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Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин илкин тядгигиня ХIХ ясрин орталарындан 

тясадцф едилир. Профессор Мирзя Казым бяй 1839-ъу илдя Газан шящяриндя няшр ет-
дирдийи «Тцрк-татар дилинин грамматикасы» ясяриндя, илк дяфя олараг, Азярбайъан ди-
линин Губа диалектиндя, Дярбянд шивяляриндя индики заман шякилчисинин сяъиййяви 
фяргли тясрифи барядя мялумат вермиш, Ъянуби Азярбайъан диалект вя шивяляриндя 
феиллярин индики заманын икинъи шяхс тякиндя -сян явязиня -ян, цчцнъц шяхсин тякин-
дя -и шякилчисини гябул етдийини эюстярмишдир. Лакин диалект вя шивяляримизин бюйцк 
вцсятля щягиги елми тядгигиня Совет щакимиййятинин илк илляриндян башланмышдыр. 
Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти дахилиндя йазычы Я.Щагвердийевин рящ-
бярлик етдийи тарих-етнографийа шюбяси дюврцн эюркямли зийалыларыны диалект вя шивя 
фактларынын топланмасы ишиня ъялб етмиш, щяля 20-ъи иллярдя чох зянэин лексик мате-
риал топланмышдыр. ССРИ ЕА-нын мцхбир цзвц, эюркямли тцрколог алим Н.И.Ашмарин 
Азярбайъана дявят едилмиш, диалектоложи тядгигат ишиня ъялб едилмишдир. Н.И.Ашмарин 
топладыьы материаллар ясасында 1926-ъы илдя «Îáùèé îáçîð íàðîäíûõ òþðêñêèõ 
ãîâîðîâ ãîð. Íóõи» адлы китаб няшр етдирмишдир. Диалект вя шивя материалларыны топла-
маг цчцн програм щазырланмыш вя 30 ъилдлик шивя сюзляри лцьятинин чапы планлашдырыл-
мышдыр. Бунлардан йалныз ики ъилди чап етдирмяк мцмкцн олмушдур. Лцьятлярдя баш 
сюзлярин изащы Азярбайъан дили иля йанашы, алман вя рус дилляриндя дя верилмишдир.(1) 

30-ъу иллярин яввялляриндян диалект вя шивяляримизин монографик тядгиги ишиня 
башланмышдыр. Лакин репрессийалар вя сонра да Икинъи Дцнйа мцщарибяси тядгиг вя 
арашдырмаларын лянэимясиня сябяб олмушдур. Беля бир дюврдя эянъ вя истедадлы диа-
лектолог кими йетишмякдя олан М.Ш.Ширялийев юз фяалиййятини бирдяфялик диалектоло-
эийа елминин инкишафы истигамятиня йюнялтмишдир. М.Ш.Ширялийев мцщарибянин эярэин 
дюврцндя - 1942-ъи илдя «Азярбайъан диалектолоэийасы» (2) китабыны няшр етдирмиш вя 
щямин ил «Бакы диалекти» ясяри ясасында бирбаша докторлуг диссертасийасы мцдафия ет-
мишдир.  

«Бакы диалекти» монографийасы йени дюврдя илк мцасир сявиййяли диалектоложи 
ясяр иди. М.Ш.Ширялийев 1939-ъу илин сентйабр айындан 1940-ъы илин ийун айына гядяр 
Бакынын Ичяришящяр, Байыршящяр, Ямиръан, Бцлбцля, Щювсан, Тцркан, Шаган, Маса-
зыр, Сарай, Ъорат, Новханы, Щюкмяли, Гобу яразилярини эязмиш, зянэин материал топ-
ламышдыр. Пиршаьы, Мярдякан, Бузовна, Кешля яразиляриндя мцшащидяляр апармышдыр. 
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Шивялярин фонетик, морфоложи, синтактик вя лексик хцсусиййятлярини ящатя едян мараглы 
бир ясяр ортайа чыхармышдыр. Мцяллиф ясас хцсусиййятлярини нязяря алараг, Бакы 
диалектиня мяхсус шивяляри ики група айырмышдыр: 

1.Ичяришящяр, Байыршящяр, Кешля, Ямиръан, Бцлбцля, Щювсан, Тцркан, Шаган 
шивяляри. Бу шивялярдя сюз ясасында вя шякилчилярдя эен саитляр дар саитля (а>е), арха 
сыра саитляр юн сыра саитлярля (а>я) явяз олунур, ащянэ гануну позулур, сюз ясасында 
дяйишиклик олур. 

2.Новханы, Ъорат, Щюкмяли, Гобу, Эцздяк шивяляри. Бу шивялярдя Губа 
диалектиня аид хцсусиййятляр эцълцдцр. Биринъи груп шивялярин яксиня олараг, бу 
шивялярдя юн сыра саитляр арха сыра саитлярля явяз олунур: Ичяришящярдя: нязяр, ярябя, 
хябяр – Эцздякдя: назар, араба, хабар. (3,9-10)  

Бу ясяр бир нюв сонракы тядгигатлар цчцн нцмуня-гялиб ролуну ойнамышдыр. 
Репрессийа вя мцщарибянин йаратдыьы сон дяряъя аьыр вязиййятя бахмайараг, 

дилчиляримиз диалект материалларынын топланмасы вя тядгиги ишини давам етдирмишляр. 
1938-1944-ъц илляр арасында Бакы кяндляриндян, Шуша шящяри вя онун ятраф яразиля-
риндян, Нахчыван шящяриндян вя Нещрямдян, Газах району кяндляриндян, Эянъя 
вя Аьдам районларындан хейли шивя материалы топланмышдыр. Тябии ки, бунлар Азяр-
байъан дили диалект вя шивялярини там ящатя едя билмирди, гейд едилян материалларла 
Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин тяснифини вермяк, бцтцн Азярбайъан диалект 
вя шивялярини ящатя едян диалектоложи цмумиляшдирмяляр апармаг вя Азярбайъан 
дилинин диалект вя шивя мянзярясини якс етдирян лцьят вя атлас щазырламаг мцмкцн 
олмазды. Цмумиляшдириъи ясярлярин вя диалектоложи атласын йарадылмасы цчцн матери-
аллар топланмасында йени гцввялярин иштиракы ваъиб иди. Беля бир зярурятля ялагядар 
40-ъы иллярин сонларында, 50-ъи иллярдя Азярбайъанда йени вя гцдрятли бир дилчи нясли 
йетишмишди. Бу няслин нцмайяндяляри - Р.Рцстямов, К.Рамазанов, Т.Щямзяйев, 
Б.Ибращимов, М.Исламов, А.Вялийев, А.Щцсейнов, Б.Садыгов вя башгалары билава-
ситя диалектоложи тядгигатла мяшьул олур, дилчи-диалектолог кими фяалиййят эюстярирди-
ляр. Бунлардан ялавя, дилчилийин даща чох башга сащяляри иля мяшьул олан З.Таьыза-
дя, Я.Баьыров, Я.Абдуллайев, Ш.Сядийев, Я.Яфяндизадя, А.Ахундов, А.Ябилов, 
Б.Таьыйев, Г.Щясянов, Й.Сейидов, М.Адилов, А.Асланов кими эянъ нцмайяндя-
ляри дя диалект вя шивя материалларынын топланмасы ишиня ъялб едилир, тез-тез Азярбай-
ъан районларына вя азярбайъанлыларын йашадыглары диэяр яразиляря експедисийалар тяш-
кил едилирди. Бу дюврдя Азярбайъан ССР ЕА Дил Институтунун (сонралар Ядябиййат 
вя Дил Институту, даща сонралар Нясими адына Дилчилик Институту) ямякдашлары тяряфин-
дян Загатала, Гах, Сабирабад, Яли Байрамлы (Ширван), Салйан, Пушкин (Билясувар), 
Ъулфа, Ордубад, Норашен, Шащбуз, Нахчыван, Аьстафа, Товуз, Газах, Борчалы шивя-
ляри юйрянилмишдир. Азярбайъан Дювлят Университетинин дилчи коллективинин вя башда 
Я.Дямирчизадя олмагла В.И.Ленин адына АПИ-нин дилчи алимляринин кюмяйи иля Ша-
махы, Аьсу, Исмайыллы, Мярязя, Эюйчай, Аьдаш, Варташен (Оьуз), Гутгашен (Гя-
бяля) шивя материаллары гейдя алынмышдыр. Бунлар, демяк олар ки, республикамызын як-
сяр яразилярини ящатя едирди. Азярбайъанын 370-дян артыг шящяр, гясябя вя кяндин-
дян материал топланмышды. Бу материаллар Азярбайъан дили диалект вя шивяляри иля 
баьлы санбаллы китабларын вя Азярбайъан дилинин диалектоложи атласынын мейдана чых-
масы цчцн ясаслы зямин йарадырды.  

Н.Й.Маррын тянгидиндян сонра – 50-ъи иллярдя мцгайисяли-тарихи методдан 
истифадя цчцн эениш имканлар йаранмышды. Бу дювря гядяр тясвири шякилдя давам ет-
дирилян диалектоложи тядгигат ишляриндя 50-ъи иллярдян башлайараг мцгайисяли метода 
эениш йер верилир, мцгайисяли вя тарихи-мцгайисяли методлардан лазыми шякилдя истифа-
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дя едилир, Азярбайъан дилинин диалект вя шивя фактлары йери эялдикъя мцасир тцрк дилля-
ри вя тцрк дилляринин гядим абидяляри иля мцгайисяли шякилдя юйрянилир. Бу иллярдя 
Р.Рцстямовун редакторлуьу иля «Азярбайъан дилинин Муьан групу шивяляри» 
(1955), А.Щцсейновун «Азярбайъан диалектолоэийасы» (1958), Р.Рцстямовун «Гу-
ба диалекти» (1961), М.Ширялийевин редакторлуьу иля «Азярбайъан дилинин Нахчыван 
групу диалект вя шивяляри» (1962), «Азярбайъан дилинин гярб групу диалект вя шивя-
ляри (1967), М.Исламовун «Нуха диалекти» (1968) китаблары няшр олунур, И.Щаъыйевин 
«Исмайыллы району шивяляри», Б.Ибращимовун «Мярязя району шивяляри», К.Рамаза-
новун «Азярбайъан дилинин Салйан диалекти», Т.Щямзяйевин «Ордубад диалекти» 
ясярляри мейдана чыхыр. Бунлар диалектоложи тядгигат ишини хейли эенишляндирир.  

Ъялб едилян елми гцввялярин топладыьы материаллар ясасында 60-ъы иллярин яввял-
ляриндя М. Ширялийевин цмумиляшдириъи «Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары» 
(4) китабы няшр олунур. Ясярдя ядяби дилимизля мцгайися ясасында диалект вя шивя 
групларына аид фяргли фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятлярин ятрафлы 
шярщи верилмишдир. Бурада чох гядим дюврлярля баьлы олан бир сыра архаик елементля-
рин илкин тядгиги дя хцсуси ящямиййятя малик иди. М.Ширялийев ясярдя цмумтцрк 
лексик гаты иля йанашы, шивя лексикасы ичярисиндя гядим алынмалара да диггят йетирмиш, 
онларын шивя тяляффцз тярзинин Азярбайъан дили ганунлары иля баьлы изащыны вермишдир. 

Диалект вя шивяляримизи фяргляндирян ясас яламятляр халгымызын тяшяккцлцндя 
иштирак етмиш абориэен тцрк тайфаларынын цмумхалг дилинин голларында сабитляшмиш гя-
дим изляридир. Ерадан яввялки минилликлярдян Азярбайъанда кюк салмыш абориэен 
тцрк тайфаларынын вя онларын дилляринин цмумхалг Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя 
ролу ясас олмушдур. Тябии ки, сонралар юлкямизин яразисиня эялмиш бир сыра тцрк тайфа-
ларынын дилляринин дя галыглары вар. Ясасян тясвири шякилдя мцяййянляшдирилмиш бу из-
ляри тарихи аспектдя, щям дя мцгайисяли шякилдя арашдырмагла Азярбайъан дилинин тя-
шяккцлцндя иштирак етмиш гядим тайфа бирликлярини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 
Бунун цчцн шивя материалынын мцасир тцрк дилляри вя тцрк дилляриня мяхсус гядим 
йазылы абидялярля мцгайисяли тядгиги ваъибдир. Гейд етмялийик ки, ясярдя бу истига-
мятдя дя мцяййян арашдырмалар мювъуддур. Лакин бу, шцбщясиз, диалект вя шивя 
материалларынын там топланмасы нятиъясиндя башлана билян йени бир мярщялянин ишидир 
вя эениш тядгигат тяляб едир.  

60-ъы иллярдя вя сонракы дюврлярдя тяшкил едилян експедисийалар нятиъясиндя 
даща чох материал топланмыш вя тарихи диалектолоэийа цчцн ялверишли зямин йаранмыш-
дыр. Артыг бу сащядя йцзиллийин сонларында мейдана чыхан ящямиййятли тяшяббцсляр 
дя вардыр. (5) Лакин бу ъцр тядгигата хейли сонралар - йени миниллийин илк он илиндя 
башланмышдыр. 

«Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары» китабынын мейдана чыхдыьы дюврдя 
филоложи алям диалект вя шивя материалларынын топланмасы вя илкин тядгиги ишиня даща 
эениш шякилдя ъялб едилмишди. Шивялярин тядгиги иля баьлы намизядлик вя докторлуг 
диссертасийалары йазылыр, монографийалар няшр олунур, сайсыз мягаляляр мейдана 
чыхырды. М.Ширялийев бцтцн эцъцнц бу сащяйя сярф етмякля бюйцк диалектоложи мяк-
тяб йаратмышды. Онун бу ясяри тцрк халглары дилляриня мяхсус диалект вя шивя хцсу-
сиййятляринин юйрянилмяси бахымындан гиймятли бир нцмуня иди. Н.К.Дмитрийев эюс-
тярирди ки, профессор М.Ширялийевин вя онун шаэирдляринин иши тякъя Москва вя 
Ленинградда дейил, Чувашийада, Татарыстанда, Башгырдыстанда, Йакутийада, Газахыс-
танда да мялумдур. Щяля юз диалектляринин юйрянилмясини эенишляндиря билмямиш бу 
республикаларда Азярбайъан диалектологларынын иши нцмуня сайылыр. Н.К.Дмитрийев 
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йазырды: «М.Ш.Ширялийеви там ясасла Азярбайъан диалектолоэийасынын мцасир елмин 
сявиййясиндя дуран баниси адландырмаг олар». (6)  

Диалектоложи тядгигатлар сащясиндя А.Я.Щцсейновун мцщцм ямяйи вардыр. 
Йарадыъылыьа Оьуз (Варташен) шивяляринин тядгиги иля башлайан А.Щцсейнов 1958-ъи 
илдя «Азярбайъан диалектолоэийасы» адлы китаб няшр етдирмиш, бу китаб М.Ш.Ширялийе-
вин «Азярбайъан диалектолоэийасы» ясяри иля йанашы узун мцддят али мяктяблярими-
зин филолоэийа факцлтяляриня хидмят етмишдир. Китаб А.Щцсейновун диалектоложи араш-
дырмалар сащясиндя орижинал фикир вя мцлащизяляри иля фярглянмишдир. (7) 

1970-ъи илдя А.Щцсейнов «Àçÿðáàéúàí äèëèíèí øèìàë-ãÿðá øèâÿëÿðè» адлы док-
торлуг диссертасийасыны тамамламышдыр. Ясяри мцдафия етмяся дя, бу ясярдя шимал-
гярб шивяляримизин тядгиги иля баьлы эениш иш эюрцлмцш, зянэин материал ясасында ши-
мал-гярб шивяляринин тядгиги верилмишдир.  

Äèàëåêòîëîæè òÿäãèãàòûí äöçýöí åëìè èñòèãàìÿòäÿ àïàðûëìàñû ö÷öí ìöÿëëèô 
øèìàë-ãÿðá øèâÿëÿðèíäÿ äàíûøàíëàðûí åòíèê õöñóñèééÿòëÿðèíèí òÿäãèãèíÿ õöñóñè äèããÿò 
éåòèðìÿëè îëìóøäóð. Ôàêòëàð ýþñòÿðèð êè, øèìàë-ãÿðá ðàéîíëàðûíûí ÿùàëèñè åòíèê 
úÿùÿòäÿí ÷îõ ãàðûøûãäûð. Áóðàäà ãûï÷àã öíñöðëÿðèíèí öñòöí ìþâãå òóòìàñû, åòíèê 
úÿùÿòäÿí òöðê îëìàéàí òàéôà ãàëûãëàðûíûí ìþâúóäëóüó òÿäãèãàòû õåéëè ÷ÿòèíëÿø-
äèðìèøäèð. Áó ÷ÿòèíëèêëÿðÿ áàõìàéàðàã, ìöÿëëèô äÿãèã èñòèãàìÿò ýþòöðìöø âÿ ÷îõ 
çÿíýèí ìàòåðèàë òîïëàìûøäûð. Ìöÿëëèôèí òîïëàäûüû äèàëåêò ìàòåðèàëûíûí ÿñàñûíû íàäèð 
äèë ôàêòëàðû òÿøêèë åäèð êè, áó äà ãÿäèì öíñöðëÿðèí äèëèìèçèí ãîëëàðûíäà - äèàëåêò âÿ 
øèâÿëÿðäÿ ãîðóíóá ñàõëàíäûüûíû ýþñòÿðÿí äÿëèëëÿðäÿíäèð. Èíäèéÿ ãÿäÿð éàíëûø îëàðàã 
èáåð-ãàôãàç äèëëÿðèíèí, åðìÿíè äèëèíèí åëåìåíòëÿðè êèìè èçàù åäèëìèø áèð ñûðà äèë 
âàùèäëÿðèíèí ìöÿëëèô òÿðÿôèíäÿí ãÿäèì òöðê äèëëÿðèíèí ãàëûãëàðû îëäóüóíóí ìöÿé-
éÿíëÿøäèðèëìÿñè åëì ö÷öí ÷îõ ãèéìÿòëèäèð. 

Ìöðÿêêÿá òàðèõè øÿðàèòäÿ ìöõòÿëèô ãÿáèëÿ âÿ òàéôàëàðûí òàðèõÿí ÷àðïàçëàøìàñû 
ÿñàñûíäà òÿøÿêêöë òàïìûø øèìàë-ãÿðá øèâÿëÿðè ôîíåòèê òÿðêèáúÿ ñîí äÿðÿúÿ çÿíýèí âÿ 
÷îõúÿùÿòëèäèð. Ìöÿëëèô øèâÿëÿðèí ôîíåòèê õöñóñèééÿòëÿðèíè àðàøäûðìûø, ùàìûéà ìÿëóì 
îëàí, ÿêñÿð äèàëåêò âÿ øèâÿëÿðèìèçäÿ èøëÿíÿí ôàêòëàðû äåéèë, íàäèð âÿ äàùà ìàðàãëû 
ôîíåòèê õöñóñèééÿòëÿðè ÿùàòÿ åòìÿêëÿ øèâÿ õöñóñèééÿòëÿðèíèí òàðèõè àñïåêòäÿ òÿäãèãè-
íèí îðèæèíàë íöìóíÿñèíè éàðàòìûøäûð. 

