədəli Fərzanənin 
topladığı materiallar içərisində bu kimi qiymətli mətnlər olduqca çoxdur. Onların 
müqayisə və təhlili gəlcəkdə hələ bir çox üstüörtülü məqamlara aydnlq gətircəkdir. 
Məhəmmədəli Fərzanə bütün bu xidmətlərinə görə uzun illər Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi əməkdaşı olmuşdur. 
O, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin fəxri 
doktoru olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun hazırladığı folklor antologiyasının Cənubi Azərbaycan folklorunu əhatə 
edəcək 3 cildini Fərzanə tərtib etmişdir. 

Ümumiyyətlə, Məhəmmədəli Fərzanənin elmi-ədəbi, bədii yaradıcılığına nə-
zər salanda görürük ki, o, əsərləri və bütövlükdə yaradıcılığı ilə ana dilimizin inki-
şafına, zənginliklərinin üzə çıxarılmasına, öyrədilməsinə yorulmadan xidmət etmiş-
dir. Zəngin yaradıcılıq yolu keçən Məhəmmədəli Fərzanə ahıl çağlarında belə, öm-
rünün sonunadək əlində qələm xalqının rifah halının yüksəlməsində fəallıq göstər-
mişdir (11. 70-78). 
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Улькер Алиева 

Мухаммадали Фарзане и об одном мифологическом тексте,  
собранном в Тебризе 

Резюме  
 

Сбор и составление, изучение фольклора Южного Азербайджана являет-
ся основной задачей современной Азербайджанской фольклористики. Собран-
ные энтузиастами, любителями и простыми гражданами Южного Азербайд-
жана фольклорные тексты, к сожалению не только исследуются, но и не из-
даются, оставаясь в архивах. В этой статье делается попытка создания подроб-
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ной картины состояния фольклора Южного Азербайджана. Автор изучает со-
бирательскую  и исследовательскую деятельность Мухаммадали Ферзане, 
ярого патриота, фольклориста, который несмотря на гонения, смог собрать бо-
льшое количество материала и передать в Институт Литературы НАНА.   

 
Ulkar Aliyeva 

Muhammadali Farzane and one of the mythological texts collecting 
from Tabriz 
Summary 

 
Collecting and compiling, studying folklore of South Azerbaijani is a main 

problem of modern Azerbaijani folklore. The collecting of South Azerbaijani folk-
lore by the enthusiasts, lovers and citizens neither investigated nor published and 
were kept in archives. In this article there is an effort to create the current picture of 
the state of South Azerbaijani folklore. 

The author studies collecting and investigating activity of violent defender, 
folklorist Muhammadali Farzane who collected a great number of materials in spite 
of persecutions and gave to the Institute of Literature of ANAS.  
 
Rəyçi:               Şakir Albalıyev 
              filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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NATİQ ADİLOV  
Qafqaz Universiteti 

 
PANİYALI PRİSKİN “BİZANS TARIXİ” KİTABI İNGİLİS-AMERİKAN 
ƏDƏBİYYATINDA HUN MÖVZUSUNDA YAZILAN ƏSƏRLƏRİN ƏSAS 

QAYNAĞI KİMİ 
 

Açar sözlər: Paniyalı Prisk, “Bizans tarixi”, Attila, hunlar       
Key words:  Priscus of Panium, “History of Byzantium”, Attila, Huns  
Ключевые слова: Приск из Пании, "История Византии", Аттила, гунны 
 

XX-XXI əsr ingilis-amerikan ədəbiyyatında tarixi roman janrında yazılmış 
çox sayda nəsr əsərlərinin, eləcədə XIX-XX əsr ingilis dramaturgiyasında (bu möv-
zuda dram əsərlərinin yazılması XX əsrin ortalarından sonra demək olar ki, sona 
çatmışdır-N.A) yazılan müəyyən əsərlərin təhlili göstərir ki, adı çəkilən ölkələrdə 
hunlar və onların sadiq olduqları tacidar Attila (406-453) haqqında əsərlər kifayət 
qədərdir. Həmin əsərlərin müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif coğrafi məkanlarda qələ-
mə alınması ilə yanaşı onu da vurğulamaq lazımdır ki, nasirlər və dramaturqlar təbii 
olaraq fərqli kitab və məlumatları öz əsərlərinin qaynağı olaraq seçmişlər.  

Attila və hunlar haqqında V əsrdən başlayaraq müxtəlif səpkili əfsanələrin or-
taya çıxmasına paralel olaraq tarixi əsərlərin yazılmasına da başlanılmışdır (Asiya 
hunları haqqında daha əvvəllər Çin qaynaqlarında yazılmış qeydlər var-N.A). Roma 
İmperiyası dövrünün sonlarına yaxın tanınmış tarixçilərdən hesab edilən və ölkəsi-
nin 96-378-ci illər arasında baş vermiş hadisələrini öz tarix kitabında əks etdirən 
Amianus Marselinus, onun müasirlərindən olan rahib Cerom (Jerome, 347-420 ), 
qot tarixçisi Cordanes (Jordanes), Vegetius Renatus, Kladius Kladiusanus, Aurelius 
Kassiodurus (490-583), Zosimus kimi tarixçi və salnaməçilər hunlar və Attila haq-
qında öz sözlərini söyləmişlər. Lakin təəssüf ki, onların əksəriyyəti düşmən tərəfin 
nümayəındələri olduqlarına görə yazdıqları məlumatlar məntiq və reallıqlara zidd 
mahiyyətdə idi.  

Yuxarıda adlarını sadaladığımız müəlliflərin yazdıqları məlumatlardan savayı 
ədəbi əsərlərin müəllifəri eyni zamanda alman, skandinav və macar xalqlarının əfsa-
nə və nağıllarından (“Nibelunqlar nəğməsi”, “Böyük Edda”, “Volsunqa nəğmələri”, 
“Hervarar nəğmələri”, “Volter və Hildegundun hekayəsi”, “Macarıstan xronologi-
yası” və s. )  də geniş istifadə etmişlər.  

Attila haqqında yazılan məlumatların təhlilindən sonra onun haqqında ən dol-
ğun məlumatların heç şübhəsiz ki, Paniyalı Prisk tərəfindən verildiyi qənaətinə gəl-
mək olar. Paniyalı Prisk 410-cu ildə (bəzi qaynaqlarda isə 420-ci ildə-N.A) anadan ol-
muş və 448-ci ildə Bizans İmperatoru Teodesusun hun düşərgəsinə Attila ilə görüş-
mək üçün göndərdiyi heyətin tərkibində olmuşdur və hun fatehinin təşkil etdiyi 
ziyafətdə şəxsən iştirak etmişdir. Onun bu səfər haqqında yazdığı məlumatlardan istər 
tarixdən yazan tədqiqatçılar, istərsə də ədəbi əsərlərin müəllifləri geniş şəkildə fay-
dalanmışlar. O, Attilanın portretini aşağıdakı kimi izah edir: “Qısa boylu, enli sinəli, 
başı bir az böyük, xırda gözlü, seyrək saqqallı, yastı burunlu bir insan” (1). Prisk 472-
ci ildə dünyadan köçmüşdür. Onun müəllifi olduğu səkkiz cildlik “Bizans tarixi” (bə-
zi alimlər bu adın sonradan verilməsi fikrini də irəli sürürlər-N.A) kitabı 433-472-ci 
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illər arasında baş vermiş hadisələri özündə ehtiva etmişdir. Çox təəssüf ki, onun əsəri-
nin ancaq müəyyən hissəsi günümüzə qədər gəlib çatmışdır. “Bizans tarixi” Attila və 
hunlar haqqında ən etibarlı mənbələrdən hesab edilir. (2) 

Böyük ingilis şərqşünas və tarixçisi, Bizans, Roma və Yunan tarixi və ədəbiy-
yatı haqqında ciddi araşdırmalar aparmış Con Bagnel Beri (John Bagnell Bury, 
1861-1927) Priskin Attila ilə görüşünü əks etdirən hissəni “Prisk Attila sarayında” 
(“Priscus at the court of Attila”) adı ilə ingilis dilinə tərcümə etmişdir. Həmin tərcü-
mə sonrakı illərdə bu mövzuda ədəbi əsərlər yazan müəlliflər üçün böyük kömək ol-
muşdur.  

Azərbaycanda da haqqında danışdığımız əsər diqqət mərkəzindən kənar qal-
mamışdır. Paniyalı Priskin Attila haqqında xatırələrini 2009-cu ildə “Mən Attilanı 
necə gördüm” adı ilə dilimizə tərcümə edən yazıçı və tədqiqatçı Əlisa Nicat kitabı-
nın əvvəlində aşağıdakı təqdimatı verir: “Prisk haqqında öz qeydlərində yazılanlar-
dan başqa heç nə məlum deyildir. Bununla belə Attilanın yanına göndərilən Bizans 
elçiləri içərisində olması onun yüksək mövqeyindən, bu adamın o dövr üçün yüksək 
savadlı və diplomatik işlərdə təcrübəsi bir şəxs olduğundan xəbər verir. Mən qədim 
dünya tarixinin məxəzlərini yazanlar içində bu qədər namuslu, obyektiv qələm sahi-
binə rast gəlməmişəm. Düşmən tərəfinin nümayəndəsi olmasına baxmayaraq o, bir 
qədər sakit və təmkinli təzkirəçidir. Əgər Attila haqqında hun yazarlarının qeydləri 
olsaydı, mən inanmıram ki, o qeydlər bu qədər real və yüksək yazı nümunəsi olar-
dı” (3, 5-6). 

Priskin yazdığı qeydlər hələ XVII əsrdə fransız faciəsinin qurucusu hesab edi-
lən Pyer Korneyl (Pierre Corneille, 1606-1684) tərəfindən yazılan “Attila” pyesinin 
yazılması üçün ciddi şəkildə istifadə edilmişdir (4,169). Tarixi romanları ilə daha 
çox şöhrət tapmış macar yazıçısı Geza Gardonyi(1863-1922) 1901-ci ildə nəşr etdir-
diyi “Görünməz adam” (əsər ingilis dilinə “hunların qulu” adı ilə tərcümə edilmiş-
dir-N.A) adlı romanı da adını çəkdiyimiz tarixçinin yazdığı məlumatlardan geniş is-
tifadə etdiyi üçün bu gün də ən çox sevilən və hunlar haqqında ən düzgün məlumat-
ların əks olunduğu əsərlərdən hesab olunur (5).  

İngilis-amerikan ədəbiyyatında Paniyalı Priskin adı çəkilən əsərinin günümü-
zə qədər gəlib çatan hissələrindən ən çox yararlanan müəllif heç şübhəsiz Uilyam 
Napier adı ilə yazan ingilis müəllif Kristofer Hartdır (Christopher Hart, 1965). 
Onun 2005-2008-ci illərdə qələmə aldığı trilogiyası-“Attila-Tanrının Bəlası”, “Atti-
la-fırtınalarla mübarizə”, “Attila-hökm”- (araşdırmalarıma görə bu mövzuda hələ ki, 
tək trilogiyadır-N.A) hunların tarixi və Attilanın Roma və Bizans siyasəti haqqında 
geniş məlumatları özündə ehtiva etməklə yanaşı romanlarda tarixi hadisələrin düz-
günlüyü ilə də diqqəti cəlb edir və Priskin Bizans elçilərinin arasında Attilanın sara-
yında olduğu vaxt yazdığı məlumatlar tam dəqiqliyi ilə romanlarda əks olunmuşdur.   

Əsərin sonunda müəllif yazır: “bu əsərin yazılması üçün Priskin qeydləri ilə 
yanaşı digər tarixçilərin əsərlərindən də istifadə etmişəm. Elə hadisələr var ki, onları 
Paniyalı Prisk qeyd etməyib” (6,539)  

Bu əsərin tarixi orijinallığını artıran mühüm məqamlardan biri də müəllifin 
Priski əsərin obrazlarından biri kimi göstərməsi, müəyyən məqamlarda hadisələri 
onun adından verməsidir. Trilogiyanın epilog və prologu da Priskin adından veril-
mişdir. Bu, əsərə xüsusi bir çalar qazandırmaqla yanaşı eyni zamanda tarixi hadisə-
lərin daha geniş şərhinə imkan yaradır. Priskin Attilanın sarayında təşkil olunmuş 
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qonaqlıq haqqındakı qeydlərinə fikir verək: “çadırın mərkəzində taxtda oturmuş At-
tila bütün məsələlərdə sadəlik nümayış etdirirdi. Hər kəs qızıl və gümüş qablardan 
yemək yeyərkən onun qabağında ağac qabda ətdən başqa heç nə yox idi. Hər kəsə 
gümüş və qızıl qədəhlərdə şərab paylansa da, onun piyaləsi taxtadan idi. Onun geyi-
mi də sadə idi. Səliqəlilikdən başqa heç nəyi ilə fərqlənmirdi” (3, 32-33).      

Təcrübəli müəllif “Bizans Tarixi”ndə qeyd olunan bu faktları elə Priskin 
dilindən əsərdə ədəbi boyalarla tam təfsilatı ilə təsvir etmiş, hunların yaşayış tərzi 
və Attilanın xarekteri ilə bağlı müəyyən məqamların anlaşılmasına kömək etmişdir.    

Yuxarıda qeyd olunan səhnə sadəcə Uilyam Napier tərəfindən deyil, eyni za-
manda onun həmvətəni Riçard Kaunter (Richard Caunter) tərəfindən 1832-ci ildə  
“Attila” adlı nəzm formasında yazılan faciəsində də əks olunmuşdur: “kral çadırının 
mərkəzində taxtadan düzəldilmiş tac kobud çadırla örtülüb. Orada oturan Attilanın 
əynində qaba formada hazırlanmış barbar paltarı vardır. Onun ətrafında isə daş-qaş 
ilə bəzədilmiş paltarlar geyinmiş əyanlar var idi” (7, 68) 

Uilyam Napierin trilogiyasında yuxarıda qeyd edilən hadisə ilə yanaşı Attila-
ya qarşı Bizans tərəfindən təşkil qəsdin üstünün açılması, Attilanın oğlu Ernaka qar-
şı olan xüsusi şəfqəti də Priskin əsərindən istifadə edilməklə oxucunun diqqətinə 
çatdırılmışdır. Priskin qeydlərinə əsasən Ernakın Attilanın sevgili oğlu olması ilə 
bağlı aşağıdakı məlumata fikir verək: “Attilanın üç oğlu var idi. Böyük  oğlu Ellak 
onun ölümündən sonra kral elan edilmişdi. Bu məsələdə Attilanın ən sadiq silahdaş-
larından olan Onegesus ona böyük dəstək olmuşdur. Onun digər oğlanları isə Den-
giz və Ernak idi. Priskin də Attila ilə görüşündən sonra yazdığı qeydlərində göstər-
diyi kimi sonuncu Attilanın ən sevimli oğlu olmuşdur” (4,143).  

Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Uilyam Napierin digər həmvə-
təni olan dramaturg Robert Lourens Binyonun (Robert Laurence Binyon, 1869-
1943) da 1907-ci ildə yazdığı “Attila” pyesində də Priskin Attilanın öz kiçik oğlu 
Hernaka (bu əsərdə onun adı Hernak olaraq qeyd edilmişdir-N.A) olan sevgisini da-
ha geniş müstəvidə almış və bu məqam əsərin sujet xəttinin böyük hissəsini təşkil 
edir. Əsərdə müəllif Attilanın dilindən oğlanları ilə bağlı fikirlərini belə izhar edir: 
“Mənim böyük oğlum Ellak Tatar düzənliyində anadan olub. Böyük idealları var, 
lakin mən onun başçı olmasını istəməzdim, çünki onun yaxşı işləyən başı yoxdur. 
İkinci oğlum Gengiz isə həmişə başı aşağı gəzir və tale ona lider seçimi vermə-
yəcəkdir. Mənim Hernakım! Cəsarətli, sevimli, iradəli insan. Mən həmişə ona  dua 
edirəm” (8, 44, 45).  

 Eyni zamanda o da nəzərə çatdırılmalıdır ki, Uilyam Napierdən fərqli olaraq 
Riçard Kaunter və Lourens Binyon Priskin yazdığı qeydlərdən yararlanmaqla yana-
şı tarixi faktları təhrif etmələri ilə də diqqəti cəlb edirlər.  

Paniyalı Priskin “Bizans tarixi” əsərindəki məlumatlardan ingilis müəliflər 
olan Uilyam Napier, Lourens Binyon, Riçard Kaunter, Ross Laidlou istifadə etsələr 
də onların həmvətəni məşhur ədib Con Ronald Ruel Tolkin (John Ronald Ruel Tol-
kien, 1892-1973) ölümündən 36 il sonra işıq üzü görən “Sigurd və Gudrunun əfsa-
nəsi” (the legend of Sigurd and Gudrun) adlı əsərini tamamilə “Poetik Edda” əfsa-
nəsinin təsiri altında qələmə almışdır. Roos Laidlou 2004-cü ildə nəşr etdirdiyi 
“Attila-Tanrının bəlası” adlı romanında Priskin qeydləri ilə yanaşı öz əlavələrinin 
də olmasını qeyd edərək ön sözdə yazırdı: “Attila və Aetus ilə bağlı hadisələr elə 
qeyri-adidirlər ki, onları dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə bəzi əlavələr və 
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dəyişikliklər etmişəm. Məsələn, Konstantiusu Attilaya qarşı hazırlanan sui-qəsdin 
əsas silahı kimi göstərmişəm.” (9, 413).  

 Hun mövzusunda yazan amerikan yazıçılar da Priskin adı çəkilən əsərindən 
geniş istifadə etmişlər. 1973-cü ildə “Attilanın ölümü” adlı romanı ilə bu mövzuya 
müraciət edən nasirlər arasını adını yazdıran Cecelia Holland (1943) əsərində bir 
qrup hun əsgərinin Bledanın (Attilanın qardaşı-N.A) dul arvadı tərəfindən idarə edi-
lən bir kənddə gecələməsi haqqında məlumat verir. Həmin faktın Priskin qeydlərin-
də əks olunmasına fikir verək: “bizim qaldığımız kəndi idərə edən xanım-o, vaxtilə 
Bledanın zövcəsi olub-bizə hədiyyələr göndərdi” (9). 

Amerikan yazıçılarından məşhur Pulitzer mükafatı laueratı amerikan Uilyam 
Dietrik (William Dietrich, 1951) də özünün 2005-ci ildə qələmə aldığı “Tanrının 
bəlası” adlı romanında Paniyali Priskin Attilanın sarayına səyahəti vaxtı yazdığı 
məlumatlarda adını qeyd etdiyi mavr təlxək Zerkonu əsərin qəhrəmanları arasında 
daxil etməsidir. Mavritaniya Afrikanın şimal qərbində ölkədir, mavr (yunan dilində  
“mauros”-tünd, qara mənasını verir) isə qədim və Orta əsrlər dövründə bir sıra müx-
təlif tayfalara verilən şərt ad idi. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Lourens Bin-
yon da özünün “Attila” pyesində mavr təlxək Zerkonu əsərinin əsas qəhrəman-
larından bir olaraq oxucuya təqdim edir. Priskin qeydlərində hadisə belə cərəyan 
edir: “....Zerko içəri girdi. Zerko Attila tərəfindən Aetusa (Roma sərkərdəsi. Bir 
müddət Attila ilə müttəfiq olsa da sonradan Katalaun müharibəsində əks tərəflərdə 
bir-birlərinə qarşı vuruşurlar-N.A) hədiyyə olaraq göndərilmişdir. O, hun düşərgə-
sində qalan həyat yoldaşına qovuşmaq üçün geri qayıtmışdı. Attila isə onun geri 
qayıtmasından yaman əsəbiləşmişdi. Qonaqlıq vaxtı Zerko hər kəsi gülüşlərə qərq 
etdi. Lakin Attila oğlu Ernakın içəri daxil olması vaxtı gülümsəməsinədən başqa üz 
cizgilərini hərəkət belə etdirmədi.”  (9).  

Yuxarıda göstərdiyimiz hadisə Uilyam Napierin trilogiyasında da eyni ilə 
qeyd edilmişdir.  

Beləliklə, sadaladığımız məqamlardan agah olur ki, ingilis-amerikan nasir və 
dramaturgları oxucularına hadisələri daha obyektiv nəzər nöqtəsindən təqdim etmək 
məqsədilə əsasən iki qaynaqdan – Paniyalı Priskin “Bizans tarixi” əsərindən və al-
man, skandinav və macar xalqlarının əfsanələrindən istifadə etmişlər. Eyni zamanda 
Priskin qeydlərindən istifadə edən müəlliflər də fərqli məqamlara və faktlara diqqəti 
yönəlmişlər. Uilyam Napierin trilogiyasının həcminin və hadisələrin izahatının ge-
niş olması və müəllifin Paniyalı Priski əsərin əsas qəhrəmanlardan biri olaraq gös-
tərməsi səbəbindən “Bizans tarixi”ndə yer alan hadisələrin ən çox bu əsərdə əks 
olunması normal qəbul edilə bilər. Xüsusi ilə qeyd olunmalıdır ki, adı çəkilən müəl-
lif əsərində hunlara qarşı qərəzli mövqedən çıxış etmir və o cümlədən Paniyalı Prisk 
də hadisələrə müsbət prizmadan yanaşan qəhrəman kimi oxucuya çatdırılır.    

Paniyalı Priskin adını çəkdiyimiz əsərin müəyyən qisminin günümüzə qədər 
gəlib çatması tarixilik nöqteyi nəzərdən mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi kimi, bu 
mövzuda yazılan əsərlərin müxtəlifliyi, tarixi reallıqları əks etdirməsi və hun türklə-
rinə qarşı V-VI əsrlərdə yazılan bəzi qaynaqlardakı mənfi münasibətlərə qarşı əks 
arqument kimi istifadə olunması baxımından da qiymətli əsərdir.            
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Natiq Adilov  
The “History of Byzantium” by Priscus as the main source of literary works about 

the Huns in Anglo-American literature. 
Summary 

 
Different writers and playwrights chose different sources to write proses and 

plays about the Huns and Attila in anglo-american literature. Here includes different 
legends and different historic books written by Roman and Byzantine historians. 
“The History of Byzantium” by Priscus of Panium is considered the best one among 
these sources. In this article information is given about the authors who used this 
book in their works.     

 Натик Адилов 
Книга Приска из Пании "Византийская История" как основной источник 

произведений на тему Гуннов в англо-американской литературе 
Кавказский университет 

Резюме 
 

В англо-американской литературе для произведений драматургии и 
прозы на тему Хуна и Аттилы, разные авторы в качестве основы выбрали раз-
личные источники. Как и различные легенды, среди них большинство сос-
тавляют и произведения, написанные Римско-Византийскими историками. На-
писанную Приском из Пании работу "История Византии" среди тех произ-
ведений считают самым  полным и точным источником на тему Гуннов и Ат-
тилы. В данной статье предоставляется краткая информация об авторе и прои-
зведениях, использующих данное произведение. 
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İSPAN ƏDƏBİYYATININ MÖCÜZƏSİ 
 

Açar sözləri: Lope de Veqa, İspan, dramaturq, pyes, milli. 
Ключевые слова: Лопе де Вега, испанский, драматург, пьесы, национальной   
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«Təbiətin möcüzəsi – böyük Lope de Veqadır» bu sözlər Lopenin özü qədər 
böyük olan Sevantesə aiddir.  

Həqiqətən də Lope de Veqa İspan ədəbiyyatında möcüzə yaratdı. Bunun səbə-
bini bilmək üçün ilk növbədə Lope de Veqanın ədəbiyyata gəldiyi İspan ictimai-si-
yasi və ədəbi mühitini nəzərdən keçirək. 

XVII əsr İspan ədəbiyyatında üç ədəbi cərəyan formalaşmışdır. Bu bir qədər 
gecikən  intibah realizmi idi ki, onu Sevantesin  adı ilə bağlasalar da sonradan yara-
dıcılığının ilk illərində Lope de Veqa da ən gözəl əsərlərini bu cərəyanda yaratdı, 
ikincisi klassisizmdir. Bir neçə alim və şair tərəfinədən  yaradılsa da bu ədəbi cərə-
yanda da Lope de Veqanın adı xüsusi hallanır, üçüncüsü isə Kalderonun başçılıq et-
diyi borokko ədəbi cərəyanı idi. Bu üç ədəbi cərəyan öz kökləri ilə  özündən əvvəlki 
əsrlərə gedib çıxırdı. Bu cərəyanlardə orta əsrlərin ənənəsi ilə eyni zamanda dövrü-
nün müasir mədəniyyətinin gətirdiyi milli və bəşəri xüsusiyyətləri görə bilərik. 

İntibah realizmi, VII əsrin I yarsında İspanyada antik ədəbiyyatın uzun əsrlər-
dən keçən təcrübəsi ilə İspan xalqının milli ədəbi ənənələrinin qovuşuğundan yarandı.  

İkinci cərəyan olan İspan klassisizmi, antik avtoritetlərə söykənir, lakin eyni 
zamanda xalqın milli-mədəni özünəməxsusluğunu inkar edirdi. 

Üçüncü cərəyan olan İspan borokkosu intibahın estetik dəyərlərini atmadı, la-
kin eyni zamanda xalqın milli ədəbi duyumunu  da qoruya bilmədi. Onlar intibahın 
mədəni dəyərlərinə yiyələnərək, təzə klerikal (dini) ədəbiyyatı, yeni,  bədbin,  fərqli 
bir formada yaratdılar. 

Hər üç cərəyan İspaniyada  bir qədər  fərqli, yəni Avropanın digər ölkələrin-
dən fərqli formalaşdı Lope de Veqanın möhtəşəm istedadı klassiklərin qoyduqları 
reqlamentə yerləşmədi. Elə bu səbəbdən İspan ədəbiyyatında milli özünəməxsusluq 
qələbə çaldı və xalq poetik fikri formalaşdı.  

Bir sözlə məhz Lope de Veqanın sayəsində İspaniyada dramaturgiya sənətin-
də, milli-xalq  özünəməxsusluğu  ədəbiyyata gəldi. Lope de Veqanın  dramatik sis-
temi antik təcrübəni inkar etmək deyildi, yalnız bu təcrübənin qanuniləşdirmək istə-
yi idi.  O, əsasən intibah realizminin əsas prinsipi olan: - «Həqiqət, həqiqət və həqi-
qətdən başqa heç nə!»yi əsas götürürdü. 

Lopenin fikrincə yalan naminə nə nəsihət vermək, nə «qanun»ların, nə də sə-
nət qaydaları ola bilməz. Həqiqət, isə cılız, sıradan olan bir həqiqət olmamalıdır. 
Böyük problemləri əhatə edən böyük ümumiləşməni özündə ehtiva edən, xalqın hə-
yatını özündə əks edən bütöv bir xalqın həqiqəti olmalıdır. 

Ənənəvi klassisizim özünün  əsas prinsipi kimi sənətin cəmiyyətə nəsihət ver-
mək  funksiyasını önə çəkirdi; Lope de Veqa bu prinsipə qarşı, zövq almaq məmnun 
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olmaq prinsipini qoyur. Onun fikrincə, əsas şairi başa düşməkdir. Bəzən belə bir 
sual qarşıya çıxır, bu prinsipin yaradıcıları sənəti əyləncə səviyyəsinə gətirəcək 
sənətkar, onun ən ali vəzifəsi olan öyrətmək, yəni həyatın müəllimi olmaqdan məh-
rum  edirdi. Əsla yox. Çünki,  ədəbiyyat məhz insana olan hüdudsuz hörmətdən 
onun həyatı gözəlləşdirən humanist ideyalardan bəhs edir. Sənətin nifrəti isə insan 
həyatını cəhənnəmə döndərən, ona ziyan vuran və onu xoşbəxt olmağa qoymayan-
lardır. 

Belə bir şəraitdə intibahın böyük oğlu Lope de Veqa dünyaya gəldi. Və gəlişi 
ilə təkcə İspan ədəbiyyatını deyil bütün Avropa ədəbiyyatını gözəlləşdirdi. Demək 
olar ki, Lope dövrünün simasına çevrildi. Hətta dövründə hər hansı  bir sənətkar öz 
işini reklam eləmək üçün belə bir ifadə işlədirdi: «Böyük Lope də bundan yaxşı edə 
bilməz». Lope o dövrün İspan xalqı üçün şeir tanrısı idi. Demək olar ki, dövrünün 
bir çox şairləri onun əlinin altından çıxmışdılar. 