Áàøëûúà îëàðàã, åøèòìÿ öñóëóíäàí èñòèôàäÿ åäÿí ìöÿëëèô øèâÿëÿðäÿ ñàèòëÿðèí èë-
êèí âÿ ãÿäèì óçàíìàñûíà òÿñàäöô åòìÿäèéèíè áèëäèðèð âÿ ñþçöí ìÿíøÿéèíÿ äèããÿò 
éåòèðìÿäÿí áó ÿðàçèäÿ èëêèí óçàíìàäàí äàíûøàí äèë÷èëÿðè ùàãëû îëàðàã òÿíãèä åäèð. 
Ìöÿëëèôèí áó ùèññÿäÿêè òÿäãèãàòûíûí ãèéìÿòëè úÿùÿòè áÿçè ñàèò âÿ ñàìèòëÿðèí ñïåñèôèê 
òÿëÿôôöçöíö òöðê äèëëÿðèíèí ãÿäèì òàðèõè èëÿ áàüëàéà áèëìÿñèíäÿäèð. Ëàêèí ìöÿëëèô 
ñÿñëÿðèí øèâÿ òÿëÿôôöç òÿðçèíè ùÿìèøÿ ãÿäèì òöðê èçëÿðè êèìè èçàù åòìÿìèø, ãîíøó 
äèëëÿðèí òÿñèðèíè äÿ (ìÿñÿëÿí, Ò3, ×I ñÿñëÿðèíäÿ) óíóòìàìûøäûð. Ñàèò ñÿñëÿðèí ñþç áà-
øûíäà, ñþç îðòàñûíäà ãàðøûëûãëàðû, òÿê-òÿê òÿñàäöô åäèëÿí ñàìèò ÿâÿçëÿíìÿëÿðè, áÿçè 
ñÿñëÿðèí çÿèôëÿìÿñè, ñÿñ äöøöìö, ñþç áàøûíäà "é" ñàìèòèíèí ñàõëàíìàñû, ñþçëÿðèí 
îðòàñûíäà ñàìèòëÿðèí ãîøàëàøìàñû, "ù"ëàøìà ùàããûíäà ãåéäëÿð, ñþç ñîíóíäà úèíýèëòèëè 
ñàìèòëÿðèí èøëÿíìÿñè, ñîíó "àé" ôîíåòèê êîìïëåêñè èëÿ áèòÿí ñþçëÿð, "ýåíèøëÿíìèø" 
ñþç êþêëÿðè, àññèìèëéàñèéà, äèññèìèëéàñèéà, ìåòàòåçà, àùÿíý ãàíóíó êèìè ÷îõ ìàðàã-
ëû áþëìÿëÿð òÿäãèã îëóíìóø øèâÿëÿðèí ùÿãèãè åëìè ìÿíçÿðÿñèíè ÿêñ åòäèðèð. 

À.Ùöñåéíîâ ãðàììàòèê õöñóñèééÿòëÿðèí òÿäãèãèíÿ äàùà ýåíèø éåð âåðìèøäèð. 
Ìöÿëëèô ãðàììàòèê õöñóñèééÿòëÿðèí òÿäãèãèíÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð (ùàë, ìÿíñó-
áèééÿò, õÿáÿðëèê âÿ ñ.) öçðÿ ÿí ãÿäèì ÿëàìÿòëÿðèí öçÿ ÷ûõàðûëìàñû âÿ òàðèõè èñòèãà-
ìÿòäÿ òÿùëèëè èëÿ áàøëàìûø, òöðê äèëëÿðè èëÿ âÿ ãÿäèì òöðê éàçûëû àáèäÿëÿðè èëÿ ìöâàôèã 
ìöãàéèñÿëÿð àïàðàðàã äÿãèã íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åòìèøäèð. Ñàé (õöñóñÿí ñûðà ñàéû) âÿ 
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ÿâÿçëèêëÿðÿ (äàùà ÷îõ èøàðÿ ÿâÿçëèêëÿðèíÿ) äàèð ãÿäèì õöñóñèééÿòëÿðèí àøêàðà 
÷ûõàðûëìàñû áó ôÿñëèí äàùà ìàðàãëû âÿ ôàéäàëû ùèññÿëÿðèíäÿíäèð. ßñÿðäÿ ôåèë áÿùñè 
äàùà ýåíèøäèð. Ìöÿëëèô ôåèë áÿùñè èëÿ ÿëàãÿäàð Àçÿðáàéúàí äèàëåêòîëîýèéàñûíûí ïðîá-
ëåìàòèê ìÿñÿëÿëÿðèíÿ òîõóíìóø, ôåëèí øÿêèë êàòåãîðèéàñû èëÿ ÿëàãÿäàð çÿðóðè ìöãà-
éèñÿëÿð àïàðìûøäûð. Áÿçè ãðàììàòèê õöñóñèééÿòëÿð ùàããûíäà ìöÿëëèôèí àïàðäûüû 
öìóìèëÿøäèðìÿëÿð éàëíûç Àçÿðáàéúàí äèë÷èëèéè ö÷öí äåéèë, òöðêîëîýèéà ö÷öí äÿ ìà-
ðàãëûäûð.  

Àéäûí îëóð êè, øèìàë-ãÿðá øèâÿëÿðèíäÿ ôåëè ñèôÿò, ôåëè áàüëàìà, ãîøìà, áàüëàéû-
úû, íèäà, ÿäàò âÿ ìîäàë ñþçëÿð ãÿäèì õöñóñèééÿòëÿðè ñàõëàìûø îëìàñûíà ýþðÿ äèàëåêò 
âÿ øèâÿëÿðèìèç è÷ÿðèñèíäÿ õöñóñè éåð òóòóð. À.Ùöñåéíîâóí áó ìÿñÿëÿëÿð èëÿ ÿëàãÿäàð 
ãàðøûëàøäûðìà, òàðèõè ìöãàéèñÿ âÿ òÿùëèë ÿñàñûíäà òÿäãèãè äÿ Àçÿðáàéúàí äèàëåêòîëî-
ýèéàñû ñÿðùÿäëÿðèíäÿí êÿíàðà ÷ûõà áèëÿúÿê ãÿäÿð ÿùÿìèééÿòëè îëóá, ãèéìÿòëè ìÿñÿ-
ëÿëÿðÿ òîõóíóð. 

Äèññåðòàñèéàíûí áþéöê áèð ùèññÿñèíè (370 ñÿùèôÿ) "Ëåêñèêà" áÿùñè òÿøêèë åäèð. 
Áó ùèññÿ "Øèìàë-ãÿðá øèâÿëÿðèíèí ëåêñèê õöñóñèééÿòëÿðè", "Åòíîãðàôèê ÿëàìÿòëÿð", 
"Ôîëêëîð íöìóíÿëÿðè", "Ìÿòíëÿð" êèìè áþëìÿëÿðäÿí èáàðÿòäèð. Áó ùèññÿíèí ëàï ÿâ-
âÿëèíäÿí ùÿãèãè ëåêñèêîëîæè òÿäãèãàòûí ÷ÿòèíëèêëÿðè ïðàêòèê øÿêèëäÿ þçöíö ýþñòÿðèð. 
Ìöÿëëèôèí ÿñàñ õèäìÿòè Àçÿðáàéúàí äèëè øèâÿ ëåêñèêàñûíûí øèìàë-ãÿðá ëàéûíû óñòàëûã-
ëà, àüûð çÿùìÿòëÿ ãàëäûðà áèëìÿñèíäÿäèèð. Òöðê äèëëÿðè âÿ ìîíãîë äèëè èëÿ àïàðûëàí 
ìöãàéèñÿëÿð ÿñàñûíäà ìöàñèð äèëèìèçäÿ ëåêñèê-ñåìàíòèê úÿùÿòäÿí ôÿðãëè õöñóñèé-
éÿòëÿðÿ ìàëèê îëàí áèð ãðóï ñþçöí åòèìèîëîæè òÿäãèãè ùÿìèí ñþçëÿðèí èíêèøàô éîëó 
ùàããûíäà àéäûí òÿñÿââöð éàðàäûð. Áó ùèññÿäÿ äèýÿð øèâÿëÿðäÿ ÷îõ àç òÿñàäöô îëóíàí, 
ìöÿëëèôèí ÷îõ âàõò éàëíûç áèð òöðê äèëèíäÿ ðàñò ýÿëäèéè ñþçëÿðèí ëöüÿòè äÿ âåðèëìèøäèð. 
Áåëÿ ñþçëÿðÿ äèýÿð òöðê äèëëÿðèíäÿ òÿñàäöô åäèëìÿìÿñè, ìöÿëëèôèí ãåéä åòäèéè êèìè, 
àéðû-àéðû äèëëÿðÿ ìÿõñóñ ëöüÿòëÿðèí äèë ìàòåðèàëûíû ÿùàòÿ åòìÿ èìêàíû èëÿ äÿ 
áàüëûäûð. 

Áÿçè ãåéäëÿð øèâÿ ëåêñèêàñûíûí ñèíîíèì çÿíýèíëèéèíè ýþñòÿðèð. Áÿçè èôàäÿëÿð, 
òîïîíèì âÿ åòíîíèìëÿð, êå÷ìèø éàøàéûø éåðëÿðèíèí àäëàðû, àäÿòëÿð âÿ àéèíëÿð ùàããûí-
äà ãåéäëÿð âÿ ôàêòëàð ôîíóíäà áó ÿðàçèäÿ éàøàéàíëàðûí ãÿäèì òàðèõè òÿñäèã åäèëìèø 
îëóð. Ùàéëÿëÿð âÿ ëèëàéëàð, ñàäûëàð, áàéàòûëàð, òàïìàúàëàð, àòàëàð ñþçëÿðè âÿ ìÿñÿëëÿð, 
ìàùíûëàð äèë òàðèõ÷èñè èëÿ éàíàøû, ôîëêëîðøöíàñ âÿ åòíîãðàôëàð ö÷öí äÿ ìàðàãëûäûð. 
(Áàõ: 8, 251-255) 

(Ùàçûðäà Àçÿð ìöÿëëèì 92 éàøëàðûíäàäûð. Ãàéüû îëìàäûüû ö÷öí îíóí áó ãèé-
ìÿòëè ÿñÿðè áöòþâëöêäÿ ÷àï îëóíìàéûá).  

 
ЛЦЬЯТЧИЛИК. 1964-ъц илдя Азярбайъан дилинин бцтцн диалект вя шивялярини 

ящатя едян биръилдлик диалектоложи лцьят чап олунду. Бу лцьят 30-ъу иллярдя чап олун-
муш лцьятдян (А, Б щярфляри) сонра бцтцн щярфляри ящатя едян илк диалектоложи лцьят 
иди. Лцьят Азярбайъан диалектолоэийа елминин мцщцм уьурларындан олуб, тякмил ол-
масы вя сюз ещтийатынын зянэинлийи иля фярглянир. Лцьятин бу няшри 1924-ъц илдян 
2000-ъи иля гядяр топланмыш материаллары ящатя едирди. Материаллар Азярбайъан Рес-
публикасы цзря: Аьъабяди, Аьдам, Аьдаш, Аьдяря, Аьстафа, Аьсу, Астара, Бакы, 
Балакян, Бейляган, Бярдя, Билясувар, Ъябрайыл, Ъялилабад, Ъулфа, Дашкясян, Дя-
вячи, Яли Байрамлы (Ширван), Фцзули, Эядябяй, Эянъя, Эоранбой, Эюйчай, Хачмаз, 
Ханлар, Хоъалы, Хоъавянд, Худат, Имишли, Исмайыллы, Кялбяъяр, Кцрдямир, Гах, Га-
зах, Газымяммяд, Гябяля, Губа, Губадлы, Гусар, Лачын, Лерик, Лянкяран, 
Масаллы, Мярязя, Минэячевир, Нахчыван, Нефтчала, Оьуз, Ордубад, Саатлы, Сабир-
абад, Салйан, Шащбуз, Шамахы, Шяки, Шямкир, Шярур, Шуша, Тяртяр, Товуз, Уъар, 
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Йардымлы, Йевлах, Загатала, Зянэилан, Зярдаб; Ермянистан Республикасы цзря: Аь-
баба, Барана, Басаркечяр, Бюйцк Гаракился, Чянбяряк, Язизбяйов, Щамамлы, Кар-
вансарай, Гафан, Гаракился, Меьри, Веди, Иряван, Зянэибасар; Эцръцстан Республи-
касы цзря: Ахалсхи, Башкечид, Болниси, Борчалы, Гардабани, Логодехи, Телеви; Да-
ьыстан Республикасы (Русийа Федерасийасы) цзря: Дярбянд, Табасаран; Иран Ислам 
Республикасы цзря: Астара, Ярдябил, Мараьа, Тябриз вя Зянъандан вя Ъянуби Азяр-
байъанын диэяр яразиляриндян топланмышдыр. 

Гейд етдийимиз кими, Азярбайъан дили диалект вя шивя материалларынын топлан-
масына кечян ясрин 20-ъи илляриндян башланмыш, Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййяти няздиндя йазычы Я.Щагвердийевин рящбярлийи иля тарих-етнографийа шюбя-
синин Азярбайъан зийалыларыны, эянъ тядгигатчылары ишя ъялб етмяси нятиъясиндя зян-
эин лцьят материалы топланмышдыр. 30 ъилдлик шивя сюзляри лцьятинин чапы планлашдырыл-
мыш, лакин тяяссцф ки, йалныз «А» вя «Б» щярфляриндян ибарят ъями ики китаб бура-
хылмышдыр. Репрессийалар вя 2-ъи Дцнйа мцщарибяси бцтцн башга сащялярдя олдуьу 
кими, бу сащядя дя ишлярин лянэимясиня сябяб олмушдур. Шивялярин юйрянилмяси иши 
40-ъы иллярин орталарындан эенишлянмяйя башламыш, 50-ъи иллярдя даща интенсив шякил-
дя давам етдирилмиш, эюрдцйцмцз кими, 1964-ъц илдя бцтцн щярфляри ящатя едян 
биръилдлик Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти чап олунмушдур.  

Диалект вя шивяляримизин юйрянилмяси иши 60-70-ъи иллярдя вя сонракы дюврдя дя 
давам етдирилмиш, тякъя Азярбайъан Республикасы дахилиндяки шивяляр дейил, Иран Ис-
лам Республикасы, Ермянистан, Эцръцстан, Даьыстан вя Ираг яразиляриндяки Азяр-
байъан шивяляри дя ящатя едилмякля ядяби дил лексикасындан фярглянян зянэин бир 
лексик лай цзя чыхарылмышдыр. Топланмыш диалект вя шивя лексикасы йени диалектоложи 
лцьятин щазырланмасы зярурятини доьурмушдур. 1975-ъи илдя 20 миня гядяр сюзц 
ящатя едян ики ъилдлик лцьят тамамланса да, мцхтялиф сябяблярдян узун мцддят чап 
олунмамыш, йалныз 1991-ъи илдя Дилчилик Институтунун директору проф.А.А.Ахундов 
Тцркийя Республикасы Тцрк Дил Гурумунун рящбярлийи иля данышыглар апарараг, лцья-
тин Тцркийядя Тцрк Дил Гуруму щесабына чап олунмасы цчцн разылыг ялдя етмишдир. 
1-ъи ъилд 1999, 2-ъи ъилд 2003-ъц илдя Анкарада няшр олунмушдур. Лцьят 
акад.М.Ш.Ширялийев (А щярфи), проф. М.И.Исламов (Ю, Р, Ф), ф.е.д. К.Т.Рамазанов 
(Г, Й, П, Ъ), ф.е.н.Б.М.Таьыйев (Б, В, Е, Я, Т, Ш), ф.е.н.Я.Г.Аьайев (З, И. О, У, 
Ц), ф.е.н.С.М.Бещбудов (К, Ч), ф.е.н. Щ.Х.Мяммядов (Щ), ф.е.н.Г.М.Щясянов 
(Д, М), ф.е.н. Я.И.Ялийев (Л, Н), ф.е.н. З.Я. Хасыйев (Э, Х), ф.е.н. Т.М. Ящмядов 
(С) тяряфиндян тяртиб едилмишдир. Проф.А.Щ.Вялийев вя ф.е.н.Б.Т. Абдуллайев лцьятя 
эениш ряй йазмыш, ф.е.н. Ф.Р.Халыгов лцьятин чапа щазырланмасына кюмяк етмиш, 
ф.е.д.М.Мусайев Тцркийядя лцьяти йенидян нязярдян кечирмякля чап просесиндя 
тяляб олунан ишлярин иърасы иля мяшьул олмушдур.  

2006-ъы илдя лцьятин йени няшри щазырланмыш вя Президент сярянъамы иля 2007-
ъи илдя чап олунмушдур. Бу лцьят икиъилдлийин йениляшдирилмиш няшридир. Нясими адына 
Дилчилик Институтунун Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин ямякдашлары лцьят цзя-
риндя йенидян ишлямиш вя ону тякмилляшдирмишляр. Ф.е.н.С.Бещбудов китабы диггятля 
охуйараг, сюзлярин мянасы вя лцьятин техники тяртиби иля баьлы гцсурлары арадан 
галдырмышдыр. Шюбянин ямякдашлары – филолоэийа елмляри намизядляри З.Хасыйев, 
К.Имамгулийева, К.Гулийева, Э.Биннятова вя Ш.Мяммядов тяряфиндян лцьятя 
1500-я гядяр йени сюз ялавя олунмуш, лцьят Зянэибасар, Шярур, Йардымлы, Тябриз, 
Губадлы, Лачын, Кялбяъяр, Балакян, Гах, Загатала яразиляриндян вя Ираг-тцркман 
шивяляриндян топланмыш йени сюзляр щесабына зянэинляшдирилмишдир.  
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Лцьят бу вахта гядяр чап олунмуш диалектоложи лцьятляр ичярисиндя даща тяк-
мил олмасы вя сюз ещтийатынын зянэинлийи иля фярглянир. (Бах: 9) Буна бахмайараг, 
лцьят баш сюзляринин изащы алман вя рус дилляриндя верилмиш 20-ъи иллярин лцьяти гядяр 
ящатяли дейилдир. 

Лцьятчилик сащясиндя С.М.Бещбудовун хцсуси хидмятляри вар. Онун «Азяр-
байъан дили шивяляринин омонимляр лцьяти» (10), «Азярбайъан дили шивяляринин 
фразеолоэийа лцьяти» (11) китаблары лексик вя фразеоложи тядгигатлар цчцн эениш мате-
риал верир. Омонимляр лцьяти ядяби дилдя ишлянмяйян вя йа мянаъа ядяби дил сюз-
ляриндян фярглянян 4 миндян артыг сюзц ящатя едир. 

С.Бещбудов фразеоложи лцьяти щазырламаг цчцн мцмкцн олан бцтцн 
мянбялярдян – иллярдян бяри йазылмыш докторлуг вя намизядлик диссертасийаларындан, 
дярслик, дярс вясаити вя монографийалардан истифадя етмишдир. Шивя материалы 
Азярбайъан республикасы яразиляри иля йанашы, Эцръцстан, Даьыстан, Ъянуби Азяр-
байъан яразиляриндя йашайан азярбайъанлыларын вя Ираг-тцркман ящалисинин дил-шивя 
хцсусиййятлярини дя ящатя едир.  

Азярбайъан дили фразеолоэийасынын (о ъцмлядян шивя фразеолоэийасынын) 
топланмасы вя тядгиги сащясиндя Б.Б.Ящмядовун хцсуси ямяйи вар. Б.Ящмядов 
чох зянэин фразеоложи материал топламыш, лакин чох тяяссцф ки, бир нцмуня кими чап 
етдирдийи «Мяктяблинин фразеоложи лцьяти» (2011. Ф.Щ.Щцсейновла) китабы истисна 
олмагла, мадди имкансызлыг уъбатындан ясяри бцтювлцкдя чап етдиря билмямишдир. 

Бир яняня олараг, щяр бир намизядлик вя докторлуг диссертасийасынын сонунда 
щаггында данышылан шивялярин лексик мянзярясини якс етдирян лцьят верилмишдир. 
Цмуми диалектоложи лцьятлярин щазырланмасында бунларын бюйцк ролу олмушдур. 

И.Байрамовун «Гярби Азярбайъан шивяляринин лексикасы» (13) китабында Ер-
мянистан яразиляриндя йашамыш абориэен ящалинин шивя лексикасы топланмышдыр. Мц-
яллиф лцьяти ясасян З.Вялийев, Г.Баьыров, Ф.Бабайев, Я.Ялийев, Щ.Мирзяйев, 
Ш.Кяримов, А.Байрамов, Я.Ялякбярли вя башгаларынын ясярляриндяки материаллар – 
лцьятляр ясасында тяртиб етмиш, бязян щямин сюзляри башга диалект вя шивляримиздя 
ишлянян сюзлярля мцгайися етмиш, мяна фярглярини айдынлашдырмышдыр. Беля лцьятляр-
дян бири кими, Я.Ялякбярлинин «Гярби Азярбайъанын диалектоложи лцьяти»ни дя (14) 
гейд етмяк олар. 

МОНОГРАФИК ТЯДГИГЛЯР. М.Ширялийевин башладыьы монографик тядги-
гатлар сонракы дюврлярдя йени гцввяляр тяряфиндян давам етдирилмишдир. Диалект вя 
шивяляримизин монографик тядгиги сащясиндя 50-60-ъы иллярдя хейли иш эюрцлмцшдцр. 
«Азярбайъан дилинин Муьан групу шивяляри» (1955), «Азярбайъан дилинин Нахчыван 
групу диалект вя шивяляри» (1962), «Азярбайъан длинин гярб групу диалект вя шивя-
ляри» (1967) китаблары бу дюврцн мящсулудур.  

«Азярбайъан дилинин Муьан групу шивяляри» китабы Азярбайъанын эениш бир 
яразисиндя йайылмыш шивялярин тядгигиня щяср олунмушдур. Шивялярин фонетик, лексик, 
грамматик хцсусиййятляринин тящлили эюстярир ки, Муьан групу шивяляри дилимизин шярг 
групу шивяляринин мцщцм бир тяркиб щиссясидир. Сюз сонунда самитлярин ъинэилтилиляш-
мяси, бурун самитляринин олмамасы кими хцсусиййятляр бу шивялярин ясас фяргляндири-
ъи яламятляриндяндир. Шивялярин тядгиги цчцн материаллар Сабирабад, Яли Байрамлы 
(Ширван), Салйан вя Пушкин (Билясувар) яразиляриндян топланмышдыр.  

Айры-айры щиссяляри Р.Рцстямов (фонетика), К.Рамазанов (морфолоэийа), 
М.Ширялийев (синтаксис), Р.Сцлейманов (лексика), Б.Ибращимов (терминляр, мятнляр) 
тяряфиндян йазылмыш бу китаб фонетика, морфолоэийа, синтаксис, лекска мясялялярини 
ящатя едир. Материаллар М.Ширялийевин рящбярлийи иля мцхтялиф вахтларда Р.Рцстямов, 
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К.Рамазанов, Б.Ибращимов, Т.Щямзяйев, А.Асланов тяряфиндян топланмышдыр. 
Китабын сонунда лцьят вя мятнляр верилмишдир. (15) 

Ейни шякилдя фонетика, морфолоэийа, синтаксис вя лексика мясялялярини ящатя 
едян «Азярбайъан дилинин Нахчыван групу диалект вя шивяляри» китабы да зянэин ма-
териал ясасында йазылмышдыр. Дил фактларынын тящлили ясасында мцяййян едилмишдир ки, 
Нахчыван МССР яразисиндя ики диалект (Нахчыван, Ордубад) вя цч шивя (Ъулфа, 
Норашен, Шащбуз) вардыр. Бу китабда илк дяфя олараг, Нахчыван диалект вя шивялярини 
дилимизин башга шивяляриндян фяргляндирян ъящятляр ятрафлы юйрянилмиш, мцяййян 
едилмишдир ки, бу диалект вя шивялярдя ачыг я сясинин эениш йайылмасы, к>ч, э>ъ, х>щ, 
ч>ц типли явязлянмяляр сяъиййяви фонетик щадисялярдяндир. Морфоложи вя синтактик 
хцсусиййятлярля йанашы, шивя лексикасы да ятрафлы нязярдян кечирилмиш, китабын 
сонунда хейли сюзцн лцьяти верилмишдир.  

Ясярин айры-айры щиссяляри М.Ш.Ширялийев (фонетика), К.Т.Рамазанов (морфо-
лоэийа), Р.Я.Рцстямов (синтаксис вя Шащбуз шивяляринин мятнляри), Б.М.Ибращимов 
(лексика, А-К щярфляри, мятнляр) вя А.Щ.Вялийев (лексика, Л-Ш щярфляри, терминляр) 
тяряфиндян йазылмышдыр. (16) 

Акад.М.Ш.Ширялийевля йанашы, Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин юйрянил-
мяси цчцн програм вя гайдалар щазырланмасында дос.Р.Я.Рцстямовун бюйцк хид-
мяти олмушдур. Ейни заманда, Р.Рцстямов «Губа диалекти» (1961), «Азярбайъан 
дили диалект вя шивяляриндя феил» (1965) кими гиймятли монографийаларын мцяллифидир. 
Онун бу ясярляри эянъ тядгигатчыларын столцстц китабларындан олмушдур.  

Р.Рцстямовун «Губа диалекти» ясяри мцкяммял бир монографийа олуб, 
диалект вя шивяляримиз ичярисиндя юз хцсусиййятляри иля фярглянян Губа диалектинин 
ясас яламятлярини цзя чыхаран гиймятли бир тядгигат ясяридир. (17) 

Р.Рцстямов «Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя феил» адлы монографийа-
сыны яксяр диалект вя шивя материалларынын нязярдян кечирилмяси, цмумиляшдирилмяси 
ясасында йазмышдыр. Мцяллиф топладыьы зянэин материаллары тящлил едяряк, фелин гуру-
лушъа нювляри, заманлары вя шякилляри (ямр, хябяр, арзу, лазым, шярт) щаггында 
нисбятян эениш мялумат вермиш, йери эялдикъя, мцасир тцрк дилляринин материаллары иля 
мцгайисяляр апармышдыр. Шцбщясиз, Р.Рцстямовун феил бящси иля баьлы тядгигаты 
тякъя юз мцшащидяляриня ясасланмамыш, мцяллифин юзцнцн дя гейд етдийи кими, о, 
Н.И.Ашмарин, М.Ш.Ширялийев, А.Щ.Вялийев, И.Я.Щаъыйев, Б.Ибращимов, К.Т.Рама-
занов, Т.Б.Щямзяйев, М.И.Исламов, Т.И.Щаъыйев, Я.Ъяфярли вя башгаларынын ясяр-
ляриндя топланмыш материаллардан эениш истифадя етмишдир. Китабын сонунда мисал ки-
ми истифадя едилмиш сюзлярин лцьяти верилмишдир. (18) 

Диалект вя шивяляримизин монографик тядгиги сащясиндя М.Исламовун хцсуси 
ямяйи вар. Узун мцддят диалектолоэийа шюбясиня рящбярлик етмякля йанашы, М.Исламов 
«Азярбайъан дилинин Нуха диалекти», «Тцрк дилляриндя явязликляр: Азярбайъан дилинин 
диалект материаллары ясасында» кими гиймятли монографийалар йазмышдыр.  

Щяля 20-ъи иллярдя Нуха диалекти академик Н.И.Ашмаринин диггятини ъялб ет-
миш, о, «Îáùèé îáçîð íàðîäíûõ òþðêñêèõ ãîâîðîâ ãîð.Íóõè» (1926) адлы китаб 
йазмышдыр. Лакин мцяллиф бу ясярдя бцтцн Нуха (щазыркы Шяки) яразилярини ящатя едя 
билмямиш, шящяр дахили мящялляляря даща чох диггят йетирмишдир. Бундан ялавя, 
Н.И.Ашмаринин ясяриндя, башлыъа олараг, фонетика вя морфолоэийа мясяляляри ящатя 
олунмушдур. Шяки яразиси, йяни район сакинляринин нитги чох зянэин вя рянэарянэ 
хцсусиййятляри иля башга диалект вя шивялярдян фярглянир. Одур ки М.Исламов, илк дя-
фя олараг, бцтювлцкдя Шяки диалектини тядгигат обйекти кими сечмиш, лексик, фонетик, 
морфоложи вя синтактик хцсусиййятляри там ящатя етмякля гиймятли бир ясяр ортайа 
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чыхармышдыр. Ясяр цмуми диалектоложи тядгигатлар ичярисиндя Шяки диалекти щаггында 
айдын вя биткин тяяссцрат йарадыр. (17) 

М.Исламовун «Тцрк дилляриндя явязликляр: Азярбайъан дилинин диалект матери-
аллары ясасында» ясяри дя бюйцк зящмятин нятиъясидир. Мцяллиф диалект вя 
шивяляримиздя ишлянян явязликляри мцхтялиф тцрк дилляриндя ишлянян явязликлярля, йери 
эялдикъя, монгол, тунгус-манъур дилляри иля мцгайисяли шякилдя юйрянмиш, явяз-
ликлярин бир кюкдян олдуьу гянаятини дяринляшдирмишдир. 

Шимал шивяляринин тядгиги сащясиндя С.М.Моллазадянин «Азярбайъанын шимал 
районларынын топонимийасы» (1979) ясярини дя гейд етмяк олар. С.Моллазадя китабда 
шимал шивяляриндя мювъуд ъоьрафи адларын системли тящлилини вермиш, топонимляри 
мяншяйиня эюря груплашдырмыш, онлары гядим абидялярля, мцасир тцрк дилляри иля мц-
гайисяли шякилдя юйрянмяйя чалышмышдыр. Ясяр Азярбайъан халгынын тяшяккцлцндя 
иштирак етмиш етносларын мцяййянляшдирилмяси, Азярбайъан дилинин тарихини юйрянмяк 
бахымындан да ящямиййятлидир. (21) 

М.Ъяфярзадянин «Азярбайъан дилинин диалект синтаксиси» (1990) ясяри диалект 
вя шивяляримизин синтактик гурулушу щаггында илк цмумиляшдириъи ясярдир. Мцяллифин 
фикринъя, диалект синтаксиси ифадя васитяляринин лакониклийи вя интонасийанын цстцн 
мювгейи иля сяъиййялянир. Ясярдя йазылы ядяби дил иля диалект вя шивяляр арасында 
олан синтактик фяргляр ики група айрылмышдыр: бцтцн диалект вя шивяляр цчцн цмуми 
олуб, онлары ядяби дилдян фяргляндирян ъящятляр; бу вя йа диэяр диалекти (шивя 
групуну) ядяби дилдян фяргляндирян ъящятляр. Мцяллифин фикринъя, -араг, -аркан, -
мадан, -дыгда, ар-маз, -масы формалы фели тяркибляр, фягят, щярэащ, чцнки, мадам ки 
типли баьлайыъылар диалект вя шивяляр цчцн сяъиййяви дейил. Шивялярдя адлыг ъцмляляря 
тясадцф едилмир. Диалект вя шивялярдя фели тяркибляр, садя ъцмляляр ядяби дил фор-
маларына нисбятян аз сюзлцдцр. Баьлайыъыларын, щямъинс цзвлц ъцмлялярин ишлянмя 
тезлийи аздыр. Бунлар бцтцн диалект вя шивяляря аид олан хцсусиййятлярдир.  

Мцяллифин фикринъя, айры-айры диалект вя шивя груплары арасында фяргляр даща 
бюйцкдцр: «Беля фярглянмяляр идаря ялагясиндя, фели тяркиблярдя, суал 
ъцмляляриндя, бязи садя ъцмля нювляриндя, табели мцряккяб ъцмля вариантларында 
(ядат, нисби явязлик, баьлайыъы вя саирядя), ара сюзлярдя даща габарыг эюрцнцр». 
(22,338) Мцяллифин эялдийи цмуми нятиъяйя эюря, «…синтактик ъящятдян гярб вя 
шярг груплары, еляъя дя Дярбянд диалекти бир-бириня гаршы дурур. Галан диалект вя 
шивяляр ися (бязи хцсусиййятляря малик олса да) айры-айры мясялялярдя бу вя йа диэяр 
шякилдя онларла бирляшир». (22,339) Мйяллиф баьлайыъы васитялярин ролуну нязяря ала-
раг, диалект вя шивяляримиздя табели мцряккяб ъцмлялярин 350-дян чох варианты 
олдуьуну гейд етмишдир. (22, 335)  

Мараглы материалларла зянэин олан бу ясяр, тяяссцф ки, чох пис чап олунмушдур. 
М.Мяммядлинин «Азярбайъан дили шивяляриндя исмин грамматик катего-

рийалары» (2003) ясяриндя исмин щал, мянсубиййят вя кямиййят категорийалары, шяхс 
шякилчиляри диалект вя шивя материаллары ясасында ятрафлы тядгиг олунмушдур. Ясярдя 
шивя фактлары йалныз синхрон планда дейил, тарихи аспектдя дя арашдырылмышдыр. Мцяллиф 
илк дяфя олараг, диалект вя шивя фактларыны Урал-Алтай дилляри иля мцгайисяли шякилдя 
юйрянмишдир. Лакин индики щалда Азярбайъан дили шивя фактларыны цмумхалг Азяр-
байъан дилинин тяшяккцлцндя иштирак етмиш гядим тцрк тайфаларынын мцяййянляш-
дирилмяси, етноэенезин айдынлашдырылмасы истигамятиня йюнялтмяк даща файдалы 
оларды. Мцяллифдя ися ерадан яввял Азярбайъанда кюк салмыш чох гядим абориэен 
тцркляр анлайышы йохдур. (23)  
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КЕЧИД ШИВЯЛЯР ПРОБЛЕМИ. Азярбайъан дилиня мяхсус диалектоложи 
тядгигатын мцщцм бир голуну кечид шивялярин тядгиги тяшкил едир. Бу сащядя бюйцк 
ямяйи олан проф.Абдулла Вялийев Азярбайъан дили кечид шивяляринин монографик 
tяdqiqi сащясиндя xüsusi хидмят эюстярмиш, дилчилийимизи йени елми арашдырмаларла 
зянэинляшдирмишдир. Проф.Е.Язизов А.Вялийеви ашаьыдакы кими сяъиййяляндирмишдир: 
«Москва тцрколоэийа мяктябинин йетирмяси, Азярбайъан дилчилийинин эюркямли 
нцмайяндяси Абдулла Вялийевин елми йарадыъылыьы Азярбайъан диалектолоэийасынын 
парлаг сящифяляриндян бирини тяшкил едир». (49, 16) А.Вялийев тцрколоэийа аляминдя 
кечид шивялярин илк эюркямли тядгигатчыларындандыр. Москвада Н.К.Дмитрийевин рящ-
бярлийи иля «Абшерон йарымадасынын гярб районлары шивяляри» (1952) мювзусунда 
намизядлик диссертасийасы мцдафия етдикдян сонра ардыъыл олараг кечид шивяляримизин 
тядгиги иля мяшьул олмушдур. 20 иля гядяр бир дюврдя Аьдаш вя Эюйчай шивяляри 
цзяриндя мцшащидяляр апармыш, материал топламыш, щямин материалларын тящлили вя 
тядгиги ясасында бу шивялярин кечид характерли шивяляр олдуьуну сцбут етмишдир. Шивя 
материаллары ясасында лцьят щазырламышдыр. Уъар вя Зярдаб шивяляринин дя кечид хара-
ктердя олдуьуну ясасландырмышдыр. Щяля намизядлик диссертасийасында гярби Абшерон 
шивяляринин Губа диалекти иля шярги Абшерон шивяляри арасында кечид сяъиййяли олду-
ьуну цзя чыхармыш, бир дилдя кечид шивяляр олдуьу кими, йанашы фяалиййят эюстярян 
ики гощум дил арасында да ола билдийини изащ етмишдир. Бу, тябии бир щалдыр, чцнки ейни 
бир халг вя йа тайфа чох заман чякилян сярщяд иля айрылыр вя узун мцддят ейни 
хцсусиййятляри сахламыш олур. Бу шякилдя гумыг дили иля Дярбянд диалекти арасында 
Табасаран шивясинин дя кечид вязиййятдя олдуьуну мцяййян етмишдир. Мцяллифин 
фикринъя, Аьдаш кечид шивяляриня Гябяля районунун ъянубунда вя Йевлах 
районунун шимал-шяргиндя йерляшян бир нечя кянд дя дахилдир. 

А.Вялийев 1975-ъи илдя «Азярбайъан дилинин кечид шивяляри» мювзусунда док-
торлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир. О бу ясяриндя кечид шивя анлайышынын даща 
эениш изащыны вермиш, Азярбайъан дилинин Аьдаш, Эюйчай, Йардымлы, Ъялилабад, 
Ъябрайыл, Зянэилан кечид шивяляринин фонетик, лексик, грамматик хцсусиййятлярини 
ятрафлы изащ етмишдир.  

Т.И.Щаъыйевин «Ъябрайыл району шивяляринин морфоложи хцсусиййятляри» (29), 
«Ъябрайыл шивяляринин фонетикасы» (30) мягаляляриндя вя Ъябрайыл шивяляринин тядги-
гиня щяср олунмуш намизядлик диссертасийасында Ъябрайыл кечид шивяляринин фонетик, 
лексик вя грамматик хцсусиййятляри тядгиг едилмиш, шивялярин кечид шивялярдян 
олдуьу ясасландырылмышдыр. Тяяссцф ки, Тофиг мцяллим бу гиймятли ясярини щяля дя 
чап етдирмяйиб. 

Б.Б.Ящмядовун диалектоложи тядгигатлар сащясиндя хцсцси ямяйи вар. Онун 
«Минэячевир ятрафы шивяляр» (1967) мювзусунда намизядлик диссертасийасында Мин-
эячевтр ятрафы шивялярин дя кечид характердя олдуьу сцбут олунур. Байрам мцяллим 
юмрцнцн бюйцк бир щиссясини диалект вя шивяляримиздя сюз йарадыъылыьы мясяляляриня 
щяср етмишдир. О, «Азярбайъан дили шивяляриндя сюз йарадыъылыьы» (1987) китабында 
бир, ики, цч вя дюрд сясли, бир щеъалы лексик ващидлярин эениш тящлилини вермишдир (46)  

КЯНАР ЯРАЗИЛЯР. Диалектолоэийа шюбясинин ямякдашлары республикадан 
кянарда – гядим йурдларында йашайан азярбайъанлыларын шивя хцсусиййятляринин 
тядгигиня хцсуси диггят йетирмишляр. Бу ъящятдян шюбянин ямякдашларынын щазырла-
йыб чап етдирдийи «Ираг-тцркман лящъяси» (2004), «Азярбайъан дилинин Дярбянд 
диалекти» (2009) кими гиймятли ясярляри йада салмаг олар. 

«Азярбайъан дилинин Ираг-тцркман лящъяси» адлы монографийа Ираг яразисиндя 
йашайан азярбайъанлыларын шивя хцсусиййятляринин тядгигиня щяср олунмушдур. 
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Юзлярини «тцркман» адландыран Ираг азярбайъанлыларынын гапылары Совет щюку-
мятинин щяля эцълц чаьларында – 60-ъы иллярин орталарында цзцмцзя ачылды. Артыг 80-ъи 
иллярдя фолклоршцнас вя дилчи алим Гязянфяр Пашайевин сямяряли ямяйи сайясиндя 
юлкямиздя Ираг-тцркман фолклоруна даир зянэин материал топланмышды. «Ираг-
тцркман фолклору» вя «Азярбайъан фолклору антолоэийасы»нын Ираг-тцркман ъилди, 
Ираг байатылары, Ираг-азяри лящъясинин вя фолклорунун тядгигиня даир сайсыз елми вя 
елми публисистик мягаляляр, Ираг-азяри зийалылары иля танышлыг вя эюрцшляр ядяби-мядя-
ни ялагялярин, халгымызын ган йаддашынын бярпасында мисилсиз рол ойнады.  