O, 25 noyabr 1562-ci ildə  Madrid şəhərində doğulmuşdur. Atası asturiyalı 
kəndli ailəsindən çıxmışdır. İmkanlı adam idi.  Madrid şəhərində qızıl tikmə müəs-
sisəsi var idi. O oğluna alınma zadəgan titulu ilə yanaşı, dövrünün ən mükəmməl 
təhsilini vermişdi. Madrid Universitetində təhsil alan Lope de Veqa həm də, Kral 
Akademiyasının riyaziyyat bölümünün mühazirələrinin  də dinləyicisi olur. Erkən 
yaşlayından  yazmağa başlayır.  Özünün etirafına görə ilk dəfə on bir yaşında yazır. 
Xarici dil  mənimsəmə sayəsində də böyük uğurları və həvəsi var idi. İntellektual 
əməyi nəzərə almasaq onun həyatı demək olar ki, eyni zümrədən olan müasirlərinin 
həyatından heç nə ilə fərqlənmirdi. 

Artıq cəmiyyətdə tanınan böyük istedad və nüfuz sahibi olan şair Hersoq Al-
ba, Hersoq Sessa, Markiz Malpik və b. kimi İspanyanın  tanınmış zadəganlarının 
yanında katib işləyirdi. Dramaturq bir vətəndaş olaraq 1688-ci ildə İspan hərbi flotu 
olan «Məğlub edilməz Armadanın» ingiltərə sahillərinə səfərində iştirak etmişdir. 
Səfərin təsiri altında Ariostanı təqlid edən «Anjilikanın gözəlliyi» adlı poema yazır. 
Əsərdə intibah ədəbiyyatına  məxsus olan insan gözəlliyinin vəsfini görmək olar. 

Əsərlərindən göründüyü kimi, Lope de Veqanın çox qayğısız, sərgüzəştlərlə 
dolu bir həyatı var idi. Varlı bir məşuquna görə ona xəyanət edən, məşuqəsi aktrisa 
Yelena Osoraya kobud eriqramlar yazdığı üçün məhkəmə tərəfindən səkkiz il müd-
dətinə Madrid şəhərindən sürgün olundu. Lakin bu onun ruhunu öldürmədi hətta 
sürgündə olduğu zaman belə Lope de Veqa böyük həvəslə bütün janrlarda – kome-
diya, poema, sonet yazıb yaradırdı. Onun əsərləri sərbəstliyi, şənliyi, ən əsası isə hə-
yata və onun nemətlərinə sevgi ilə dolu olması ilə fərqlənirdi. 

Lakin zaman keçdikcə onun da yaradıcılığında dini, xüsusilə də o dünya haq-
qında fikirlər yaranır. Əsərlərinə görə o, din xadimləri tərəfindən daim nəzarətdə 
saxlanılırdı. Elə ki, dramaturq dünyavi hisslərdən  danışırdı, kilsə  onu cəzalandır-
maq haqqında, düşünürdü, elə ki, o, biri dünya barəsində söhbət açırdı,  kilsə ona 
qarşı gedirdi və «azmış qoyunu» yuvasına qaytarmağa çalışırdı. 

1609-cu ildə ispan katolik kilsəsi ona etimad göstərir və ona «müqəddəs 
inkivizisiyaya yaxın olan» və sonralar isə «müqəddəs dini xadim» rütbələri verir. 
Elə bu da bir müddət onun yaradıcılığında  meydana gələn matəm nəğmələri  və 
əsərlərində mistik məqamların yaranmasına  səbəb oldu. Bəzi  tənqidçilərin fikrincə 
bu münasibət  həm də əsrin təsiri altında yaranırdı. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
mürtəce ədəbiyyat bütövlükdə şairi öz ağuşuna ala bilmədi. Hətta qocaldığı zaman 
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belə zarafat edir, şadlanır, həyatın gözəl olduğundan bəhs edirdi. Onu İspan milli 
teatrının banisi adlandırmaq olar. O tez bir zamanda klassisizmin  ciddi qanunları 
ilə yazılan pyeslərin xalq tərəfindən bir o qədər də rəğbətlə  qarşılanmadığını görür, 
xüsusilə  tamaşaçılar tərəfindən  qəhrəmanların təmtəraqlı ifadələri, əsərdə yaradı-
lan şəhvət dolu səhnələr çox təsirsiz və soyuq qarşılandığının şahidi olurdu. Lope de 
Veqa əslində tamaşaçıya xoşa gəlməyə çalışırdı, o sadə xalq üçün yazırdı və bu  tə-
bəqənin ona verdiyi qiymət şair üçün çox önəmli idi. O ki, qaldı alim-nadanlara 
«qoy onlar  teatra gəlməsinlər, onları buna heç kim məcbur etmir» - deyirdi. Lope 
de Veqa bir dəfəlik antik ədəbiyyatı təqlid etməkdən imtina edir.  Onun  üçün bu 
ədəbiyyatdan gələn süni zaman, hərəkət vəhdəti yoxdur, bir sözlə o özünün təbirin-
cə desək «nadanlıqdan» imtina edir. 

Lope de Veqa yaradıcılığının ən maraqlı məqamlarından biri klassiklərin tələb 
etdiyi faciə əsərlərində hadisələrin faciə ilə,  komediya tamaşalarında  isə, əsərin ko-
mik bitməsinin əleyhinə çıxması idi. Böyük dramaturq deyir ki, həyatda heç bir şey 
faciəvi, yaxud komik olmur. Səhnə, həyatın əks etdiricisi olmalıdır. Burada bir mə-
nalı heç nə olmamalıdır. 

Lope de Veqa düşünür ki, dramaturqu iyirmi dörd saatlıq  vaxtla məhdudlaş-
dırmaq düzgün deyil, nəzərə alsaq ki, hələ məkan dəyişilməzliyi də üstəlik. 

Dramaturq üçün ən vacib şərtlərdən biri səhnədəki intiriqalardır, yəni  əsərin  
əsəbidir. O pyesi birləşdirir və güclü surətdə tamaşaçını səhnənin əsiri edir. Elə ilk 
səhnədən, pərdə açılan kimi, ilk aktyorlar səhnəyə daxil olan kimi, ilk hərəkətlər və 
ilk sözlər eşidilən kimi, intriqa artmalı hadisələrə bərk düyün vurmalıdır və tamaşa-
çını ardınca aparmalıdır.  Təsadüfən birdən tamaşaçıya əsərin sonundakı hadisələr 
haqqında işarə versən əsərin bütün effekti itəcək. Antik klassik teatr məktəbi, tama-
şaçının marağını səhnə intriqalarında deyil, (çünki artıq tamaşaçıya antik faciənin 
süjeti öncədən tanış idi) daha çox obrazın daxili aləminə nüfuz edərək insanın 
psixoloji, mənəvi sosial və siyasi həyatının problemlərinin həllinə cəhd göstərir. 

Məhz Rasin və Kornelin yaradıcılığı bu istiqamətdə formalaşıb. Fransız tama-
şaçı o dəqiqə nəinki faciənin süjetini bilir, hətta oradakı obrazları tanıyır, onların ro-
lunu əzbərdən bilir, amma bir daha onların səhnə görünüşlərindən zövq almaq üçün 
dəfələrlə  tamaşaya baxmağa gəlir. 

Lope de Veqa teatrı isə - fərqli idi işıqlı, həyat həqiqətlərini özündə əks edən, 
tamaşaçısını həm əyləndirən, həm də düşündürəndir. Dramaturq enerjili, sağlam, 
qalıb insanları sevir. Elə bir əsər yoxdur ki, müəllifin orada bir, yaxud iki, rəğbət 
bəslədiyi obraz olmasın. Elə buna görə də  onun pyeslərindəki konfliktlər namus və 
qəhrəmanlıq üzərində qurulur. O, yaxşı insanlardan, sevilməyə layiq olan insanlar-
dan, pyes yazmağı xoşlayırdı. O, hər şeydən əvvəl həyata bağlı, xalqın sevdiyi, cə-
sur, azad xarakterli obrazları təsvir edirdi. Dramaturq  görür ki, səhnədə mənfi rolu 
ifadə edən aktyor həyatda da tamaşaçı tərəfindən qəbul olunmur.  Piştaxtaya yana-
şanda bu cür rolu ifa edən aktyorlara heç nə satmırlar yolda onu görənlər üzlərini 
çevirib gedirlər. Elə bil bu aktyor özü çevrilib həmin obraz olur. Bu həm ldə aktyo-
run məharətindən danışır. Məsələn «Yeddi oğul istərəm» filmindəki Kələntər dayı 
obrazını ifa edən İsmayıl Osmanlı uzun müddət bu rolu ifa etdiyi üçün peşmançılıq 
çəkirdi. Çünki bu ifadan sonra həyatda ona iradlarını bildirən, ondan üz döndərən 
insanlar oldu. Eyni zamanda müsbət rolların  ifaçıları ilə bağlı münasibət də eyni 
cürdür. Bu aktyorlara  rast gələn insanlar onlarla görüşmək, əllərini sıxmaq onların 
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gözünün içinə baxaraq qarşılarında qeyri-adi insan gördüklərindən, canlı qəhrəmanı 
təsəvvür edirlər. Bu hadisə aktyor məharəti ilə yanaşı dramaturqun cəmiyyətə təsir 
qüvvəsindən xəbər verir. 

Lope de Veqa ədəbiyatın bir çox janrlarında  qələmini sınamışdır. O, sonet 
yazır Ariostadan tutmuş Torkvato Tassoya qədər təqlid etdiyi bir çox epik poemala-
rın müəllifidir. Tasso ruhunda yazdığı «Yerusəlimin fəthi» poeması Vergilinin  
«Çoban nəğmələri»dən təsirlənərək yazdığı «Vifliem çobanları» romanın, «Diana-
nın macəraları», «Cəsur Qusman»  adlı novellaların dövrünün iki yüzə  yaxın şair 
və yazıçısının adını sadaladığı «Bülbül» adlı ədəbi tənqid  yazının, «Müqəddəs şeir-
lər» adlı  əsrinin ruhunda yazdığı, ruhani şeirlərin müəllifidir. Bütün  bunlara bax-
mayaraq Lope de Veqa dövrünün ən nəhəng dramaturqu idi. 

Onun dramaturji yaradıcılığında iki janr mövcud idi – komediya (məzhəkə), 
ayto (dini tamaşa). 

Lope de Veqa üçün komediya 3 aktlı tamaşa idi. Klassik anlamda bu komedi-
ya deyildir, faciənin antipodu idi. Yəni klassik komediyada olduğu kimi burada 
mütləq gülməli personajların olması gülməli əhvalatlar vacib deyildi, bu cür tama-
şalar özlərində həm gülməli, həm təsir edici, həm də yüksək ruh təlqin edən hissləri 
verməli idi. Çünki  bunların hamısı həyatdan gəlirdi. Lope de Veqanın pyesləri həm 
– faciə, həm – qəhrəmanlıq dramı, həm də sadəcə insanların əhvalını yaxşılaşdıran 
komediya idi. Məhz bu cür yanaşma onu yeni dramaturgiyanın banisi etdi. 

Onun dramaturgiyasının ikinci janrı auto idi. Baxmayaraq ki, dramaturq bu 
janra nadir  hallarda müraciət edirdi, hər halda bu janrda onun yaradıcılığının müəy-
yən bir hissəsi idi. 

Lope de Veqa komediyalarının süjetinin əhatə dairəsi geniş idi. İnsan həyatı, 
İspaniyanın milli tarixi, xüsusilə onun qəhrəmanlıq dövrü, dövrünün müxtəlif sosial 
təbəqələrdən olan insanların  həyat tərzi, müxtəlif xalqların həyatından olan hadisə-
lər təşkil edir. Bunları təsəvvür etdiyimiz zaman gözümüzün önündən  hərəkət edən, 
danışan canlı səhnə  keçir. İspaniya bir dövlət olaraq  Lope de Veqa dramaturgiya-
sında bütün şəhərləri, əyalətləri ilə təsvir olunur. O, öz yaradıcılığında nəinki bir 
çox millətləri təsvir edir, eyni zamanda cəmiyyətin  bütün təbəqələri onun komedi-
yalarında əus olunur. Onun əsərlərində obrazların universallığı dramaturqun dilinin 
universallıbına  gətirib çıxarır. Sonradan bu dil leksik mənada dünyanın ən zəngin 
dillərindən biri hesab edilir. 

Lope de Veqa sadə və rahat yazırdı. Onun dilindən şeir musiqi kimi səslənir-
di. Onun «Sevilya ulduzu», «Nə əldən qoyur, nə yardan doyur», «Rəqs müəllimi» 
və bir çox komediyalarında bunu görmək mümkündür. 

Təbiidir ki, bu dilin sahibi sevilməyə bilməzdi.  Alimlərin hesablamalarına 
görə o, 50 min şeir, 2989 sonet, 426 komediya, 40-dan çox «auto»nun müəllifidir. 

Məhz xalqına bu xidmətin nəticəsi idi ki, 1635-ci il 27 avqustda o dünyasını 
dəyişdirdiyi zaman 153 ispan şairi onun ölümü ilə əlaqədar məthiyyələr yazaraq 
«Ölümdən sonra məskunlaşmaq» toplusunu yaratdılar. 104 italyan şairi böyük drama-
turqun ölümündən kədərlənərək «Poetik dəfn» toplusunu  meydana gətirdi. Və mən bu 
gün 2013-cü il avqustun 27-də 4 əçrdən sonra Lope de Veqanın xatirəsini yad edərək 
onu Azərbaycan  oxucusunun yaddaşında bir qədər təzələmək istədim. 

27.08.2013 
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Эта статья является изучение произведений Лопе де Veqanın. Лопе де 

Вега создал чудо в испанской литературе. Лопе де Вега писал литературные 
произведения во многих жанрах.  

Лопе де Вега написал простой и удобной. Лопе, де Вега был богом 
поэзии испаноязычных людей. Лопе де Вега автор 50000 поэзия, сонет 2989, 
426, комедии, более 40 религиозных пьесы. 

 
 Nushaba Sadykhly  

Miracle of spanish  literature 
Summary 

 
This article is a study of the works of Lope de Vega. Lope de Vega created a 

miracle in Spanish literature. Lope de Vega wrote literary works in many genres.  
Lope de Vega wrote a simple and convenient. Lope, he was the god of poetry, 

Spanish-speaking people. Lope de Vega 50000 by poetry, sonnet, 2989, 426, 
comedy, more than 40 religious plays. 
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Фазилхан Шейда, Хейран ханум, ашугские стихотворения, поэты и писатели 
из Южного Азербайджана, Южная литературная школа. 
Key words: literature of South Azerbaijan, writers and poets of South Azerbaijan, 
Fazilhan Shade, Heyran Khanum, Andalib Karacadahi, lyric poems.  

 
Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli ruhunu, nəhayət, varlığını özündə əks 

etdirən Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı hər zaman xalqımızın diqqət mərkəzində ol-
muşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində  cənublu şair və yazıçılarımızın özünə-
məxsus yeri, mövqeyi, yaradıcılıq üslubu və s. olmuşdur. XIX əsrdə və XX əsrin 
əvvəllərində bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi, onun cənub qolun-
da da aşıq şeiri və lirik poeziya əsas yeri tuturdu. Nəbati, Heyran xanım, Ə.Qaraca-
daği və başqaları lirik şeirin gözəl nümunələrini yaratmışdır.  

XIX əsr Cənubi Azərbaycan şairlərindən biri də Fazilxan Şeydadır. O, 1783-
cü ildə Təbrizdə mühəndis ailəsində doğulmuşdur. Əsl adı Fətulla olmuş, Şeyda tə-
xəllüsünü qəbul etmişdir. Təbrizdə mükəmməl ruhani təhsili alsa da, Fazil xan poe-
ziyaya daha çox həvəs göstərmişdir. 1827-ci ildə Dəhkarxanada Rusiya və İran döv-
ləti arasında sülh danışıqları aparıldığı zaman F.Şeyda da oraya gəlmiş, A.Bakıxa-
nov və Qriboyedovla tanış olmuşdur. Abbas Mirzə onun fars və ərəb ədəbiyyatına 
dair nadir biliklərini yüksək qiymətləndirmiş, şahzadə Xosrov Mirzənin (1813-
1875) müəllimi təyin etmişdir. Böyük rus yazıçısı və diplomatı Qriboyedovun 
1829-cu il yanvar ayının 3-də Tehranda faciəli ölümü ilə bağlı Fətəli şahın xüsusi 
nümayəndəsi kimi 18 yaşlı nəvəsi Xosrov Mirzə Peterburqa I Nikolayın sarayına 
göndəriləndə onu müşayiət edən heyətə Fazilxan saray şairi kimi daxil edilmişdir. 
Səfər zamanı A.S.Puşkin təsadüfi olaraq Fazilxan Şeyda ilə görüşmüşdür. Fazilxa-
nın Puşkinlə görüşü hər iki şairdə xoş təəssürat oyatmışdı. Puşkin 1829-cu il mayın 
25-də həmin görüşlə bağlı Kobi kəndində aşağıdakı şeiri yazmışdır:  

 
Bəh-bəh nə xeyirli gün, xoş saat,  
Qafqaz dağlarında,  
Tale bizi birləşdirdi bu vaxt.  
 

İran nümayəndə heyətinin tərkibində  (1829-cu il avqustun 4-dən oktyabrın 
17-dək) Peterburqa gedən Fazilxan Rusiyanın qabaqcıl ictimaiyyəti və şərqşünasları 
ilə tanış olmağa çalışmışdır. O, şərq dilləri müəllimi kimi Rusiyada qalmaq arzusu-
nu bildirmiş və bunu I Nikolaya təqdim etdiyi qəsidədə göstərmişdi. Bu qəsidənin 
tərcüməsi Peterburqda çıxan "Podsnejnik" almanaxında dərc edilmişdir. Faktlardan 
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məlum olur ki, Fazilxan öz görüşləri, söhbət və çıxışları ilə İranın istedadlı şairi və 
ədibi kimi Peterburq ictimaiyyətinin dərin rəğbətini qazanmışdır.  

A.Bakıxanov F.Şeydanın dünyagörüşünə təsir etmiş, o, satira yaradıcılıığına 
başlamışdır, məhz təxəllüsünü də həmin dövrdə götürmüşdür. Öz satiralarında döv-
rünün İran məmurlarını, həm də ruhaniləri tənqid etdiyinə üçün çoxlu düşmən 
qazanmış, ona görə də 1838-ci ildə İranı tərk edərək Tiflisə gəlmiş, ömrünün sonu-
na kimi burada yaşamışdır. O, 1852-ci ildə vəfat etmişdir. Şərqşünas N.V.Xanıkov 
1852-ci ilin 19 mart tarixində “Kafkaz” qəzetində Fazilxan Şeydanın ölümü müna-
sibəti ilə çap etdirdiyi məqalədə yazmışdır: “Onun şairlik məharətinin qəribə cəhəti 
bütün hadisələri düzgün dərk edə bilməsində idi. Ədalətsizliyə və insanların qə-
bahətlərinə rast gəldikdə onları öz qüvvətli şeirləri ilə açıb tökürdü. Fazilxanın şeir-
lərində zülmkarlar, xüsusən, mollalar, mirzələr şiddətli təqib olunurdu”  (1, 15). 

Təəssüf ki, şairin əsərlərinin, demək olar ki, hamısı itib-batmişdir. Yalnız iki 
əsəri – A.Bakıxanovun “Təbriz əhlinə xitab” satirasına nəzirəsi və rus padşahına 
yazdığı qəsidənin rus dilinə tərcüməsi müasir dövrümüzə gəlib çatmışdır. Qeyd et-
mək lazımdır ki, satira müəllifi ruhaniləri tənqid atəşinə tutsa da, dinə toxunmurdu.  

XIX əsrdə Cənubi Azərbaycanda öz qoşma və gəraylıları ilə xalq içərisində 
böyük şöhrət qazanmış şairlərdən biri də Əndəlib Qaracadağidir.  Əndəlib Qaraca-
daği XVIII əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycanda – Qaradağ mahalının Əhər 
şəhərində yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur. Uzun illər ərzində çox çətin həyat tər-
zi keçirən şair İrəvan xanlığına gəlmiş, burada münşilik – katiblik etmiş, İrəvan 
alındıqdan sonra Rusiya dövlətinin qulluğunda işə düzəlmişdir. İrəvanın alınması 
haqqında aşağıdakı şeiri yazmışdır “Məni dilşikəstə, həzin əndəlib, Guhənsalü, Pirü, 
Əlilü qərib” (Şərq əlyazmaları bölməsi, İ.N.V, 332, Əşari əndəli Qaracadaği). Mən-
zumə Firdövsünün məşhur “Şahnamə”sinin vəznində yazılmışdır. 

Qaracadaği Nizami Gəncəvidən sonra “Leyli və Məcnun” yazan şairlərdən 
biridir, məhz onun yaradıcılığında da ən qiymətli əsər “Leyli və Məcnun“ poeması-
dır. Qaracadağinin “Qisseyi-Leyli və Məcnun”unda müəyyən dərəcədə şairin tərcü-
meyi-halı əks olunmuşdur. Əsər M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasının təsiri 
ilə yazılmış, lakin şairin özünün də aşiqanə sərgüzəştlərinə yer verilmişdir. Poema 
müəllifin gənc yaşlarında bir qıza vurulmasının təsviri ilə başlanır:  

 
Əlqissə, bəni-qəribü nalan – 
Düşdüm bu bəlayə zarü heyran, 
Məcnuni – həzinə nayib oldum, 
Vəhşilər ilə müsahib oldum. 
 

Qaracadağinin bədii əsərləri qoşma və gəraylı vəznində yazılmışdır. “Ay mə-
dəd”, “Sona”, “Gəlin” rədifli qoşmaları M.P.Vaqif şeiriniyyatına çox yaxındır.  

 
Söylə görüm, olum dilin qurbani, 
Nədən vəfa eyləmədin iqrara? 
Vaxt ikən aşığa etmədin xəbər, 
Bəlkə eyləyəydi dərdə bir çara. 
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 Xalq şeiriyyatına, üslubuna müraciət edən Qaracadaği həm də bayatı formalı 
(yeddi heca, aaba qafiyəli)  şeirlər yazmışdır:  

 
Əzizim, dərdə çara, 
Vurmuşam dərdə çara. 
Dil bilən təbib gərək 
Eyləyə dərdə çara, 
Çarəsiz xəstələrə, 
Bulunuz dərdə çara. 
 

Füzuli ədəbi məktəbinin davamçılarından, klassik Azərbaycan poeziyasının 
tanınmış nümayəndələrindən biri olan Heyran xanım XVIII əsrin sonlarında Dünbu-
li Kəngərli xanları ailəsində anadan olmuşdur. O, Naxçıvanda təhsil almış, ərəb və 
fars dillərini, klassik Azərbaycan və fars ədəbiyyatını öyrənmişdir. Rusiya-İran mü-
haribəsi dövründə onun da ailəsi Naxçıvandan İrana köçürülmüşdür. O, XIX əsrin 
60-cı illərində vəfat etmişdir.   

Heyran xanım Azərbaycan və fars dillərində, əsasən, aşiqanə şeirlər, həm də 
İzzəddin Həsənoğluna, Sədi Şiraziyə, Hafizə, Nəsimiyə, Nəvaiyə, Füzuliyə və digər 
şairlərə nəzirələr yazmışdır. Onun şeirləri sadə xalq dilinə daha yaxındır. Əsərləri-
nin üç əlyazması (Bakı, Tehran və Tbilisi nüsxələri) məlumdur. Bakı nüsxəsi Azər-
baycan Respublikası Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. 

Heyran xanımıın həyatı ağır keçdiyindən həmişə yaradıcılığında zəmanədən, 
adamların vəfasızlığından  gileylənmişdir:  

 
Belim büküldü, qara saçlarım ağardı mənim, 
Qocalmışam bu cəfakar çərx əlindən, aman. 
 

"Təbrizdə zəlzələ haqqında" şeirində Heyran xanım yaşadığı şəhərdə baş ve-
rən təbii fəlakət nəticəsində əmələ gəlmiş faciəli hadisələrdən – xalqın kədərindən 
bəhs edir: 

Oldu, ya rəbb, həlak insanlar, 
Suvarıb torpağı qızıl qanlar. 
Oldu çöllər cavanlara mədfən, 
Çoxlarına nə qüls var, nə kəfən. 
Sinəsinə dağlı, gözləri giryan, 
Minlər ilə ana edər əfqan. 

İstedadlı şairə klassik poeziyanın qəzəl, müxəmməs, müstəzad, rübai, tərci-
bənd janrlarında, habelə məsnəvi formasında əsərlər yaratmış, ədəbiyyatımızı zən-
ginləşdirmişdir.  

Heyran xanım 1848-ci ildə Təbrizdə vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur.  
Cənubi Azərbaycanda vətənpərvər, tərəqqipərvər bir şəxsiyyət kimi yetişmiş 

şairlərdən biri də XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində yaşamış Səid Məşədi 
Xəlil oğlu Səlmasi olmuşdur. İbtidai təhsilini İranda fars dilində alsa da, ömrünün 
çox hissəsini Avropa ölkələrinə səyahətdə keçirtmişdir. Bu səbəbdən də fransız dili-
ni mükəmməl öyrənmişdir. Həyatının  səyahətlə  bağlı mərhələsi şairin dünyagö-
rünüşünə böyük təsir etmişdir. Vətəninə qayıtdıqdan sonra tərəqqi və mədəniyyət 
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yolunda çalışaraq, öz xərci hesabına  Səlmasda məktəb açdırmış, "Şəfəq" adlı qəzet 
nəşr etdirmişdir. Beləliklə, 1905-ci il inqilabı nəticəsində Cənubi Azərbaycanda 
əmələ gələn azadlıq hərəkatının fəal iştirakçılarından biri olmuşdur. O, güclü təqibə 
məruz qalmış, məcburi olaraq Vətənini tərk etmiş, ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə 
gəlmişdir. Öz maarifpərvər işini burada da davam etdirmiş, həmin dövrdə Bakıda 
nəşr olunan “Füyuzat” jurnalında mütəmadi olaraq yeni ruhda şeirlər çap etdirmiş, 
həm də tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Lakin vətənpərvər şair uzun müddət 
vətənindən, xalqından kənar qala bilmir. Bu səbəbdən də 1909-cu ildə İrana – Xoy 
şəhərinə mətbəə gətirmiş, yeni kitabını məhz burada çap etdirmək qərarına gəlmiş-
dir. Təəssüf ki, irtica buna imkan verməmiş, həmin ilin fevral ayında Xoy şəhərində 
edam olunmuşdur. 

Təəssüf  ki, şairin ədəbi irsi ilə bağlı əlimizda kifayət qədər material yoxdur. 
Şair, publisist - “Molla Nəsrəddin", "Yeni füyuzat", "Həyat", "İrşad", "Sədayi-
həqq", "Al bayraq", "Gələcək" və s. qəzet və jurnallarda müxtəlif yazılar nəşr etdi-
rən Əliqulu Qəmküsar “Tərəqqi” qəzetində Səid Səlmasi haqqında məqalə nəşr et-
dirmişdir. Məqalədə müəllifin şəxsi həyatı haqqında az danışılsa da, şairin ictiumai 
fəaliyyətinə geniş yer verilmişdir. 

Səid Səlmasi şeirlərində cəhalətdən, zülmdən, qəflət yuxusundan şikayət edən 
fədakar, istedadlı  gənc obrazı vardır. Həmin obraz gələcəyə, azadlığa ümidini itir-
məmişdir. Azadlığa xidmət edənlər “zülm ağacını yıxmaq” üçün nə lazımdırsa, onu 
da edəcəklər. Səlmasi də müasir ictimai mübarizə və məsələlərdən bəhs edən həyati, 
səmimi şeir tərəfdarı olmuşdur. 

 
Şad olur dil görüncə millətimin,  
Bir böyük mərifətli əhrarın. 
Qət edirlər qələmlə rişəsini,  
Şəcəri-zülm olan məlainin... 
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С.Дашдамирова 
Литература XIX в. южного Азербайджана 

Pезюме 
 

Литература южного Азербайджана отражает язык и культуру нашего на-
рода. В истории азербайджанской литературы писатели и поэты Южного 
Азербайджана имеют особое место. В 19 в. в Азербайджанской литературе  
лирическая поэзия занимает особое место. Фазилхан Шейда жил и творил в 
тот период. В его стихах критикуется общественная несправедливость.  
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Гараджадаги является одним из тех, кто после Низами написал поэму 
«Лейли и Меджнун».  

Хейран ханым одна из классических aзербайджанских поэтов писала ли-
рические стихи на азербайджанском  языке и фарси. Рукописи произведений 
хранятся в  Институте Рукописей Азербайджанской Республики.  

  
S.Dashdamirova 

Literature of the XIX century of south Azerbaijan 
Summary 

 
Literature of South Azerbaijan reflects the language and culture of our people.   

Writers and poets of South Azerbaijan has a special place. In the 19th century in 
Azerbaijan literature lyric poetry occupies a special place.  