«Азярбайъан фолклору антолоэийасы»нын II ъилди (Бакы, 1999) бцтювлцкдя Ираг–
тцркман фолклоруна щяср олунмушдур. Антолоэийанын тяртибчиляри проф.Г.Пашайев вя 
др. Я.Бяндяроьлудур. Бу китаб вя буна гядяр Г.Пашайевин чап етдирдийи ясярляр, 
онун Ирагда рясми вязифя дашыдыьы иллярдя топладыьы материаллар, юйряниб ял хятти иля 
йаздыьы зянэин дил фактларыны ящатя едян ири дяфтярляр Ираг-тцркман лящъясинин ятрафлы 
юйрянилмяси цчцн эениш имканлар йарадырды. Она эюря дя бу материаллар щяля 90-ъы 
иллярин икинъи йарысында алимляримизин диггятини ъялб етмиш, профессор Сяййаря 
Моллазадя, филолоэийа елмляри намизядляри Шювкят Кяримов, Сефи Бещбудов вя б. 
лящъянин фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин тядгигиня щяср олунмуш 
бир сыра гиймятли мягаляляр чап етдирмишляр. (Бах: 31) 

Ираг-тцркман лящъясинин монографик тядгигиня бюйцк ещтийаъ дуйулурду. Бу 
ещтийаъы щисс едян Нясими адына Дилчилик Институтунун директору проф.А.Ахундов 
беля бир тядгигатын ваъиб олдуьуну иряли сцрмцш, институтун Азярбайъан диалектолоэи-
йасы шюбясинин сабиг мцдири, мярщум профессор Муса Исламов шюбянин елми йарады-
ъылыьыны бу истигамятя йюнялтмякля файдалы бир иш эюрмцшдцр. 

«Ираг-тцркман лящъяси» адлы бу ясяр гейд етдийимиз тяшяббцсцн нятиъясидир. 
Ясяр диалектолоэийа шюбясинин ямякдашлары – С.Бещбудов, К.Гулийева, К.Имам-
гулийева тяряфиндян йазылмышдыр. Ясярин «Эириш» вя «Фонетика» бюлмяляри билаваситя 
проф. Г.Пашайевин юз гяляминин мящсулудур. Мцяллиф эиришдя етносун йайылдыьы 
ярази, лящъянин мцасир ядяби дилимизля бир кюкдян олдуьуну шяртляндирян амилляр, 
Ираг-тцркман лящъясинин даща чох Азярбайъан дилинин шярг вя ъянуб шивяляри иля 
сясляшмяси, етносун ады вя бу адын терминоложи сяъиййяси, Ираг-тцркман лящъясини 
мцасир тцрк вя тцркмян дилляриндян фяргляндирян фонетик, лексик вя грамматик 
яламятляр вя с. барядя марагла мялумат вермишдир. Г.Казымов ясяря эениш юн сюз 
йазмышдыр. (Ятрафлы мялумат цчцн бах: 32; 35) 

Бюйцк зящмятин нятиъяси олан «Азярбайъан длинин Дярбянд диалекти» китабы 
Дярбянд вя Табасаран шивяляринин фонетик, лексик, грамматик хцсусиййятлярини там 
ящатя едир. Ясярин сонунда верилмиш мятнляр вя лцьят шивяляр щаггында тяяссцраты 
даща да эенишляндирир. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян edilmişdir ki, Дярбянд вя 
Табасаран шивяляри юз хцсусиййятляриня эюря Азярбайъан дилинин шимал-гярб 
(хцсусян Загатала-Гах) вя шимал-шярг (хцсусян Губа-Хачмаз) шивяляриня уйьун 
эялир. Лакин бунларла йанашы, Дярбянд вя Табасаран шивяляринин юзцня мяхсус 
хцсусиййятляри дя чохдур. Шивяляр архаик формаларла зянэиндир вя бу шивялярдя 
гыпчаг групу тцрк дилляриня мяхсус хцсусиййятляр цстцндцр.  

Дярбянд вя Табасаран шивяляри 1976-1980-ъи иллярдя юйрянилмиш, материаллар 
даща чох магнитофон йазылары иля топланмышдыр. Дярбян шящяри иля бирликдя Дярбянд 
районунун 20, Табасаранын 9 кяндиндян материал топланмышдыр. Материаллар М.Ис-
ламов, Б.Таьыйев, С.Бещбудов, Я.Аьайев, З.Хасыйев, Ф.Халыгов вя башгалары 
тяряфиндян топланмышдыр. Ясяр М.Исламов (фонетика, сай, явязлик), Б.Таьыйев (фелин 
ямр, шярт, арзу, ваъиб шякилляри), С.Бещбудов (исмин гурулушъа нювляри, щаллары, 
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мянсубиййят, кямиййят, хябярлик категорийалары, синтаксис), Я.Аьайев (мясдяр, фе-
лин хябяр шякли, лцьят), З.Хасыйев (лексика) тяряфиндян йазылмышдыр. Мятнляри 
Б.Таьыйев, С.Бещбудов, Я.Аьайев, З.Хасыйев щазырламышдыр. Шюбянин ямякдашла-
ры, хцсусян Сефи Бещбудов ясяри чап яряфясиндя йенидян диггятля охумуш, бир сыра 
гцсурларыны арадан галдырмышдыр. Шивялярдя чох мараглы архаик хцсусиййятляпр вар. 
Бунлар дилин тарихини юйрянмяк, шивялярин дашыйыъыларынын етник тяркибини ай-
дынлашдырмаг цчцн файдалы мянбядир. (36) 

Узун мцддят йийясиз щалда Ермянистан яразсиня гатылан, 1969-ъу илдя рясми-
ляшдирилян Меьри районунун фядакар сакини Ящмядяли Ялийевин «Азярбайъан дили-
нин Меьри шивяляри» ясяри дя ящатя вя тарихилик бахымындан чох гиймятлидир. (37) 

Редактя цчцн мяня верилмиш бу ясяри охуйуб мцяллифинин мцдафия етмядийини 
юйряндикдя сон дяряъя тяяъъцб вя тяяссцф етдим. Макина йазысы иля 400 сящифяйя 
йахын олан бу ясярдя Меьри районуна дахил олан Алдяря, Ернязир, Лещваз, Маралзя-
ми, Нцвяди, Туьут вя с. кянд шивяляри бюйцк зящмят вя мящяббятля юйрянилмиш, 
сон дяряъя зянэин материалын тящлили ясасында гиймятли бир тядгигат ясяри ортайа 
чыхарылмышдыр. Ящмядяли мцяллим мцдафия етмяся дя, бир алим, бир публисист кими юз 
сюзцнц дейиб. Мювзу иля баьлы кифайят гядяр мягаля чап етдириб. Бир публисист кими, 
80-ъи иллярдян «гардаш» ермянилярин йарамаз ямялляринин ифшасы иля мяшьул олуб. 
Онун публисист йазыларындан кечян ясрин икинъи йарысында щаггында данышылан 
яразилярдя миллятлярарасы мцнасибятляря даир даща реал мялумат алмаг олур. 

Ян ящямиййятлиси дя будур ки, тядгигат просесиндя бир сащя дейил, дилин тяркиб 
щиссяляри там ящатя олунмуш, шивялярин фонетик системи, лцьят тяркиби, грамматик 
гурулушу системли юйрянилмякля, ярази азярбайъанлыларынын мяняви дцнйасы, тяфяккцр 
вя дцшцнъя тярзи, данышыг вя нитг хцсусиййятляри, топонимляр алями, етнографик яня-
няляри барядя биткин бир ясяр йарадылмышдыр. Она эюря дя бу ясярля диггятля таныш 
олан щяр кяс гядим Меьрини аддым-аддым эязмиш кими олаъагдыр. 

Шивяляр ичярисиндя Нцвяди шивяси, бялкя дя, аналогу олмайан бир шивядир. О 
гядяр гярибя вя гядим изляря маликдир ки, нцвядилилярин нитгиндян шумер ийи эялир 
(бялкя дя, Тариел Нцвядилини шумеря чякян будур). Бу ъящят шивялярин щям фонети-
касында – саитляр вя самитляр системиндя, щям дя лцьят тяркибиндя, грамматик гуру-
лушунда мцшащидя олунур. Ящмядяли мцяллим сон дяряъя дягиг транскрипсийа яса-
сында санки нцвядили нитгинин шяклини чякмишдир. Сяс явязлянмяляри, саит вя самит 
вариантлары, ащянэ гануну вя онун позулма щаллары, сясартымы, сясдцшцмц, метате-
за, сяс уйушмалары кими фонетик щадися вя ганунлар бир чох щалларда нитг йанлышлыг-
лары вя йа нитг апаратынын юз ишини асанлашдырма ъящди иля дейил, тайфа дилляри иля баьлы 
олуб, гядим абидяляри йада салыр. Цмумян нцвядилилярин нитги гядим бир музейи 
хатырладыр. 

Яэяр бу ясярин яввялки ики щиссяси олмасайды беля, мцяллиф йеня газанмыш 
оларды – йалныз лексика бящси йцзлярля тцрк топонимини йашатмаг наминя гиймятли бир 
хязинядир. Яслиндя, Ящмядяли мцяллими бу ясяри чап етмяйя вадар едян дя узун 
дахили дцшцнъяляр, дахили тялатцмляр ясасында Меьри топонимлярини итирмямяк, хал-
гын йаддашында щялялик щеч олмаса китаб шяклиндя ябядиляшдирмяк арзусудур (вахт 
эяляр, торпаглара гайыдыш да олар!). Тайфа, кющня яшйа, алят, чяки, юлчц адлары, аиля вя 
гощумлуг мцнасибятлярини билдирян сюзляр, кющня верэи, силащ, ай, эцн, фясил, даь, 
дяря, чай, дцз, булаг, даш, гайа адлары, якин йерляри, эцней, гузей, дцшярэя, йайлаг, 
йурд, гышлаг, эядик адлары, ев шейляринин, битки вя тярявяз мящсулларынын, мцхтялиф 
щейван нювляринин, эейим вя бязяк шейляринин, хюряк вя чюряк, тохуъулуг алятляри, 
нахыш адлары, барамачылыьа аид сюзляр, ушаг ойунлары, арычылыг терминляри, мцхтялиф 
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хястяликлярин, мцалиъя отларынын, ят вя ят мящсулларынын адлары... – бцтцн бунлар 
гядим вя унудулмаз вятян торпаьы щаггында бу ясяри енсиклопедик бир ясяря 
чевирмишдир. Одур ки щяр бир вятянсевяр охуъу бу ясяри охудугдан сонра гялбиндя 
Ящмядяли мцяллимя бюйцк миннятдарлыг дуйьулары щисс едяъякдир.(Ятрафлы бах: 
35;20-30) 

Шювкят Кяримовун «Азярбайъан дилинин Чямбяряк вя Карвансарай 
шивяляри» китабы да республика яразисиндян кянарда йашамыш, юз гядим йурдларындан 
дидярэин салынмыш бир ящалинин шивя хцсусиййятляриндян бящс едир. 

Тядгиг олунан шивяляр халгын Чямбяряк вя Карвансарай, ермянилярин Иъеван 
вя Красносело адландырдыглары районларын яразиляриндя йашамыш инсанларын 
шивяляридир. Ютян ясрин 89-ъу илиня гядяр бу инсанлар нечя миниллик юз дядя-баба 
йурдларында йашайыб-йарадыр, якиб-бичирдиляр. Инди о торпаглар мянщус гоншуларымы-
зын тапдаьына чеврилиб, вятян ювладларынын цзцня щясрятдир. Бейнялхалг иртиъанын 
зоракылыг голу чох эцълцдцр. 

Шювкят Кяримов юмрцнцн 60 илдян чохуну бу яразинин щавасында няфяс алыб, 
цнсиййятдя олдуьу инсанларла бирэя юмцр сцрцб. Мювзу цзяриндя 60-ъы иллярдя 
ишляйиб (1972-ъи илдя бу мювзуда намизядлик диссертасийасы мцдафия едиб). Цнсий-
йятя эирдийи адамларын нитг хцсусиййятляриня щядсиз дяряъядя бяляд олдуьундан бир 
зийалы, бир алим кими, торпагларын зящмятсевяр бир ювлады кими, шивяляри о гядяр 
дяриндян вярягляйиб ки, еля бил, онларын томографыны чякмяйя чалышыб. О гядяр 
зянэин вя мараглы хцсусиййятляр вар ки, дцшцнцрсян ки, йерли ящали сонралар бу йерля-
ря айаг басан ермянилярин дцшцнъяляриндяки синизмя бахмайараг, юз дядя-баба 
нитг цслубуну архайын-архайын, щеч бир шейдян пяйсинмядян горуйурмуш. Сюзляр 
арасында ялагя нятиъясиндя йаранан фонетик дяйишмяляр, сясдцшцмц, сясартымы, ме-
татеза, уйушма щаллары йалныз шивялярля ядяби дилин фярглярини дейил, дилдя сюзцн инки-
шаф йолуну, сюзцн фонетик гурулушунун эюз юнцндя неъя дяйишдийини юйрянмяк вя 
цмумиляшдирмяк цчцн дя эениш материал верир. 

Ш.Кяримов 1964-1968-ъи иллярин Чямбяряйи, бу иллярин Карвансарайы 
яразиляриндя йерляшян 18 кянддян материал топламышдыр. Бу 18 кяндин шивялярини 
фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляринин йахынлыьына эюря цмумиляшдиряряк 
Гарагойунлу, Эюйчя вя Айрым шивяляри кими цч група айырмышдыр. Ясярля танышлыг 
эюстярир ки, бу яразилярдя йашайан инсанларын нитги щягиги мянада бир сыра 
хцсусиййятляри иля фярглянмишдир. Гарагойунлу шивяляриндя мцшащидя олунан 
дишарасы з (д) сяси, сифятин азалтма дяряъясинин -рынгы (-ырынгы) шякилчиси, Эюйчя ши-
вяляриндя саьыр ŋ-ин эцълц мювгейи, ямр шяклинин 2-ъи шяхс тякиндя гядим -айын, -
аьын шякилчисинин ишлянмяси, хябяр шяклинин индики заманынын 2-ъи шяхс тякдя -ан 
(алыр-ан) шякилчиси, Айрым шивяляриндя 1-ъи шяхс ъямдя -ах хябярлик шякилчисинин 
(алыр-ах), 2-ъи шяхс ъямдя -саныз шякилчисинин (алыр-саныз) ишлянмяси, нягли кечмишин 
1-ъи вя 2-ъи шяхслярин тякиндя шяхс шякилчисинин гапалы саитли олмасы (алмыш-ым, алыф-
сын)... дил тарихи цчцн мараглы фактлардыр вя ящали гуш кими юз йувасындан учурулса 
да, бунларын вахтында гейдя алынмасы эяляъяк тядгигатлар цчцн эениш материал ве-
ряъякдир. Тябии ки, доьма йурдундан дидярэин дцшян вя щяряси бир дийарда, бир 
мцщитдя йашайан, хцсусиля даьыныг шящяр мцщитиндя йашайан инсанлардан бу ъцр 
фактлар топламаг чятин оларды. Ачыг саитляр явязиня гапалы саитлярин ишлянмяси «Дядя 
Горгуд»у вя даща гядим дюврляри йада салыр. Чох гярибядир ки, гапалы саитлилик 
сюздя щяр бир мювгедя юзцнц эюстярир: сюз яввялиндя – инъил, илаъ, уйах, уьуз 
(оьуз), уанда (о йанда); сюз ортасында – шикил, йищяр, зинъир, зуь (зоь), гуала 
(говала), йыхаламах (йахаламаг), ъыван (ъаван), чырпышмах (чарпышмаг), йу(в)аш, 
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йу(в)ан, Эцщяр (Эювщяр), эцярмяк; сюз сонунда – мыьмыьы, Аьабалы, фалаггы вя 
с. Бунлар о демякдир ки, бязи дилчилярин Губа диалектиндян данышаркян лязэи дилинин 
тясири иля баьламаьа чалышдыьы бу хцсусиййят лязэи дилиндян узаг олан бу ярази 
шивяляринин тясдиг етдийи кими, лязэи дил яламяти дейил, тцрк дилляринин гядим 
тарихиндян эялян ъанлы излярдир. Зцкут – сцкут, зярраф – сярраф, зонъухламах – 
сонъухламаг кими сяс кечидляринин тцрк тайфа дилляриндя нечя миниллик тарихи вардыр 
– Манна дюврцндя Сагарти – Зикурту вилайят адында олдуьу кими. Д>т типли 
явязлянмяляр (тцшмях, туфар, тцшцнъя, тиши вя с.) инди «д» иля башланан бир чох 
сюзлярдя «Дядя Горгуд»да да белядир. Баьман (баьбан), еймяъяр (ейбяъяр), 
баламан (балабан) типли сюзлярдя б>м кечиди бу хцсусиййятин тясадцфи олмадыьыны, 
сюзлярин ортасында да юзцнц эюстярян системли тайфа дил яламятляри олдуьуну сцбут 
едир. Сюзлярин ортасына щеч бир зярурят олмадан р, т, л самитляринин артымы (эорвут – 
эобуд, мыртых – мырых; улалмах – уламаг, чялпиня – чяпиня; башгалты – башалты вя 
с.) эюстярир ки, сюзцн фонетик гурулушунун эенишлянмяси бир чох щалларда мяналы 
морфемляр щесабына дейил, тяляффцз вярдишляри иля дя баьлыдыр. Йохсам, щялям, 
бялкям, дяфям типли сюзлярдя сон м сяси дя бу гябилдяндир. Йанынъах, ермяниъях`, 
кясдикъях` типли сюзлярдя сон х, х`, эялдикъян, вердикъян сюзляриндя сон н, хащишд, 
нохсанд сюзляриндя сон д сяси дя белядир. Щисс олунур ки, бунлар башга сяслярин 
интерференсийасы нятиъясидир. Сюзлярин илк сясляринин дцшцмц – юрцх`, юрмях`, 
юрцмчях`, юрэц, ощаламах; умах, умушах, охары, уха, йахуд сюз дахилиндя сяс 
дцшцмц – оханты (овханты), гачы (гайчы), гурух (гуйруг), щеъа дцшцмц – эятди 
(эятирди), гардалы (гарьыдалы) щаллары бир даща тясдиг едир ки, ващид дювлятин 
олмадыьы, ващид тясяррцфат, игтисадиййат вя ялагялярин зяиф олдуьу, мяктябин, 
маарифин щамыйа мцйяссяр олмадыьы мин илляр ярзиндя дилин тябии, натурал инкишафы 
просесиндя сюзлярин фонетик габыьынын дяйишмясиндя фонетик щадисяляр чох бюйцк 
рола малик олур. Алфатын – Яфлатун, байда – бадйа, йалныш – йанлыш, зыпыр – зырпы, 
дорьа – доьра, арьымах – аьрымаг, хармалы – хамралы, йамшах – йашмаг, 
щямяъъяр – мящяъъяр, хосулмах – сохулмах, хунъур – хуръун, фясарят – фярасят, 
тялпях` – пялтяк, аръыд – ардыъ, Мящалят – Мялащят... кими чохсайлы сюзлярдя 
метатезанын ролу сюзцн тарихи инкишафында сяслярин йердяйишмясинин ящямиййятини 
хцсуси гиймятляндирмяйи тяляб едир. (Ятрафлы мялумат цчцн бах: 35;51-63) 

40-ъы иллярин сонларындан башлайараг, диалектоложи тядгигат даща чох айры-айры 
районларда йашайан ящалинин шивя хцсусиййятляринин диссертасийалар шяклиндя юйрянил-
мяси истигамятиня йюнялдилмиш вя бу щал бир яняня шяклини алмышдыр. Бу ъящятдян 
И.Щаъыйевин «Исмайыллы районунун шивяляри» (1948), Б.Ибращимовун «Мярязя 
району шивяляри» (1949), А.Вялийевин «Гярби Абшерон шивяляри» (1950), А.Щцсей-
новун «Варташен шивяляри» (1952), З.Вялийевин «Басаркечяр району шивяляри» 
(1954), К.Рамазановун «Азярбайъан дилинин Салйан диалекти» (1955), Я.Ъяфярлинин 
«Газах диалекти» (1961), С.Бещбудовун «Азярбайъан дилинин Зянэилан шивяси» 
(1966), М.Ъяфярзадянин «Азярбайъан дилинин Имишли району шивяляри» (1969), Ш.Кя-
римовун «Ермянистан ССР Красносело вя Иъеван районларында азяри шивяляри» 
(1970), И.Щясяновун «Эянъя диалектинин лексикасы» (1974), Я.Аьайевин «Азяр-
байъан дилинин Ъялилабад району шивяси» (1975), М.Зейналовун «Нахчыван МССР 
яразисиндя Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя мяишят лексикасы» (1982), Я.Гу-
лийевин «Азярбайъан дилинин Шащбуз шивяляринин лексикасы» (1984), К.Гулийеванын 
«Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин гядим лексик гаты» (1989), М.Мяммядо-
вун «Азярбайъан дилинин Тябриз диалекти» (1989), К.Имамгулийеванын «Азярбай-
ъан дилинин Шярур шивяляри» (1991), Е.Мирзяйевин «Азярбайъан дили Лянкяран вя Ас-
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тара шивяляринин терминоложи лексикасы» (2010) вя б. намизядлик диссертасийаларыны 
эюстярмяк олар. Бу силсилядян гярби азярбайъанлыларын шивя хцсусиййятляриня щяср 
олунмуш хейли ясяр йазылмышдыр. Бунларын ичярисиндя Г.Баьыровун «Ермянистан ССР 
Сисйан районунун Азярбайъан дили шивяляри» (1966), Я.Ялийевин «Меьри шивяляри» 
(1967), Ф.Бабайевин «Ермянистан ССР Масис району Азярбайъан шивяляри» (1988) 
вя башга ясярляри гейд етмяк олар. 

ТАРИХИ АСПЕКТ. Илк дяфя тарихи аспектдя диалектоложи арашдырмаларла нисбя-
тян эениш шякилдя мяшьул олмуш Е.И.Язизов мцасир тцрк дилляринин диалектляриня ет-
нолингвистик бахымдан йанашмагла диалект системляринин цч ясас типи олдуьуну гейд 
етмишдир: 

1.Гябиля-тайфа гурулушуну юзцндя якс етдирян вя буна эюря дя диалект 
бюлцнмяси гябиля-тайфа дилляриня ясасланан дилляр. Хакас, тцркмян, Алтай вя юзбяк 
дилляри бу група дахилдир. 

2.Гябиля-тайфа изляри йахшы сахланса да, ясас етибариля диалект бюлцнмяси 
мящялли яламятляря эюря апарылан дилляр. Гырьыз, газах, гарагалпаг, ноьай, Тува, 
башгырд дилляри бу група дахилдир.  

3.Гябиля-тайфа бюлцнмясинин излярини вя гябиля-тайфа адларыны тамамиля итирмиш 
тцрк халглары дилляринин диалект системляри. Диалектляри йалныз мящялли яламятляря эюря 
фяргляндирилян бу дилляря гумуг, гарачай-балкар, караим, татар, тцрк, чуваш, йакут 
вя йени уйьур дилляри дахилдир. Азярбайъан дили дя бу група дахил едилмишдир.(5,74)  

Е.Язизов китабынын V фяслиндя дя хцсуси гейд едир ки, «Азярбайъан дили шивя-
ляринин тяснифи цчцн тайфа яламятляри дейил, мящялли принсип ясас эютцрцлцр». Лакин 
щям бу анлайыш, щям дя бу ъцр бюлэцнцн ня иля баьлы олдуьу изащ едилмир.  

Мцяллифин фикринъя, тарихи мянбяляря вя дил фактларына эюря Азярбайъан дили 
диалектлярини ики инкишаф мярщялясиня айырмаг олар: 1.Халгын тяшяккцлцндя иштирак 
етмиш тайфаларын дил хцсусиййятляринин сахланмасы дюврц (XIII ясрядяк). 2.Тайфа дили 
хцсусиййятлярини итирмякля шивялярин мящялли мцяййянляшмяси дюврц (XIII-XVIII 
ясрляр). (5,75)  

Юзлцйцндя айдындыр ки, бу ъцр бюлэц шяртидир. Беля дцшцнмяк олмаз ки, XIII 
ясрдян сонра бирдян-биря юлкя яразисиндя тайфа дили хцсусиййятляри арадан галхмыш, 
дил ядябиляшмишдир вя бундан сонра йени мящялли хцсусиййятляр йаранмаьа башла-
мышдыр. Гейд едилян фикир, йягин ки, она ясасланыр ки, йалныз XIII ясрдян ялимиздя 
йазылы ядяби дил нцмуняляри вар. Ейни заманда щямин фикир Азярбайъан халгынын вя 
халг дилинин тяшяккцлц тарихини дя XIII ясря аид едир. Доьрудур, мцяллиф ерамызын 
яввялляриндян Азярбайъана эялян (вя бурадан эедян) тцрк тайфаларыны хейли арашдыр-
мыш, Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя онларын ролуну изащ етмяйя чалышмышдыр. Ла-
кин сон нятиъядя мцщафизякар тарихчилярин дедикляриндян иряли эедя билмямиш, истяр-
истямяз, Азярбайъан халгынын вя дилинин тяшяккцлцнц Сялъугларын эялиши иля (щятта 
монголларла) баьламалы олмушдур. Гябиля-тайфа адлары неъя итириля биляр ки, бу юлкя-
дя оьузлар, гыпчаглар, хязярляр вя башга апарыъы тайфалар тарих бойу даим хатырланыр. 
Еля мцяллиф юзц дя доьру гейд едир ки, «Цмумхалг дили формалашаркян эениш 
даирядя ишлянмяйян, гейри-фяал тайфа дили елементляри мящялли диалектин фяргляндириъи 
яламяти кими йашайыр. Буна эюря дя бу эцн мящялли диалект хцсусиййяти щесаб еди-
лян бязи елементляр мащиййят етибариля тайфа дили хцсусиййятляриня эедиб чыхыр. Мя-
сялян, Азярбайъан дилинин Тябриз, Ордубад, Шащбуз шивяляриндя юзцнц эюстярян ö-
лашма щадисяси (öай, öарх, öырах, öялтик вя с.) сабир-хязяр тайфаларынын дил хцсусий-
йяти иля баьлы олмасы ещтимал олунур». (5,76-77) Бир гядяр сонра йеня йазыр: 
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«Диалект фонетикасында бязян еля фяргляндириъи яламятляр дя олур ки, бунларын изащы 
халгын етник тарихи иля ялагялянир. Беля дил хцсусиййятляри етнолингвистик сяъиййяли 
олур, буна эюря дя онлары халг дилинин формалашмасында иштирак етмиш тайфа дили еле-
ментляри кими гиймятляндирмяк мцмкцндцр». (5, 91)  

Е.Язизов Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя ролу олмуш тцрк, гаъар, муьал, 
айрым, гарапапаг, яфшар, эюй тцрк, сабир-хязяр, оьуз, гыпчаг, уйьур, булгар тайфа 
адларыны гейд едир. Вя буну да гейд едир ки, «Азярбайъан яразисиндя XI ясрядяк 
мяскун олмуш гядим тцрк тайфаларынын дил елементляри дилимизин илк мянбяляриндян 
олмушдур».(5,320) 

Азярбайъан дилини гярб групу тцрк дилляринин оьуз групунун оьуз-сялъуг 
йарымгрупуна дахил едян, щямин йарымгрупун гядим сялъуг, гядим Азярбайъан, 
гядим османлы вя мцасир Азярбайъан, тцрк, ъянуби Крым-татар, урум вя мариупол 
дилляриндян ибарят олдуьуну эюстярян Н.А.Баскаков йазыр: «Оьуз групу дилляри 
оьузлар (VIII-XIII ясрляр) вя сялъуглар (XI-XII ясрляр) арасында тяшяккцл тапмышдыр 
- юз ясасыны гярби вя бир гядяр дя шярги тукйуй гябиляляриндян алмыш гядим оьуз 
дили елементлярини бирбаша сахламыш нясилляри иля: тцркмянлярля вя даща сонралар, га-
рышыг гябилялярля ки, бир тяряфдян, мцасир азярбайъанлылар вя тцркляр, диэяр тяряфдян, 
гагаузлар йаранмышдыр». (39, 243-244) Н.А.Баскаков сонра йазыр: «…Азярбайъан 
дили оьуз хцсусиййятляриндян ялавя, гыпчаг елементляриня дя маликдир, щям дя, бир 
сыра алимлярин эцманына эюря, юз лексикасында Мидийа вя гядим албан излярини дя 
сахламышдыр». (39, 266) Рус алими фярзиййя шяклиндя олса да, Азярбайъанын бир сыра 
алимляринин (шцбщясиз, Я.Дямирчизадянин) фикирлярини нязяря алыр, Азярбайъан дили-
нин тяшяккцлцндя Мидийа вя Албан тайфаларынын ролуну гейд едир, лакин юлкя дахилин-
дя мцщафизякар дил вя тарих йазылары иряли эетмяйя имкан вермир. Бцтцн фактлар ашкар 
шякилдя Азярбайъанын гядимдян тцрк йурду олдуьуну эюстярир, лакин етноэенезин 
дцзэцн щяллиня имкан верилмир. 

Е.Язизов зящмятли тядгигат апармыш, диалект вя шивяляри хцсусян фонетик 
явязлянмяляр бахымындан эениш шякилдя арашдырараг цч лящъя мцяййянляшдирмишдир 
вя бу щям елми, щям дя мянтиги ъящятдян аьлабатандыр. Тарихи диалектолоэийанын 
мягсяди етноэенезя доьру ирялилямяк, халгын тяшяккцлцндя иштирак етмиш ясас 
етносларын мцяййянляшдирилмясиня хидмят етмякдир.  

Азярбайъан ящалиси гядим тцрклярдир. О тцрклярдир ки, онлар нечя мин ил 
яввялдян Азярбайъан яразисинин абориэен сакинляридир. Бунлары оьузлар да адлан-
дырмаг олар. Лакин бу оьузлар сялъуг оьузлары дцнйайа эялмямишдян мин илляр яв-
вял мювъуд олан оьузлардыр. Бу оьузларын дилиндя бцтцн тцрк халгларынын дилляриня 
мяхсус хцсусиййятляр вар. Чцнки шяргя, гярбя, шимала тцркляр Юн Асийадан йайыл-
мышлар. Бунлар «Дядя Горгуд»у йарадан оьузлардыр. «Дядя Горгуд»ун ися 1300 
йох, азы 3300 ил йашы вар. Сонралар Азярбайъан яразиляриня – юз бабаларынын йанына 
гайыдан тайфалар ися мащиййят етибариля ейни дил мянсубиййятиня малик олуб, тайфа 
адына эюря фярглянмишляр. Бцтцн тядгигатлар эюстярир ки, карлуклар, оьузлар, гыпчаг-
лар дил етибариля ясаслы фяргя малик олмамышлар. Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя 
оьузлар вя гыпчаглар ясасян ейни дяряъядя иштирак етмишляр. Гярб вя ъянуб лящъя-
ляриндя оьуз, шярг вя шимал диалект вя шивяляриндя гыпчаг елементляри даща эцълц-
дцр. Лакин бу юртцк сонралар йаранмыш юртцкдцр, гядим тцрк структурунун цзцня чя-
килмиш назик пярдядир. Гыпчагларын илк дяфя VIII ясрдя Гафгаза эялдийи эюстярилир. 
Лакин дилиндя гыпчаг хцсусиййяти эцълц олан гаргарлар щаггында щяля Щомер мялу-
мат вермишдир. 
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Ф.Зейналов да Азярбайъан дилинин тяшяккцлцнц Сялъугларла баьламыш, тцрк вя 
Азярбайъан дилляринин сялъуг дили ясасында йарандыьыны иддиа етмишдир. Лакин, щеч 
олмаса, Азярбайъан дилинин гядим кюклярини дя эюря билмишдир: «йунан, яряб вя 
ермяни мянбяляри, еляъя дя сал дашлар дюврц цчцн сяъиййяви олан гябир дашлары 
цзяриндяки йазылар йени ерадан чох-чох яввял Габаг Асийада, Гафгазда, Азярбай-
ъанда тцркдилли халгларын мяскян салмалары щаггында сящищ мялуматлар верир. Ми-
дийа вя Албанийа яразисиндя йашайан халглар ичярисиндя тцркдилли халгларын варлыьы 
шцбщя доьурмур. Йени ерадан яввял Азярбайъан яразисиндя мяскян салмыш тцрк 
халглары етник ъящятдян йекъинс дейилди. Бурада булгар (хязяр, сувар, авар вя с.), 
гыпчаг вя оьуз дил групларынын нцмайяндяляри топланмышды».(50,103) 

Диалект фактларынын тарихи аспектдя арашдырылмасы иля башга мцяллифляр дя 
мяшьул олмушлар. Э.Вялийеванын «Шярги Абшерон шивяляринин лексикасы» ясяри дя 
(40) шярги Абшерон шивяляри лексикасынын етимоложи тящлилиня щяср олунмушдур. Дил 
фактлары тарихи-мцгайисяли метод ясасында, диахроник планда юйрянилмишдир. Шивя 
лекскасы щям тематик планда, щям дя мяншя бахымындан груплашдырылмышдыр. Ясяр 
тякъя дилчилик бахымындан дейил, етник-тарихи арашдырмалар бахымындан да 
ящямиййятлидир. 

Тарихи арашдырмалар сырасында И.Тащировун «Азярбайъан дилинин Шярг групу 
диалект вя шивяляриндя Иран мяншяли сюзляр» (1994), Г.Гямбярованын «Нясими 
дилинин диалект лексикасы» (2004) мювзусунда намизядлик диссертасийаларыны да гейд 
етмяк олар. Бу ясярлярдян биринъисиндя шивяляримиздя алынмаларын тарихи инкишаф 
йолу, икинъисиндя классик ядябиййат нцмуняляриндя (Нясиминин дили ясасында) шивя 
лексикасынын ролу нязярдян кечирилмишдир. 

Нясими адына Дилчилик Институтунун диалектолоэийа шюбясинин ямякдашлары да 
бир нечя илдир ки, диалектоложи арашдырмалары диахроник планда апарыр, тарихи дюврлярин 
изляри етнолингвистик планда юйрянилир. Бу ъящятдян докторант Илащя Гурбанованын 
бу эцнлярдя мцзакиря едиляряк мцдафияйя щазыр щесаб едилмиш намизядлик 
диссертасийасы да («Диалект вя шивяляримиздя тарихи дюврлярин изляри. Етнолингвистик 
тящлил вя цмумиляшдирмя») хейли мараг доьурур. 

Dilчilik coьrafiyasы – dialektologiya elminin bir шюbяsi olub, бу вя йа диэяр 
dialekti башгаларындан fяrqlяndirяn dil faktlarыnыn yayыlma arealыnы юyrяnir. Дил-
чилик ъоьрафийасынын йаранмасы цчцн щяр бир дилин диалект вя шивя хцсусиййятляри ят-
рафлы юйрянилмялидир. Азярбайъан диалектолоэийа елминин тарихи аз олса да, диалекто-
ложи атласын йарадылмасы ишиня щяля кечян ясрин 60-ъы илляриндян тяшяббцс едилмишдир. 

Артыг 60-ъы иллярин орталарындан атлас йарадылмасы ишиня башламаг оларды. Лакин 
тякъя Азярбайъанда дейил, бцтцн башга тцрк халгларында да щяля о дюврдя диалекто-
ложи атлас йаратмаг тяърцбя вя нцмуняси йох иди. Авропа дилчилийиндя дя диалектоложи 
атлас йарадылмасы тарихи о гядяр гядим дейилди. Бу ишя Авропада XIX ясрин сон рц-
бцндя башланмыш, ХХ ясрдя бу сащядя хейли иш эюрцлмцшдц. Бу ъящятдян роман 
дилчилийи даща фяал олмушдур, она эюря дя ХХ ясри бязян роман дилчилийиндя «дилчи-
лик ъоьрафийасы ясри» адландырырлар.(41,3)  

Дилчилик ъоьрафийасы идейасы илк дяфя Алманийада мейдана чыхмышдыр. Эеорг 
Винклер 1876-ъы илдя диалект фактларыны анкетляшдирмяйя башламыш вя 1881-ъи илдя 
«Шимали вя Орта Алманийанын диалектоложи атласы»нын илк бурахылышы олмушдур. Парис 
дилчилик мяктябинин башчысы Пол Мейерин давамчылары олан Ж.Жилйерон вя Е.Едмонун 
щазырладыьы «Франса дилчилик атласы» дилчилик ъоьрафийасынын инкишафында дюнцш олмуш-
дур: «Франса дилчилик атласы» Авропада дилчилик ъоьрафийасынын инкишафына вя еляъя дя 
мцхтялиф юлкялярдя бу типли ишлярин мейдана эялмясиня щялледиъи тясир эюстярмишдир. 
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Сонралар Румынийада, Италийада, Испанийада, Исвечрядя вя башга юлкялярдя дя милли 
атласлар бурахылды. Щямин атласлар дилчилик елмини йени, мараглы мцшащидялярля зян-
эинляшдирди». (41,3)  

Русийада бу иш XIX ясрин орталарындан башланмыш олса да, рус дили шивяляринин 
бцтювлцкдя юйрянилмяси 1903-ъц илдя А.А. Шахматовун рящбярлик етдийи 
диалектоложи комиссийанын фяалиййяти иля баьлыдыр. Комиссийанын топладыьы материаллар 
1915-ъи илдя чап олунмушдур. Бу иш совет щакимиййяти илляриндя дя давам етдирил-
миш, рус дили диалект вя шивяляринин диалектоложи атласы бир нечя ъилддя чап 
олунмушдур. 

Рус вя Авропа дилчилик мяктябляринин атлас йарадыъылыьы сащясиндя мцяййян 
тяърцбяляри олдуьу щалда, тцрк халгларынын беля тяърцбяси йох иди. Тцрк халглары ичя-
рисиндя бу сащядя илк тяшяббцс Азярбайъан халгына мяхсусдур. Азярбайъан тцрко-
лоэийа аляминдя бу ишин пионери сайылыр. Бу сащядя академик М.Ш.Ширялийевин бюйцк 
ямяйи олмушдур. 