Fazilhan Shade lived and worked in that period. In his poetry he criticized 
social injustice. 

Garadzhadagi is one, who wrote  poem  "Layla and Majnun" after Nizami. 
Heyran Khanum one of the classical azerbaijany poets. She wrote lyric poems 

in Azeri and Persian. The manuscripts of the works are kept in the Institute of  
Manuscripts of the Azerbaijan Republic. 
  
Rəyçi:        Mahmizər Mehdibəyova 
              filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru  
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TOY MƏRASİMİNİN ELEMENTLƏRİ MÖVLUD   
SÜLEYMANLI  NƏSRİNDƏ 

 
Açar sözlər: toy mərasimi, nəsr, Mövlud Süleymanlı, folklor 
Keywords: wedding ceremonialism, proze, Movlud Suleymanli, folklore 
Ключевые слова: свадебная обрядность, проза, Мовлуд Сулейманлы, 
фольклор 

 
Toy mərasimində yallı oynamıq ənənəsi «Köç» romanındakı uzaq keçmişlə 

yanaşı, nisbətən yaxın zamanın hadisələrini əks etdirən «Ceviz qurdu» romanında, 
«Şanapipik» povestində və «Yaşıl obaların toyu» hekayəsində də müşahidə olunur. 
Ancaq sözü gedən müxtəlif zamanların yallı təqdimatları xeyli dərəcədə fərqlidir. 
Belə ki, «Köç» dəki toy mərasimi və yallı uzaq keçmişdə gerçəkləşdiyindən yazıçı 
həmin  mənzərələri daha  təfərrüatlı verməyi məqsədyönlü saymışdır. Bunun əksinə, 
yaxın keçmişin, iyirmincə yüzilliyinin ortalarının toy mərasimindəki yallının özü ki-
mi təsvir-təqdimi də yığcamdır. «Ceviz qurdu» romanından: 

«- Sən niyə ağzına su alıb dayanmısan, çalsana! 
Mən zurnanı götürüb «Qol yallısı» çaldım. 
Kişilər çiyin-çiyinə tutub, oynamağa başladılar. Camaat oynayıb-oynayıb 

sakitləşdi» (1, 228). 
«Yaşıl obaların toyu» adlı etnoqrafik hekayədə isə toyda oynanılan bir neçə 

başqa yallının – «Qız yallısı», «Bəri-bəri» və «Köçəri» yallısının haqqında lakonik 
şəkildə söz açılır:  

«Kimsə dedi: 
-Ay Haşım, bir «Qız yallısı»! 
Havanı dəyişdilər. Oğlanlar ortalığa çıxıb, hərəsi bir qız çağırdı. Sonra durub 

oynadılar. Altı qız, altı oğlan. Baş çəkənin əlində də nazik çubuq vardı. Kim qayda-
nı pozurdusa, o  çubuqla əllərinə vururdu. 

Sonra qızlar cərgədən çıxdılar. Oğlanlar çiyin-çiyinə tutub «Bəri-bəri» yallısı-
nı oynadılar. …Oğlanlar indi  də «Köçəri» yallısını oynayırdılar» (5, 231). 

Bu hekayədə adı keçən «Bəri-bəri» yallısının oynaq və ritmik zənginliyə ma-
lik olması «Şanapipik» povestindəki toy mərasimindən daha aydın görsənir. Az qala 
bütün kənd camaaatının qatıldığı bu yallının toy mərasimində xüsusi yer  tutması, 
çox güman ki, buradakı oyunun həmin məqamdakı ruhu-əhvalı ilə bağlı olmuşdur:  

Sədr ona aman vermədi, balaca qollarını çırmalayıb ortalığa çıxdı, çalğıçılara 
sarı qışqırdı: 

- «Bəri-bəri» yallısı!... 
Qara zurnanın səsi kəndi başına götürdü. Nağara sümükləri səksəndirirdi. Evlərdə 

bir adam belə qalmadı. Nişanlılarını gözləyən qızlar, oğullarını gözləyən analar: 
- Şükür birliyinə, ay Tanrı, - dedilər, - çox şükür! 
Yallı Aydıngilin həyətinə  sığışmadı, balaca sədr böyük bir yallının başında 

əlini yelləyə-yelləyə oynayırdı, qapının ağzına yapışmış qızlara: 
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-Açın qapını! – dedi. 
Yallı qapıdan çıxdı, gələn-gələn yallının qatarına düzüldü. Aydının anası səd-

rin havada oynayan əlinə yaylıq verdi».(2,50). 
Burada bir məsələni də ayrıca qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Mövlud Süley-

manlının yuxarıda bəhs etdiyi yallıların böyük əksəriyyəti indi artıq arxaik plana 
çəkilmişdir. Bu yallılara müasir toyların gedişatında, demək olar ki, rast gəlinmir. 
Həmin mərasim oyunlarının unudulmaqda olması yazıçını narahat etdiyindən o, sö-
zü gedən folklor örnəklərinin ümumi səciyyəsini bədii əsər hüdudları daxilində qo-
rumağa cəhd etmişdir. Orasını da qeyd etmək lazımdır ki, milli rəqs mədəniyyəti 
tariximizin bərpası və öyrənilməsində  bu  yallı nümunələrinin özünəməxsus əhə-
miyyəti ola bilər. Toy mərasimində təkcə yallılara deyil, digər qədim rəqslərə yer 
verilməsi də yazıçının diqqətindən yayınmamışdır. Bu sıradan elat ruhunun və atlı 
mədəniyyəti  ovqatının dərin məzmunlu ifadəsi olan «Tərəkəmə» rəqsinin böyük 
rəqbət və məhəbbətlə xatırlanması və tarixin ənginlikləri fonunda mənalandırılması 
çox təbii görünür: «Qalxdı, qalife şalvarını dartıb kəmərini çəkdi, ayaqlarının ucun-
da – torpaq meydançaya qəribə izlər sala-sala oynamağa başladı. Amma elə bil bu 
çalınan «Tərəkəmə» havasına oynamırdı. Ay səni, doğrudan da, insanı tanımaq  çə-
tinmiş. Qarakəlləoğlunun içində öz havası çalınırmış. İçindəki havaya oynayırmış 
kişi. İçindəki hava da nəydi; elə  oynaya-oynaya, - gedəcəm, - deyirdi.  Burda da 
qalammaram, burdan da gedəcəm. Bu sözlər ahəngə düşüb «Tərəkəmə» havasından 
da yüngül bir ahənglə səslənirdi» (1,225). Oynayan adamın rəqsindəki psixoloji-
mənəvi əhvalı özünəməxsus şəkildə açıqlayan bu mənalandırma süjetin həmin mə-
qamı üçün yerində göründüyü kimi, bütövlükdə folklor təmayüllü bir qələm sahibi 
olaraq Mövlud Süleymanlının özünəməxsus yaradıcılıq üslubundan doğan bir 
keyfiyyət kimi də təbii səslənir. Bunun bir başlıca səbəbi də odur ki, Mövlud Süley-
manlı müraciət etdiyi folklor motivlərini öz istedadlı yazıçı təxəyyülü ilə tamam 
yeni bir rakursda mənalandırmağı, tarixi-mənəvi kimlik göstəricisi olan xalq mə-
rasimlərini  dəyərləri özünəməxsus meyarlarla dəyərləndirməyi, sözün yaxşı məna-
sında onları ilk baxımdan o qədər də sezilməyən dərin qatlardakı ilkin məzmununa 
uyğun şəkildə şərh etməyi-açmağı bacarır. Çünki onun  yazdıqları «daha çox Yad-
daşın şəkil-şəkil tərənnümüdür, qanın, şüuraltı mənanın arxaik, milli ifadəsidir» 
(1,3). Çal-çağır, rəqs-oyun, yarışma keyfiyyətləri ilə bərabər toy mərasiminə bağlı 
qədim etnoqrafik elementlərin, arxaik adət və rəmzi atributların təsvir-təqdiminə də 
folklor ruhu daşıyan bir yazıçı kimi Mövlud Süleymanlı öz nəsr əsərlərində həssas-
lıqla diqqət yetirir. «Köç» romanında qız evi və oğlan evinin toya hazırlıqla əlaqə-
dar xüsusi etnoqrafik atributlar nümayiş etdirməsi bu baxımdan koloritli epik lövhə-
lər kimi xoş təsir bağışlayır: «Qızlar axışıb Çiçəyi araya aldılar, başına qırmızı 
kəlağay salıb alaçığa apardılar. Bəkili də oğlanlar apardı. Çiçəyin  alaçığı yüz 
yerindən bəzədildi, ipək qotazlar asıldı, qotazlara allı-güllü durna teli düzüldü, 
muncuqlar salındı. Gəlinlərin biri bir dəstə  durna teli götürüb Qarakəllələrə sarı 
getdi, özü öz əliylə Bəkilin buxara papağına durna teli sancdı: 

- Qızın yengəsiyəm, - dedi.- Qoşa qarıyın, otunuz bitər, suyunuz axar olsun. 
Kəhər atlar ifçin çullandı, oğlanlar qıpçaq geyindilər, ovçular oxlandı, kə-

məndçilər örkənləndi. Toyluq qoçlar xınalandı, qulplu qazanlar asıldı. Oğlan evi oğ-
lan şaxı bəzədi, qız evi qız şaxı bəzədi.» (3,55-56). Buradakı «qırmızı kələğay», 
«xınalı toyluq qoç», «qız şaxı», «oğlan şaxı» kimi sırf rəmzi atributlarla yanaşı ge-
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yim, mətbəx və toy mərasimi ilə bağlı davranış etiketlərinin təsvir-təqdimi sözün 
həqiqi mənasında folklor mədəniyyəti zənginliyinin əyani təcəssümüdür. Örnək gə-
tirilən parçadakı epik  təqdimatın leksik və  sintaktik tərkibi özünün bütün parametr-
lərinə görə yazıçı dilindən daha çox ozan-aşıq  təhkiyəsini xatırladır. Sanki təqdim-
təsvir olunan mərasim uzaq əsrlərin arxasından gəlmiş hansısa bir ozan-aşıq tərəfin-
dən danışılan, nəql edilən dastan mətninin parçasıdır. Doğrudur, romanda təsvir 
edilən hadisələr həqiqətən də uzaq bir zaman məsafəsində – Oğuz zamanında cərə-
yan edir. Hətta oğuz tayfasına – Qarakəllə elatına məxsus toy-düyünlərin, şadlıq 
mərasimlərinin çalıb-çağıranının ozanlar olduğu (romanda Dədə Qorqudu xatırla-
dan «Ağ Ozan» obrazı da vardır) da xüsusi vurğulanır. Bununla belə, yazıçının öz 
ruhunda, öz təhkiyə tərzində ozanvari-aşıqvarı dil-üslub keyfiyyəti olmasa xəlqi ko-
loriti və etnoqrafik zənginliyi bu qədər dolğun ifadə etmək mümkün ola bilməz. 

Mövlud Süleymanlı toya hazırlıq prosesi və mərasimin təmtəraqlı gedişatın-
dan sonra gələn növbəti bir mərhələni – qızın ata evindən uğurlanıb yola salınması 
və gəlinin yeni ocaqda - bəy evində qarşılanmasını tarixi-etnoqrafik yaddaş işığında 
oxucuya təqdim edir: «Çiçəyi alaçıqdan çıxartdılar. Qızlar – gəlinlər bir-bir öpüşüb 
çəkildilər. Qarı qabağa gəldi. Əlindəkini Çiçəyə sarı uzatdı. Balaca daş  odluqdu. 
İçində də qor varıydı, sehirli- sehirli közərirdi: 

- Al, qızım – gözüm, bu, odun olsun. Bu sənnən-mənnən yeddi o yananın kö-
züdü. Axşam külə qoy basdır, səhərə saxla, gözün üstündə olsun. Al, bu da undu, 
bərəkətin olsun.  Birinci çörəyini bunnan bişir. Halal elə, haram qatma»(3,62). Od-
köz ünsürünün, eləcə də un-çörək atributunun ailə ocağına xeyir, bərəkət, xoşbəx-
tlik gətirəcəyinə inamın ifadəsi olan bu uğurlama etnosun minillərin daş sınağından 
çıxmış mental təsəvvürlərini daşıyır. Gəlin köçən qızı  bədnəzərdən qorumaq, onda 
ailə-nəsil şəcərəsinə sədaqət-bağlılıq duyğusunu gücləndirmək məqsədi ilə təqdim 
olunan rəmzi  atributlar da bu qəbildəndir: «Qarı əlini Çiçəyin başına qoydu, gözlə-
rini yumdu… Çiçəyi qurumuş  qollarıyla qucaqladı, qoynundan sümük muncuğu, 
belindən gümüş kəməri açıb Çiçəyə verdi» (3, 62). Atanın verdiyi cehizdəki at, inək 
və qoyun kimi xeyir-bərəkət atributları qohum-qonşuların hədiyyə-ərməğanları ilə 
tamamlanıq: «Hərə bir şey gətirdi, kimin qulpundan nə çıxdı, bağışladı, qulplu qa-
zanlar, çömçələr, sapılcalar, ürşədlər, sərniclər, qaşıqlar, yorğan-döşək, kilim-xalça 
köçləndi; yavaş-yavaş ağ dəvənin ardınca düşdülər»(3,63). Burada  ailə quruculuğu 
işinə hamının əlbirliyi ilə qatılması amilinin vacibliyə heç də təsadüfən diqqət önü-
nə  çəkilməmişdir. Yazıçı dünəni bu gün üçün örnək gətirir. Gəlinin bəy evində bö-
yük təmtəraq və xoş əhvalla, çal-çağırla qarşılanması, yeni qurulan ailəyə xeyir-dua 
verilməsi ilə başa çatan toy mərasiminin qapanış bölümünün epik təqdimatında da 
folklor elementləri və xəlqi ovqat hakimdir: «Çiçəyi başının dəstəsilə Bəkilin alaça-
ğına apardılar. Asma qotazların, durna tellərinin arasında ürəyinə isti duyğular axa-
axa Çisək Bəkili gözləyirdi. Bu duyğular artıb-artıb Çiçəyi bürüdü, dizləri şirin-şirin 
ağrıdı. Nəfəsi oda döndü. Gözlərini yumdu ki, Bəkili görsün, görə bilmədi. Qapının 
ağzında səsini eşitdi. 

- Çiçək! 
Qara zurna haldan-hala düşə-düşə havaları dəyişirdi. Bəkil də Çiçək də artıq 

heç nə eşitmirdilər… 
Gecədən xeyli keçənəcən toy vuruldu. 
- Yaxşıdı,- dedilər, -ayağımız yurda toynan açıldı. 
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- Ayağı sayalı, başı dövlətli olsunlar»(3,67-68). 
Mövlud Süleymanlı nəsrində toy mərasimi ilə bağlı qədim el adətlərinin, 

unudulmaqda olan etnoqrafik ənənələrin geniş yer alması təsadüfi deyildir. Yazıçı 
bunu bir mənəvi zərurət olaraq  qabartmağa çalışmış və milli-mənəvi dəyərlərin bu 
mühüm istiqamətinin qorunması məqsədini güdmüşdür. Maraqlıdır ki, bütün ruhuy-
la xalq mənəviyyatına köklənmiş istedadlı yazıçının qələmindən çıxan elə bir povest 
və romana rast gəlmək mümkün deyildir ki, onun süjet xəttində qədim xalq məra-
simlərinə bağlı epik mənzərələr yer almasın.  Bu həssas mövzu ilə illər uzunu çox 
yaxından maraqlandığına və ardıcıl, sistemli müşahidələr apardığına, el arasından 
zəngin material topladığına görədir ki, o, bir çox nəsr əsərlərində «toy» sözünü və 
mövzusunu xüsusi olaraq sərlövhəyə çıxarmış («Şəhər toylarının səsi», «Yel Əhmə-
din bəyliyi», «Yallı gecəsi» «Yaşıl obaların toyu» və s.) və ən nəhayət, ssenari 
müəllifi olduğu məşhur filmi sırf belə bir mövzuya həsr etmək  qərarına gəlmişdir. 
«Bəyin oğurlanması» adlanan həmin filmin böyük uğur qazanaraq çoxmilyonlu ta-
maşaçı auditoriyasının sevimli əsərinə çevrilməsində müəllifin yazıçı-folklorçu ol-
ması  amili, şübhəsiz ki, mühüm rol oynamışdır. Bu filmin ssenarisində «Köç», 
«Səs», «Ceviz qurdu» romanlarının, habelə bu mövzu ilə müəyyən bağlılığı olan bir 
çox hekayə və povestlərin, o cümlədən də müəllifin ötən əsrin yetmişinci illərində 
qələmə aldığı çoxsaylı  «Bulaq» radio verilişlərinin əsas zəmin olduğu aydın şəkildə 
görünməkdədir. Mövlud Süleymanlı nəsrində  qədim xalq  mərasimlərinin arxaik 
bir qatının – «yuğ mərasimi» nin də müəyyən cizgiləri öz bədii ifadəsini tapmışdır. 
Başdan-başa tarixi-etnoqrafik mədəniyyət abidəsi təsiri bağışlayan «Köç» 
romanında Qarakəllə tayfasının igid oğlu Amanın onlara düşmən olan  Qurtan ağa-
nın tayfası tərəfindən namərdcəsinə öldürülməsindən sonra oğuz elinin keçirdiyi 
bənzərsiz yas mərasimi qeyri-adi icra əlamətlərinə görə əslində qədim «yuğ»  törə-
nidir: «…ağlaşma səsi qalxdı. Səhər tezdən Amanı götürdülər. Qarakəllələrin böyü-
yüb yurd boyda olmuş qəbiristanlığına apardılar. Qurtan ağanın alaçıqlarından bir 
dəstə atlı gəlmişdi. Dilmanc da aralarında gendən-genə tamaşa eləyirdilər. Arvad-
lar-gəlinlər, qızlar üç-üç, dörd-dörd cənazənin qabağına çıxıb əllərini yelləyə-yellə-
yə avazla ağlayıb oynayırdılar. Bu  elə qəribə, həm anlaşılan, həm anlaşılmayan elə 
bir oyun idi ki, Qurtan ağanın adamları atın üstündə qala bilmədilər, düşüb papaqla-
rını çıxartdılar. Dilmanc batıq səslə  tez-tez deyirdi:  

- Bizim xəbərimiz yoxdu, Uğur bəy, bizdən görmüyün. 
Dilmancı eşidən yox idi. Cənazə gedir-gedir, dayanır, arvadlar bir yerəcə 

sancılır, cənazənin qabağında əllərini titrədə-titrədə, silkələnə-silkələnə oynayıb ağı 
deyirdilər. Amanın ölümü də addı, ağır toylar kimi hamının sümüyünə düşmüşdü, 
Amanın ölümünü oynayırdılar. Cənazənin qabağında ayaqlarını cütləyib, dizlərini 
bükə-bükə qollarını oynadan gəlinlərin, qızların əlləri vurulmuş kimi havada avazla 
çırpınıb-çırpınıb yanlarına düşüb can verirdi»(3,150-151). İslam öncəsi qədim türk 
mənəvi mədəniyyətində mühüm mərasim göstəricisi olan «yuğ» lar igid, cəsur və  
nakam gənclərin dəfnində icra olunan xüsusi  tip bir vidalaşma aksiyası idi. Kədər 
əhvalı üstündə qurulan bu oyun-mərasimdə ölən adamın şəninə təsirli ağılar deyilir 
və ağır, hüznlü hərəkətlərlə «rəqs» edilirdi.(10,204-207) «Köç» romanında  gənc və 
nakam oğuz igidinin – Amanın ölümü münasibəti ilə  qurulan qeyri-adi yas mərasi-
mi də öz mahiyyətinə görə «yuğ mərasimi» səciyyəsi daşıyır. Mövlüd Süleymanlı-
nın qədim xalq adət-ənənələrinə, o cümlədən də bu adət-ənənələri daşıyan mərasim-
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lərə böyük ehtiram və məhəbbəti onun birbaşa bu iövzuya hekayə və etüdlər həsr et-
məsi ilə də nəticələnmişdir. Məsələn, yazıçının etnoqrafik məzmun daşıyan «Armud 
ağacının nağılı» hekayəsində süjet xətti bütövlükdə qədim bir xalq mərasimi əsasın-
da qurulmuşdur. Hekayədə göstərilir ki, yazıçı bütün ağaclar  puçurlayıb tumurcuğa 
dolmağa başlayanda Mahmud kişinin həyətindəki armud ağacında bir tərpəniş  olur. 
Ağacın qurumaqda olduğundan şübhələnən dünyagörmüş Mahmud kimi əvvəlcə 
onun qabığını qopardıb qoxlayır, sonra dibini qazıb köklərinə nəzər yetirir: «Mah-
mud kişi ağacın dibini qazmışdı, əyilib ağacın kökündən tutdu, xeyli əlini çəkmədi, 
sonra  qanrılıb bir-iki öz yaşıdı qocalara baxdı, dedi: 

- Ölməyib hələ!» (2,377). 
Ağacın tam qurumadığına  əmin olduqdan sonra el ağsaqqalı sınanmış bir  

üsuldan – qış yuxusundan ayılmayan ağacı yenidən oyatmaq-diriltmək məqsədi ilə 
icra olunan qədim bir mərasimdən istifadə etmək qərarına gəlir. Ağacın başına yığı-
lan qohum-qonşuların yanında Mahmud kişi armud ağacını qorxutmaq yolu ilə oya-
dıb onu özünə qaytarmaq istəyir. «Ağacı qorxudub ayıltma mərasimi»ni Mövlud 
Süleymanlı xalq adət-ənənəsinin əsil xiridarı kimi oxucuya bütün incəlikləri və mər-
hələləri ilə çatdırmağa çalışır: 

«Mahmud kişi camaatdan aralanıb yavaşca-yavaşca evə sarı getdi, böyükdən 
tutmuş kiçiyə qədər, onun ardınca baxdılar. 

İri bir baltayla qayıtdı. Camaatın arasına pıçıltı düşdü: 
- Kəsəcək deyəsən. 
Mahmud kişi ağacdan üç-dörd addım aralı əyləşdi, baltanı dizlərinin üstünə 

qoyub ağaca baxa-baxa itiləməyə başladı. İtiləyə-itiləyə də deyirdi: 
-Kəsəcəm səni, doğrayıb oda qalayacam!» (2, 378). 
Sonra onun çevrəsindəkilər – qonşular, doğmalar, yaxınlar bu mərasimə qoşu-

lur və hərə bir yolla, bir vasitəylə aağacı qorxutmaq istəyir:  
 «Yığnaqda nə qədər qoca var idi, arvaddan arvad, kişidən kişi, cavanlardan 

ayrıldılar. Biri gedib hasarın dibindən paslı, köhnə dəmir qırıqları yığıb ağaca sarı 
gəldi, dəmiri qaldırıb ağaca vurmaq istədi, qocalar hay-küylə onu tutdular: 

- Vurma, vurma yazıqdı! 
Cavanların heç biri heç nə anlaya bilmirdi, çoxu gülürdü. Səməd yoldaşlarına 

sarı döndü. 
-Niyə belə  eliyir, əə, bunnar? 
Birdən-birə Telli qarı da ayağa durdu, yanındakı qarılara üz tutub qışqırdı, 

hay-həşir saldı: 
-Qalxın, daşdalaq eləyək bu ağacı, ay camaat, niyə durursuz, hərəniz bir daş 

atın, bu kökü dağılmışa! 
Yenə heç kəs heç nə başa düşmədi, qızlar-gəlinlər qaldı, qarılar hərəsi əlinə 

bir daş götürdü, ağacın üstünə gəldilər, qarılardan biri onlara qarşı durdu: 
- Vurma, vurma yazıqdı!» (2, 378). 
Ən nəhayət, Mahmud kişi mərasimi kulminasiya nöqtəsinə çatdırır. Ağacı 

kəsməkdə «israrlı» olduğunu dönə-dönə dilə gətirən ağsaqqal onu bu işdən «çəkin-
dirməyə çalışanların» əlindən çıxıb armudun gövdəsinə balta da vurur: 

Mahmud kişi qalxıb baltanı başı üstə dolandırıb ağacın üstünə yüyürdü: 
- Buraxın məni, - dedi, - doğrayacam bunu. 
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Qarılar, qocalar hərəsi bir yandan kişini tutdular. Mahmud kişi var gücüylə 
bağırırdı: 

- Yox, buraxın məni, kəsib doğrayacam bunu! 
Mahmud kişi xeyli çırpındı, axırda qocaların əlindən çıxdı, baltanı başı üstə 

tovlaya-tovlaya ağaca sarı yüyürdü, ayıl, namərd, kəsdim səni! – deyib baltanı 
endirdi, baltanın ağzı ağaca sancıldı. Mahmud kişi bir əli baltanın sapında döndü: 

- Su gətirin, - dedi. 
Gəlinlər su gətirdi, baltanın üstündən su tökdülər, Mahmud kişi baltanı çıxarıb 

aralandı, əyləşib gendən-genə tamaşa elədi, papağını çıxartdı. 
Əlində dəmir olan qoca, dəmirləri ağacın dibinə sancdı, qarılar əllərindəki 

daşları ağacın dibinə yığdılar».(2, 378-379). 
Beləcə mərasimin ilk mərhələsi başa çatmış olur. Mərasim iştirakçıları əsrlə-

rin sınağından çıxmış bu tarixi təcrübənin  uğurlu nəfsə verəcəyinə inam ifadə edə-
rək ümid içində gözləmə  mövqeyi tuturlar. Bunun əksinə, bir çox oxumuşlar, o 
cümlədən də kəndin aqronomu ağsaqqal-ağbirçəklərin bu hərəkətinə gülüb bir təbiət 
«başbiləni» kimi rüşxənd eləyir. Aradan bir neçə gün keçəndən sonra üzbəüz qal-
dıqları vəziyyət isə hər kəsi, o cümlədən da «başbilən» aqronomu heyrətdə qoyur:  

İşçilər  həyət qapısını açıb içəri keçdilər, armud ağacına qırmızı bağlamış-
dılar. Qırmızı yelənli kəlağayılar, bayraca dönüb yellənirdi. Ağacın qol-budağı 
yaşıl-yaşıl tumurcuqlar içindəydi. Baltanın  çapığı yara yeri kimi görünürdü. Mah-
mud kişi  yeriyib ağacın çapığına əl çəkdi, sonra hər səmtindən bir qoca gəldi. Mah-
mud kişiyə oxşayan qocalar idi. Ağacın dibində diz çökdülər, gülə-gülə bir qırmızı 
kəlağayıyla ağacın yarasını sarıdılar. 

Telli qarı: «Həmişə toyda, bayramda olun», - deyib ağacın dörd yanına xalı-
lar, xalçalar saldı. Qabaqca qocalar əyləşdilər, sonra da cavanlar. Güllü-güllü  sini-
lərdə fəsəli gəldi, süfrəyə düzüldü». (2,380). 

Epik mətnin ümumi mənzərəsindən aydın olur ki, hekayədə təsvir olunan  mə-
rasimin tərkibində mifoloji və etnoqrafik elementlər  üzvi sintez halında təzahür 
edir. Ağac ruhunu çağırış, su ruhundan yardım istəmək, daş-dəmir kultunun xilase-
dici gücünə inam kimi mifoloji motivlər və mərasim icraçılarının uğurlu nəticə hasil 
olduqdan sonra elliklə bayramlaşması (ağacı qırmızı kəlağayılarla bəzəmək, fəsəli 
bişirib mərasim iştirakçılarına paylamaq, niyyət sahibinə gözaydınlığı vermək və s.) 
hekayənin süjet xətti boyunca mərasimi təşkil edən ünsürlər kimi məntiqi  ardıcıl-
lıqla biri-birini izləyir və tamamlayır. Elə buna görə də «Armud ağacının nağılı» he-
kayəsi ayrı-ayrı məqamlarına və elementlərinə görə deyil, bütöv ruhu və epik  mən-
zərəsi etibarı ilə folklor mahiyyəti daşıyır. Göründüyü kimi, xalq mərasim ənənələ-
rinin dərin bilicisi olan Mövlud Süleymanlının nəsr əsərlərində müşahidə edilən 
çoxsaylı və çoxçeşidli folklor örnəkləri iki mühüm vəzifə yerinə yetirmişdir. Belə 
ki, bu örnəklər bir tərəfdən həmin əsərlərin xəlqi ruhunun, folklor tutumunun güc-
lənməsinə öz müsbət  təsirini göstərmişdir. İkinci bir tərəfdən isə, yazıçı həmin mə-
rasim nümunələri simasında unudulmuş və ya unudulmaqda olan milli-mənəvi də-
yərlərin bir hissəsinin bədii əsər yaddaşının imkanları səviyyəsində qorunmasına 
nail ola bilmişdir.   
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Элементы свадебной обрядности в прозе Мовлуда Сулейманлы 
Pезюме 

 
Писатель Мовлуд Сулейманлы который является экспертом ритуальных 

традиций народа, глубокую историю, в своих рассказах и журналистских 
очерках использовал фольклорные тексты в двух целях:  

1) фольклорные произведения, выражали дух событий и этнографичес-
кие эскизы более сильнее. 

2) автор в лице этих забытых ритуалов поддерживает в памяти народа 
национально-нравственные ценности. 

Народные ритуальные традиции более широко оcвещены в романе 
«Переселение», повестях «Мельница», «Недосол» и т.д. 

 
Rena Aliyeva 

Elements of wedding ceremonialism in Movlud Suleymanli's prose 
Summary 

 
Writer Movlud Suleymanla who is the expert of ritual traditions of the people, 

deep history, in the stories and journalistic sketches used folklore texts in two 
purposes:  

1) folklore works, expressed spirit of events and ethnographic sketches is 
stronger. 

2) the author in the person of these forgotten rituals supports national and 
moral values in memory of the people. 

National ritual traditions more widely совещены in the novel "Resettlement", 
stories "Mill" etc.  
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İLYAS ƏFƏNDİYEVİN “SARIKÖYNƏKLƏ VALEHİN NAĞILI” 

ROMANI ÇAĞDAŞ ƏDƏBİ-NƏZƏRİ FİKİRDƏ 
 

Açar sözlər: roman, nağıl, müasir , nəsr, təhkiyə, bədii, ədəbi tənqid, milli.   
Ключевые слова: роман, сказка  современный, proza, literaturно-критический 
мысль, критика, национальный.  
Key words: novel, fairy tale contemporary, prose, litrary critical thought, criticism, 
national. 
 

Görkəmli Azərbaycan nasiri və dramaturqu, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 
“Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı nəşr edildiyi vaxtdan bu günümüzədək milli 
ədəbi-nəzəri fikrimizin diqqət mərkəzində olmuşdur. 1978-ci ildə “Azərbaycan” 
jurnalında, 1970-ci ildə isə kitab şəklində çap edilən əsər daha çox müasirliyi, qəh-
rəman konsepsiyası və bədii strukturu ilə çağdaş ədəbi tənqidin diqqətini cəlb et-
mişdir.  

Ədəbi tənqid “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının bədii strukturuna  cid-
di nəzər yetirir, əsərdə zahiri hadisə və faktların, tarixin xronikasının deyil, məhz fi-
kir və hissin vurğulandığını müşahidə edirdi.  

Əsərin mürəkkəb daxili quruluşuna diqqət yetirən ədəbi-nəzəri fikir bu roma-
nın “yaradıcılıq axtarışları sahəsində janrda estetik-idraki imkanları genişləndirmə-
yin, folklor stixiyası üslubunu saxlamaqla son dərəcə narahat, sarsıntılı müasir hə-
yatımızın “nağıllarında” müxtəlif qüvvələri və taleləri göstərməyin mümkünlüyünü 
nümayiş etdirdi”yini vurğulayırdı. (1, c.25)  

Ədəbi nəzəri fikir romanın təkplanlı təhkiyə formasında yazıldığını, bu struk-
turun çətinliklərinə və məhdudiyyətlərinə baxmayaraq zəngin yaradıcılıq yolu keç-
miş təcrübəli müəllifin uğurlu bir sənət əsəri ərsəyə gətirdiyini xüsusi qeyd edir. La-
kin əksinə, yazıçı təkplanlı təhkiyədən uzaqlaşdıqda bunun əsərin təbii ahənginə xə-
ləl gətirdiyi vurğulanırdı. 

K.Talıbzadə bu baxımdan romanda “Müəllifin qeydləri”, “Muradzadənin 
müəllifə dedikləri”, “Polkovnik Həsən Bəhmənlinin Muradzadəyə dedikləri” kimi 
fəsilləriə ehtiyac olmadığını, bu hissələrin təsvirin lirik-emosional təsirini zəiflətdi-
yini qeyd edir.  

Tənqid əsərin ilk baxışda iki gəncin sevgi nağılına bənzədiyini, lakin əslində 
müasir gəncliyin taleyinin daha mürəkkəb ictimai-mənəvi proseslərlə bağlı bədii 
tədqiq obyektinə çevrildiyini nəzərə çatdırırdı. On beş nağıldan ibarət “Sarıköynək-
lə Valehin nağılı” romanının mövzu, qəhrəman və ideya-məzmun, bədii forma və 
təhkiyə üslubunda dastanla tipoloji yaxınlığı təhlil mərkəzinə çəkilir, əsərin “Valeh 
və Zərnigar”, dastanı ilə tipoloji müqayisədə təhlili maraq doğururdu.  

Burada yazıçının dastan deyim tərzinə müraciəti, romandakı “nağılların” əla-
qələndirilməsində “nağıl”, “dastan” təhkiyə üsulundan istifadə etməsi ədəbi-nəzəri 
fikrin diqqətindən yayınmır. Əsərin aparıcı qəhrəmanı Valehin hadisələri roman 
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təhkiyəsində deyil, dastan təhkiyə üslubunda danışması, bu üslubun romanla şəxsiy-
yətin ön plana çəkilməsinə, lirik-psixoloji məqamların daha qabarıq təqdim edilmə-
sinə, aparıcı qəhrəmanların öz taleləri ilə bağlı əhvalatlarda yaxından iştirak etmələ-
rinə geniş imkanlar yaratdığı aşkara çıxarılırdı.  

Ədəbiyyatşünas Himalay Qasımov romanda nağıl-dastan üslubunun belə 
möhkəm lirik-epik sintezini müşahidə edərək yazırdı:  

“Müasir həyatın çətin yollarından keçən, ömür karvanlarına xeyirin və şərin 
ölüm-dirim çarpışmalarını qoşan bu işıqlı qəhrəmanlar qara qüvvələrlə qeyri-bəra-
bər döyüşdə nağıl-dastan igidliyi, dözüm və həyat eşqi nümayiş etdirərək qalın zül-
məti yarıb çıxa bilirlər. Əsərin başlıca ideyalarından biri budur ki, nağıl tarixi qəhrə-
manlıq keçmişimiizin yaşarlı yaddaşı kimi bugünkü həyatımızdan heç də uzaqda 
deyil. İnsanların mifoloji-nağıl şüurunun yaratdığı xeyir və şər qüvvələr indiki hə-
yatımızda da vardır.” (1, s. 26-27) 

İlyas Əfəndiyevin nəsr yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan əsas xüsusiyyətlərdən 
biri kimi xarakterlərin psixologiyası ilə cəmiyyətin inkişafı arasındakı əlaqəni duya 
bilmək məharəti, qəhrəmanların daxili aləmində baş verən dəyişiklikləri həssaslıqla, 
psixoloji vasitələrlə, bədiiliyin qüdrəti ilə canlandırmaq bacarığı bu romanda başlıca 
sənətkarlıq məziyyətlərindən biri kimi müşahidə edilir.  

Romanın bədii qəhrəman kohsepsiyasını dəyərləndirən ədəbi tənqid material-
larında yazıçının xarakter yaratmaq ustalığı dönə-dönə vurğulanır, Valeh, Sarəköy-
nək, Yusifov, Muradzadə, Rövşən, Musa, Məcidov, Baləmi və s. obrazların uğurlu 
alınması yazıçının müxtəlif dünyagörüşlü, ayrı-ayrı mühitlərin yetirməsi olan xarak-
terləri fərdiləşdirmək qabiliyyəti ilə əlaqələndirilir.  

Bəkir Nəbiyev bu münasibətlə “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı haqqın-
da tədqiqatında yazır: “Romanın qəhrəmanları çox ciddi maneələrlə rastlaşır: bəzən 
az qala ayaqları yerdən üzülür, lakin böyük iradə, dözüm, dəyanət və ləyaqət nüma-
yiş etdirir, təmsil etdikləri haqqın, ədalətin, işıqlı başlanğıcın təntənəsinə nail olur-
lar. Ədibin əsil hünəri surətlərin taleyində nümayiş etdirə bildiyi fərdiləşdirmə usta-
lığındadır.” (2, c.94.) 

Bəkir Nəbiyev əsərdə bu fərdiləşmənin öz cazibəsi, rahiyəsi, ürəyə yatımlılığı 
ilə seçilən, təxminən eyni yaşda  olub eyni amala, məsləkə xidmət edən, bir-birini 
dərin məhəbbətlə sevən Sarıköynəəklə Valeh üçün də, antipodları təmsil edən Məci-
dov, Yusifov, Musa kimi surətlər üçün də səciyyəvi olduğunu qeyd edir, bu obrazla-
rın hər birinin bədii xarakter kimi təzahürünün xasiyyətlərindəki güclü fərdi xüsu-
siyyətlərə əsaslandığını vurğulayır.  

Sarıköynəklə Valeh obrazları yaşadıqları mühit, çevrələrindəki insanlarla 
ünsiyyət, dostluq münasibətləri kontekstində təhlil olunur, onların xarakterlərinin 
məhz bu baxımdan bütün incəliklərinə qədər açıldığı, dərin təsir yaratdığı vurğyla-
nır. Qəhrəmanların mənəvi saflığının daha da güclənməsində, daxilən zənginləşmə-
sində, eləcə də şərlə, naqisliklə gərgin mübarizələrdə möhkəmlənərək həyat təcrü-
bəsi qazanmasında onların ətrafındakı insanların yardımçı mövqeyi ədəbi tənqidin 
də nəzərindən yayınmır.  

Akademik Kamal Talıbzadə bu münasibətlə romanın tədqiqinə həsr etdiyi mə-
qaləsində yazır: “Sarıköynəklə Valehin ətrafına toplaşan, onun həmişə köməyinə 
gələn yaxşı insanlar da vardır: rayonda, tikintidə çalışan sürücü dostları – Sərvər, 
Eldar, Zeynal; eyni müəssisədə vəzifə daşıyan və öz məsləhətləri, doctluğu ilə 
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cavanlara əl tutan Camal müəllim, “zəngin həyat təcrübəsi sayəsində həyat qanunla-
rının məcəlləsini yaratmış” və özü isə bilavasitə hadisələrdə iştirak etməyən, tez-tez 
adı çəkilən Fikrət müəllim, sovet qanunlarının keşiyində dayanan Muradzadə, 
qayğıkeş deputat  Ceyran xala və başqaları... Buraya ata-babalarımızın, köhnə dün-
yanın ülvi, saf keyfiyyətlərini özlərində qoruyub saxlayan dağlar oğlu Qədirxan ba-
ba, mehriban və şirindil Güllübəyim xala da daxildir. Onlar əl-ələ verib həyatı 
gözəlləşdirmək yolunda çalışırlar, əməyə namuslu münasibət bəsləyir, gələcək haq-
qında düşünürlər.” (4, s.46-47) 

Burada iki bir-birini sevən gəncin təmiz, təmənnasız  məhəbbəti fonunda so-
sial həyatın eybəcərliklərinə yazıçının tənqidi münasibəti, üz-üzə dayanan saflıq və 
gözəlliklə eybəcərliyin vəhdəti, həmçinin mikroaləmlə makroaləmin vəhdəti diqqət 
mərkəzinə çəkilir, bu vəhdətin mənəviyyatların, psixologiyaların, dünyagörüşlərin, 
təfəkkür tərzlərinin, ümumilikdə həyata münasibətin ziddiyyətini üzə çıxardığı aş-
karlanır. 

İyirminci yüzilliyin yetmişinci illərində Azərbaycan cəmiyyəti üçün səciyyəvi 
olan nikbin əhval-ruhiyyə, həyatsevərlik, dövlət qanunlarına sədaqət hissi, bu 
qanunları pozan antipodlara qarşı ciddi, prinsipial mübarizə “Sarıköynəklə Valehin 
nağılı” romanının əsas ideya istiqamətini təşkil edir.  

Əsərin tədqiqinə həsr olunmuş ədəbiyyatşünaslıq və tənqid materiallarında da 
nəzəri təhlillər bu ideyaya əsaslanır, romandakı xarakterlər, ilk növbədə insanlar 
arasındakı rəngarəng və cazibədar münasibətlərə, dostluq, qardaşlıq və sevgiyə, 
“namuslu əməyin romantikasına” rəğbət və ehtiram, rəhmsizliyə, qəddarlığa, bəd-
xahlığa, əliəyriliyə və tüfeyliliyə nifrət hissinə görə dəyərləndirilir. 

İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəəklə Valehin nağılı” romanındakı mənfi və müs-
bət obrazları bütövlükdə yazıçının həyatı dürüst, təhrifsiz təqdimetmə məqsədindən 
qaynaqlandığı, insanı mübarizliyə, əqidə uğrunda savaşa, nəhayət böyük ideallara 
sədaqət hissinə səslədiyi əsər haqqında yazılmış bütün tənqidi yazılarda vurğulanır.  

Ədəbiyyatşünas Bəkir Nəbiyevin qeyd etdiyi kimi, “bir tərəfdən saf, təmiz 
qəlbli insanlar, onların bəzən romantik vasitələrlə işıqlandırılan, ucalıqlara qaldırı-
lan lirik-psixoloji aləmi, sarıköynəklər, valehlər dünyası, digər tərəfdən də həyatı-
mızda hələ də özünü göstərən və saf mənəviyyatlı qəhrəmanların idealları ilə kəskin 
ziddiyyət təşkil edən məcidovlar, yusifovlar mühiti.  

Bu iki mühitin qarşı-qarşıya durması, konflikti romanda dərindən və incəliklə, 
ölçü hissinə xələl gəlmədən, elə də üstalıqla təsvir olunur ki, namuslu-qeyrətli zəh-
mət adamlarının aləmində günəşin getdikcə daha gur, əlvan şüalar saçması na-
dürüstlər, el malına xor baxanlar, namussuzlar mühitində qürubun daha da qatılaş-
ması ilə nəticələnir.”(2, c.93) 

Ədəbi tənqid roman müəllifinin “nağıl” müəllifindən fərqli olaraq qəhrəman-
ların şəxsi taleyində, tərcümeyi-halında yaxından iştirak etdiyini göstərir. Romanın 
tarixilik, müəllif lirikası, nağıl-dastan təhkiyə komponentləri əsasında qurulması bu-
radakı hadisələrin tələb etdiyi ideal formanın tapılması kimi dəyərləndirilmişdir. Bu 
cəhətdən “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı bir tərəfdən nağıl kökünə qayıtmaq, 
yaddaşı yaşatmaq və qəhrəmanları bu ruhda kökləndirmədirsə, digər tərəfdən uğurlu 
müəllif axtarışları və tapıntılarının nümayişidir.” (1, s.29) 

Ədəbiyyatşünas Muxtar İmanov isə əsərdə hadisələrin bir yox, bir neçə qəhrə-
manın dilindən nəql olunması formasını ümumilikdə İlyas Əfəndiyevin nəsr yaradı-
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cılığı üçün səciyyəvi hal hesab edir, müəllifin əsərin sərlövhəsinə çıxardığı “nağıl” 
sözünə aydın elmi münasibət bildirir. Tədqiqatçı burada İlyas Əfəndiyevin “nağıl” 
sözü altında başa düşülən bədii inikas prinsipinə sadiq qaldığını” göstərir. (3, s.77.)  

Ədəbiyyatşünas-tənqidçi Kamal Talıbzadə bu əsərdə nağılvariliyin, hər şey-
dən əvvəl, bədii surətlərin tipində, onların təqdimində və səciyyəsində, hadisələrin 
mahiyyətində özünü göstərdiyini xüsusi vurğulayır. Tədqiqatçı yazır: “Realizmin 
epik üslubunda yazılmış əsərlərdə təsadüf etdiyimiz surətlərin daxilindəki müsbətlə 
mənfinin mübarizəsi bunlarda yoxdur. Sarıköynəklə Valeh də, başqa müsbət surət-
lər də belədirlər.  

Məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanlarımızda olduğu kimi, romanın iki gənc aşiq 
qəhrəmanı xeyirxah qüvvələrlə əlbir olub şərə, pisliyə, eybəcərliyə qarşı mübarizə 
aparır, bütün mübarizələrində qalib gəlirlər, yaxşılığın qələbəsinə inam əsərin ümu-
mi ideya pafosuna çevrilir... “Yaxşı adam olmaq”, “yaxşılıq etmək” – bu problem 
əsərdə müsbət qayə kimi izlənir. Qəhrəmanlar tez-tez bu məsələyə toxunur, bu barə-
də düşünür, fikir yürüdürlər.” (4, s.49) 

İlyas Əfəndiyevin lirik-romantik üslubunun özünəməxsusluğu yazıçının 
“Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanının da orijinallığını təmin edən yaradıcılıq 
məziyyətlərindən biri kimi qeyd olunur, müəllifin digər əsərlərindəki kimi, burada 
da yazıçının əsas mövzusunun məhəbbət, aparıcı qəhrəmanlarının gənclər olduğuna 
xüsusi diqqət yetirilir.  

Milli ədəbi tənqid məhz bu iki həlledici amilin romanın lirik-romantik üslubu-
nu şərtləndirdiyini, burada saf, ülvi sevginin, sınaqlardan çıxmış məhəbbətin çox 
mühüm sosial problemlərin həllinə yol açdığını vurğulayır.  

Beləliklə, görkəmli yazıçı İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” 
romanı milli ədəbi-nəzəri fikrimizdə, tənqidimizdə çağdaş Azərbaycan bədii nəsri-
nin üslub rəngarəngliyini təmin etmək, onun inkişafında yararlı yaradıcılıq zəmini 
yaratmaq baxımından yüksək dəyərləndirilmişdir. 

Bu  cəhəttdən  ədəbi  tənqidin   bu  romana  olan  marağı    səngiməmiş, müx-
təlif  onilliklərdə  əsər haqqında   yüksək   nəzəri  qənaətlər  söylənmişdir.  

 İlyas Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı” romanı  bu  gün də  nəzəri 
firkin  diqqət mərkəzində olub, çağdaş ədəbiyyatşünaslıq və tənqid materiallarında 
yer almaqdadır.   

Əsərə milli ideoloji  və çağdaş   nəzəri fakir mövqeyindən  münasibət bildirən 
tədqiqatlarda  bu  roman  yeni elmi-nəzəri prinsiplərlə və müasirlik  mövqeyindən 
araşdırılmışdır.  
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Тарана Рагимли  

Роман Ильяса Эфендиева «Сказка Сарыкёйнек и Валеха» в современной 
литературно-теоритической мысли 

Резюме 
 

В исследовании повествуется о романе Ильяса Эфендиева «Сказка Са-
рыкёйнек и Валеха» в современной Азербайджанской  литературной критике. 
Проблем рассмотрен по материалам Азербкайджанской литературной крити-
ки и литературоведении, также романам И.Эфендиева «Сказка Сарыкёйнек и 
Валеха».  

В сочинение особенно внимательно рассматривается ведушие образы, 
идея и художественная структура романа, который вызвал большой интерес в 
литературной критике и летуратуроведении.  

В сочинении роман И.Эфендиева анализируются и оценивается как из 
значимых образцов посвященных национально-духовной тематике в азер-
байджанской прозе 70-х десятилетий.  

В центре исследования находятся проблематика, жанр и типология рома-
на, своеобразная манеря писателья, отличительный художественный подход к 
вопросам социоально общественной жизни Азербайджана в наших дней.  

Роман вызывающий большой интерес Азербайджанской литературной 
критике оценена в контексте основных направлений развития критики и важ-
ных творческих склонностей того периода. 

Статья имеет применительное значение на научных семинарах филоло-
гических факультетов высших школ, посвящённых вопросам спецкурсов и 
спецсеминаров. 

 
Tarana Rahimli 

The novel of Ilyas Efendiev “Fairy tale of Sarıkoynek and Valeh” in the 
thought contemporary is literary criticism 

Summary 
 

In a study it is narrated about by the hero of Ilyas Efendiev “Fairy tale of 
Sarıkoynek and Valeh” in the contemporary Azerbaijan literary criticism.  Problems 
it is examined based on materials Azerbayjany literary criticism and history of 
literature, also to the novels of I.Efendieva “Fairy tale of Sarıkoynek and Valeh”.  

In the composition especially attentively is examined the vedushie means, the 
idea and the artistic structure of the novel, which caused great interest in the literary 
criticism and literary criticism.  

In the composition the novel of Ilyas Efendiev they are analyzed and it is 
evaluated as of the significant models of dedicated to nation- spiritual thematics at 
Azerbaijan prose 70th decades.  
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In the center of a study are located the problems, genre and typology of novel, 
unique maner of poetry, distinctive artistic approach to questions sociality literary 
criticism 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:             Mahmud Allahmanlı 
              filologiya elmləri doktoru, professor 
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CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA SABIRIN DAVAMÇILARI VƏ YA İNQİLABİ-

DEMOKRATİK HƏRƏKATA DOĞRU 
 

Açar sözlər: Cənubi Azərbaycan, Mirzə Ələkbər Sabir, şair, şeir, inqilabi-demokra-
tik hərəkat  
Ключевые слова: Южный  Азербайджан, Мирза Алекпер Сабир, поэт, сти-
хотворение, революционно-демократическое движение 
Keywords: South Azerbaijan, Mirza Alekper Sabir, poet, poem, revolutionary- de-
mocratic movement 

 
Vətənpərvərlik və elpərvərlik, buradan irəli gələrək millət qayğısı Azərbaycan 

ədəbiyyatının tarixən sıx-sıx müraciət etdiyi mövzulardan olmuşdur. Saysız-hesab-
sız bayatılar, «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Koroğlu» dastanları, Nizami Gəncəvinin 
«İsgəndərnamə» poemasında Bərdənin tərəfinə həsr olunmuş parça, Xaqani şeir-
lərində Şirvan həsrətini ifadə edən sətirlər, Şakir Şirvaninin «Əhvali Şirvan» mən-
zuməsi, Vaqifin Kür qırağı kəndlərinin geriliyindən doğan kədərini ifadə edən «Ha-
yıf ki, yoxdur» qoşması, Q.Zakirin tarixi şöhrəti qeyb olmuş Bərdə haqqında «Bər-
də xəbərləri» və «Durnalar» şeiri, M.Hadinin («Vətənin nidası», «Təraneyi-vətən-
pərəstanə», «Ah kimsəsiz vətən» və s.), Ə.Hüseynzadənin, («Hali-vətən»), A.Səh-
hətin («Dostum Abdulla Şaiq cənablarına», «Vətən»), A.Şaiq («Vətən», «Vətənə  
qayıdarkən») lirikası, M.F.Axundovun «Kəmalüdövlə məktubları» əsəri, C.Məm-
mədquruzadənin «Vətən məhəbbəti», «Azərbaycan» felyetonları, «Anamın kitabı» 
komediyası, Z.Marağayinin «İbrahim bəyin səyahətnaməsi» romanı və s. onlarla bə-
dii nümunə buna parlaq misaldır. 

Vətən müxtəlif sosial təbəqələrə mənsub olan adamların məskəni olduğuna 
görə ona münasibət də müxtəlif, daha dəqiq desək, sinfi səciyyə daşıyır. Məsələyə 
aydınlıq gətirmək üçün kiçicik izahat vermək istəyirik. Məlum olduğu kimi, XX əs-
rin əvvəlində vətən mövzusu daha çox romantik şairlər tərəfindən işlənirdi. Lakin 
romantiklərlə realistlərin məsələyə münasibətində fərq var idi. 1905-ci ildə A.Şaiqə 
göndərdiyi mənzum məktubda romantik şair Abbas Səhhət vətənin müsibətlərindən 
söhbət açır, onun dərdlərinə çarə axtarırdı. Şairin dərdinə dərman axtardığı vətən 
bütün müsəlman dünyasından ibarətdir. Onun tənəzzülünün səbəbini isə A.Səhhət 
əhalinin Quran ayələrinə «müti» olmaqda görürdü. O, Bakıda başlanan mədəni 
tərəqqinin onun dərdlərinə şəfa verəcəyinə ümid bəsləyirdi. «Vətən» adlı başqa bir 
şeirdə şair konkret ünvanı naməlum olan bir vətəndən danışır. Bu vətən «əcdadımı-
zın mədfənidir», «övladımızın məskənidir». Lakin onun nəinki hüdudları məlum 
deyil, şairin vətəndaşlar haqqında təsəvvürü də mücərrəddir. O, bütün müsəlman 
dünyasını vətən hesab etdiyi kimi, bütün müsəlmanları da qardaş sayır. Lakin o, 
C.Məmmədquluzadənin dediyi kimi, «camaatı cəhalət qaranlığında kar və kor gö-
rüb meydan sulayan» sultanları, şahları, müctəhid və şeyxülislamları, «xəlvət dərə-
də növ-növ tülkülərin bəyliyini» görmürdü. 
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Romantik sənətkarlardan nümunə üçün şeirlərini misal gətirib təhlil etdiyimiz 
Abbas Səhhətdən fərqli olaraq, tənqidi realistlər, o cümlədən M.Ə.Möcüz üçün və-
tən konkret məkandır. O, İran dövlətinin Şimal hissəsini təşkil edən Azərbaycandır. 
Şairin poetik təxəyyülünün predmetini «əhli-Azərbaycanın dərdi-hicranı» təşkil 
edir. Təsvir olunan vətəndaşların konkret ünvanı Güneyistan, Şəbüstər, Təbriz, Dil-
man, Sərab, Səlmas, Şahrud, Ərdəbil və s. Azərabycan vilayətləridir. Bu mənada 
M.Ə.Möcüz yaradıcılığında məkan, zaman, xalq məfhumları konkretdir. Cənubi 
Azərbaycan ədəbiyyatında satiraya və ümumiyyətlə, poeziyaya vətən, xalq və millət 
motivləri M.Ə.Möcüz yaradıcılığı ilə gəlmişdir. 

M.Ə.Möcüzə görə vətən vətəndaşların şərəf və xoşbəxtlik mənbəyidir. Vətəni 
olmayan, yaxud istiqlalı əlindən alınan xalqın səadəti və istiqbalı haqqında danış-
maq olmaz. Təbii və ictimai hüquqlarının təmin olunmasını və qorunmasını istəyən-
lər birinci növbədə vətənlərinin müstəqilliyi və iqtisadi dirçəlişi uğrunda mübarizə 
aparmalı, onun abadlığına nail olmalıdırlar. 

 
Ey tirmə rəxti-xab içində quylanan dadaş! 
Getsə vətən, vətənlə gedər istirahət. 
 

Şair vətəni sevməyi, onun müstəqilliyi və xoşbəxtliyi yolunda can fəda etməyi 
hər bir vətəndaş üçün müqəddəs borc hesab edirdi. Çünki vətən onun, qoynunda 
doğulub böyüyən insanların məskənidir. O, hamının müştərək evidir. Hamının şərik 
olduğu məkanı mühafizə etmək bütün vətəndaşların vəzifəsidir. Möcüz vətən 
övladını bu amal ətrafında birləşməyə cağıraraq deyirdi: 

 
Bizimdir vətən, həm sizin, dusitan! 
Verək əl-ələ, edək onu busitan! 
…Bizimdir vətən, həm sizin müştərək, 
Vətən şəhrin abad edək biz gərək. 
 

Lakin şairin Azərbaycan adlanan vətənində arzu və ideallarına uyğun 
fərəhləndirici şeylər azdır. Vətən başsız şahların və həramibaşılardan seçilməyən 
məmurların və ruhanilərin xəyanətləri üzündən viran olmuşdur. M.Ə.Möcüzü 
«növhəxanlığa» təhrik edən səbəb də növrağı pozulmuş, tarixi şöhrəti unudulmuş 
vətənin faciəsi və adi insani hüqüqlardan məhrum edilən xalq kütləsinin taleyidir. 

Şairin vətən və xalq haqqında narahat düşüncələri əsərlərinin böyük əksəriy-
yətində, xüsusilə «Aşiqi-pərişan», «Gəl başım üstə», «Məmmədəli», «Kürd qardaş-
larıma», «Güneyli», «İnqilab olacaq», «Yoxdur əlac söylədi cəhalətə», «Səni», 
«Olsun» və s. satiralarında son dərəcə konkret, açıq və qabarıq surətdə ifadə olun-
muşdur. Bu şeirlərdə şair vətən və xalqın tuşlandığı müxtəlif fəlakətlərdən və mü-
sibətlərdən danışır, onların doğurduğu faciələrə diqqət cəlb olunur. Şairə görə qay-
ğısızlıq üzündən vətən zəlalətə düçar olmuşdur. Onun gülşənini «xəsü xaşak» bas-
mış, gülləri saralıb solmuşdur. «Əyani-vətən»in xəyanəti üzündən o, düşmən tap-
dağına çevrilmiş, «dərü-divari» qana boyanmışdır. Vətən və xalqın ağır dəqiqə-
lərində başını «balişi tazəyə» qoyan, üstünə «tirmə yorğanı» örtüb istirahət edən, la-
kin onun haqqında düşünüb narahat olmayanların biganəliyi bir şair vətəndaş kimi 
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Möcüzü qəzəbləndirir. O, vətənin dərdlərinə çarə axtarmaq məqsədilə tənəzzül və 
faciələrin səbəb və səbəbkarlarını tapıb göstərməyi zəruri sayır. 