Диалектоложи атлас йарадылмасы ишинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Диалект факт-
ларыны дягиг шякилдя якс етдирян изоглослар дилин мцасир вязиййятини ятрафлы юйрянмяк 
цчцн бюйцк имканлар йарадыр. Диалект вя шивяляримизи фяргляндирян яламятляр халгы-
мызын тяшяккцлцндя иштирак етмиш гядим абориэен тцрк тайфаларынын цмумхалг 
дилинин формалашмасында ролуну юйрянмяк бахымындан ясаслы материал верир. 
Хяритялярдя ясасян тясвири шякилдя гейд едилян фактлары тарихи аспектдя, щям дя мц-
гайисяли шякилдя арашдырмагла Азярбайъан дилинин тяшяккцлцндя иштирак етмиш або-
риэенлярля йанашы, эялмя тайфа бирликлярини дя мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бу-
нун цчцн хяритялярдя якс олунан шивя материалынын мцасир тцрк дилляри вя тцрк дил-
ляриня мяхсус гядим йазылы абидялярля мцгайисяли тядгиги ваъибдир. Бу ъцр имкан-
лара малик олдуьу цчцн хяритяляр эяляъякдя дя юз ящямиййятини итирмяйяъяк вя эя-
ляъяк тядгигатлар цчцн дя ясас веряъякдир. Бцтцн тцрк дилляри диалект вя шивяляринин 
бу ъцр атласларынын тяртиби иля тцрк протодилини мцяййянляшдирмяк вя мцхтялиф дил аи-
ляляриня мяхсус протодиллярин мцгайисяси ясасында улу дилин гурулушуну юйрянмяк 
мцмкцндцр. Чцнки диалект фактларынын йайылма ареалларыны якс етдирян бу хяритяляр 
дилин бцтцн тяркиб щиссялярини – фонетик, лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятляри 
ящатя едир. Щям дя хяритялярдя тясадцфи характер дашыйан дил фактлары дейил, тцрк дил-
ляри цчцн характерик олан, цмуми сяъиййя дашыйан факт вя щадисяляр нязяря алыныр. 
Атласда ядяби дилимизля мцгайися ясасында диалект вя шивя групларына аид фяргли фо-
нетик, лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятлярин ятрафлы тясвири иля йанашы, гядим 
кюкляри олан архаик елементляр дя якс етдирилир. 

Азярбайъан дилинин диалектоложи атласы тцрк халглары дилляриня мяхсус диалект вя 
шивя хцсусиййятляринин юйрянилмяси бахымындан гиймятли бир нцмунядир. Атласын 
щазырланмасына башландыьы дюврдя М.Ширялийев артыг Азярбайъан дили диалект вя ши-
вяляринин тяснифини вермишди. Апардыьы зящмятли арашдырма вя цмумиляшдирмяляр 
ясасында профессор Азярбайъан дили диалект вя шивялярини ъоьрафи бахымдан дюрд гру-
па – шимал, ъянуб, шярг вя гярб групларына айырмыш вя бунларын щяр биринин дахилиндя 
диалект вя шивя групларыны мцяййянляшдирмишди. М.Ширялийев эенетик принсипи дя ясас 
эютцряряк цмумхалг Азярбайъан дили дахилиндя 10 диалект, 5 шивя групу олдуьуну 
мцяййян етмишди.(42) Бу бюлэц ики ил сонра няшр олунан «Азярбайъан диалектолоэи-
йасынын ясаслары» китабына да дахил едилмишдир. М.Ширялийевин мцяййянляшдирдийи диа-
лектляр Губа, Бакы, Шамахы (шярг групу), Газах, Гарабаь, Эянъя (гярб групу), 
Нуха (шимал групу), Нахчыван, Ордубад, Тябриз (ъянуб групу) диалектляриндян иб-
арят иди. Шивяляр ися Муьан групу, Лянкяран шивяляри, Айрым шивяси, Загатала – Гах 
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шивяси, Йереван шивяси адлары иля верилмишдир. Яслиндя, нязяря алмаг олар ки, «шивя» 
шяклиндя верилянляр дя бир шивядян ибарят дейил, шивя групларыдыр. Мцяллиф бу бюлэцнц 
«Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары» китабынын сонракы (1968) няшриндя вя рус 
дилиндя чап етдирдийи «Ïðîáëåìû äèàëåêòíîãî ÷ëåíåíèÿ ÿçûêà» китабында сах-
ламыш, сон чапда бюлэцйя йалныз Эюйчай, Аьдаш, Ъябрайыл кечид шивялярини ялавя ет-
мишдир. (42) 

Диалект вя шивялярин тяснифинин мцщцм кейфиййятляриндян бири конкрет нцму-
няляр ясасында щяр бир диалект вя шивя групуна аид сяъиййяви фонетик, лексик, грам-
матик хцсусиййятлярин дягиг шякилдя шярщ едилмясидир. Доьрудур, бир сыра шивя хц-
сусиййятляри мцхтялиф груплар арасында кясишя билир, лакин ян мцщцм вя типик фяргли 
ъящятлярин диалект вя шивя материаллары ясасында цмумиляшдирилмяси бюйцк зящмятин 
нятиъяси кими гиймятлидир. 

Гейд етдийимиз кими, республикамызын бцтцн районларынын шивя хцсусиййят-
лярини ящатя едян диссертасийалар, дярслик, дярс вясаити вя монографийалар, сайсыз 
мягаляляр Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин атласынын йарадылмасы ишини зярури 
бир мясяля кими ортайа гойду. Лакин зянэин материал топланмасына бахмайараг, 
бирбаша диалектоложи атласын йарадылмасы ишиня башламаг олмазды. Дилин диалект вя 
шивяляри иля баьлы айдын тясяввцр йаранмасы иля йанашы, дягиг програм щазырланмасы 
лазым иди. Бу зярурятля ялагядар щяля 1958-ъи илдя М.Ш.Ширялийев вя Р.Я.Рцстямов 
тяряфиндян «Азярбайъан дилинин диалектоложи атласынын тяртиби цчцн топланан материал-
ларын програмы» щазырланыб чап едилмишди.(43) 

 Програм 157 суалдан ибарят иди. Бунлардан 56-сы фонетикайа, 47-си граммати-
кайа, 94-ц лексикайа аид иди.  

Монографик тядгигат цсулундан фяргли олараг, атласын йарадылмасы цчцн тяртиб 
олунмуш програмда щяр ъцр дил факт вя щадисяляри дейил, бир диалект вя шивяни баш-
галарындан фяргляндирян, диалект хцсусиййятляринин цмуми яразидя неъя йайылдыьы 
барядя изоглос веря билян ъящятляр ясас эютцрцлцр, фяргли хцсусиййятлярин мцхтялиф 
ярази бойунъа йайылма сярщядляри мцяййянляшдирилир. (44,117) Одур ки атласын 
тяртибиндян яввял диалектоложи атлас цчцн щансы материалларын сечилмяли олдуьу, 
нялярин ваъиб щесаб едилдийи М.Ш.Ширялийев тяряфиндян ятрафлы изащ едилмишдир. 
(45,53-58) Програмын дцзэцн тяртиби мясяляси щазырланаъаг атласын кейфиййятини 
шяртляндирян ясас амиллярдян иди. Програмдан айдын олур ки, яксярян еля типик факт 
вя щадисяляр сечилмишдир ки, онлар цмумян тцрк дилляриндя юзцнц эюстярян факт вя 
щадисялярдяндир вя бунлар гощум диллярин эяляъяк мцгайисяли тядгиги цчцн дя 
эениш имканлар верир. Лексикада тайфа, нясил адларыны билдирян сюзляр, гощумлуг 
билдирян терминоложи ващидляр, тцрк дилляринин гядим дюврляриндян эялян архаик сюз-
ляр, фонетикада характерик сяс явязлянмяляри, мцщцм фонетик щадисяляр, ащянэ 
ганунунун диалект вя шивялярдя мювгейи, морфолоэийада исмин щаллары, заман вя 
шяхс шякилчиляри, фелин тясриф формалары, сюздцзялдиъилик яламятляри иля баьлы суаллар, 
синтаксисдя сюз сырасы вя ъцмлянин структуру иля баьлы мясяляляр даща ваъиб щесаб 
олунмуш вя материаллар бу истигамятдя сечилмишдир. Бунлар еля мясялялярдир ки, дилин 
тарихини юйрянмяк вя етник арашдырмалар апармаг цчцн эениш имкан йарадыр. 

Йахшы тяърцбя вя йарадыъылыг яняняляри олмадан бирдян-биря юлкянин бцтцн 
яразилярини ящатя едян атлас йарадылмасы чятин оларды. Она эюря дя илк тяърцбя кими, 
Азярбайъан дилинин Шярг групуна дахил олан диалект вя шивялярин атласыны тяртиб ет-
мяк планлашдырылмыш, мювъуд материалларла йанашы, юлкянин 235 йашайыш мянтягя-
синдян йенидян материал топланмышдыр. 1958-ъи илдян башлайараг топланмыш матери-
аллардан истифадя едяряк юз ерудисийа вя тяърцбяляри, ейни заманда, рус, украин, бе-
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лорус, молдав, румын дилчиляринин тяърцбяси ясасында Нясими адына Дилчилик Институту-
нун диалектолоэийа шюбясинин ямякдашлары щяля 1965-ъи илдя 50 хяритядян ибарят тяъ-
рцби атлас тяртиб етмишляр.  

Шюбя диалектоложи атласын йарадылмасы цчцн бюйцк ямяк сярф етмишдир. Илк тяъ-
рцбя кими 50-йя гядяр уьурлу хяритя тяртибиндян сонра юлкянин бцтцн яразилярини 
ящатя едян цмумиляшдириъи атлас йарадылмасы цчцн даща бюйцк вцсятля диалект вя 
шивялярин юйрянилмясиня башланмыш (1966), 500-дян артыг йашайыш мянтягясиндян 
диалект вя шивя факты топланмышдыр. Йашайыш мянтягяляри еля сечилмишдир ки, щяр бир 
районун шярг, гярб, шимал, ъянуб вя орта щиссялярини ящатя едя билсин, бир-бириндян 
азы 10-12 км аралы олсун. (41,4) Атласын тяртиби цчцн вахтиля щазырланмыш програм бир 
даща нязярдян кечирилмиш вя тякмилляшдирилмишдир. 

17 иллик сямяряли зящмятин нятиъяси олараг 128 хяритя щазырланмышдыр. Топлан-
мыш материалларын бир гисми техники сябяблярля ялагядар ящатя олуна билмямиш, 
хяритялярдя 409 мянтягянин диалект вя шивя факты тясбит едилмишдир. Буна бахмайа-
раг, атлас республикамызын яразиляриндя диалект вя шивя фактларынын йайылма ареалы 
барядя там тясяввцр йарадыр. Атлас цч мярщялядя – материалларын топланмасы вя 
груплашдырылмасы, хяритялярин щазырланмасы вя хяритяляря шярщляр йазылмасы мярщяля-
ляриндя баша эялмишдир.  

Хяритялярдя диалект фактынын йайылма ареалы балаъа рянэли даиряляр шяклиндя 
эюстярилмишдир. Яксярян гырмызы, гара, эюй рянэлярдян истифадя едилмишдир. Хяритяни 
ачан кими диалект фактынын йайылма ареалы айдын эюрцнцр. Щеч бир китабы охумагла бу 
гядяр айдын, асан вя цмумиляшмиш мялумат алмаг мцмкцн дейил. Хяритялярдяки 
цмумиляшдирмяляр республиканын бцтцн яразиляри цзря фактын йайылма ареалыны нц-
майиш етдирир. Хяритяляря йазылмыш шярщляр вя шярщлярдя истисналар дил фактларынын 
йайылма ареалы барядя тясяввцрц тамамлайыр. Атлас тяртиб олунаркян лексик ва-
щидлярля йанашы, дилин фразеолоди гатындан да бир сыра типик нцмуняляр нязяря алын-
мышдыр.  

Билаваситя атлас цчцн материаллары М.Ш.Ширялийев, М.И.Исламов, К.Т.Рамаза-
нов, Т.Б.Щямзяйев, С.М.Бещбудов, Я.Г. Аьайев, З.Я.Хасыйев, Р.Я.Кяримов, 
Я.И.Ялийев топламыш вя груплашдырмышлар. Тябии ки, кечмиш материаллардан да эениш 
истифадя едилмишдир. 

Хяритяляр М.И.Исламов, Я.Г.Аьайев, С.М.Бещбудов, Т.М.Ящмядов, Б.М.-
Таьыйев, З.Я.Хасыйев вя б. тяряфиндян тяртиб едилмишдир. М.А.Бородина, Р.Ъ.Мя-
щяррямова вя А.Щ. Вялийевин ряйляри, А.Ялякбяров, Ф.Халыгов вя А.Гянбяровун 
кюмяйи иля атлас чап олунмушдур.  

«Азярбайъан дилинин диалектоложи атласы» илк дяфя 1990-ъы илдя «Елм», икинъи 
дяфя Президент сярянъамы иля 2007-ъи илдя Шярг-Гярб няшриййатында няфис шякилдя 
чап олунмушдур. 

Юлкямиздя Милли Атлас йарадыларкян диалектоложи атласдан истифадя едилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. Азярбайъан Милли Атласында чап олунмаг цчцн фонетика, морфо-
лоэийа, синтаксис вя лексика мясялялярини ящатя едян 88 хяритя верилмишдир. Бунлар-
дан 32-си фонетикайа, 20-си морфолоэийайа, 4-ц синтаксися, 32-си лексикайа аиддир. 
Милли Атласда диалектоложи атласын бцтцн хяритялярини вермяк мцмкцн олмаса да, се-
чилмиш хяритяляр Азярбайъан дили диалект вя шивяляриня мяхсус мцщцм фактларын 
йайылма ареалы барядя айдын тясяввцр йарадыр вя эениш тцрколожи арашдырмалар цчцн 
ясас верир. Диалект фактлары дилимизин даща чох ерадан яввялки минилликлярдян Азяр-
байъан яразиляриндя мювъуд олан абориэен тцрк тайфа дилляри ясасында тяшяккцл тап-
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дыьыны, лакин тарихи инкишаф просесиндя башга тцрк тайфа дилляри иля чарпазлашмалар да 
олдуьуну эюстярир.  

Азярбайъан Милли Атласы цчцн диалектоложи хяритяляр щазырланаркян Нясими ады-
на Дилчилик Институтунун Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин ямякдашлары – шюбя 
мцдири, проф.Г.Казымов, апарыъы елми ишчиляр З.Хасыйев, К.Гулийева, бюйцк елми 
ишчиляр К.Имамгулийева, Э.Биннятова, Н.Газыйева, Г.Мяммядова, Ш.Мям-
мядов Милли Атласда чап олунмаг цчцн сечилмиш хяритяляри диггятля нязярдян кечир-
миш, сялисляшдирмиш, мцшащидя едилян гцсурлары арадан галдырмышлар. 

Нясими адына Дилчилик Институтунун Азярбайъан диалектолоэийасы шюбясинин ар-
хивиндя сахланылан «Азярбайъан диалектолоэийасы», «Азярбайъан дилинин гыпчаг гру-
пу шивяляри», «Ъянуби Азярбайъан диалект вя шивяляри», «Азярбайъан шивяляри анто-
лоэийасы», «Азярбайъан дилинин ъянуб-гярб шивяляри» вя с. бир сыра гиймятли ясярляр 
дя (бу ясярляр щяля дя юз чапыны эюзляйир) диалектоложи лцьятин вя атласын мейдана 
чыхмасында файдалы олмушдур.  

Беляликля, Нясими адына Дилчилик Институтунун диалектолоэийа шюбяси кечян 
мцддят ярзиндя диалект вя шивяляримизин тядгиги, диалектоложи лцьят вя атласын 
йарадылмасы сащясиндя бюйцк иш эюрмцшдцр. Дилчилик Институту йарадыларкян ачылан цч 
шюбядян бири диалектолоэийа шюбяси олмушдур. Узун мцддят акад.М.Ш.Ширялийевин 
рящбярлик етдийи бу шюбя юз елми фяалиййяти иля даим юндя эетмиш, дилимизин диалект 
вя шивяляринин юйрянилмясиндя республика елминя рящбярлик етмишдир. Р.Рцстямов 
вя М.Исламов шюбяйя рящбярлик етдикляри дюврдя онун ишини ляйагятля давам етдир-
мишляр. 

Мцстягиллик илляриндя, хцсусиля 2000-ъи илдян сонракы дюврдя проф.Г.Казымо-
вун рящбярлийи иля шюбянин фяалиййяти даща да эенишлянмиш, аз вахт ярзиндя шюбя диа-
лектоложи тядгигатлардан ибарят онларъа китаб чап етмишдир. Бунларын ичярисиндя Я.Яли-
йевин «Азярбайъан дилинин Меьри шивяляри» (2003), Ш.Кяримовун «Азярбайъан ди-
линин Чямбяряк вя Карвансарай шивяляри» (2004), «Ираг-Тцркман лящъяси» (2004), 
«Азярбайъан дилинин Дярбянд диалекти» (2009), шюбянин коллективи тяряфиндян йени-
дян ишлянмиш «Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти» (2007), «Азярбайъан дилинин 
диалектоложи атласы» (2007) кими чох санбаллы вя гиймятли ясярляр вар. Сон онилликдя 
диалектолоэийа шюбясинин ямякдашларындан З.Хасыйевин «Щейвандарлыг вя якинчилик 
терминляри лцьяти» (2000), «Азярбайъан дили диалект вя шивяляринин гярб групунда 
щейвандарлыг терминляри» (2004), «Товузун топоним дцнйасы» (2010), 
К.Гулийеванын «Азярбайъан дили Губа-Дярбянд ареалынын гядим тцрк лекск гаты» 
(рус дилиндя, 2004) адлы китаблары няшр олунмушдур. Шюбянин ямякдашларындан 
Э.Биннятова «Азярбайъан дилинин Лерик району шивяляри» (2002), Ш.Мяммядов 
«Азярбайъан дилинин Йардымлы району шивяляри» (2003), Н.Газыйева «Азярбайъан 
ядяби дили нормаларынын формалашмасында диалектлярин ролу» (2003), Г.Гямбярова 
«Нясими дилинин диалект лексикасы» (2005), шюбянин аспирантларындан Н.Щясянова 
«Азярбайъан дилинин Йевлах шивяляринин лексикасы» (2010) мювзусунда намизядлик 
диссертасийасы мцдафия етмиш вя щямин ясярляр ясасында китаблар няшр етдирмишляр. 
(бах: 48) 

Тясадцфи дейил ки, «Азярбайъан дилинин глобаллашма шяраитиндя заманын тяляб-
ляриня уйьун истифадясиня вя юлкядя дилчилийин инкишафына даир Дювлят Програмы щаг-
гында Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы»нда диалектоложи тядгига-
та, диалектоложи експедисийалара хцсуси гиймят верилмиш, онларын ваъиблийи, актуаллыьы 
хцсуси гейд едилмишдир. Лакин Президент сярянъамынын яксиня олараг, бюйцк 
яняняляри олан, 1945-ъи илдя Дилчилик Институту йарадыларкян онун цч ясас шюбясиндян 
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бири кими фяалиййятя башлайан диалектолоэийа шюбяси бу эцнлярдя (2013-ъц илин но-
йабры) баьланмышдыр. Совет щакимиййяти илляриндя чох эениш фяалиййят эюстярян, бир 
нюв Дилчилик Институтунун ясас симасы кими эюрцнян, Азярбайъан халг шивяляринин 
тядгиги иля мяшьул олан, мцяййян дюврлярдя, демяк олар ки, филоложи мейилли яксяр 
зийалылары юз ятрафына топлайыб диалектоложи ахтарышлара ъялб едян бир шюбянин мцстягил 
фяалиййяти дайандырылмыш, дил тарихи шюбяси иля бирляшдирилмиш, ямякдашларынын бир не-
чяси башга шюбяляря кючцрцлмцшдцр (академик-катиб К.Абдулланын вя директор явя-
зи проф.Ф.Вейсяллинин эюстяриши иля). Яслиндя ися, бу вахта гядяр диалект материаллары-
нын топланмасы, тясвири шякилдя тящлили вя груплашдырылмасы иля мяшьул олан шюбя бун-
дан сонра даща эярэин ишлямяли, юйрянилмямиш яразилярин (мясялян, Ъянуби Азяр-
байъан диалект вя шивялярини, шярги Анадолу шивялярини вя с.) шивя хцсусиййятлярини 
юйрянмяли вя материаллары тарихи аспектдя арашдырмагла Азярбайъан халгынын етник 
мянзярясини айдынлашдырмалы, етноэенезин мцяййянляшмясиня кюмяк етмяли иди. 
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Gazanfar Kazimov 
The Investigation of the Azerbaijani Dialects and Accents 

Summary 
 

In this article the history of the investigation of the Azerbaijani dialects and 
accents is dealt with. Our dialects and accents have been begun to study intensively 
since the years of twenties of the previous century. Though the Repression and the 
Second World War detained this work, under the leadership of the academician M. 
Sh. Shiraliyev a great generation of the dialectologists came to maturity at the end 
of the forties. Owing to their intensive work the accent peculiarities of the 
Azerbaijani- Turkic peoples living in the territory of the Azerbaijan republic and in 
the remote areas have been studied descriptively, the investigation of this work has 
been begun on the historical aspect. In this article the monographic study of our 
accents, the work done by our linguist-dialectologists on the organization of the 
dialectological dictionary, dialectological map and the study of the transition 
accents have been reviewed attentively.  

 
Газанфар Кязимов 

Об изучении истории диалектов и говоров азербайджанского языка 
Резюме 

 
В статье исследуется история изучения диалектов и говоров азербайдж-

анского языка. Несмотря на то, что репрессии и Вторая Мировоя война замед-
лили эту работу, диалекты и говоры начались интенсивно исследоваться с 20-
х годов прошлого столетия. В конце 40-х годов, под руководством академика 
M.Ш.Ширалиева развилось большое поколение диалектологов. Благодаря их 
напряженной работе, описательно изучались специфические особенности го-
воров азербайджанского народа как на территории Азербайджанской Респуб-
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лики так и за ее пределами. В последующие годы эта проблема началась изу-
чаться в историческом аспекте.  

В статье рассмотрены монографическое исследование говоров, всесторо-
нне изучены наследия языковедов-диалектологов в составлении диалектоло-
гических словарей и атласа, в исследовании переходных говоров азербайд-
жанского языка. 

 
Rəyçi:                 Nadir Məmmədli 
                filologiya elmləri doktoru, professor   
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 NDU-nun dokdorantı 

 
ЕКСПРЕССИВ СИНТАКСИС ПРОБЛЕМИНИН ТЯДГИГИНИН ЦМУМИ 

МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 
Ачар сюзляр: експрессив синтаксис, ифадялилик, синтактик конструксийалар, синтактик 
фигурлар, прагматик васитяляр. 
Ключевые слова: экспрессивнъый синтаксис, вразителъностъ, синтаксичес-
кие кострукции, синтаксические фигуры, прагматические средства.  
Key words: expressive сйнтах, ехпрессивенесс, сйнтажтиж жонстружтионс, сйнтажтиж 
фиэурес, прагматиж вайс.  

 
Дилин експрессив функсийасы данышанын емосионал дурумуну, онун ишаряля-

нян яшйалара вя эерчяклийя субйектив мцнасибятини ифадя едир. Експрессивлик 
цмуми дил категорийасы кими дилин бцтцн сащялярини ящатя едир вя онун ифадя ва-
ситяляринин имканлары щядсиздир. Гейд едяк ки, йени лингвистикада експрессив син-
таксис мясяляляри даща чох актуаллашмагдадыр. Бу, мятн структурунун, нитг 
фяалиййяти субйекти кими шяхсин (образ вя персонаъын) дили, онун нитги, щямин нит-
гин интерактивлик яламяти, диалог нитгинин прагматик жящятляринин, мцкАлимячиля-
рин (данышан вя динляйянлярин) гаршылыглы мцнасибятляринин, нитгин жанлылыьынын, 
тясирлилийинин, интенсивлийинин, ифадялилийинин вя с. гцввятляндирилмясинин сас васитя-
ляринин юйрянилмяси вя онун тясир эцжцнüн артырылмасы иля бирбаша ялагядардыр. 

Експрессив синтаксис проблемляри Азярбайжан дилчилийи цчцн йени сащядир. 
Она эюря дя бу мювзуну арашдырмаг цчцн онун цмуми харакретистикасынa diq-
qət yetirmək lazımdır.  

Експрессивлик актив лингвистик категорийалардан биридир. Експрессивлик мя-
сяляляриня мараьы «дил вя шяхсиййят» проблеми бир даща артырыр, даща дягиг десяк, 
дил вя шяхсиййятин ролу, онун дахили –мяняви фяалиййятини ящатя едир, диля шяхсиййя-
тин фяалиййяти тясир эюстярир. 

Експрессивлик дилдя инсан амили иля баьлыдыр. Онун – експрессивлийин дил ме-
ханизми тцрк халгларынын дилчилийи щцдудларында да юйрянилмялидир (3,274 ). 

Експрессив синтаксис дилдя троп вя синтактик фигурлар васитяси иля реаллашыр. 
Бядии ядябиййат, публисистик мятнляр експрессив синтаксис мясяляляриня айдынлыг 
эятирмяк цчцн зянэин материал верир. Фикрин ифадя, тясир, интенсивлик, гиймятлян-
дирмя фигурларындан- антитезадан, тякрардан, плеоназмдан, гясдян сусмадан, 
инверсийадан, паралелизмдян вя с. дян истифадя едилир. 

Експрессивлик мятндя прагматик васитя кими чыхыш едир. Експрессивлик яла-
мятляри мцяллиф нитгинин стратеэийасында ашкар едилир, мцяййянляшир. Она эюря дя 
експрессивлийя данышанын субйектив мцнасибяти (предмет вя йа ситуасийалара), 
данышанын фярдилийи, субйектя гаршы щисси, емосийасы вя верилян гиймят кими йа-
нашылмалыдыр. Мцяллиф експрессийасы нитгин рянэарянэ ифадя васитяляриндя йерляшир. 

 «Экспрессивность научного текста могут определять и такие его качест-
ва, как глубокая содержательность, строгая логичность, точность в ясность 
формулировок (следовательно, мысли ученого). 
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Экспрессивность текста зависит и от области знания и от самой личнос-
ти ученого, его темперамента, эрудиции, его общей и языковой культуры. Все 
это, несосненно, тесно связано с выбором языковых средств при организации 
научного текста. Языковые, и в частности, синтаксическае средства, характер-
ные для текста научного регистра- это, как правило, развернутьые синтакси-
ческие периоды, обилие сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-
ний, различного рода распространенные обособления, аналитические конст-
рукции и т.п. Поэтому в целях наглядности речи (текста) и для повыщения ее 
воздействующей функции говорящий прерывает свою речь, сознательно «на-
рушая» линейные синтаксические связи» (2,35). 

Беляликля, експрессивлик яламяти дилдя шяхсиййят феномени вя субйектин ин-
тенсийасы кими чыхыш едир. 

Експрессивлик мцхтялиф сявиййялярдя- лексик вя синтактик сявиййялярдя 
ютцрцлцр (верилир). Buna görə дя o - експрессив синтаксис бюйцк мараьа сябяб 
олур. Тяркиб щиссяляриня айрылан, парчаланан синтактик конструксийалар (парселйа-
сийа, сегментасийа) мятндя структур-мянтиги ишарялярдир, бунлар вя башга щади-
сяляр експрессив синтаксисин, експрессив пунктасийанын ясас базасыны йарадыр. 

Експрессивлийя цмумдил категорийасы кими дилин бцтцн сфераларында то-
хунулмушдур. Експрессивлийин типик сяъиййяви ъящятляри нитг просесиндя, еляъя дя 
мятнин коммуникатив ситуасийасында ямяля эялир вя бу просесдя баш верир. 
Коммуникатив ситуасийа инсанын истяр хариъи, истярся дя дахили дцнйасына мяхсус 
олдуьу кими, онун фикирляринин, рефлексийаларынын да обйекти ола биляр. Щямин 
просесдя данышанын, йазанын ниййяти, гясди, мярамы, мягсяди, арзусу, фикри 
(коммуникасийада чыхышы), щямчинин дя контекстдя коммуникатив актын 
лингвистик вя екстралингвистик (сосиал) ъящятляри вя с. нязяря алыныр. 

 Експрессивлик емосионаллыгла сых шякилдя ялагядардыр. Бязян щямин анла-
йышлар айры-айры тядгигат ясярляриндя синоним кими дя эютцрцлмцш, онлар арасында 
еля бир принсипиал сярщяд ахтарылмамышдыр. О.С.Ахманованын, Р.А.Будаговун, 
В.Г.Гакын, А.Н. Гвоздевин, В.А.Звенгинтсевин вя б. ясярляриндя бу щалла 
гаршылашмаг олур. Бу вя йа башга тядгигатчыларын ясярляриндя щяр ики категорийа 
(експрессивлик вя емосионаллыг) емосионал експрессивлик- «мянтиги» експрессивлик 
спектриндя эениш даирядя тягдим олунмуш, шярщ едилмишдир. Щяр ики кАтегорийа-
нын кясишмя нюгтяси, кясишмя мцнасибяти ейниляшдирилмишдир. 

Експрессивлик, щямчинин аксентолоэийа, интенсивляшдирмя, гиймятляндирмя, 
образлылыг, ифадялилик вя с. анлайышларла да сыхı шякилдя баьлыдыр. 

Експрессивлик итенсивликля «йол йолдашы»дыр. Дилимиздя интенсивлик бир кАте-
горийа кими фяалиййят эюстярир вя онун юзцнямяхсус ифадя васитляри вардыр (лек-
сик, фразеоложи вя синтактик васитяляр) Интенсивлик категорийасынын експрессивликля 
баьлылыьынын эениш шякилдя дилчилийимиздя юйрянилмясиня ещтийаъ йаранмышдыр. 

Експрессивлийин ян мцщцм ифадя елементи, сюзцн щягиги мянасында, екс-
прессив синтаксисдир. 

Експрессив синтаксис мясяляляри арасында ян актуаллыг газананлары бунлар-
дыр: мятнин структур-семантик интенсивлийи; субйектин нитг фяалиййяти; дилдя 
шяхсиййятин ролу; нитгин прагматик аспектляри; данышанын адресата мцнасибяти, 
диалог нитги вя с. 
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Прагматика дилдя сюйлямлярин функсийасыны вя бунунла ифадя олунан про-
позисийалары, онлары спесифик мягамда ишлянмясиндян асылы олараг тядгиг едир. 
Нитгин прагматик аспектляри дя бу сырайа дахилдир. 

Пропозисийа классик мянтигдя «щюкм» термининя синоним кими истифадя 
олунур, реаллыгдакы ъисим вя щадисяляр барядя няйи ися тясдиг вя йахуд инкар едян 
фикрин формасыны билдирир. Лакин мянтиги эюрцшлярин инкишафы нятиъясиндя бязи фялся-
фи-мянтиги ъяряйанларда, юнъя, предикатлар мянтигиндя бир сыра терминолоjи ващид-
лярля йанашы, «пропозисийа»нын да семантикасы дяйишиклийя мяруз галмышдыр. ХЫХ 
ясрин сонлары- ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг, «пропозисийа артыг тяфяккцрцн 
формасына дейил, онун мязмунуна, ъцмлянин ишаря вя ифадя етдийи конкрет фикря 
аид едилир. «Семантикляшдириъи» импулс олараг, пропозисийа... тядриъян субйектив 
модаллыг категорийаларындан азад олмаьа башлады, бунунла да щадися вя йа 
ишлярин щал-гязиййяси щаггында игрардан (тясдиг) щадисянин юзцнцн ишарясиня, 
дцнйа барядя дцшцндцкляримизин ифадясиндян дцнйада баш верянлярин ишаря едил-
мясиня доьру йюнялди» (2,24 ) 

Беляликля, експрессив синтаксисдя сюйлямлярин функсийасы иля баьлы пропозиси-
йалар-щягигилик параметри цзря гиймятляндирилмяли олан интеллектуал бир анлайыш 
кими характеризя олунмалыдыр. 

Башлыcа мясялялярдян бири експрессив нитгин лингвистик ясасларыны мцяй-
йянляшдирмяк вя юйрянмякдир. Бу заман ифадяли нитгин ясас яламятляри дя айдын-
лашмыш олур. 

Експрессивлик щям бядии, щям дя публисистик мятнлярдя юз щяллини тапыр. 
К.И.Рогова публисистик мятнлярдя експрессивлийин яксини беля эюстярир, 
«експрессивный синтаксис в всей своей полноте и совокупности явлений 
способствует актуальному выделению компонента высказывания, эмосиона-
льно-экспрессивному насыщению текста, тем самый участвует в открытом 
проявлении авторского начала в рамках очеркового жанра» (4,6). 

Айры-айры тядгигатларда синтактик експрессивлийин мащиййяти, семантикасы, 
сюйлямлярин прагматик потенсиалы (Чайковский Р.Р. Общая лингвистическая ка-
тегория экспрессивности экспрессивность синтаксиса\\Ученые записки: 
МГПИЯ им. М.Тореза. Вопросы романо-германской филологии. М.: 1971); 
експрессивликдя «прагматик информасийа»нын интенсивлийи мясяляляри 
(Сковородников А.П. Экспрессивные синтаксические конструкции современ-
ного русского литературного языка. Томск, 1981); експрессив синтаксисдя праг-
матик мяналар (емосионаллыг, интенсивлик, гиймятляндирмя, естетик мяна, ифадя-
лилик вя с.), експрессив синтаксисдя щадисяляр (поетик вя данышыг синтаксисиндя юзц-
нц эюстярян парселйасиа, еллиптик конструксийалар вя с.) вя онларын системи тядги-
гат обйекти ола билмишдир. 

Експрессив синтаксисдя нитг структурунун синтактик хцсусиййятляри, дил васитя-
ляринин йаратдыьы цслуби еффект, спонтон нитгин конструксийалары вя с. Юйрянилир. 

Ян башлыcасы, експрессив синтаксисдя мцяллифин емосионал-естетик интенсийасы 
(ниййяти, мягсяди вя с.) цзя чыхарылыр. Експрессивлийи йарадан щадисяляр синтактик 
конструксийаларын йарымчыглыьы, еллиптиклийи, сегментлийи, парселйативлийи, гясдян 
сусма фигурлары, цстцндян кечмя, дейилмямиш, йарымчыг галмыш сюз (фикир), нит-
гин кясилмяси, кясиб гысалтма вя с. кими эюрцнтцлярдир. Мясялян, парселйасийа ща-
дисяси нитг ахынында мцщцм рол ойнайыр, експрессив синтаксиси характеризя едир. 
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Нитгин кясийи хцсусиляшяряк хцсуси интонасийа иля парчаланыр. Еллипсиси ися хцсуси 
ритмик ащянэ йарадыр вя с. (4). 

Nəticə olaraq fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilırik ki, eкспрессив синтактик 
конструксийалар бядии вя публисистик мятнлярдя функсионаллашыр, ифадя васитяляри 
йалныз лингвистик категорийа олан експрессивликля мящдудлашмыр, еляъя дя интенси-
влик, гиймятляндирмя вя емосионаллыг кими категорийалар да гарышыг шякилдя 
структур-сематик йаруслары цзря айдынлашдырылыр. 

Бядии вя аналитик, иcтимаи-сийаси мятнлярдя експрессив синтактик конструкси-
йаларын компонентляри полифунксионаллашыр, активляшир, интенсивляшир вя мцяллифин 
йаратдыьы актуал прагматик еффект, интенсийа иля уйьунлашыр. 

 Интенсивлик категориал анлайышы мцяллифин мцвафиг синтактик конструксийа-
лардан эярэин, гызьын вя сямяряли истифадя етмясидир. 

Експрессивлик лингвистик категорийа кими тясвир едилир, дилдя вя нитгдя реал-
лашыр. Експрессивлик дил нитг ващидляринин яламятляринин cямидир, топлусудур, о, 
бцтюв мятндя данышанын субйектив мцнасибятинин нитгин адресатына ютцрцр, суб-
йектив мцнасибятляри ифадя едир. 

Експрессивлик категорийасы мятнин семантик категорийасы иля (структур вя 
семантик дяряъядя) гаршылыглы ялагядядир, бири диэяриня юз тясирини эюстярир. Екс-
прессив синтактик конструксийалар тякъя експрессив лингвистик категорийа дейил, 
щямчинин дя мятнин башга категорийалары арасында ачар, ялагя ролуну ойнайан, 
еляcя дя шяхсляндирмянин мятнйарадыcы категорийасыдыр, ифадя васитяляриня эюря 
фярглянир. 

Беляликля, бядии вя публисистик мятнлярдя експрессив синтактик конструксийа-
ларын мювъудлуьунун, варлыьынын характеристикасы инверсийа, зевгма, литота, еллип-
тик ъцмляляр, риторик суаллар, тякрарлар вя башга дистрибутив дил материалларыны яща-
тя едир.  

Експрессив конструксийалар бядии вя публисистик мятнляр цчцн характерик-
дир. Онлары цч група айырмаг олар: 1) нитгин троп вя фигурлары; 2) хцсуси синтактик 
конструксийалар; 3) еллипсис. Характер етибары иля щямин синтактик ващидляр 
полифунксионалдыр. 

Ìöÿëëèôèí áÿäèè âÿ ïóáëèñèñèòèê ìÿòíëÿðäÿ åêñïðåññèâ ñèíòàêòèê êîíñòðóêñèéàëàðû 
ñå÷èìè ñÿðáÿñòäèð. Ìÿòíëÿðäÿ ìÿíà ôóíêñèéàñû âÿ èíôîðìàñèéà àêòóàëëàøûð; ñþéëÿìèí 
ðèòìèêëÿøìÿ ôóíêñèéàñû éöêñÿëèð, ñþéëÿìèí åëåìåíòëÿðè åìôàòèê úÿùÿòäÿí áþëöíöð, 
åìôàòèê åëåìåíòëÿð éöêñÿëèð. Åêñïðåññèâëèê âÿ èíòåíñèâëèê àðàñûíäà ÿëàãÿ, òÿñèð ìÿòíè 
àêòóàëëàøäûðûð. Äîìèíàíò (ÿñàñ) âÿ èêèíúè äÿðÿúÿëè åêñïðåññèâ ñèíòàêòèê âàñèòÿëÿð 
àøêàð îëóíóð. 

Експрессивлик дилдя субйектив факторларын нятиъясиндя цзя чыхыр вя прагма-
тик орийентасийа йарадыр (5,5-31). 

Мцяллифин прагматик интенсийасы(сяйи, cящди, cан атмасы, арзусу, мейили, 
тяшяббцсц) cиддиляшир. Експрессийанын мятндя эерчякляшмяси (реаллашмасы) щяйата 
кечир. 
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 Matanat Guliyeva  

Investigation of common problems of expressive syntax 
Summary 

 
In the article expressive syntax is inestigated as linguistic category. It is given 

the common characteristics of the investigation of problems arisen in the connection 
of this spture.The main point, meaning of this kind of syntax was revealed, its simi-
lar and distinctive features with this categories were cleared up, topicality, impor-
tance, object of the investigation of this problem, the aims and tasks of the research, 
gaining scientific innorvations, the background created expressiveness in the 
figurative and publisistic texts are looked through. 