M.Ə.Möcüz vətənin novrağının pozulması, əhalinin səfil və sərgərdan hala 
salınmasının səbəbini istibdad üzərində qurulan monarxiyada, şahlıq üsul-idarəsində 
axtarırdı. O, belə hesab edirdi ki, despotizmə söykənən dövlət idarəçiliyi şah ailəsi 
və onlara yaxın olan bir ovuc iri məmurun əlində cəmlənmişdir. Hakim təbəqənin 
şəxsi rəyləri ölkədə qanunları əvəz edir. Belə kəsif bir siyasi muhitdə hakim dairələr 
özlərini tam sərbəst, xalqın canının və malının sahibi sayır, əhaliyə məxsus sərvəti 
sərbəst surətdə tarac edirlər. Demokratik qanunların qüvvədə olmadığı İranda dərin 
təbəqələşmə baş vermiş, əhali kəskin şəkildə hakimlərə və məhkumlara, varlılara və 
yoxsullara bölunmüşdür. Ölkənin idarəçiliyini qəsb edən bir qrup vətənin taleyinə, 
xalqın ağır güzəranına tam biganə münasibət bəsləyir. Bütün bunlar şairi belə qəti 
fikrə gətirmişdi ki, sarayla xalq arasında keçilməz uçurum və divar yaranmışdır. 
Bunlar məzlum kütlənin faciələrini görünməz, nalələrini eşidilməz etmişdir. Xalqın 
nalə və əfqanları günlərini eyş-işrətlə keçirən ölkə başçılarının qulağına çatmır. 
«Şah Firəngistandadır» şeirində İran siyasi kontraslarının tipik bir mənzərəsi nəqş 
olunmuşqdur. Bədii kontrastlar üzərində qurulan şeirdə xalq və şah bir-birinə zidd 
qütblərdə təsvir olunur. Şah günlərini Paris mehmanxanalarında, kef məclislərində 
keçirir. Onun qanı coşub, əti artdıqca millət arıqlayır. Çünki şahın əxlaqsız əməl-
lərini təmin edən vəsait xalqın damarlarından çəkilmişdir. Məhəmmədəli şahın xalq 
taleyinə biganə münasibəti şairə görə onun el namusundan və qeyrətindən mərhum 
olmasının əlaməti idi. 

Demokratik idarəçilik prinsiplərinin yoxluğu, şah və məmurların hər cür nə-
zarətdən kənarda qalması, İranda sərvətin qeyri-bərabər surətdə bölünməsi, daha 
doğrusu, hakim təbəqə tərəfindən qəsb olunması ilə nəticələnmiş, əliqabarlılardan 
ibarət milyonlarla xalq kütləsi aclığa, onun doğurduğu əzab-əziyyətə məhkum edil-
mişdir. 

Sən haciyə veribsən, səd günə bar, ilahi, 
Sibu gilasü alu, heyva və nar, ilahi! 
Gərmək yedirdisən sən altundiş əğniyayə, 
Dərvişi-binəvaya sarı xiyar, ilahi! 
Varlı yeyər kəbabı, yoxsul çəkər əzabı, 
Üzgörənlik edirsən, sən, aşikar, ilahi! 
 

Şairə görə XX əsrin əvvəlində İran mühitində müşahidə edilən hadisələr bu 
vəziyyətdən yaranmışdır. 

Cəmi səkkiz beytdən ibarət olan «Dedilər» adlanın satirik parçada mütiliyin 
törətdiyi istibdad və səfalətin qorxunc mənzərələri təsvir olunur. Mühacirətdən 
dönən şair vətəndə ürəyə fərəh gətirən işıqlı bir şey görmür. Onun vətəndaşı olduğu 
İranda hələ də insan azadlığını məhdudlaşdıran, şəxsiyyətini alçaldan və qula 
çevirən qanunlar qüvvədədir. M.Ə.Möcüz vətənin kəsif sosial-iqtisadi və mədəni 
durumu haqqında aydın təsəvvür yaratmaq üçün məişət detallarına müraciət edir. 
Onun Vətənə gəlişi «açma dəhanın», «dinmə, danışma və tərpənmə zəbanın» kimi 
qadağanla qarşılanır. Bu sadə əxlaq norması deyil, cəmiyyətin xaricdən gətirilən hər 
cür mütərəqqi fikrin qarşısında keçirdiyi vahimənin ifadəsidir. Ölkədə nəinki feo-
dal-ruhani mühitin düşüncə tərzinə xilaf fikirlər söyləmək, hətta əbanın qolunu gey-



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 398

mək, «üz qürxmaq», «çəkmə dabanın» çəkmək küfr sayılır. İranda mühitin insanı 
qəbul etməsi üçün vətəndaşın onun zərərli adət-ənənəsinə, əxlaq normalarına tabe 
olması, boyun əyməsi lazım gəlir. Vətənə yetişən şairə anası «qoy beş-on tük çənö-
və, oxşat özün şiələrə», «məclisə daxil olan vəqtdə kürnüş eylə», «ver səlam, öpgilə 
dəstarın ağanın» kimi nəsihətlər verir. Ana bu boğucu mühitin yetirməsidir. O, uzun 
müddət xaricdə yaşamış və yeni fikirlərlə silahlanmış oğlunun həmvətənlərinin 
düşüncə tərzinə əks mövqe tutmasından və kafir elan edilməsindən qorxur: 

 
Çün yetişdim vətənə, «Açma dəhanin» dedilər. 
Dinmə, danışma, tərpətmə zəbanın dedilər. 
Qoy beş-on tük çənövə, oxşat özün şiələrə, 
Gədə, qırxdırma üzün, çəkmə dabanın dedilər, 
Bir əba saldı anam çiynimə, geydim qolunu, 
«Eybdir, burda qolun geymə əbanın» dedilər. 
 

Şübhəsiz, bunlar M.Ə.Möcüz təsvirinin məqsədini təşkil etmir. Realist sənət-
kar kimi, o, zərərli məişət normalarının ictimai həyatda əmələ gətirdiyi ağır nəticə-
lərini göstərməyə diqqət yetirir. Şairə görə müstəqil düşüncənin nəzarət altında sax-
lanması mütərəqqi ideyaların gəlişi qarşısında maneəyə çevrilmiş, yeniləşmə prose-
sinin getməməsi ölkənin iqtisadi süqutuna səbəb olmuşdur. Qılaflı mühit İran əhali-
sini «füqəraya» çevirmişdir. İşsizlik, xaricə mühacirət, zərərli adətlərin əsirinə 
çevrilmək ölkənin nəinki xroniki bəlasına çevrilmiş, hətta faciəsi olmuşdur. Burada 
hamı möhtacdır və hamı dilənir. Vətənin içində çabaladığı bu ictimai münasibətlər 
şairi narahat edib qəzəbləndirir. O, kədər və nifrət ifadə edən bir ahəngdə deyir: 

 
Dedim: Ey vay, nə çoxdur füqərası bu yerin, 
«Var Şəbüstərdə fabrikası gədanın» dedilər. 
 

Şair vətəndaşları fikirlərinin həqiqliyinə inandırmaq üçün dəlillərə müraciət 
edir. O, mərkəzi hökumətin zəifləməsi üzündən hakimiyyət sevdasına düşən xanla-
rın ölkə daxilində törətdikləri təxribatlara diqqəti cəlb edir.. «Urmu tacirlərinin hali-
nə bir eylə nəzər», «Qərədağ əhlinə bax, gör nə pərişan dolanır», «Huşiyar eyləmədi 
vəqeyi-Dilman səni», «Zülm əlindən qaçan övrətlərə yanmır ürəyin» misralarında 
vətəni çulğalamış fəlakət və təxribatların miqyası haqqında təsəvvür yaradır və bun-
lara biganə münasibət bəsləməyi, soyuqqanlılıqla tamaşa etməyi vətəndaşlıq norma-
larına sığmayan bir hal hesab edirdi. 

Şair «Vətən əldən gedir»-deyib xalqa müraciət etməklə sanki haray qoparır, 
ona bəslənən biganəliklə barışa bilmir, qəflətə dalmışlara qarşı üsyan qaldırır. Xalqı 
qüvvələrini bir yerə toplayıb onun dərdlərinə çarə axtarmağa, ərazi bütövlüyünü 
qorumağa, milli müstəqilliyini təmin etməyə səsləyir.   

İranda və Cənubi Azərbaycanda demokratik azadlıq mübarizəsi ideyasının 
xalqın təfəkküründə formalaşmasında M.Ə.Möcüzün böyük rolu olmuşdur. Onun 
yaşayıb-yaratdığı dövr xalqın azadlıq və demokratik hərəkatının gücləndiyi bir za-
man kəsiyi ilə üst-üstə düşür. Cənubi Azərbaycanda Sabir ruhuna nəğmələr yazan 
Möcüz və tərəfdarları qəhrəmanlıq və mədəniyyət tariximizin əsil tərənnümçüləri-
dir. Milli zülmün tüğyan etdiyi bir vaxtda Möcüz və digər yazıçı və şairlər mübarizə 
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meydanından çəkilməmiş, var gücləri ilə qələmə sarılaraq vətənin azadlığı və xalqın 
dini fanatizmdən uzaqlaşması uğrunda mübarizə aparmışlar. Səttarxanın rəhbərliyi 
ilə məşrutə inqilabı, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə «Azadistan» döv-
lətinin yaranması Möcüzün və onun çağdaşları olan qələm sahiblərinin mənalı, təsi-
rli, bədii cəhətdən kamil olan onlarla əsərlərində öz əksini tapmışdır. 

 
Möcüz, İranda inqilab olacaq! 
Köhnə kaşanələr xərab olacaq, 
Köhnəlik qan ilə xəzab olacaq 
Çünki xalq bu zəmanə maildir. 
 

Yaradıcılığının və təfəkkürünün kamil dövründə dünyasını dəyişən Möcüz 
ideyaları onun davamçıları tərəfindən zaman-zaman tərənnüm olundu, xalqın müba-
rizəsi, kədəri, ehtiyacı, milli-azadlıq ideyalarının tərənnümü, şah istilası və im-
perializmə qarşı mübarizə onların əsərlərində hərtərəfli şəkildə öz əksini tapdı. 
M.Ə.Möcüz və M.Ə.Sabir məktəbinin ləyaqətli davamçıları Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatında onlarcadır. 1905-1911-ci illərdə Səttarxanın rəhbərliyi ilə Məşrutə 
inqilabı, Xiyabaninin rəhbərliyi ilə demokratik hərəkatın yüksəliş dövrü, 1941-45-ci 
illərdə azadlıq mübarizəsinin 3-cü dövrü və Pişəvərinin fəaliyyəti, 1979-cu ildə 
İranda 2500 illik müstəbid şahlıq üsulunun darmadağın olunması uzun illər Cənubi 
Azərbaycan ədəbiyyatının əsas mövzusu oldu. Xalqa həqiqətdən xəbər verən gözəl 
ədəbi nümunələr yarandı. Bu nümunələrdə təmiz, saf insanlıq duyğuları, vətənpər-
vərlik hissləri, inqilabi yüksəlişlər dövrünün tərənnümü ürəkdən qopan od kimi işıq 
verməkdədir və uzun illər vətənimizi, dilimizi müdafiə edən dolğun nümunələrdir. 

Möcüz satira məktəbinin davamçılarından olan İbrahim Zakirin ustadı kimi 
ömür yolu deyil, təkcə yaradıcılıq yolu 60 ildən artıq olmuşdur. Möcüz ehtiyac 
üzündən uzun illər qürbət həyatı keçirmiş, Zakir satirik şeirlərinə, eyni zamanda 
siyasi fəaliyyətinə görə sürgün olunmuşdur. O, yaratdığı bədii nümunələrin əksəriy-
yətində «aşiqi-sevgili»si olan vətənin hər qarışını tərənnüm edir, nəşr olunmuş 
kitablarına belə vətənpərvər və inqilabi ruhlu adlar verir: «Vətən nəğmələri», «Məni 
susdurmayacaq», «Mübariz gənclər» və s. Şair vətənsiz aləmi cəhənnəm hesab edir. 
Sürgün həyatında rəngi saralan, vətən fərağından yata bilməyən şair intizar çəkmək-
dənsə, onun qarlı dağlarında qana batmağı, qucağında can verməyi daha üstün sayır. 
Vaxtilə fədai başçısı olan bir şəxsin bu cür düşünməsi təbiidir. 

 
Qüssədən əlimdə od tutub qələm, 
Yandırar aləmi şərarı, vətən! 
Tükənib qəlbimin qərarı, vətən! 
 

Həm qələmi ilə, həm silahı ilə vətənə xidmət edən İbrahim Zakir qorxmaz 
azəri oğludur. 

Mən tüfəng çiynimdə, qələm əlimdə 
Hazıram firqədən verilsin fərman, 
Qurtuluş, səadət sözü dilimdə, 
Azadlıq yolunda olmağa qurban. 
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Zəhmətkeş xalqın nümayəndəsi olan Zakir hürriyyət aşiqidir, həqiqət əhlidir. 
Möcüz kimi behişti zahidlərə ərməğan edir, özü isə dünya evində günəşli laləzarı 
sevir. Əhaliyə cənnəti «rüşvət» verərək körpəsinin ağzından çörəyini alan zahidin 
əhli-əyalını atlas içində, biçarə camaatı küçədə üryan görən Zakir tutduğu 
mövqeyinə inanır. İnanır ki, bu, haqq yoludur və daima haqdan ilham alır: 

 
Keçibdir ömr, Zakir bir də mövhumata aldanmaz, 
Məramından götürməz əl, ona çox etibarım var. 
 

Dardan, ölümdən, qaniçən şah və xanlardan qorxmayan Zakir üçün Vətən var, 
onun dili var, bir də azadlıq var. Tökülən qanların yerdə qalmayacağına qəlbən inanır: 

 
Mənim vətənim var, şanlı elim var, 
Nə türkəm, nə farsam, ana dilim var… 
Gözüm tək sevirəm doğma Təbrizi,  
Sinəsi üstündə bəsləyir bizi. 
Təbrizi vermərəm yüz min Tehrana 
Qurbanam vətənim Azərbaycana! 

 
Qaniçən cəlladlar tərəfindən yuvası dağılan, gözəl təbiəti bərbad olan, özünü 

qərib, vətən xəstəsi hesab edən Fəxrəddin Məhzun yazırdı: 
 

Əlimdən aldılar ana dilimi, 
Zülm əliylə sındırdılar belimi 
Kəsdilər dilimi, sındı qollarım, 
Qələmimdən ayrı, dilimdən ayrı. 
 

Azadlıq hərəkatı boğulduqdan sonra Təbrizdən Tehrana köçən Məhəmmədəli 
Fəxrəddin Məhzun özünü gülşənindən, gülündən ayıra düşmüş xəzan bülbülünə 
bənzədir. Qəlbən vətəninə bağlı olan, torpağını sevən şair bir inancla yaşayır: 
qəbirdə yatmış, soyumuş bir bədən vətəninə qovuşarsa, dirilər. Vaxtsız çöhrəsi 
saralan, beli bükülən, başı ağaran şairi qəriblikdə ölmək təhlükəsi qorxudur. 

 
Fəryad edərəm ney kimi, Məhzun, qərib ölsəm, 
Naləm eşidər, qəbrimin üstən keçən olsa! 
 

Gözəl satirik şeirlər müəllifi olan Məhzun əsərlərində həyatda, məişətdə olan 
çatışmazlıqları gündəmə gətirir, dolayı yolla təsvirini verir, islahına çalışırdı. 

Vaxtilə Möcüzün Sabirə nəzirə olaraq yazdığı «Əmoğlu» şeiri ilə tanışıq: 
 

Beş gündü cahan, dövləti neylərsən, əmioğlu? 
Elmi, hünəri, sənəti neylərsən, əmioğlu? 
Möcüz danışar bal kimi, aç ağzuvu, dinlə, 
Qəndi, rəbəti, şərbəti neylərsən, əmioğlu? 
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Neçə illər keçdikdən sonra təkrar olan həyat həqiqətləri Məhzun qələmi ilə bu 
və ya digər şəkildə təsvir obyektinə çevrilir. Səksən yaşa yetişmiş «əmioğlu»suna 
məsləhət verən şair ona həqiqəti dərk etməyi tövsiyə edir. Sinni keçmiş bir kişi qız 
axtarmaqdansa, öz babı olan birisi ilə evlənsə, daha uyğundur, – deyə düşünür. 

 
Bəsdir sənə qırx yaşlı sənəm, öz babın olsun. 
Ceyran kimi qara gözü neylirsən, əmioğlu!? 
 

Şair bu arada layiqli bir xələf kimi ustadlarını da yada salır: 
 

Bu şeirdən ustadı-büzürk! Olma dil əfkar, 
Keçmişdə Vidadi də yazıb Vaqifə əşar. 
Bu nəzmlə öz mehrimi qıldım sənə izhar. 
Bir eşqli şair tap, əzizim! Ola qəmxar. 
Eşqi az olan şairi neylirsən, əmioğlu!? 
 

Doğma Azərbaycanını, torpağını sevən qüdrətli qələm sahibləri gah 
sələflərinə müraciət edərək sanki onlardan məsləhət, xeyr-dua alır, gah da daha iti 
qələmlə, daha şaqraq səslə öz düşündüklərini dilə gətirirdilər. «Səs salma, yatanlar 
ayılar, qoy hələ yatsın» misrası ilə xalqını oyanışa, azadlıq uğrunda, öz hüquqları 
uğrunda mübarizəyə çağıran dahi Sabirin ruhunu sakit olmağa səsləyirmiş kimi Mir 
Mehdi Etimad neçə illərin arxasından «Laylay demə, millət ayılıbdır, dəxi yatmaz» 
deyərək gördüklərini, yaşadıqlarını bəyan edir. O, doğma Azərbaycana aşiqdir, 
Səttarxan yurdu vətəni olduğu üçün ondan ilham alır: 

 
Gər dürrü gövhər, Etimad, aləmləri tutsa, 
O dürr yəqin Azərbaycana yetişməz. 
 

Doğma xalqı, vətəni atəşlər içindədir. «Güllü gülüstana» yetişmək üçün fədai-
lər mübarizə aparır. Etimad öz qələmi ilə heç də qanları tökülən fədailərdən geri 
qalmır: 

Bir gün gələcək ədl ilə divan quracaqlar, 
Divani-qəza bir belə dövrana yetişməz. 
Xainlərə təyin olacaq qanlı mücazat, 
Heç qan yer üzündə bu axan qana yetişməz. 
 

Hüseyn Cavid o kəsləri dahi adlandırır ki, yer üzündə qanı, ölümü kəssin. 
Azərbaycan xalqının, Etimadın dili ilə desək, «bu quzu millətin» təqsiri nədir ki, 
«Bu milləti-biçarə fəlakətdə qalıb». Xainlərin yolunu saxlayanları oyanışa çağırır. 
Var-yoxu dağılan xalqın zəncirdən başqa itərəcəyi bir şey yoxdur. Şairin təbirincə, 
zəlalətdə qalan kəs getdiyi yolunu bilməlidir: 

 
Səni avarə qoyan qorxulu Tehran özüdür, 
Dağıdıb ölkələri, indi nədamətdə qalıb. 
Neyləyib bu quzu millət sənə, təqsiri nədir 
Ki, hüququndan uzaq bir belə müddətdə qalıb? 
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Rəşid eli, qəhrəman fədailəri olan şair inanır ki, vaxt gələcək fədailər 
hökmran olacaqlar. Xainlərin də bir axarı var. Etimad özünə, fikirlərinə toxtaqlıq 
üçün dahi Füzulini xatırlayır: 

 
Zahid, məni aldatma, cəhənnəmdə od olmaz, 
Hər kəs odunu yanmağa dünyadan aparır. 
2-ci misra Etimadda aşağıdakı şəkildə verilir: 
Onlar ki, yanırlar, odu burdan aparırlar. 
 

Şair zamanın xoş gərdişinə inanır. Vətəninin dələcəyini parlaq görür: 
 

Bir gün gələcək xalqımız insan olacaqdır, 
Gülşən güləcək, gül güləcək, bağ güləcəkdir. 
Torpaq güləcək, daş güləcək, dağ güləcəkdir. 
 

Vətənləri üçün belə gözəl arzuları olan, ən ağır zəhmətə qatlaşan bu insanlar 
üsyankar şair kimi yetişdilər. Onların nəinki tək-tək şeirləri, bütün irsləri 
Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox qiymətlidir. Azərbaycanda şeirin, sənətin 
qiymətsiz olması, xalqı müdafiə edən insanların təzyiqə məruz qalması Həddad 
kimi sənətkarlara əzab verirdi. Həddad şeirlərində göstərir ki, xalqı müdafiə edirsən, 
xar olursan, kənardan baxırsan, od tutub yanırsan. Ömrü boyu dəmirçiliklə məşğul 
olan bu insan həyatın ən ağız zəhmətlərilə üz-üzə gəlmişdir. Ölənə qədər heç kəsə 
boyun əyməmiş, İran və Cənubi Azərbaycan həyatında olan bütün çatışmazlıqlara 
bu və ya digər şəkildə öz əsərlərində münasibətini bildirmişdir. Möcüz vaxtilə İran-
da istehsal müəssisələrinin olmamasından, xalqın adi bir şeydən ötrü əcnəbiyə möh-
tac olmasından, uzun illər xabi-qəflətdə yatan həmvətənlərinin hələ də oyana bilmə-
məsindən çox şikayət etmişdi. 

Həddad yaradıcılığına nəzər salanda həmin həyati ziddiyyətlərlə yenidən 
qarşılaşırsan. Aradan müəyyən zaman kəsiyi keçməsinə baxmayaraq, xalq qəflət 
yuxusundan ayılmayıb. 

 
 Xabi-qəflətdə yatan millət oyanmır yenə də, 
Uca yerdən yıxılıb, sanki durammır  yenə də. 
Sapı yox, iynəsi yox, ya tikə öz şalvarını, 
Gör nə biçarədir, öz halına yanmır yenə də. 
 

Həddad mollanəsrəddinçilərin tərzində yazıb-yaradırdı. Dəmirçi Həddad 
gördüklərindən, yaşadıqlarından dəhşətə gəlir, aşağıdakı əsərində sanki Sabirin 
«Əkinçi»sini qovğaya çağırır: 

 
Dərviş kimi hər yerdə durub mərəkə qurma, 
Gahi başına, gah döşünə bixudə vurma. 
Rədd ol, gözümün get qabağından belə, durma, 
Ovqatımı təlx eyləmə, ey sadə dəmirçi! 
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Kasıbda elmi-ədəbin, varlıda insafın olmamasını görən şair məzəmmət 
eyləməyə də naçar qalır. Xeyir-şərini bilməyən avam kasıbın, müxtəlif yollarla 
cibini dolduran dindarın, eyş-işrətlə məşğul olan varlının dərdini çəkməkdən şairin 
dili yorulub, huşu qaçıb, hövsələsi çaşıb. Xalqdan kənar olmağı bacara bilməyən 
şairin əsl məramı budur: 

 
Tamam xəlq çəkər öz qəmin, mən el qəmini, 
Odur ki, öz qəmimi çəkməyə yoxumdu məcal. 
 

Hilal Nasiri isə 1941-46-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkat 
və xalq hakimiyyəti yarandığı dövrdə daha məhsuldar yazıb-yaratdığı üçün ədəbi 
yaradıcılığında bir növ ümid işığı, həvəs, coşqu, fədailərin qəhrəmanlığının vəsfi, 
Azərbaycanın qəhrəmanlıq və mədəniyyət tarixinin tərənnümü kimi hisslər, arzular 
üstünlük təşkil edir. 

Vətəni-Möcüzə bax, gör nə gülüstan olmuş, 
Kim ki, bu feyzə yetib sahibi-iman olmuş. 
 

Möcüzün əsərlərini oxuyaraq ondan mənəvi qida alan Hilal Nasiri onun 
şeirlərini dürrü gövhərə bənzədir, xəzinələrlə dolu Möcüz əsərlərinin cümlə şairlər 
tərəfindən bəyənildiyini və ona heyran olduqlarını göstərir, hər sətrindən, hər 
kələmından xalqın həyatının görünməsini bəyan edirdi. O, Möcüzə müjdə verirmiş 
kimi vətəndə çoxlu qəzəlxan şairlərin formalaşmasından, şairlər məclisinin 
yaranmasından söhbət açır. Bu xoş günləri Möcüzün də görməsini istəyir: 

 
Qəbirdən durgilən, ey Möcüz, şirin danışaq, 
Görgilən dövrə necə əsr derəxşan olmuş. 
 

Uzun illərdir Möcüz yaradıcılığı Cənubi Azərbaycan ədibləri, yazarları tə-
rəfindən tez-tez xatırlanır. Onun dəsti-xətti çox şairlərin əsərlərində görünməkdədir. 
Görkəmli sənətkarlar əsərlərində onun adını hörmətlə çəkir, onun ruhuna nəğmələr 
yazırlar. 

Hüseyn Səhhaf Möcüzü Azərbaycanın fəxri adlandırır. Göstərir ki, onun vətən 
yoldaşları Möcüzün hicrindən fəqan edir, yüz minlərlə insan onun pərəstişkarıdır, 
dünya nə qədər var, Möcüzün adı dillər əzbəri olacaq: 

 
Ruhun həmişə şad ola, ey Möcüzü-şirin-zəban. 
 

Cənubi və Şimali Azərbaycanda adları hörmətlə çəkilən bir çox sənətkarlar: 
Mir Mehdi Çavuşi, Balaş Azəroğlu, Müzəffər Dirəfşi, Yəhya Şeyda, Əli Tudə, 
İsmayıl Səfərpur və s. öz yaradıcılıqlarında Möcüz dəsti-xətini davam etdirir, onu 
yad etməyi də unutmurlar. 

Əli Tudə 1941-45-ci illər inqilabı dövründə bir çox qüdrətli sənətkarların 
əsərlərinin, dərs kitablarının yandırılmasına dözə bilmir, sanki həmin şəxsləri 
köməyə çağırır: 

Bax, Möcüz alovlar içindən qalxır, 
Sarı əbasına bürünən təki –  
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Gah şeir oxuyur, gah da ki baxır, 
Qızıl bir kürsüdə görünən təki. 
 

Biz inanırıq ki, nə vaxtsa insanlarda sağlam düşüncə formalaşacaq, xalqı bir-
birindən, qardaşı bacıdan ayıranlar öz səhvlərini başa düşəcək, biz də günahsız 
Arazı bir daha qarğımayacağıq. Aşağıdakı el bayatısında olduğu kimi onun şəninə 
nəğmələr qoşacağıq. 

Araz qırağı meşə, 
Gətir dəsmalın döşə, 
Arasına gül qoyum, 
Dövrəsinə bənövşə. 
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С.Алескерова 
Преемники Сабира в Южном Азербайджане или на пути к 

революционно-демократическому движению 
Резюме 

 
В статье исследуется творчество поэтов-преемников Мирза Алекпер 

Сабира в Южном Азербайджане. Мирза Али Моджуз, Али Туде, Мир Мехти 
Чавуши, балаш Азероглы, Музаффар Дирафши, Яхья Шейда, Исмаил 
Джафарпур и другие поэты Южного Азербайджана в своем поэтическом 
творчестве продолжают его путь, и с уважением относятся к нему и к его 
творчеству не забывая упоминать о нем. Эти поэты, у которых были высокие 
мечты и раздумья о Родине, формировались как поэты-революционеры.  

Не только отдельные стихотворения этих поэтов, но и все поэтическое 
творчество очень ценно для истории Азербайджанской литературы. 
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S.Alasgarova 
Sabir successors in South Azerbaijan or on the way  

of a revolutionary-democratic movement 
Summary 

 
 

The article investigates the work of poet-successors Mirza Alekper Sabir in 
South Azerbaijan. Modzhuz Mirza Ali, Ali Tudeh, Mir Mehdi Chavushi, Balash 
Azerogli, Muzaffar Dirafshi, Yahya Sheyda, Ismail Jafarpur and other poets of 
South Azerbaijan in they poetry, continuing his journey, and with respect for him 
and in works do not forget to mention it. These poets who have high dreams and 
thoughts about the homeland, formed as a revolutionary poets. 

Not only the individual poems of the poets, but all poetry is very valuable for 
the history of Azerbaijan literature. 

 
 

Rəyçi:             Teymur  Əhmədov  
                 filologiya elmləri doktoru, professor 
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H.CAVIDİN İLK FACİƏLƏRİNDƏ AZADLIQ MOTİVLƏRİ 

 
Açar sözlər:  Qadın azadlığı, Donuz otarmaq, Şərq və Qərbin vəhdəti 
Keywords: Woman illegality, Graze swine, The unity of east and west 
Kлючевье слова: Свобода женщина, Пасти свинья, Обединение запад и 
васток. 

 
H. Cavidin nəsrlə yazmış olduğu dörd pərdəli “Maral” faciəsi qadın azadlığı-

na, varlı təbəqələrin hökmran olduğu dönəmdə qadın hüquqlarının qorunması prob-
leminə həsr olunmuşdur. Bu elə bir zaman idi ki, həyatda hər şey, hətta mənəvi key-
fiyyətlər belə pulla, altunla ölçülürdü. Dövrün tələblərini, mahiyyətini “yaxşı dərk 
edən” Turxan bəy həyatda yaxşı bir mövqe tutmağın, azad və firavan həyat sürmə-
yin yolunu zəngin olmaqda görür. Belə bir fəlsəfənin sahibi ən məsuliyyətli, tale-
yüklü hadisə olan ailə qurmaq məsələsində də eyni fikirdədir. Oğlu Cəmilə seçdiyi 
qızı bu meyarlarla qiymətləndirir: “Həm gözəl, həm ana-babasının bir danəsi, həm 
də son dərəcə zəngin” [1, 65]. 

Ayıq düşüncəli, dövrünü öz mütərəqqi düşüncəsi ilə qabaqlamış Nadirin “sər-
vət isə, düşündüyünüz kimi, insanı çox da məsud edəməz”,- fikrinə Turxan kəskin-
liklə etiraz edərək bildirir: “Nadir! Nadir! Heç bir hiss, heç bir qüvvət, heç bir yer 
yox ki, orada altun, qüvvət rol oynamasın. Əmin olunuz ki, dünyanın bütün izzəti-
bütün səadəti ancaq para ilə əldə edilə bilər! [1, 65]. Turxanın hətta “fəzilət də para-
dır, insaniyyət də...”-deməsi o dövrün maddiyyata dayanan dünyasının, hər şeyin 
pul ilə alınıb-satıldığı bir zamanın ümumiləşmış bir qənaətidir. Belə bir cəmiyyətdə 
insani hiss və duyğularının həyata keçməsi real görünmür. Maralın faciəsi onun tən-
ha olmasında, hisslərinə cavab verəcək bir kimsənin tapılmamasında, tapılsa belə 
ona qovuşmağın qeyri-mümkunlüyündədir. Məhz buna görə o, “bəxtiyarlıq içində 
ölməyi” daha üstün tutur. 

Azad sevgi o zaman reallaşır ki, ona mane olan köhnə əxlaq qaydaları, vaxtı 
keçmiş dəyərlər tamamilə aradan götürülsün. Necə ki, belə sədlər qırılmayıb, azad 
ruhlu, azad düşüncəli insanlar azlıq təşkil edir, bu cür şəraitdə nurlu, qabaqcıl fikirli 
gənclər olan marallar, cəmillər öz həyatlarını faciəvi şəkildə başa vuracaqlar. M. 
Əlioğlu əsərdə konfliktin, hər iki tərəfdən uçurumla üzləşən Maralın faciəsinin kö-
kündə mövcud reallığın sərt qanunları dayandığı qənaətinə gəlir və bunların islah 
olunmasının mümkünlüyünü belə əsaslandırır: “Uçurum o zaman aradan qalxa bilə-
cəkdir ki, romantik idealı yaşadan, rövnəqləndirən və doğruldan, büsbütün şeriyyət-
dən ibarət xoşbəxt bir cəmiyyətin özü yaranmış olacaqdır” [2, 73].  

“Maral” faciəsində qadına, onun azadlığına, davranış və əxlaq normasına mü-
nasibətdə dramaturq orta mövqedə dayanır. İfrat dərəcədə sərbəstlik ilə köləliyi qə-
bul etməyən  H. Cavid öz əxlaqi-estetik görüşlərini Nadir bəy obrazı vasitəsilə ifadə 
etmişdir. Mürtəce düşüncəli Turxan bəy oğlu Cəmilin sevgilisi Humayı heç cür qə-
bul edə bilmir, onu şəriətə müvafiq davranmamaqda, “üzü-gözü açıq” gəzməkdə 
günahlandırır. Bundan fərqli olaraq, Nadir şəriət qanunlarını qadın azadlığını məh-
dudlaşdırmaq vasitəsi yox, “onun nicat və səadəti üçün yapılmış bir qanun” adlandı-
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rır. Nadir qadına münasibətdə Şərq və Qərb düşüncəsinin vəhdətindən çıxış edir, 
hər iki dəyərin yalnız məqbul tərəfini qəbul etməklə bu zərif məxluqun daha azad 
bir şəxsiyyət kimi özünü ifadə edəcəyinə inanır: “ Lakin sağlam bir tərbiyəyə, 
sarsılmaz bir əxlaqa malik olan xanımların açıq gəzməsində heç bir məhzur görəmi-
yorum. Bununla bəabər, əcnəbilərdə olan mənasız sərbəstliyə də əsla tərəfdar 
deyilim. Hələ onun-bunun qoltuğunda rəqs edən, hər rast gəldiyi adamla qol-qola 
gəzən bir xanım, bəncə, qadınlıq namına böyük bir ləkədir” [1, 93]. 

Əsərdə digər cəhəti də göstərmək yerinə düşərdi. Ömrü boyu turançılıq və 
türkçülük ideyaları ilə yaşayan, türkün tarixi taleyinə və aqibətinə laqeyd qalmayan 
Cavidi müasir dövrdə onların düşdüyü acınacaqlı vəziyyət, bir çoxlarının əsarətdə, 
azadlıqdan məhrum olmuş bir şəkildə yaşaması çox narahat edirdi. Əsərin yazıldığı 
1912-ci ildə bir sıra türk xalqları Çar Rusiyasının müstəmləkəsinə çevrilmişdi. On-
ların hüquqları, azadlıq diləkləri amansızcasına taptanırdı. Maralın vəziyyəti assosa-
sia nəticəsində əsarətdə yaşayan türk xalqlarının taleyini xatırladır. Əsarəti, haqsız-
lığı qəbul edə bilməyən Maralın acı sonluqla bitən aqibəti ilə müstəmləkə şəraitində 
yaşayan türk xalqlarının, o cümlədən də Azərbaycanın vəziyyəti bir-birindən fərq-
lənmirdi. Çar Rusiyasının əsarətinə qarşı dönmədən vuruşan Şeyx Şamil azadlığın 
simvolu, carçısı kimi böyük nüfuza malik idi. Uzun illər vətənin azadlığı, istiqlalı 
uğrunda mübarizə aparan bir şəxsi “Maral” əsərində təsvir etmək, Dağıstan həyatını 
vəsf etmək həm də H. Cavidin azadlıq arzusunun, görmək istədiklərinin ifadəsi kimi 
maraqlıdır. Bəypoladın dağıstanlı olmasını biləndə Çingiz bəy ona xüsusi bir hör-
mət bəsləyir: “İştə Şeyx Şamil!.. baqınız,  yalnız şu heykəli-cəladət, şu qoca qəhrə-
man, ilələbəd dağıstanlı adını yaşatmaq üçün kafidir! Ah, nədənsə bilməm, daima 
şu böyük simaya qarşı qəlbimdə dərin bir hörmət, böyük bir məhəbbət hiss edirəm” 
[1, 68]. 

Türkü sevən, onun tarixi keçmişi ilə qürur duyan və Aşıq Sultanın keçmiş türk 
xaqanlarına qarşı qərəzli mövqeyini tənqid edən Çingizin dilindən deyilən bu sözlər 
H. Cavidin mövqeyi ilə səsləşir. Çingizə görə, digər xalqlar öz qəhrəmanlarına “abi-
dələr yapdırdığı, heykəllər tikdirdiyi” halda, bizlər onları kifayət qədər gördükləri 
işə görə qiymətləndirə bilmirik: “ Fəqət  bizlər!.. Bizlər isə Çingiz kibi cihangirlərə, 
Teymur kibi qəhrəmanlara xunxar, canavar deyə-ləkələmək istiyoruz!..” [1, 70].  

Beləliklə, “Maral”da qadın azadlığı probleminə toxunulmuş, onun qarşısında 
dayanan bütün köhnə və vaxtı keçmiş dəyər normaları, düşüncə tərzləri inkar 
edilmişdir. Əsərdə həm də türklərin tarixi keçmişinə rəğbət bəslənilmiş, onların 
hünərlərinə, qəhrəmanlıqlarına həssas münasibət göstərilmişdir. 

“Şeyx Sənan” faciəsində insanın dəyəri-qiyməti onun hansı dinə, millətə mən-
sub olmasında, nə kimi əxlaqi dəyərlərə, düşüncə sisteminə sahib olmasında deyil, 
onun özünün daxili aləminin, mənəviyyatının, həyata baxışının istiqamətindədir. 
Günəş öz nurunu paylayarkən insanlar arasında fərq qoymursa, heç kimə öz işığını 
əsirgəmirsə, bəs insanlar nə üçün mənəvi uçurumlar yaradaraq, insanlığın mahiyyət-
cə bir olan daxili bağlarını, əlaqələrini zəiflətsinlər? H. Cavid təbiət qanunlarını 
cəmiyyətə tətbiq edərkən öz fikirlərinin sərrast ifadəsinə çalışırdı: 

 
   Arqadaşlar! Şu parlayan günəşin, 
   Feyzi birdir cihanda hər kəs için. 
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   Türk, hindu, ərəb, əcəm bilməz, 
   Nuru hər yanda artar əksilməz [1, 134]. 

 
 Cavid kəskin təzadlar, ziddiyyətlər vasitəsilə öz ədəbi-estetik, fəlsəfi fikir-

lərini ifadə etmişdir. O, bir-birindən fərqli əks dinə, əqidəyə mənsub gənclərin sevgi 
macərasından sənətkarlıqla istifadə etmişdir. Şeyx Sənan islam dinini qəlbində, ru-
hunda yaşadan mütərəqqi və müasir düşüncəli bir gəncdir. Şeyx Kəbirin müridi olan 
Sənan sonradan mürşid səviyyəsinədək yüksəlir, ətrafındakı din xadimlərinin dərin 
hörmət və rəğbətini qazanır, müridləri ilə birlikdə islam dininin təbliğinə və in-
kişafına çalışır. Qərb mədəniyyətini təmsil edən gürcü qızı Xumarı sevəndən sonra 
onun eşqinin təsiri ilə dəyişməsi, öz təbiətinə, davranışlarına zidd hərəkətlər  etmə-
sini nə ilə izah etmək olar? Öz fərdi istəklərini reallaşdırmaq üçün dindar bir müsəl-
manın xristian qızını sevməsi, bu yolda şərab içməsi, xaç asması və hətta, iki il do-
nuz otarmasını necə qiymətləndirmək olar? Bu suallara müxtəlif aspektlərdən ya-
naşmaq lazımdır:  

Əvvəla, Sənan kimi ali dini dəyərləri özündə ehtiva edən bir mürşidin xristian 
qızını sevməsi, eyni zamanda onun sevgisinin nə dərəcədə böyük, sarsılmaz 
olduğunu əsaslandırmaq üçün ən yaxşı bir vasitədir. Ədib reallığı ifadə etmək üçün 
belə bir addım atmışdır. Doğrudan da, “incəsənətdə gerçəklik birbaşa inikas olun-
mur, sənətkarın dünyaduyumunun, hisslərinin süzgəcindən keçir, nəticədə, bu və ya 
digər keyfiyyəti, xüsusiyyəti daha parlaq şəkildə nəzərə çarpdırmaq naminə əşya və 
hadisələrin özündə və onların arasındakı münasibətlərdə mövcud tənasübü pozmaq 
lazım gəlir”. [3, 38]. 

Digər tərəfdən, Şeyx Sənan islam dininə kor-koranə inanan, onu adi şüur 
səviyyəsində qavrayan fanatik dindarlardan olmadığından, onu zahiri görüntü, üst 
qatda bəsit görünən tərəflər deyil, mahiyyət, əsas məğz daha çox maraqlandırırdı. 
Xaç asarkən Şeyx Sənanın dediyi: 

 
    İştə bir parçacıq gümüşdür bu, 
    Bunu asmaqla bir yüzük taxmaq 
    Bəncə birdir, bir... anladınmı bunağ! [1, 167]. 
      Yaxud: 
    Hökmi-Quran ilələbəd ucalır, 
    Yaqılan həp kağız, mürəkkəbdir. [1, 168]. 

 
Biz burada Sənanı daha çox mahiyyət adamı kimi  tanımış oluruq. Əslində, is-

lamı sarsıdan, onun qüdrətinə kölgə salanlar qoyulmuş şərtləri fanatizmə uyaraq 
mexaniki şəkildə qəbul edənlərdir ki, dinin dərin mahiyyətindən xəbərsiz olduqları 
üçün onu layiqincə  qoruya bilməmişlər. Lakin daxili mənasına bələd olmadan dini, 
onun təbliğ etdiyi bir sıra mənəvi dəyərləri lazımi səviyyədə  qiymətləndirmək 
olmaz. Bu cəhətdən İslamı “mənəvi günəş” adlandıran Sənan  onu dərk etməyən 
alimləri xəyanətkar adlandırır: 

    Bir çox alimnüma xəyanətkar, 
    Dini-islamə rəxnə salmışlar. 
    Bir yığın ictihadi-biməna 
    Qaldırır hər tərəfdə bir dəva [1, 163]. 
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Böyük mütəfəkkir şair Cavidin yenilik təbliğ edən ideyaları əsər yazıldığı 
dövrdən xeyli sonra müasirlik adı ilə Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən rəsmi şəkildə 
qəbul olundu, türkçülük və islamçılıqla vəhdət təşkil etdi. 

Şeyx Sənan ilə korların söhbəti, Şeyxin onların dərdinə əlac kimi məsləhətlər 
verməsi əsərdə diqqəti çəkən məqamlardandır. Bu hissədə belə bir fikir təlqin 
olunur ki, cəmiyyətin mövcud durumu ilə şəxsiyyətin istəkləri arasındakı konflikt 
və uyğunsuzluqlar səngimək bilmir. Hər kəsin probleminə çözüm tapmaq istəyən, 
istənilən maneələrin həllində yardımçı əlini əsirgəməyən Sənandan korlar da imdad 
diləyir, gözlərinin açılmasında onlara yardımçı olmasını istəyirlər. Sənan isə onlara 
heç gözləmədikləri, ağıllarına belə gətirmədikləri cavab verir; görmək o zaman 
gərəkli ola bilər ki, ətrafda hər şey öz yerində olsun, haqq-ədalət, insani dəyərlər 
taptalanmasın, qüsurlu cəhətlər isə nəzərə çarpmasın. Lakin bu mümkün olmadıqda 
görməmək daha məqbuldur. Acınacaqlı, çarəsiz durumu görüb dərd çəkməkdənsə, 
belə situasiyanı heç görməyərək qəlb rahatlığı ilə yaşamaq, Sənana görə, ən uyğun 
variantdır: 

   Həm də görməkdə bir məziyyət yoq, 
   Kədər, işgəncə var; məsərrət yoq. 
   Gərçi görmək də başqa nemətdir, 
   Görməmək ən böyük səadətdir [1, 136]. 
 
 Göstərilən parçalarda dramaturq hiperboladan məharətlə bəhrələnmiş, bu 

bədii  vasitədən cəmiyyətdəki neqativ halların tənqidi üçün bir vasitə kimi istifadə 
etmişdir. Belə hallar Cavidi o qədər təsirləndirirdi ki, insan üçün ən gözəl nemət 
olan görmə duyğularının məhv olmasını belə eybəcərlikləri görməkdən daha üstün 
sayırdı:  

   Nəyi görmək dilərsiniz, bilməm? 
   Yanıyor zülm içində həp aləm! 
   Görməməkçin şu çirkin işləri siz, 
   Yalvarıb haqqa həmdü şükr ediniz [1, 138]. 
 
 Ümumiyyətlə, faciə qəhrəmanının həmişə özündən qat-qat güclü olan mənfi 

qüvvələrə qarşı vuruşmada cismən məhv olması, lakin mənən qələbəsi labüddür. 
Uzaqgörən və zamanı qabaqlayan Cavidin bu ideyaları müasir dövrümüz üçün də 
aktualdır.  Qlobal əhəmiyyətə malik olan bu qayə, bir region hadisəsi olmayıb,  
bütün Şərq və Qərbin fikir adamlarını həmişə düşündürmüşdür. Biz böyük bir 
fərəhlə deyə bilərik ki, bu qədər böyük və şərəfli bir işin-fərqli dəyərlər arasında 
əlaqələrin və uçurumların tədqiqi, təhlili və onun ortaq bir məxrəcə gəlməsi məsələ-
si ilə Cavidin vətənində daha müntəzəm və hərtərəfli məşğul olunur.  Azərbaycanda 
böyük filosof  Səlahəddin Xəlilov tərəfindən təsis olunan, mənəviyyatlar və mə-
dəniyyətlər arasında körpü rolunu oynayan “Şərq və Qərb” tədqiqat mərkəzi  bu 
ideyaları araşdırmaq işində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu həm Cavidin xatirə-
sinə, həm də azadlıq “aşiqi” olan bütün bəşəriyyətə bir töhvədir. 

H. Cavidin yaradıcılığında mühüm əhəmiyyətə malik dram əsərlərindən biri 
də “Uçurum” (1917) faciəsidir. Əsərdə təsvir olunan dövrdə hələ Qərb təsiri, əxlaq 
tərzi Şərqə güclü təsir etməsə də, bu get-gedə  artmaqda idi. Belə bir mənəvi təhlü-
kəni vaxtında, məqamında dərk edən Cavid İstanbulun Qərbə meyl edən həyat tərzi 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 410

fonunda gələcək nəsilləri böyük bəladan xəbərdar etməklə kifayətlənmir, bunun 
səbəblərini və bəzi çıxış yollarını da göstərməyə çalışırdı. Əsərdə insan azadlığı 
probleminin meydana gəlməsinin səbəblərindən biri kimi Şərq və Qərb əxlaq tərzi, 
mənəvi özünəməxsusluqlar və onların arasında yaranmış uçurum, keçilməz  sədlər 
göstərilmişdir. Rəssam Cəlalın Qərbə-Fransaya səyahəti onun faciəsinin başlan-
ğıcına səbəb olur. Öz mənəvi keçmişinə, soy-kökünə yabançı və laqeyd münasibət 
bəsləyərək yad təsirlərə, dəyərlərə meyl etməsi onun timsalında ümumən türk gənc-
liyini addım-addım uçuruma aparır. Tarixi kökdən ayrılmaq ona görə acı nəticələr 
verir ki, qədim və zəngin ənənələrə, yüksək mədəniyyətə malik olan bir xalqın öv-
ladı birdən-birə keçmişdən üz döndərərək Avropa mədəniyyətinə qovuşmağa çalı-
şır. H. Cavid buna etiraz etmir. Onu narahat edən budur ki, türk gəncləri getdiyi öl-
kələrdəki qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətlər, mənəvi zənginliklərdən faydalanmaq 
əvəzinə, daha çox yüngül əyləncələrə üstünlük verirlər. Halbuki, hər iki mədəniyyə-
tin sintezi xalqın yüksəlişinin əsas amillərindəndir. Unutmaq olmaz ki, Renessans 
dövrünü Avropa Şərqlə Qərb mədəniyyətini böyük məharətlə qovuşdurmaqla müm-
kün etmişdir. Deməli, sırf mənəvi köklərə bağlanmaq da, dünyada gedən dinamik 
dəyişmələrə, tərəqqiyə arxa çevirmək də məqbul deyildir. Cəlal bu deyilənlərə ta-
mamilə biganədir və bu haqda heç düşünmək belə istəmir. Lakin dünya xali deyil-
dir, Cəlal kimi adamların atdığı addımların cəmiyyət üçün böyük təhlükə mənbəyi 
olduğunu, onların xaricə səfərlərinin mənfi nəticələr verəcəyini əvvəlcədən duyan 
müdrik Uluğ bəy narahatdır. Üstəlik Cəlalın sənət adamı—istedadlı rəssam olması 
onun təşvişini daha da artırır. Onun bu barədəki  fikirləri təqdirəlayiqdir. Avropanın 
həyat tərzini, buradakı prosesləri dənizə bənzədən Uluğ bəyə görə, burada həm fay-
dalı, həm də zərərli çox şeylər var ki, bütün  bunlaradan həssaslıqla istifadə etmək, 
tənqidi surətdə faydalanmaq əsas  şərtlərdəndir: 

 
   Avropada  işıq da var, zülmət də, 
   Orda səfahət də var, fəzilət də. 
   O bir əngin dəniz ki, pək qorquncdur. 
   İnsan gah inci bulur, gah boğulur; 
   Ayıq davranmalı, mətin olmalı, 
   Həp nurə qoşmalı, haqqı bulmalı [1, 286]. 
 
 H. Cavidi təşvişə salan qəhrəmanının iradəsizliyi və prinsipiallıqdan uzaq 

olması idi. Əslində, iradəli, mənfi təsirlərə uymayan, öz amallarına sadiq qalan 
gənclər üçün xarici səfərlər, yad mədəniyyətlərlə tanışılq xalqın tərəqqisinə xidmət 
edə bilər. Cəlalın hissiyyatını idarə edəcək gücdə olmaması onu asanlıqla yolundan 
döndərir.  

Cəlalın rəssam kimi də, bir ailə başçısı kimi də mənəvi süqutu onun özgələş-
məsində, türk xalqlarının şanlı tarixi keçmişinə göstərdiyi etinasız münasibətin-
dədir. M. Əlioğlu Cəlalın həyatında baş verən təlatümlü, sonu görünməyən uçurum-
lu həyat tərzini belə izah edir: “Cəlal bir şəxsiyyət kimi öz elinə, ana yurduna arxa 
çevirmişdir; milli simasını itirmişdir. Vətənsiz, xalqsız və idealsız qalmışdır. Bu isə 
sənətkar üçün böyük faciədir. Hər hansı bir sənət və sənətkar mənsub olduğu xalq, 
üzərində boy atdığı torpaq və içərisində yetişdiyi cəmiyyət tərəfindən sevilmədikdə, 
başa düşülmədikdə heç kimə və heç kəsə lazım deyildir”. [2, 90]. 
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İstanbul Şərqin qapısı olduğundan onun vasitəsilə Qərbdən maddi və mənəvi 
sərvətlər, mənfi və pozucu təsirlər daha tez daxil ola bilər. Belə bir durumda düşün-
cəli addımlar atmaq, hər şeyi saf-çürük etmək vacib amilə çevrilməlidir.  

Sədaqətsizlik, xəyanət, boş əyləncələrə meyl edərək əsas həyat amalından 
uzaqlaşmaq və. s. kimi nöqsanlı cəhətlər insanı bu həyatdan usandıran, onu  gərək-
siz bir məxluqa çevirən əsas faktorlardandır. Cəlalın faciəsinin dərinliyi ondadır ki, 
o düşdüyü uçurumu vaxtında dərk edib, “ziyanın yarısından” qayıda bilmir. Bu ona 
ailəsinin faciəvi aqibəti, yeganə övladı Mənəkşənin ölümü bahasına başa gəlir. Düz-
dür, bədbəxt olduğunu, düşdüyü durumu dərk etmək, yeganə arzusunun “Yalnız 
məsum Gövərçinin qəlbindən, Silinməz ləkəyi silmək istərim, Çox alçaldım da 
yüksəlmək istərim”,- deyən  Cəlal gec də olsa, öz həyatında baş vermiş mənəvi böh-
ranı dərk etmişdir və  buna görə oxucu tənqid etməkdən daha çox, belə bir durumda 
olmasına görə ona acıyır.  

Anjelin sonrakı aqibəti də elə Cəlalın həyatını xatırladır: ondan bir qədər 
fərqli şəkildə faciə ilə sona çatır. Bu fəlakətin kökündə nə dayanır? İnsanlığın nəcib 
əxlaqi keyfiyyətlərindən uzaqlaşan, maddi sərvətlərə meyl edən, mənəvi zənginliyə 
arxa çevirən eyş-işrət düşkünlərinin ömür yolu labüd şəkildə məhvə məhkumdur. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Anjel Qərbin mənəvi kasadlığını özündə əks etdirən 
bir obrazdır. “Əvvəl mələk olub yüksəklərdə uçan”  Anjel maddi qüvvələrin təsiri 
ilə dəyişir, öz əksinə çevrilir. Yağlı vədləri, şirin dili, zahiri parıltı və gözəlliyi ilə 
neçə-neçə təmiz mənəviyyatlı insanı ələ keçirib ləkələməklə öz məqsədlərini icra 
edən Anjel obrazı ilə Şərqi öz müstəmləkəsinə, siyasi təsir dairəsinə tabe edərək 
onun varını, sərvətini, mənəviyyatını ayaq altına almağa çalışan Qərbin məkrli və 
müxtəlif yollarla maskalanmış siyasəti arasında necə də uyğunluq vardır. Gövərçi-
nin dili ilə deyilən aşağıdakı sözlər bir növ buna işarədir: 

 
   Nə yapsa xoşdur, həm çıqmaz qüsurlu, 
   Çünki Fransa ərməğanıdır bu [1, 322]. 
 
H. Cavid Avropa və Türkiyədə baş verən hadisələrdən söz açsa da, Azərbay-

can xalqının faciəli taleyini heç zaman unutmamış, bu fonda Rusiya imperiyası  tə-
rəfindən Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi zərbələri nəzərə çarpdırmışdır.  

Əsərin yazılma ili ilə bağlı bir sıra mübahisəli fikirlər olmuşdur: “...M. Quli-
yev məqalələrinin birində “Uçurum” əsərinin 1905-1906-cı illərdə qələmə alındığını 
söyləmişdir”.(4, 76) Əli Sultanlının mülahizələri də göstərilənləri  təsdiqləyir: “İs-
tanbul ədəbi mühitində aldığı təəssürlər əsasında H. Cavid ilk dram əsəri olan “Uçu-
rum”u yazmışdır”(4, 77). Hüseyn Cavid: “Uçurum”u 1917-ci ildə yazdığını və onun 
qeyri-mətbu faciə olduğunu qeyd etmişdir”[4, 77]. 

Bizə elə gəlir ki, əsər Sovet imperiyası dövründə qələmə alınmışdır. Çox 
ehtimal ki,  H. Cavid əsərin yazılma tarixini bir neçə il arxaya çəkməklə Sovet im-
periyasının amansız caynaqlarında məhv olmasını bir müddət ləngitdi. Çünki bura-
da təsvir olunan uçurumlar həmin zamanı daha dolğun əhatə edir. Cavid 1922-ci il-
də yazdığı “Peyğəmbər” əsərində də bu motivlər hiss olunur. Peyğəmbər səhraları 
dolaşarkən hər tərəfdə sıldırımlar və uçurumlar görür. Halbuki ətrafındakı adamlar 
bunu görə bilmirdilər. Sovet imperiyası müxtəlif xalqları öz müstəmləkəsinə 
çevirdikdən sonra  müstəmləkəçilik siyasətini bütün varlığı ilə prdələməyə başladı 
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və məkrli siyasətini bütün xalqların xoşbəxtliyi, firavanlığ və azadlığı kimi qələmə 
verməyə başladı. Hətta bəzi qələm sahibləri də bu hiylələrə inanmağa başladılar. 
Təbii ki, ağıllı və uzaqgörən insanları, ziyalıları aldatmaq mümkün deyildi. Bu saxta 
vədlər onların gözündə qorxunc uçurumlar kimi görünməyə başladı.  

Anjel bu  cəlbedici, cazibədar ideologiyanın təmsilçisi kimi, Cəlal isə sənət 
adamlarının nümayəndəsi kimi diqqəti cəlb edir. Onun bədbəxtliyi burasındadır ki, 
o həyatı əks etdirmək üçün real hadisələri yox, Anjel kimi mənəviyyatsız adamların 
obrazını  yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu həmin dövrdə sosializm 
realizmi təbliğatının təsirilə yazan sənət adamlarının xalqdan ayrı düşməsinə, 
ümümi mənafeyi unutmasına və faciəli həyatlarına işarə idi. 
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Famil Madatov 
Freedom ideas in H. Javid`s first tragedies 

Summary 
 
In the article as an investigation objekt H. Javid`s “Deer”, “Sheikh Sanan” 

and “Precipice” tragedies are investigated. Though they were devoted to different 
subjects, their common peculiarity is that all are joined in man`s libertyproblem. In 
woman illegality and  feudal term conditions humane valuesselling to money and 
gold are criticized in “Deer”. “Sheikh Sanan” has been devoted to the exposure of 
the religious discrimination. Some social, public and religious aspects of Sanan`s 
not being able to join with Khumar is being looked through. “Precipice” has been 
devoted to an urgent subject.  

  Фамил Мадатов 
Мотивы свабоды в первичный трагедиях Г.Джавида 

Резюме 
 
В данной статье исследовало художественная произведения  Г. Джавида 

«Мараль», «Шейх Санан», «Обрыв». В этих трагедиях отражено разных те-
мах. Их объединяют общий идею: свобода человека. В  «Мараль»е отражено 
без правы  женщину во время  феодальные отношения который продано чело-
веческого достоинство. В трагедиях «Шейх Санан» критиковано религиозные 
пристрастие. Религия мешает  Шейх Санан  и Хумару соединится в одном 
душе.  «Обрыв» был очень  актуально во всех временах.  
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                  filologiya elmləri doktoru,  professor 
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 Изучение текстов оригинала и перевода в сопоставительном плане         

ориентировано на их содержательную и формальную стороны. Уровень ин-
терпретации однозначно влияет на уровень получения информации. Кроме то-
го, содержание текста выражено сложным информационным комплексом, 
поэтому, исключая некоторые тривиальные случаи, «содержание двух разных 
текстов (т.е. различающихся каким-либо значимыми компонентами) никогда 
не будет одинаковым». Таким образом, тождественность двух текстов исклю-
чается. Остается лишь выводить эквивалентность перевода оригинала из об-
щности разных частей информативных комплексов. Причем не следует забы-
вать при этом целевых отношений коммуникантов. Вместе с тем уровень эк-
вивалентности при сопоставительном анализе оригинала и перевода изме-
ряется описанием отдельных компонентов структуры содержания текстов. 

Все теоретики и практики перевода единодушны в том, что основной        
задачей переводчика является полное воспроизведение содержания отдельных 
единиц текста, смыслового их единства и характера связей между ними. Это 
не просто передача суммы «кирпичиков смысла, из которых состоит содержа-
ние высказывания, а интерпретация определяющих их признаков, позволяю-
щих описать типовую ситуацию общекоммуникативного значения, имеющую 
множество реальных вариантов. 

Языковые высказывания в зависимости от выполняемой в тексте функ-
ции могут быть ориентированными на описание, на форму, на обращение. 
При     выполнении первой функции основная задача направлена на передачу 
содержания информации. Второй ориентир передает также содержание, но 
определяющим в данном случае является языковая форма. Текст, ориенти-
рованный на обращение, передает информацию в определенной языковой 
форме. Здесь же доминирующим компонентом является обращение к слу-
шателю или читателю текста, вызванное целью достижения   экстралингвис-
тического эффекта. 

Многообразие текстов в рамках указанных типов может подразделяться 
на значительное число видов текста. Не преследуя цель останавливаться на 
этих деталях подробно, обратимся к компонентам интересующего нас объекта. 

Дело в том, что в этой классификации ориентированность на содержание 
и на форму по различению текстов является условным. Иначе говоря, тексты, 
ориентированные на содержание, имеют языковую форму. А тексты, ориенти-
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рованные на форму, имеют, безусловно, соответствующее содержание. Таким 
образом, если содержание и форма нераздельно связаны друг с другом, зна-
чит, для текста одинаково важны ее предметное содержание и способ выраже-
ния. «Теория перевода, как и всякая другая наука, должна заниматься двумя 
типами проблем: описательным (отвечая на вопросы что? и как?) и    объяс-
нительным (давая ответы на вопросы почему? и с какой целью?). Обычно в пе-
реводоведении больше внимание обращается на второй, более сложный, воп-
рос: ученые стремятся проанализировать факторы, которые ведут к разнооб-
разным переводческим заменам, обусловливают выбор   неэквивалентного ва-
рианта при переводе и т.п. 

Если в текстах, ориентированных на содержание, форма выражения         
направлена на оказание необходимого воздействия, то в текстах, ориентиро-
ванных на языковую форму, она направлена на эстетическое и художествен-
но-творческое воздействие. Существует и некоторое незначительное отличие 
в анализе формальных отношений текстов и их перевода на другой язык. В 
анализе различительных текстов и их перевода на другой язык должны быть 
учтены стилистические, семантические и грамматические параметры. Лишь к 
ориентированным на форму текстам  добавляется эстетический аспект. Вот 
этот-то аспект выражает главную характеристику произведений художествен-
ной литературы. 

Известно, что литературное произведение многослойно: в тексте              
сосуществуют внесюжетные повествования с дополнительными смысловыми 
планами, выводимыми из основного содержания, которые эквивалентно долж-
ны быть воссозданы в переводе. Поэтому, нам кажется, необходимо еще раз 
внести ясность в понятие формы. 

Под «формой» обобщенно понимается конкретный способ выражения 
данного содержания текста в отличие от других ситуаций. Однако такое 
определение в отношении художественных текстов является недостаточным. 

Есть множество важных факторов, которые должны учитываться не 
только в поэзии, художественной прозе, но и в любом жанре художественной 
литературе. Порой даже единичный звук имеет главенствующее значение, как 
компонент формы. Более того, художественные намерения автора могут выра-
жаться в синтаксической характеристике, в «темпе» стиля, в рифме, в эпите-
тах и сравнениях, поговорках и метафорах, вплоть до фоно-стилистических 
элементов. 

Как видим, переводчик неминуемо сталкивается с различными элемента-
ми формы и ищет способы передачи их на другом языке. Для понятия соотве-
тствующего метода перевода однозначно отпадает механический перенос эле-
ментов исходного языка на переводящий язык. Такое невозможно даже на 
уровне фоно-стилистических элементов, потому что звуковая структура язы-
ков различна. Значит, переводчик обязан найти и воссоздать ту форму, кото-
рая произведет на читателя эквивалентное эстетическое воздействие. Это еще 
раз подтверждает тот факт, что тексты произведений литературы больше вы-
ражают, нежели сообщают. Нелишне здесь повториться в том, что в переводе 
текстов, ориентированных на содержание, инвариантность на уровне плана 
содержания уступает место аналогии формы. Лишь в этом случае можно 
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сказать, смог ли переводчик «сделать шаг от ступени лингвистических опера-
ций до ступени операций литературных, содержит ли перевод таким образом 
«второй качественный компонент» – эстетический компонент, литературное 
совершенство» [1, 181]. Например, при переводе стилистической фигуры 
необходимо найти соответствие, имеющее почти такую же художественную и 
эстетическую функцию.  

Нередко бывают случаи, кстати, встречающиеся почти у всех писателей, 
когда автор оригинала позволяет себе отклониться от языковой нормы. Тогда 
переводчику необходимо поступить аналогичным образом, преследуя цель    
эквивалентного эстетического воздействия. Обоснование соответствующего 
приема мы находим у В.Е.Зюскинда: «Автор оригинала пользовался всем       
богатством своего родного языка и имеет, поэтому право требовать, чтобы и в 
нашем языке были использованы все имеющиеся возможности выражения, 
свойственные нашему и только нашему языку» [1, 25]. 

Наглядным примером сказанному, может служить творчество А.Плато-
нова представляющее интерес как с точки зрения рассмотрения оригинально-
го творчества, так и – переводов произведений на другие языки. Достаточно 
обратить внимание на выводы известных ученых о нем. Каждый из них по-
своему воспринимает его уникальное творчество. Однако их объединяет то 
общее, которое можно  обозначить словами «многогранный», «сложный», 
«разнопластовый».  

Так, К.М.Кантор пишет: «Все видимое, событийное, выписанное иногда 
даже с натуралистической достоверностью, в прозе Платонова, если и имеет  
самостоятельное значение, то непременно наделено еще сверхсмыслом, ибо 
выступает как многогранный символ невидимой иерархии идей. Хотя сами 
идеи являются у него под собственными именами, и спор об идеях звучит, не       
умолкая, чуть ли не в каждом бытовом разговоре. Все преувеличенные эстети-
ками различных жанров, стилей, направлений, модусов изображения отверг-
нуты Платоновым за «вредность» их, так называемой миметической        од-
носторонности, все они – эпос и драма, лирика и сатира, реализм и              
абсурдизм, утопия и антиутопия – сплавлены в прозе Платонова, как в диало-
гах Платона, как в бытийственно непреложном слове Библии» [3, 15]. В рас-
суждениях ученого дается философская подоплека платоновского мироощу-
щения, которая выражается в духовном облике «странных героев», в их спе-
цифической «обобщающей» речи, в целом – в уникальном собственно плато-
новском понимании жизни. Вместе с тем, доминирующий акцент падает на 
слова «сверхсмысл», «многогранный символ», «сплав» жанров и стилей, что 
доказывает сложность и многомерность платоновского текста.  

А вот дополнительные штрихи к портрету писателя-мыслителя, данное 
С.Г.Семеновой: «Уникальность – качество художественного мира каждого     
выдающегося творца, но степень ее бывает разной. У Платонова – она высо-
чайшая, как у немногих гениальных новаторов в мысли и искусстве. Он не 
просто писатель с философскими интересами, склонный заниматься вечными 
вопросами человеческого бытия. Андрей Платонович обладал редким по це-
льности и убежденности мировоззрением, прямо связанным с традицией ак-
тивно-эволюционной, космической мысли, родоначальником которой в Рос-
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сии был Николай Федеров. Творец предельно сознательный и аналитичный, 
Платонов сумел воплотить свои намерения, свои однообразные и «пос-
тоянные» идеалы в глубинно «клеточном» слое текста, не греша ни на йоту 
риторикой, даже самой утонченно-художественной. Можно сказать, что он 
мыслил в грамматике, передавая многомерный взгляд, парадоксальную, анто-
нимичную логику, сверхумное видение неожиданным подбором и сочетанием 
слов, лексических и синтаксических конструкций, взрывающих норму, но 
разящих по смыслу (для подтверждения можно выписать всего Платонова 
подряд) [5,  26].  

Кроме «штрихов»,  раскрывается суть философии, которую следует ис-
кать «в самой фразе, в определениях и сравнениях, в речах его      персонажей, 
часто на первый взгляд полубредовых, в героях, сюжете и композиции, в 
упорно навязчивых мотивах. Причем именно эти мотивы концентрируют в се-
бе философские заботы автора, его заветные убеждения во многом созидают 
особую, поражающую всех смутно разгадываемую атмосферу его творений» 
[5, 27]. Казалось бы, С.Г.Семенова охватила весь спектр  платоновского текс-
та, что тут нечего добавить и нет необходимости их комментировать. Однако 
наши сомнения снимаются существенными мыслями критика С.И.Пискунова: 
«Творчеству Платонова вполне присущи такие черты примитива, как сочета-
ние «мистериальности» и «фарсовости», парсунности и карикатурности, нази-
дательной эмблематичности и избыточной изобразительности, отказ от психо-
логической разработки характеров героев и тяготение к канону... Укоренен-
ность Платонова в порубежной культуре во  многом объясняет двойствен-
ность платоновского мировидения. С одной  стороны, он тяготеет к архаич-
ным  космологическим схемам, к постижению мира как упорядоченного цело-
го, имеющего свое начало и свой конец, но  которое вместе с тем насквозь 
пропитано наивным сциентизмом, какой-то дон-кихотовской верой во всеси-
лие науки и всемогущество человека,  подчинившего себе электрическую и 
прочие виды энергии» [4, 33]. 

На самом деле, может быть, «двойственность» платоновского мировиде-
ния вызывает у критиков разносторонне-глубинные подходы? Или же –  ис-
черпывается ли творчество Платонова его своеобразной философией? Оказы-
вается, нет. Существуют и другие мнения относительно творческой манеры 
художника. Заслуживает внимания точка зрения  В.И.Гусева, который выво-
дит искусство русского писателя за пределы философского  миропонимания.  

«Платонов, прежде всего – художник-пластик; он не является представи-
телем того рода художественного творчества, который условно называют фи-
лософским» - пишет он. «Философично всякое искусство – иначе оно и не ис-
кусство; но бывают произведения, в которых напряжение духовной мысли оп-
ределяет собою весь каркас и подробности художественного здания. Таков, 
например, «Фауст» Гете.  

Платонов как повествователь выглядит иначе: для него важнее всего – 
жизнь, если можно так выразиться, в ее демократическом разнообразии, ши-
роте, полноте и живописной правдивости. Платонов питает недоверие к      
людям «чисто» философского, мыслительно-аналитического склада – это,        
кстати, порой заметно и по его статьям; он любит людей и всю вообще жизнь 
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совершенно объективную, «эпическую». Момент индивидуальности, редкос-
ти, духовного акцента он принимает на себя – на автора: это его неповторимая 
«сказовая» интонация, внутренне отрицающая самое сказовость; это его, ныне 
знаменитая, «несобственно-прямая речь», сгущающая в себе многоголосие   
быта и вбирающая, «утрирующая» речевые особенности переходной эпохи: 
единство «концелярита» и фольклора, уникальную смесь новоофициального и 
старопровинциального жаргонов в народном сознании...» [2,  218]. 

Из рассуждения В.И.Гусева выпячиваются новые акценты типа           
«многоголосие», касающееся не только изображаемой действительности, но и 
выраженный в речевых особенностях героев. 

Отметим, что все приведенные мысли критиков касаются только текста 
оригиналов произведений Платонова. Но они вместе с тем являются серьез-
ным условием и ставят конкретные задачи перед переводами их на другие 
языки.  

Для переводчика произведений Андрея Платонова необходимо верно 
прочесть и понять текст оригинала, который, является весьма сложным, мно-
гоплановым и многослойным.  

Для Платонова творческая личность писателя непосредственно рождает-
ся из его общей концепции творческой сущности народной жизни. Но нас, 
прежде всего, интересует пределы читательской субъективности. Естествен-
но, что мы допускаем субъективность любого читателя, но не читателя-пе-
реводчика. Поэтому мы считаем, что переводчику Платонова, впрочем, как и 
всякого  другого писателя, необходимы знания критической  литературы по 
его творчеству.  
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S.Abışova 

Tərcümədə müəllif üslubunun verilmə problemləri 
 (A.Platonovun yaradıcılığının materialı əsasında  

Xülasə 
 

Məqalədə orijinal mətnin öyrənilməsi və tərcümə zamanı onun forma və məz-
mununa fikir verilməsi əks olunmuşdur. Alınan informasiyanın səviyyəsi birmənalı 
olaraq tərcüməçinin interpretasiyasından asılıdır. Tərcüməçinin əsas məqsədi mət-
nin məzmununun ayrı-ayrı vahidlərinin tam şəkildə verilməsidir.  
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Məlum olduğu kimi bədii mətn çoxqatlıdır və tərcüməçi də mütləq şəkildə 
müxtəlif elementli formalarla rastlaşır və onların başqa dilə verilməsinin yollarını 
axtarır. Bu məqsədlə də yuxarıda sadalananların təsdiqi kimi A.Platonovun yaradı-
cılığından söhbət açılır. Görkəmli alimlərin fikirlərinə diqqət yetirilir. A.Platonovun 
yaradıcılığının həm orijinal, həm də tərcümələri maraq doğurur. A.Platonovun əsər-
lərinin düzgün oxuyub orijinal mətni düzgün anlamağın tərcüməçi üçün ən vacib 
şərtlərdən biri olduğu barədə söhbət açılır.  
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The problems of transmission of author's style in translation 
(on the basis of creativity A.Platonov) 

Summary 
 

The study of the original text and taking into account its form and content 
while translation is reflected in the article. The level of the received information 
clearly depends on the translators interpretation. The major purpose of the transn-
lator is to give the separate units of the text context in full .  

As it is known the literary text is multi-layered and the translator is due to 
face a variety of element forms and looking for ways to give them in another lan-
guage. 

 For this purpose, in support of above mentioned, Platonov’s creativity is 
considered. An attention is paid to the views of remarkable scientists. Platonov’s 
works, both original and translations are interesting. In the article it is talked about 
that, reading the Platonov’s works and comprehending the original text correctly is 
the translators main purpose. 
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Janrın tarixən inkişafındakı ardıcıllığın, janrların tipologiyasının perspektivləri 

və prinsiplərinin öyrənilməsi ədəbiyyatşünaslığımızın qarşısında aktual bir məsələ ki-
mi durmaqdadır. Tədqiqat işimizin predmeti olan hekayə janrının tipoloji xüsusiyyət-
ləri forma və məzmun xarakterinə görə müəyyənləşdirilr. “Sənət əsərinin məzmunu – 
mənəvi mündəricatdır, bədii forma isə - onun təzahürünün maddi vasitələr sistemidir” 
(6.202). Hekayə janrının formasının onun yaranmasında həlledici rol oynayan  
təhkiyənin və bədii nitqin digər növlərinin (təsvir, sözləşmə, müəllif müdaxiləsi) 
qarşılıqlı əlaqəsi  sayəsində  qurulduğunu nəzərə alaraq bu anlayışları ayrı-ayrı 
nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. “Əsərin təhkiyəvi mətni onun epikli-
yinin göstəricisi kimi, mətnin meditativliyi – onun lirikliyinin, əsərin dialojiliji – onun 
dramaturgiyaya məxsus olması kimi qəbul edilir. Bəzi böyük əsərlərdə, xüsusilə, 
romanda bədii təzahürün təhkiyəvi, dialoji və meditativ prinsiplərinin güclü inkişafı 
sayəsində bir sıra nəzəriyyəçilər üç növün sintezi kimi qəbul edərək yanılırlar. Epik 
əsərlər əsasən təhkiyəvidir: onun personajlarının mətnin təhkiyəvi hissəsi ilə növ-
bələşən dialoqu – hərəkətləri və davranışları təhkiyədə təsvir olunan epik personaj-
ların dialoqudur. Eposda nə qədər çox dialoq olsa da, o, drama çevrilmir. Epik təh-
kiyəyə liriklik xüsusiyyətini qazandıran meditativlik nəinki onu lirikaya, hətta lirik-
epik əsərə çevirmir. Digər tərəfdən, təhkiyəvi lirika da mövcuddur ki, onun perso-
najları başqa bir deyim, simvolika xarakteri daşıyır. Və nəhayət, dramaturji əsər-
lərin dialoqu güclü emosianal çalara malik olsa da, o, lirik-dramaturji əsər adlanmır. 
Bundan ötrü başqa, əsərin daha dərin məzmun xüsusiyyətləri tələb olunur”      
(6.202-203). 

Ədəbiyyatın epik növünün yaranmasında həlledici rolu bədii təhkiyə oynadığı 
üçün hekayə janrının səciyyəvi xüsusiyyətlərini öyrənərkən  ilk növbədə bu termini 
özümüz üçün qəti müəyyənləşdirmək zərurətindən çıxış edirik. Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında “bədii təhkiyə”nin termin kimi hələ qəti bir anlayışı müəy-
yənləşdirilməmişdir. Buna görə də hekayə janrında bədii təhkiyənin təşəkkülünü da-
ha dəqiq bir şəkildə araşdırmaq üçün bu istilahın dünya ədəbiyyatşünaslığında qəbul 
olunmuş təriflərini nəzərdın keçirmək ehtiyacı ilə də qarşılaşırıq. Türk ədəbiyyatı 
tarixinin və nəzəriyyəsinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əhməd Kabaklı  
bədii nitq sistemində təhkiyənin mənasını və rolunu müəyyənləşdirmək üçün yazır-
dı. “Bir dilin öz zövq və qanunlarına ən uyğun bir şəkildə söylənməsinə anlatma 
(biz bu ifadəni “bədii nitq” adlandıracayıq – K.Nəhmətova) adı verilir. “...Nəsrdə və 
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nəzmdə dörd cür anlatma yolu görünür: 1)Təsvir, 2) Təhkiyə, 3)Xitab, 4)Söyləşmə. 
Bir təsvirdən təhkiyəyə , oradan da xitaba keçmək və yenə təsvirə dönmək çox yazı-
da görünən xüsuslardır. Bütün bir əsərdə tək anlatma yolu tutulmasına çox az rast-
lanır. Çox müraciət olunan anlatma yollarından biri də təhkiyədir. Ərəbcə olan bu 
kəlmə - “bir hadisəni anlatmaq” deməkdir. Qısaca, bir hadisənin hekayə edilişinə 
“təhkiyə” deyilir. 

Hadisənin bir sıraya qoymaq, anladılan bir vaqeəni o birinə qarışdırmamaq, 
əsas və ayrıntıları yaxşıca hiss etdirmək, ilk oxunuşda anlaşılan olmaq yaxşı bir təh-
kiyənin xüsusiyyətləridir”(4.126). Göründüyü kimi, alimə görə, təhkiyə özəyində 
süjetin durduğu möhtəviyyatdır. V.E.Xalizeyev də epik təcəssümün ən başlıca vasi-
təsi olaraq təhkiyəni hadisəni danışma prosesi kim izah edir: “ Ədəbiyyatın epik nö-
vündə həlledici rolu baş vermiş hadisələr haqqında “kənardan aparılan” hekayə - 
təhkiyə oynayır.” Təhkiyə anlayışını daha açıq izah etmək üçün nəzəriyyəçi yazır: 
“Təhkiyə birbaşa, ciddi mənasında – bu, bir zaman baş vermişlərin söz vasitəsilə 
ifadəsidir. O, həyatın dinamikasının təcəssümüdür. Epik əsərin zəruri bədii baş-
lanğıcı olmaqla təhkiyə burada ayrılıqda mövcud deyil”. Nəzəriyyəçiyə görə, epo-
peya və romanlarda təhkiyəylə yanaşı təsvir, müəllif mühakiməsi və söhbətlər də  
bədii nitqin növləridir. Rus ədəbiyyatşünaslarından formalizm tərəfdarları təhkiyəni 
birbaşa, “bir dəfə baş vermiş hadisənin söz vasitəsilə ifadə edilişi” kimi izah edirlər. 
Təhkiyəçi üçün olmuşları xatırlayan insan mövqeyi xarakterikdir. Hadisə zamanı ilə 
təhkiyə zamanı arasında müəyyən məsafə mövcuddur. Təhkiyənin bu xüsusiyyətini 
onun personajlardan biri tərəfindən aparıldığı zaman da saxlayır. Çox zaman təhki-
yə qrammatik keçmiş zamanda aparılır, lakin o, bəzən indiki zaman formasını da 
əxz edə bilir.  A.P.Çudakov isə təhkiyənin mətnin bütün materiallarını əhatə etməsi 
fikri ilə çıxış edirdi: “Mətnin “təsvirçiyə” – təhkiyəçiyə və ya hekayəçiyə görə təş-
kili məhz təhkiyədir. Təhkiyəyə, birincisi, mətnin ədəbi təşkili, ikincisi, əşya-məkan 
baxımından təşkili, daha doğrusu, əsərin söz olmayan bütün realilərinin hekayəçiyə 
görə yerləşdirilməsi daxildir”(5.5). Arif Məmmədov da alimin fikri ilə razılaşaraq 
yazır: “Göründüyü kimi, təhkiyə bədii mətnin bütün materialını əhatə edir, namə-
lum təhkiyəçi isə bu materialı səliqəyə salır, bədii mətnin qanunauyğunluğu istiqa-
mətində yerləşdirir”(1.73).  

Nazif Qəhrəmanlı  təhkiyəni epik əsərin digər təzahür vasitələri ilə yanaşı in-
kişaf etdirilən əsas bədii ifadə yolu olması fikrindədir: “Epik əsərlərin başlıca xüsu-
siyyəti onların təhkiyə xüsusiyyəti daşıması, yəni baş vermiş hadisənin, əhvalatın 
sərgüzəştin nağıletmə, təsvir yolu ilə oxucuya çatdırılmasıdır. Bu növ əsərlərdə tək-
cə təhkiyə və təsvir deyil, müəllif müdaxiləsi, monoloq və dioloqlar da iştirak edir” 
(3.105). 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında hekayə janrının forma xarakterinə görə 
tipoloji xüsusiyyətləri ilk dəfə geniş şəkildə mərhum alimimiz Əflatun Məmmədo-
vun “Azərbaycan bədii nəsri”  adlı elmi monoqrafiyasında nəzərdən keçirilmiş, for-
ma spesifikasına görə qruplaşdırılmışdır. Hekayənin lirik forması da məhz bu əsər-
də ilk dəfə olaraq nəzəri təhlilə cəlb edilmişdir. Nəzəri aspektdən ədəbiyyatşünaslı-
ğımızın pionerlərindən olduğu üçün adı çəkilən elmi tədqiqat işinin terminologiya 
sistemində bir qədər dolaşıqlığa da təsadüf etməyimiz çox təbiidir. Əflatun Məm-
mədovun monoqrafiyasında romantik pafos ilə lirik hekayə analayışları qarışdırılır. 
Mükəmməl süjet xəttinə malik olan “Allah xofu”, “Şeyx Şəban”, “Poçt qutusu”, 
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“Usta Zeynal”, “Məktub yetişmədi” kimi bədii təhkiyə nümunələri öz romantik 
pafosuna görə lirik hekayə adlandırılır. Əflatun Məmmədovun araşdırmasında ter-
minologiya sistemi çox qarışıq görünür, daha dəqiq ifadə etsək, sistemsizlik mü-
şahidə olunur. Məsələn, alim yazırdı: “Lirik-psixoloji hekayələrin mövzuları kimi, 
janr şəkilləri də rəngarəngdir. O, Azərbaycanda əsasən, kiçik lirik-publisistik, lirik-
dramatik, romantik hekayələr, realist uşaq hekayələri şəkillərində özünü göstərir” 
(2.103). Göründüyü kimi, pafos və metod anlayışları arasında heç bir fərq qoyulma-
dan yanlış bir tipologiya aparılmışdır. Və yaxud monoqrafiyanın “Lirik-psixoloji 
hekayənin inkişafı” fəslində müəllif yazırdı: “Lirik-psixoloji hekayələrin bəzilərin-
də xarakter süjet fövqünə qaldırılır, müəllif onun xarici görünüşü ilə daxili aləmini, 
arzu və amalı ilə hiss, həyəcanlarını təmaslı təsvir edir. Xarici görünüşünün təsviri 
psixologiyasının açılmasına yönəldilir. S.M.Qənizadənin “Allah xofu” (1906) belə 
hekayədir. Bu hekayədə müxtəlif taleli xarakter hərtərəfli və canlı təsviri ilə portret 
dərəcəsinə qaldırılır. Hekayənin ideyası süjetlə yanaşı, portret-xarakterin təsvirində 
ifadə olunur. Yazıçı xarakterin portretində onun təkcə xarici görünüşünü yox, mühi-
tini, əlaqə və münasibətlərini də göstərir (2.109). Bədii əsərin nitq sisteminin vasitə-
lərinin (təsvir, təhkiyə, xitab, söhbət) kompleks şəkildə istifadəsi epik növün əsas 
xüsusiyətlərinə daxil olduğundan  dördünün də qalın xətlə keçdiyi hekayələrdə tipo-
logiyanı bədii təhkiyənin əsasında aparmağa məcburuq. Buna görə də mükəmməl 
süjet xəttinə malik təhkiyəvi hekayələri lirik hekayə kimi səciyyələndirməyə əsası-
mız yoxdur. Belə hekayələr hərəkətlərin sürətli dəyişməsi əsasında qurulduğu üçün 
onları şərti olaraq dramatik hekayə adlandıra bilərik. 

Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə lirik hekayə janrının mükəmməl nümunə-
lərini Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığında görürük. Yusif Vəzir realizmin-
də sosial-siyasi amillərlə paralel olaraq  emosional  faktorlar da mühüm fəqərələr 
kimi çıxış etdiyi üçün ədibin hekayə yaradıcılığında çoxçalarlı lirik boyalar diqqəti 
çəkir: “Toy”, “Ağ buxaqda qara xal”, “Cavan”, “İki çocuq”, “İstirahət günü”, “Beş 
dəqiqə”, ”Soyuq busə” və s. lirik hekayələri hamısı bir-birindən fərqli poetik nümu-
nələrdir. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Ağ buxaqda qara xal” hekayəsi digər lirik 
hekayələrindən üslub və tematikasına görə kəskin fərqlənərək xüsusi maraq doğu-
rur. Hekayədə realist üslubla romantik pafosun növbələşməsi prosesi adi bir məs-
cidətrafı həyatın “tənha bir timçə”sindən uzanan yolların Qədim Şərq nağıllar 
aləmində -”Min bir gecə” səhifələrində bitməsi ilə yekunlaşır. Bütün təsvirlər klas-
sikdir və poetikdir. Nağıllarda olduğu kimi, dəqiqələr illərə, illər qərinələrə qarışıb 
itir” və oxucunu da dərin qərinələrə aparıb çıxarır – “Min bir gecə” nağıllarına... 
Yusif Vəzirin “Mərsiyəxan” hekayəsi isə “Ağ buxaqda qara xal” əsərinə alternativ 
kimi səslənir. “Mərsiyəxan” realist üslubdadır. Çoxarvadlığın tənqidinə həsr olun-
muş, haqqı tapdanan qadınlığın acınacaqlı vəziyyətinin ifadəsidir. Bu hekayədə də 
yenə din adı altında mövhumat, riyakarlıq tənqid olunur, incə məqamlarla dərin 
mətləblər anladılır. Hekayədə Ramazan ayı ilə Məhərrəmliyin eyni zamana düşdüyü 
bir günün təsviri yazıçıya mövhumatın, riyakarlığın simasını daha parlaq boyalarla 
işıqlandırmaq üçün geniş imkanlar vermişdir.  Yusif Vəzirin “Toy” hekayəsi də 
xalq yaradıcığı ilə sıx bağlıdır. Hekayənin kompozisiyası mərasim nəğməsi, xalq 
oyunları, toy ənənələri üzərində qurulub, iki səhnədən ibarətdir. Birinci səhnə toyun 
kişi məclisini, ikinci səhnə isə qadın məclisini əks etdirir. Hekayənin ideyası, əsas 
məğzi  isə epizodikdir. İkinci səhnə yalnız lirikdir,  poetik dillə gəlinin məclisə girib 
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rəqs etməsinin təsvirini ifadə edir, eyni zamanda dastan dilini də xatırladır. Hekayə-
nin ikinci hissəsi ayrıca mənsur şeir kimi də səslənir. Yusif Vəzirin lirik hekayələri-
ni zəngin təsvir və tərənnüm boyaları ilə yanaşı xalq nəğmələrindən nümunələr onu 
daha da mənalandırır, poetik dəyərini artırır. “Toy” hekayəsində lirika bir çox poe-
tik forma və fiqurları ilə çıxış edərək nəsrin şeiriyyətini yaradır. Lirik-publisistik he-
kayə janrına  Yusif Vəzirin   “Cavan” hekayəsi yaxşı nümunədir.  Lirik-publisistik 
hekayələrin tematikası əksərən maarifçiliyin təbliğini , etika və estetika məsələlərini,  
fəlsəfi düşüncələri, sosial-siyasi problemləri əhatə edir.  Yusif Vəzir Çəmənzəminli-
nin milli və dünya ədəbiyyatından bəhrələnərək yüksək sənətkarlıq məziyyətləri 
göstərməsini peyvənd olunmuş bar ağacına bənzədə bilərik. Ədib öz yaradıcılığı ilə 
yeni bir estetik sistem, ədəbiyyatşünaslıq konsepsiyası yaratmışdır, desək, yanıl-
marıq. 

Azərbaycan nəsr tarixində lirik üslubun yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsinin 
əsas səbəblərindən biri budur ki, elmi-fəlsəfi təfəkkürümüz öz ifadəsini klassik 
poeziyada tapmış, nəsr dilimiz isə dastan və nağıllarda inkişaf etdirilmişdir.  

Azərbaycan realist ədəbiyyatında dramatik və lirik hekayə kimi səciyyələn-
dirdiyimiz hekayə şəkillərindən başqa, hekayə-məktub (Y.V.Çəmənzəminli – 
“Kənddən şəhərə göndərilən bir kağız”), hekayə-münazirə (S.S.Axundovun “Qo-
naqlıq”) , hekayə-dialoq (Y.V.Çəmənzəminli – “Doqquz ay keçmiş”), hekayə-mo-
noloq (Y.V.Çəmənzəminli - “Müsəlman arvadının sərgüzəşti”, “Vətən”) kimi tiplə-
rini müşahidə edirik. Y.V.Çəmənzəminli ədəbiyyatda ənənədən daha artıq yeniliyin 
tərəfdarı kimi çıxış edərək daim sənətkarlıq axtarışında olmuşdur. Bu axtarış onun 
hekayələrinin forma və məzmununa təsirsiz qalmamışdır. Yazıçı müasirlərindən 
fərqli olaraq epik növün kiçik janrının formalaşmasında yeni forma və yeni məz-
mun qayəsini daha qətiyyətlə izləmiş, keçmişə nəzər salmağı deyil, bu günün tələb-
lərindən çıxış etməyə üstünlük vermişdir. Yeni məzmun isə özünü 
Y.V.Çəmənzəminli yaradıcılığında janr rəngarəngliyi şəklində göstərir. Məktub, 
dialoq şəklində hekayə formalarına məhz Çəmənzəminlinin yaradıcılığında təsadüf 
edirik. “Kənddən şəhərə göndərilən bir kağız”, “Doqquz ay keçmiş”, “Müsəlman 
arvadının sərgüzəşti”, “Vətən” hekayələrində C.Məmmədquluzadənin, Ə.Haqverdi-
yevin, həmçinin yazıçının özünün digər hekayələrində qələmə aldığı problemlər 
təhkiyə yolu ilə deyil, bədii nitqin digər formlarında – dialoq və monoloqda qoyul-
muşdur.  
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Кенуль Нахметова 
Типология по характеристики формы жанра рассказа 

Резюме 
 

К.Нахметова на данной научной статье по характеристики формы прово-
дит типологию реалистических рассказов написанные в начале ХХ века. В 
составлении формы жанра рассказ решающую роль играют две важные ком-
поненты, такие как повествование и некоторые виды художественной речи 
(изображение, диалог и монолог, интервенция автора).Оценивая этих деталей 
как один из важнейших аспектов структур рассказа, эта статья была предназ-
начена для научной исследовании.     

 
Konul Nehmetova  

The typology of narration genre in accordance with form characteristic  
Summary 

 
In the article The typology of narration genre in accordance with form 

characteristic (in base of creativity of J.Mammadguluzadeh, Y.V.Chamanzaminli, 
A.Haghverdiyev) written by K.Nehmetova the typology of the early 20th century 
realistic short stories according to form characteristic is shed lighted on. By 
considering the construction of story genre which is a complex of mutual 
connection of narration and different kinds of artistic speech as description, dialog 
and monolog, author appearance, these highlighted features are deserved to be 
explored.    
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EPİK NÖVDƏ DETAL, TƏFƏRRÜAT  VƏ SƏNƏTKAR MÖVQEYİ 
(M.Auezovun “Abay” romanı əsasında) 

 
Açar sözlər: detal, roman, Abay 
Key words: detalı, novel, Abai 
Ключевые слова: деталь, роман, Абай 

 
XX əsr qazax nəsrinin yaradıcılarından biri olan Muxtar Auezovun irsi sağlı-

ğında oxucular və peşəkar söz mütəxəssisləri tərəfindən nə qədər maraqla qar-
şılanırdısa, həmin maraq və ehtiram  indinin özündə də qalmaqdadır. Uzunömürlü-
lüyün səbəbi bir tərəfdən sənətkarın qələmindən çıxan əsərlərin, o cümlədən epik 
vüsətli «Abay» romanının dövrün, zamanın fövqünə qalxan problematikasında və 
ideyasındadırsa, digər tərəfdən də mətləbi kamil sənətkarlıq vasitələri ilə ifadə 
etməsindədir. Ədibin ən irihəcmli romanını mükəmməl sənət nümunəsinə çevirən 
poetik vasitələr sırasında bədii detal və təfərrüat mühüm bədii-estetik əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Nəsr əsərində, xüsusən də epik vüsətli povest və romanlarda təfərrüata xüsusi 
önəm verilməsi qaçılmazdır. Təbii ki, təfərrüat olan yerdə detalın iştirakı da sənətin 
əsas qanunlarından biridir. Detal və təfərrüatdan danışarkən onları əsərin bədii dün-
yasında mənalandırmağa çalışan sənətkarın mövqeyini nəzərə almamaq mümkün 
deyildir. Nə dərəcədə gizlədilməsindən, necə ifadə edilməsindən asılı olmayaraq, is-
tənilən bədii əsərdə müəllif mövqeyi özünün ifadəsini tapır.  

Ədəbiyyatşünas-alimlərin fikrinə əsasən deyə bilərik ki, «…bədii əsərdə 
birincisi, mövqe, baxım əsasdır; ikincisi, mövqe, baxım qiymətləndirmədir, yəni sub-
yektin münasibətini ifadə edir. Mövqe (baxım, görüm bucağı və s. sinonim anlayışlar 
kimi işlədilir) «bədii strukturanın hiss olunacaq elementi» kimi ikili səciyyədə olur: 
birincisi, mövqe əsər miqyasında struktura müəyyənləşdirici vəzifə yerinə yetirir, da-
ha doğrusu, yaradıcı şəxsiyyətini — subyektin sistem kimi bütövlükdə əsərə müna-
sibətini ifadə edir; ikincisi, mövqe əsər daxilində bədii vasitə kimi çıxış edir. Birinci 
halda müəllif əsər, ikinci halda isə əsər-daxili münasibətlər ön plana keçir. Biz bədii 
mövqe və təhkiyə mövqeyini sinonim anlayışlar kimi nəzərdə tutaraq, ancaq mövqe 
anlayışını işlədəcəyik. Birinci halda mövqe hadisə və personajlarla birbaşa bağlanmır, 
daha doğrusu, belə mövqenin mövcudluğu personajlar tərəfindən yaşanmır, hadisənin 
təbii gedişində qeyri-adiliyə çevrilmir» (1,50-51).  

Sənətkar mövqeyinin ifadəsinin vasitələri çox və zəngindir. Belə vasitələrdən 
biri də, heç şübhəsiz, detal və təfərrüatdır. Bədii əsərin bütövlüyünü təşkil edən və 
sözlə ifadə olunan bütün vasitələr bu və ya digər dərəcədə sənətkarın mövqeyini 
bildirir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bədii əsəri formalaşdıran 
sözlər tikinti materialı kimi sənətkarın əlində olsa da, əsərin qanunauyğunluqlarını 
və məntiqini (bünövrəsini) müəyyənləşdirəndən sonra o, bədii vasitələrdən 
istifadədə sərbəst deyil. Bu baxımdan təfərrüat və detal sənətkar mövqeyini yalnız 
əsərin ədəbi təşkilinin prinsipləri və qanunları daxilində  ifadə edir.   
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Detalla təfərrüat həmişə bir-biri ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır və adətən 
təfərrüatın içərisindən seçilərək götürülür. «Lakonizmi və konkretliyi ilə» (2,290) 
seçilən detal təfərrüatın elə bir hissəsidir ki, onun vasitəsi ilə bədii təsvir daha da 
konkretləşir. Yaradıcılıq prosesində üstünlüyün detala və ya təfərrüata verilməsi bir 
çox amillərdən, o cümlədən əsərin ədəbi növündən, xüsusən də onun janrından çox 
asılıdır. 

M.Auezovun «Abay» romanı çoxqatlı, müxtəlif və çoxsaylı süjet xəttinin 
əlaqələndirilməsindən ibarət epik vüsətli əsər deyil. Müəllifin qarşısına qoyduğu 
konkret məqsəd əsərin həcminə təsir göstərmişdir. Romanda məqsəd qazax xalqının 
tarixi taleyinin inkişafında mühüm rol oynamış Abayın həyat və yaradıcılığını, onun 
şair kimi formalaşaraq kamilləşməsini, maarifçiliyini… və xalqın həyat, düşüncə 
tərzini, dünyagörüşünü, adət-ənənəsini və s. təsvir etmək olmuşdur. Deməli, əsərdə 
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və biri digərini tamamlayan iki obraz vardır: Abay 
və xalq. Romandakı bütün hadisələr bu iki obrazla əlaqəlidir və bunların dolğun, 
hərtərəfli və koloritli təsvirinə səfərbər edilmişdir.     

Səciyyəvi digər cəhətlərdən biri də bundan ibarətdir ki, romandakı hər iki 
obraz müəllifin mövqeyinin öncədən, yəni yaradıcılıq aktına başlamamışdan əvvəl 
müəyyənləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Başqa sözlə desək, M.Auezov sənətkar ki-
mi böyük sələfinin möhtəşəm obrazını yaratmağı və xalqının özünəməxsusluqlarını 
qabarıq şəkildə çatdırmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Yazıçının konkret məqsədi 
əsərdə müəllif mövqeyini və əsərin epik vüsətinin səbəbini müəyyənləşdirməkdə 
mühüm rol oynamışdır.  

Xalq-Abay və Abay-xalq cütlüyünün qarşılıqlı əlaqələrinin və şairin həyatının 
kiçik yaşlarından müdriklik çağlarına qədər təsviri istər-istəməz təfərrüatlara geniş 
yer verilməsini qaçılmazlaşdırmışdır. Yazıçı Abayın portretini yaradarkən, onun 
mənəvi dünyasındakı psixoloji yaşantıları təsvir edərkən detallara nə qədər üstünlük 
vermişdirsə, xalq obrazını canlandırarkən təfərrüatlara bir o qədər xüsusi meyil gös-
tərmişdir. Çünki xalqın obrazını onun həyat tərzini, adət-ənənələrini və s. təsvir 
etmədən canlandırmaq mümkün deyildir. 

Təfərrüatlar yazıçının sənətkarlıq məharətinin göstəricisi kimi diqqəti cəlb 
edir. Müəllif konkret bir epizodda bəzən təfərrüatdan elə sənətkarlıqla istifadə 
etmişdir ki, onun çoxfunksiyalılığı açıq-aşkar nəzərə çarpır və əsərin bədii dəyərini 
daha da artırır.  «Kunanbayın alaçıqları qohumlarının alaçıqlarının yanında yerləş-
mişdi. Axşam çağı çöldə həyat canlanmışdı. İtlərin hürüşməsi, çobanların çığırışma-
sı, qoyun-quzuların mələşməsi, toz qaldıra-qaldıra suya tərəf qaçan atların ayaq tap-
pıltısı, yenicə çatıdan açılmış və çöldə analarını tapmaq üçün vurnuxan dayçaların 
kişnəməsi bir-birinə qarışmışdı. Tonqallardan şəffaf axşam göylərinə qalxan tüstü 
alaçıqlar üstündə tünd boz bir pərdə kimi asılmışdı. Uşaq şəhərdə elə bunlar üçün 
darıxırmış. Onun qəlbini, oynaqlayan at kimi, şad bir həyəcanla döyündürən də elə 
bu imiş, onun bütün hisslərinə hakim olan da bu imiş!..»(3,17). 

Epizoddakı təfərrüat bir tərəfdən Kunanbayın imkanlarının göstəricisi rolunda 
çıxış etmişdir. Yəni gələcək şairin atası varlıdır, ümumiyyətlə, ailəsi maddi cəhət-
dən tam təminatla yaşayır. Digər tərəfdən oxucu romanın ilk səhifəsindən başlaya-
raq qazax həyat tərzi ilə yaxından tanış olmağa başlayır. Təfərrüatın səciyyəvi 
funksiyalarından biri də obrazın iç dünyasının açılmasındakı roludur. Əsərdən bəlli 
olur ki, Abay molla yanında oxumaqdan qayıdıbdır və uzun müddət yad yerdə qal-
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dığından ailəsi, yurdu üçün çox darıxıbdır. Təfərrüatlar onun baxımından verilir və  
yeniyetmənin həsrətini, niskilini təbii şəkildə ifadə edir. 

Başqa bir epizodda aulun köçü təsvirini tapmışdır. Yazıçı köçün təsvirində də 
gələcək şairin mövqeyini əsas götürmüşdür. Təsvir prosesində yazıçı bir detalı daha 
qabarıq vermişdir. «Köçərilər araba nə olduğunu bilmirdilər. Aulda yalnız bir araba 
vardı ki, onda da nənə ilə Uljan gedərdi. Bu göy rəngli araba bütün Tobıktıda birinci 
və yeganə araba idi. Kunanbay ağa-sultan seçildiyi vaxt bu arabanı Karkaralinskdən 
almışdı. O, anasına demişdi: “Köç vaxtları səni bu arabada aparacaqlar” (3,62). 

Epizodun təsvirindəki bu detal da yuxarıdakı təfərrüat nümunəsi kimi çox-
funksiyalıdır. Detal həm Kunanbayın var-dövlət baxımından hamıdan fərqləndiyini 
göstərir, həm də köçəri həyat tərzi yaşayan qazaxların məişətindəki tədrici dəyişik-
liklər nəzərə çarpdırılır. Hər iki halda müəllif mövqeyi təsvirçilik xarakterindən 
uzağa getmir, başqa sözlə desək, qiymətləndirmə xarakteri daşımır. 

Romanda Abay-xalq cütlüyünə qarşı duran qüvvələr də təsvir olunmuşdur. 
Müəllif romanın heç bir epizodunda bu qüvvələrin hərəkətinə, əməlinə və ya 
düşüncələrinə müdaxilə etmir, onları yaxşı, yaxud pis mənada qiymətləndirmir. 
Əslində M.Auezov bu zaman sənətin qızıl qaydasına əməl edir: nəticə çıxarmaq 
məsuliyyəti oxucunun öhdəsinə buraxılır. Oxucunun isə düzgün, məhz yazıçının, 
nəzərdə tutduğu nəticənin çıxartması üçün sənətkar təfərrütın və bədii detalın təsir 
gücündən istifadə etmişdir. Rus yazıçısı S.Antonov demişkən, «detal ağıla və ürəyə 
daha çox şey verməyə qadirdir» çünki «detal oxucuya güclü təsir göstərən vasitədir. 
Yerində düzgün işlədilmiş detal oxucunun düşüncəsində bir çox assosiasiyalar oya-
dır» (4). 

Maraqlı bir cəhəti qeyd etmək yerinə düşər ki, yazıçı əsərdə bütün varlığı ilə 
bağlı olduğu və rəğbət bəslədiyi Abay və xalq obrazını, eləcə də bunlara qarşı duran 
qüvvələrin obrazını yaradarkən təfərrüat və detaldan yalnız müsbət tutumda 
yararlanmamışdır. Abay obrazının təsvirini çıxmaqla digər obrazların təsvirində 
yazıçı təfərrüat və detalı həm müsbət, həm də mənfi çalarda  işlətmişdir.  

Romanın qələmə alındığı illərdə ədəbi prosesdə siyasi, etnik-milli tabular 
mövcud idi. Sənətkarlar müəyyənləşdirilmiş siyasi qadağalar çərçivəsində yazıb 
yarada bilirdilər. Tabu və qadağaya məruz qalan sahələrdən biri də keçmiş SSRİ-nin 
tərkibində olan xalqların öz tarixi keçmişlərinin obyektiv təsviri ilə bağlı idi. Həmin 
dövrdə bəylərin, xanların müsbət obrazının (hətta tarixi gerçəkliyə uyğun olsa belə) 
yaradılmasına, etnik birlik və milli  azadlıq, müstəqillik və s. ideyalarının tərənnü-
münə imkan verilmirdi. Tarixi mövzuda əsər yazmaq istəyən sənətkarlar üçün əməl 
edilməsi məcburi olan kanonlar müəyyənləşdirilmişdi: xalqlar dostluğu əbədidir, 
rus xalqı digər xalqlara azadlıq bəxş edibdir,  xalqlara səadəti, mədəniyyəti sovet 
quruluşu gətirib və s.  

Yazıçı və şairlər istəməsələr də, buna əməl etmək zorunda qalırdılar, amma bir 
çox hallarda bədii sözün ifadə imkanlarından son dərəcə yararlanmaqla qadağan 
olunmuş mövzu ilə bağlı fərqli təsəvvür yaratmağa çalışırdılar. «Abay» romanında 
əsas qəhrəmanın atası Kunanbaydan da çox danışılır. Sosial mənşəyinə görə müəllif 
ona münasibətini gizlətməmiş və açıq-aşkar onun mənfi obrazını yaratmağa cəhd gös-
tərmişdir. Bəzi epizodlarda Kunanbay obrazının mənfi təsvirinin  süniliyində ifrata 
yol verilmişdir. Çünki onun əsas günahı bəy olması idi. Amma M.Auezov bir sıra 
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hallarda Kunanbay obrazının təsvirində obyektiv mövqe nümayiş etdirmişdir. Təfər-
rüat və detallar bu obyektivliyini təzahürü üçün zəmin hazırlamışdır.       

«Kunanbaya kömək lazım olsa, heç kəs öz canını belə əsirgəməzdi. Onun ha-
mını itaətə gətirən gücü, amiranə səsi və qüvvətli iradəsi hər kəsi öz arxasınca get-
məyə məcbur edirdi. Başqalarının torpağını tutmaq və ya itaət etməyən qəbilələri 
əzmək lazım gəldikdə, başçılardan hər biri Kunanbayın təkcə göz qapaqlarının aza-
cıq hərəkətindən onu başa düşürdülər. Hətta qarşılıqlı münasibətlərin çox mürəkkəb 
olduğu, dalaşmaq üçün istənilən qədər bəhanə tapıldığı ailə həyatında da təkcə Ku-
nanbayın adı bütün dedi-qodunun qarşısını dərhal alırdı. Hətta hər dəqiqə bir-birini 
didməyə hazır olan müxtəlif xasiyyətli rəqibə arvadlar da bərkdən dalaşmağa cürət 
etməzdilər, ərlərinin qardaşları və ya böyük qohumları cızığından çıxan cavan və 
qoca arvadların köpünü dərhal yatırdardılar. Sakitləşməyənləri isə yaxşıca kötəklə-
yərdilər»(3,75). 

Özünün iştirak etmədiyi bu epizoddakı təfərrüatlar Kunanbay haqqında müəy-
yən təsəvvür yaradır. Zahirən onun əzazilliyinin təsviri əsas məqsəd olmuşdur. Am-
ma Kunanbay qəddar və soyğunçu deyil, həm də ciddi, ağır və zəhmli bir insandır. 
Onun gücü, amiranə səsi, qüvvətli iradəsi var, başqalarını saymayan qadınlar onun 
xofundan bərkdən danışmağa ürək eləmirlər. Bu isə yalnız bir qəddar insandan qor-
xunun ifadəsi deyil, zəhmli, özünün və sözünün yerini bilən ağır və təmkinli insanı 
istər-istəməz saymağın nəticəsidir.  

Kunanbay müqəddəs dini ziyarətə gedir, məscid tikdirir, oğluna mükəmməl 
təhsil vermək istəyir (doğrudur, əsərdə atanın Abayın rus dilini öyrənməsinə imkan 
yaratmaqda məqsədinin çar məmurları ilə daha yaxşı ünsiyyət qurmaq olduğu 
vurğulanmışdır. Amma bu, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kanonlara zahirən əməl olun-
duğunu göstərmək cəhdi idi. Digər tərəfdən, hətta Kunanbayı bu məqsədə düşməsinin 
özündə də qeyri-adi, onu mənfi bir insan kimi səciyyələndirəcək heç nə yoxdur). 

Əsərdə ən təsirli və tragik epizodlardan biri Kunanbayın düşmənçiliyi dayan-
dırmaq məqsədi ilə kiçik bir qız uşağını (Kamşatı) başqa bir ailəyə verməsi səhnəsi-
dir. Bu məsələyə ən sərt formada etiraz edən Abay olur. «-Eh, oğlum, ağla-kamala 
çatmamış oğlum! Qəlbən sən haqlısan, lakin xalqın adət ənənəsi ilə hesablaşmırsan! 
– deyə Kunanbay səsləndi… Kunanbay bir qədər susdu. Sonra yenə sözə başladı: 

-Ulu babalarımızın adəti bunumu öyrədir? Dalaşanları barışdırarkən düşmən 
qəbilələr arasında nikah bağlamaq adətdir. Qızı qul kimi, girov kimi satırlar. Biz isə 
Kamşatı verdik ki, Bojey onu özünə qız etsin. Məgər biz onu əzab içərisinə atmışıq? 
Bütün günahlar Bojeyin özündədir. Əgər o, bir şey anlamaq qabiliyyətinə malikdirsə, 
nə üçün mənim balamı öz balası kimi qəbul etməyib? Axı, əgər o, mənim qızımla yad 
uşaq kimi rəftar edirsə, deməli, şərti pozur, bizim qarşımızda borclu qalır. Qoy o, mə-
nə nifrət etsin.  Məgər mənim balam, bələkdən çıxarılıb ona verilən uşaq onların qar-
şısında təqsirkardır? Əgər o, bu sadəcə bir məsələni öz ailəsinə qandıra bilməmişsə, 
deməli, bir kasa suda boğulmuşdur!» (3,175-176). 

Qan düşmənçiliyindən Abay emosional, atası real danışır. Zahirən Abay bu 
zərərli adətin əleyhdarı, Kunanbay isə tərəfdarı kimi görünür. Əslində Kunanbay qan 
düşmənçiliyinin qarşısının alınmasına çalışır və bunun üçün həmin dövrdə mümkün 
olan ən təsirli və hamı tərəfindən qəbul edilmiş imkanı seçir. Maraqlı cəhətlərdən biri 
də budur ki, eyni bir hadisəni səciyyələndirən təfərrüat həm də üç obrazın: Abayın, 
Kunanbayın və Bojeyin mənəvi-əxlaqi siması haqqında təəssürat yaradır. 



 
Filologiya  məsələləri – №8, 2013 

 428

Əsərin sonrakı epizodları ilə tanışlıq göstərir ki, Bojey yurdun ən hörmətli və 
nüfuzlu ağsaqqallarından və rəhbərlərindən biridir. Onun ölümü və dəfn mərasimi 
romanda böyük sənətkarlıq məharəti ilə təsvirini tapmışdır. İndiki halında maraq 
doğuran hal bundan ibarətdir ki, müəllif tərəfindən qəddar və mənfi bir obraz kimi 
təqdim olunan Kunanbay qan düşmənçiliyinin qarşısının almağın yeganə yolunu 
seçərək bütün prinsiplərə əməl etdiyi halda, Bojey və onun ailəsi buna əməl etmir, 
bununla da xalqın adət-ənənəsini pozurlar. 

Üç obrazın portreti xalq adətinin təfsilatlı təsviri ilə verilmişdir. M.Auezov 
dövrünün övladı kimi Abaya vurğunluğunu, Bojeyə hörmətini, Kunanbaya isə 
antipatiyasını zahirən gizlətmədiyini nümayiş etdirir. Təfərrütların təsviri və qar-
şılaşdırılaraq müqayisə olunması isə yazıçının roman dünyasındakı mövqeyini bədii 
şəkildə ifadə edir. Bu və bu tipli başqa epizodlardan məlum olur ki, mürəkkəb 
xarakteri, ziddiyyətli mənəvi aləmi, həm özünü, ailəsini, həm də rəhbərlik etdiyi eli-
obanı fikirləşməsi ilə Kunanbay zəif və güclü tərəfləri olan təbii və canlı bir insan-
dır. Müəllif onu ideallaşdırmamışdır, mənfi planda təsvirinin ifratını mövqeyinin 
bədii təfərrüatın və detalın səciyyəvi ifadəsi ilə anlaşılmasına üstünlük vermişdir. 
Romandakı bədii təfərrüat və detalların böyük əksəriyyəti müəllif mövqeyinin 
birbaşa, açıq deyil, bədii formada təzahürünü şərtləndirmişdir. 

M.Auezov həm görkəmli filoloq-alim, həm də əvəzsiz sənət nümunələri yara-
dan sənətkar olubdur. Adətən eyni vaxtda bədii və elmi fəaliyyətlə məşğul olan  
şəxsiyyətlərin yaradıcılıq axtarışlarında bunlardan birinin uğuru digərinin itkisi 
hesabına başa gəlir. Amma hər iki sahədə uğurlar qazanan, xüsusən də alim kimi 
biliyini bədii yaradıcılığına daha uğurla tətbiq edən yaradıcı şəxsiyyətlər də az ol-
mayıbdır və az deyil. Bunlardan biri də qazax xalqının görkəmli söz sahibi 
M.Auezovdur.  
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T.Teymurov  
The artistic details and creation of images in the novel "Abai" of M.Auezov 

Summary 
 

The artistic details and creation of images in the novel "Abai" of M.Aue-
zov.  The article examines the forms of appearance of the image creation process in 
the novel "Abai” of Kazakh writer Auezov. The main attention is focused on identi-
fying the role of the artistic details in the formation of distinctive character of the 
images, basically Abay. 
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(на основе романе М.Ауэзова «Абай») 
Резюме 

 
Теймуров Т.Деталь, художественные подробности и позиция писателья 

(на основе романе М.Ауэзова «Абай»). В статье анализируется проблема ху-
дожественные подробности и детальа  в романе «Абай» казахского писателя 
М.Ауэзова.  Основное внимание удалено выявлению роли авторкого позиции   
при  исползовании художественных подробностей и деталей при формирова-
нии самобытного характера образов, в основном Абайа.  
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