 
 Матанет Гулиева  

Общие вопросы исследования проблемы экспрессивного синтаксиса 
Резюме 

 
В статье экспрессивный синтаксис исследуется как лингвистическая ка-

тегория. Даётся общая характеристика исследования проблем, созданных в 
этой сфере. Раскрываются сущностъ и содержание данной темы синтаксиса, 
выясняются сходные и отличительные аспекты синтаксиса со придельными 
категориями (интенсивность, эмоциональность, оценивание и т.д.), рассматри-
ваются актуальность исследования вопроса, значение, обьект, предмет, цели и 
задачи исследования, приобретаемые новизны, рассматривается фон, создан-
ный экспрессивностьныо в художественном и публицистическом текстах. 
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Yapon dilində cümlədə sözlərin sırasına keçməzdən əvvəl qısaca da olsa, bu 
dildə cümlənin alimlər tərəfindən necə tərif edildiyinə diqqət edək.  
 Yapon dilində cümlə bir sintaktik vahid kimi, forma etibarı ilə Azərbaycan 
dilindən xeyli fərqlənir. Doğrudur, başqa dillərdə olduğu kimi,yapon dilində də 
predikativlik yəni gerçəkliyə aidlik cümlənin başlıca xüsusiyyətidir. Çünki 
predikativlik fikrin ifadə edilməsində başlıca vasitədir. E.Benvenistin sözlərinə 
əsaslanaraq və haqlı olaraq K.Abdullayev təsdiq edir ki, predikativlik cümlənin elə 
xüsusiyyətidir ki, qalan xüsusiyyətlər bunun yanında ikinci dərəcəli hesab oluna 
bilər. (1,5). 

M.Kieda yapon dilində cümləni xarakterizə edərkən qeyd edir ki, cümlə sub-
yekt-predikat əlaqələri ilə birləşən sözlərin birləşməsindən əmələ gəlir (4,59). Bu-
nunla belə, M.Kieda cümləni əqli nəticəni yaxud hökmü ifadə edən sintaktik vahid 
olaraq təqdim edir (4,59). Onun fikrinə görə forma baxımından, yəni cümlənin xari-
ci görkəmi baxımından bu da söz qrupudur. Lakin sözünə davam edərək yazır ki, bu 
söz birləşməsi deyil, xüsusi qrammatik özəlliyi olan cümlələrdir.  

Cümlənin bitmiş bir fikir ifadə etməsi (Azərbaycan dilində olduğu kimi) kimi 
özəlliyi ilə yanaşı yapon dilində onun cümlə intonasiyası xüsusiyyətini də diqqətə 
almağa dəyər. Xüsusilə bunu qeyd etməliyik ki, yapon dilində cümlə formal olaraq 
müstəqil ola bilər, yəni cümlənin əvvəlində və sonunda hüdudlanmış bir parça 
olmalıdır ki, bunu da cümlənin intonasiya xüsusiyyəti hesab etmək olar.  

Yapon dilçiliyində cümlənin bu xüsusiyyətlərinə görə ona bun adını 
vermişlər. M.Kieda yazır ki, bun adını almış cümlə sözlərin yaxud söz birləşmələri-
nin bitmiş bir fikir ifadə etməsinə deyilir. Formal cəhətdən yanaşdıqda cümlə də söz 
qrupudur. Lakin belə söz qrupları söz birləşməsi deyil cümlə kimi xüsusi qrammatik 
xüsüsiyyət kəsb etmişdir, çünki bitmiş bir fikir ifadə etmişdir. Digər bir deyilişlə 
ifadə etmiş olsaq deməliyik ki, cümlə appersepsiya və sintez kimi fikri proseslərin 
nəticəsini ifadə edən vahiddir. Hətta belə də demək olar ki, cümlə əqli nəticəni ya-
xud hökmü ifadə edən bir vahiddir (4,59). Lakin yapon dilçiliyində bun istilahından 
başqa ku və danku istilahına da rast gəlmək mümkündür. Bu istilahlar bun istila-
hından fərqli olaraq bu dildə dildən deyil, nitqdən bəhs edilərkən istifadə olunur. 
Matsuşita Dayzaburo yazır ki: “İfadə hökm ifadə edən nitq parçasıdır” (4,60). Daha 
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sonra əlavə edərək qeyd edir: “Hökm nitq vahididir. Yalnız hökm ifadə etdikdə dil 
nitqə çevrilmiş olur” (4,60). 

Yapon dilində cümləni xarakterizə edərkən ümumi dilçilikdən məlum olan bir 
özəlliyi vurğulamaq lazımdır. K.Abdullayev yazır: “Tədqiqatçılar tərəfindən də-
fələrlə qeyd edilmişdir ki, daha qədim dövrlərdə cümlənin elementləri daha çox pre-
dikativliyə malik olmuşdur” (1,6). Buna görə də cümlənin predikativ strukturunda 
üç əsas cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır:  
1) güclünün mövcudluğu (var oluşunu) xarakterizə edən, daha doğrusu, eyni gücə 
malik nöqtələrin (bir cümlə strukturunda) var oluşunu göstərən ilkin cəhət; 
2) ara vəziyyət. Bu ara vəziyyəti ki burada eliminasiya prosesi başlayır (bir sıra 
predikativ nöqtələrdə). Əlbəttə, perspektivdə vahid predikativ mərkəz saxlanmaq 
şərti ilə;  
3) sonuncu. Bu mərhələdə bir sıra predikativ mərkəzlərdə eliminasiya prosesi bit-
miş olur. Bu da vahid predikativ mərkəzin ayrılması hesabına baş verir. 

Bu tarixi seyr yapon dilində cümlənin mahiyyətini ayırd etməkdə müəyyən 
müsbət təsirə malik ola bilər. Müəyyən gədər cümlənin mahiyyət və formal cəhətlə-
rinin ayrd edilməsindən sonra yapon dilində cümlədə sözlərin sırası məsələsinə gəl-
dikdə deməliyik ki, nəinki yapon dilçiliyində, hətta son zamanlar ümumiyyətlə, 
cümlənin söz sırasına alimlər daha çox diqqət etməyə başlamışlar. Cümlənin aktual 
üzvlənməsi problemini öyrənən Praqa dilçilərinin təşəbbüsündən sonra cümlədə söz 
sırası anlayışına münasibət dəyişmiş, qrammatik üzvlənmə ilə aktual üzvlənmənin 
hüdudu müəyyənləşdirilməyə çalışmışdır. Cümlənin aktual üzvlənməsi haqqında 
böyük elmi əsərlər yazılmışdır. Nəticə etibarılə cümlənin iki şəkildə üzvlənməsi 
alimlər tərəfindən qəbul edilmişdir. Sintaktik üzvlənmə, yəni ənənəvi olaraq cümlə-
nin cümlə üzvlərinə görə təhlili və məntiqi-sintaktik üzvlənmə, yəni bu gün artıq 
bütün dilçilər tərəfindən qəbul olunmuş aktual üzvlənmə. 

Fikrimizcə, bir dildə cümlənin söz sırasını tədqiq edərkən məsələyə kompleks 
şəkildə yanaşma daha müsbət nəticələr verə bilər. Çünki sintaktik üzvlənmə ilə 
aktual üzvlənmə bir-birilə əlaqəli anlayışlardır. 

İstər Azərbaycan, türk, istərsə də yapon dilində önəmli bir cümlə üzvü olaraq, 
cümlədə müəyyən bir sintaktik yük daşıyan xəbər bir cümlə üzvü kimi cümlənin so-
nunda yer alır. Xəbərin cümlənin sonunda gəlməsi onun sintaktik pozisiyasıdır. 
Xəbər yerini dəyişirsə, demək ki, burada aktuallaşma ilə əlaqə vardır. Cümlədə xə-
bərin bu pozisiyasını demək olar ki, yapon dili ilə məşğul olan dilçilərin hamısı 
qəbul etmişdir. Eyni zamanda o da qəbul edilmişdir ki, təyin təyin olunandan əvvəl 
gəlir. «Problemı sovremennoqo yazıkoznaniya» kitabında İ.İ.Bass yazır: “ Stroqo 
fiksirovannımi yavlayutsa pozisii skazuyemoqo (v kontse predlojeniya) 
opredeleniya pered opredelyayemım slovom»(2.10). “Japonca Dilbilgisi” kitabının 
müəllifləri Ayşe Nur Tekmen və Akiko Takano da da bu fikri təsdiqləyirlər (6.44). 
Adını qeyd etdiyimiz yaponşünaslar qeyd edirlər ki, xəbər cümlədə ən vacib üzv 
hesab olunur. Bunu onunla əlaqələndirirlər ki, xəbərsiz cümlə formalaşmır və sözlə-
rin kəmiyyət baxımından az və ya çox olması önəmli deyildir. belə ki həm yapon, 
həm də Azərbaycan dilində bir tək xəbər vasitəsilə cümlə formalaşa bilir və fikir 
ifadə etmək mümkün olur.  

Yapon dilində Azərbaycan dilində 
行きますか (ikimasuka) gedirsən/ gedəcəksən(siniz?) 
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読んでいます (yondeimasu) oxuyur(lar), oxuyuram 
 oxuyuruq, oxuyursan, oxuyursunuz 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan və yapon dillərində təyin edənlə 

təyin olunanın yeri dəyişməzdir. Təyinlə təyin olunan üzvün bu yerdəyişməzliyi 
açıqca izah olunmasa da belə görünür ki, burada predmetlə onun atributu arasındakı 
münasibət ifadə olunduğuna və atribut predmetin mahiyyətini təşkil etdiyinə görə 
bu iki tərəfin (təyinlə təyinolunanın) yeri dəyişilməz qalır. Məhz bu cəhəti nəzərə 
alan türk dilçiləri təyini aid olduğu cümlə üzvü ilə birgə izah edirlər. Təyin əvvəldə, 
təyin olunan ondan sonra gəlir: 

美味しいヨーグルト(oishii youquruto) dadlı qatıq 
Yapon dilində köməkçi söz funksiyasının daşıyan olduqca çox söz vardır ki, 

bunlar sözə qoşulduqda əsas məna ifadə edən sözdən sonra gəlir. Alimlər bunu 
yapon dilinin iltisaqi təbiəti ilə izah edirlər. 

Cümlədə sözlərin bir-birindən asılılığının xüsusiyyətlərini İ.İ.Bass Alpatovun 
fikrinə şərik olaraq belə əsaslandırmışdır: yapon dilinin sisteminə ziddir və cümlə 
içərisində tamamilə yol verilməzdir (3,285).  

Bu göstərilən prinsip əsasında Tsuçiya Hiroşi yeddi tip cümlə növü göstərir 
ki, bunların hamısında xəbər cümlənin sonunda gəlir. 

Bütün bunlarla yanaşı istər yapon dili ilə məşğul olan xarici alimlərin, istərsə 
də yapon alimlərinin bu sahədə gördükləri işlər tam mənasında yapon dilində sözlə-
rin sırasının qanuna uyğunluqlarını açmağa kifayət etmir. Tədqiqatda bu yetərsizliyi 
görən Kavaguçi Yeşikazu köməkçi sözlərdən fərqli olaraq, xəbərdən əvvəl gələn 
sözlərin cümlədə yerləşmə qanuna uyğunluqlarının öyrənilməsinin yetərsiz olduğu-
nu yazmışdır. 

Bundan əlavə, Azərbaycan dilində də, yapon dilində də bir tək xəbərdən ibarət 
cümlə ilə fikri ifadə etmək imkanı bu dillərə xasdır. Hətta bəzən bir neçə sözdən 
ibarət ola biləcək bir cümlənin bildirdiyi fikri bir xəbər vasitəsilə vermək müm-
kündür. Bunun ən yaxşı örnəyini K.Abdullayevin misal olaraq verdiyi cümlədən 
görmək olar. Müəllif yazır ki, mən evdən işə gedirəm cümləsinin əvəzinə gedirəm 
də demək mümkündür. 

İstər yapon dilində, istərsə də Azərbaycan dilində xəbərin bu xüsusiyyətinə 
görə əksər dilçilər onu cümlədə dominant üzv olaraq qəbul edirlər. 

Yeri gəlmişkən Azərbaycan dilindəki cümlə xəbərindən fərqli olaraq yapon 
dilində bu cümlə üzvünün özünə xas xüsusiyyəti vardır. Xəbərin bir cümlə üzvü ki-
mi xüsusiyyətindən bəhs edərkən “Sintaksis v yaponskom yazıke” kitabının müəllifi 
N.İ.Konrad yazır: 

Yapon dilindəki cümlələrdə xəbər ya feillə ya da sifətlə ifadə olunur. Hətta 
adlardan ibarət xəbər mövcud olması ardınca görünmüş olsada (addan və bağlayıcı 
sözdən ibarət tərkibi xəbər) yenə də feilsiz (heç olmasa bağlayıcı söz qismində) mə-
sələ həll olunmuş, yarımçıq qalır. Buna görə də istisna halları nəzərə almasaq, xəbər 
ya feildən, ya da sifətdən ibarət olur. Cümlənin yalnız bu parçası xəbərlik xüsu-
siyyətinə malik olur, predikativlik xüsusiyyətinə malik olur (5,173).  

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində yalnız xəbərdən ibarət tək tərkibli cümlə-
lərdə qrammatik şəxs həmin söz vasitəsilə anlaşılır. Lakin yapon dilində şəxs kate-
qoriyasının formalaşmadığını nəzərə alsaq burada daha çox dilə yox, məntiqə baş 
vurmaq zərurəti meydana çıxmış olur. 
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Vaxtı ilə Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi A.Dəmirçizadə də xəbərin rolunu 
olduqca şişirtmişdi və mübtədanın cümlədə xəbər qədər rol oynadığını qəbul etmə-
mişdi. A.Dəmirçizadənin bu fikrin təzahürünü bu gün də türk dilçilərinin əsərlərind-
ə görmək mümkündür və ola bilsin ki, Ayşe Nurun yapon dili haqqında yazdıqların-
da da bu məsələ ilə bağlı türk dilçilik məktəbinin təsiri özünü göstərmişdir. 

K.Abdullayev yazır ki, həqiqətən də cümlə bir söz (xəbər) vasitəsilə ifadə olu-
na bilər. Lakin bu əvəzetmə özünü struktur planda göstərir (1,31). 

Yapon dilində xəbərin cümlənin sonunda gəlməsi bəzi dilçilərə görə onun 
cümlədə həlledici rolu ilə əlaqədardır. Türk dilində xəbərin “yüklem” termini ilə 
ifadə edilməsi və yükləm sözünün leksik mənası da bunu deməyə imkan verir.  

Bütün bunlar onu göstərir ki, cüt tərkibli cümlələrdə mübtəda birinci, xəbər 
isə ikinci sırada gəlir. Bu tip sıralanma həm müasir yapon ədəbi dilinə, həm də 
Azərbaycan ədəbi dilinə xas xarakterik xüsusiyyətdir . 

Misallar: 
花が咲いています。Hana-ga saite imasu. Gül açır. 
雨が降っています。Ame-ga futte imasu. Yağış yağır. 
彼女が先生だ。Kanojo-ga sensei da. O, qız müəllimdir. 
Yapon dilində şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşma qrammatik hadisəsi olmasa 

da Azərbaycan dilində (şəxs və kəmiyyət xəbərin morfoloji xüsusiyyətindən 
anlaşılır) sintaktik vahid kimi xəbəri də formalaşdıran masu, da hissəcikləri vardır 
ki, bunlar bir növ xəbərliyin göstəricisi vəzifəsini daşıyır. 

 Bir cümlə üzvü kimi təyinin yeri daha sabitdir. Cünki yapon dilində də təyin 
hansı cümlə üzvünə aid olmasına baxmayaraq aid olduğu sözdən əvvəl gəlir. Bura-
ya hətta daxili təyinləri də aid etmək olar. Məsələn: Yanımda olan qız köhnə kitabı 
oxuya-oxuya sakitcə yatdı cümləsində qız mübtədasının təyini “yanında olan” söz 
birləşməsi (feili sifət) kitabı tamamlığının təyini isə köhnə sözüdür. Yapon dilində 
təyinin cümlədə yeri məsələsinə toxunan N.A.Xolodoviç, rus dili ilə yapon dili 
sintaqmatik birləşmələrini belə müqayisə edir. O, qeyd edir, rus dilində ........... deyə 
bildiyiniz halda.......də demək mümkündür. Halbuki, yapon dilində 高いやま takai 
yama (yüksək dağ), demək mümkün olduğu halda yama takai (dağ yüksək) demək 
qeyri-mümkündür. (7,259) 

Cümlədə sözlərin sırası istilahı nisbi xarakter daşıyır. Məsələyə diqqətlə ya-
naşdıqda görmək olur ki, burada (cümlədə) sıralanan sözlər deyil, məhz cümlə üzv-
ləridir. Əslində bu da tam olaraq bu sintaktik vəziyyəti əks etdirə bilmir. 

Müasir yapon ədəbi dilində mübtəda, xəbər və təyin kimi cümlə üzvərinin 
cümlədə yeri məsələsinə qısaca etdiyimiz ekskurs göstərir ki, bu dildə cümlə üzvlə-
rinin sıralanmasında Azərbaycan , eləcə də türk dilindəki sözlərin sıralanmasına uy-
ğunluq vardır. Yəni mübtəda xəbərdən əvvəl , təyin isə təyin etdiyi cümlə üzvündən 
əvvəl gəlir. 

Yapon dilində cümlədə tamamlıq və zərfliyin yeri məsələsi isə gələcək yazıla-
rın mövzusu olacaqdır.  
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О.Джалилбейли 

Э.Мамедова 
Порядок слов в предложениях в японском языке 

Резюме 
 

Статья посвящена теме о порядке слов в предложениях в современном 
японском языке. 

Стало ясно,что и в азербайджанском и в турецком языках, также как и в 
японском языке сказуемое стоит в конце предложения, а определение стоит 
перед определяемым словом. И отмечено, что и в этих языках можно 
выразить оконченную мысль, используя в предложении лишь одно сказуемое. 

 
O.Jalilbayli 

E.Məmmədova 
The order of the words in the sentences in Japanese language  

Summary 
 

 The article was dedicated to word order in the sentence in the Japanese 
language. Mainly the place of three parts of sentence – subject, predicate and 
attribute is analysed. It has been determined that as in Azerbaijan and Turkish 
languages, predicate is used at the end of the sentence and attribute is used before 
the the definingword in the Japanese language. It is possible to express one’s 
opinion with a word consisting only of predicate both in the Azerbaijan and 
Japanese languages.  

 
Rəyçi:              N.Məmmədov 
                 filologiya elmləri namizədi  
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 MƏHİN SÜREK  
ADU-nun ingilis dilinin qrammatikası kafedrasının dissertantı 

lalebdu@mail.ru  
  

DİLÇİLİKDƏ “FRAZEOLOJİ VAHİD” ANLAYIŞI 
 

Açar sözlər: sərbəst söz birləşməsi, frazeoloji vahid, idiom. 
Key words: free word combination, phraseological unit, idiom.  
Ключевые слова: свободное словосочетание, фразеологическая единица, 
идиома.  

 
Söz birləşmələrin komponentlərinin leksik-semantik əlaqəsi, bu əlaqənin xü-

susiyyəti və xarakteri söz birləşmələrinin müəyyənləşməsində mühüm rol oynayır. 
Başqa dillərdə olduğu kimi, türk sistemli dillərdə də bu cəhətdən söz birləşmələri 
bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir və bununla əlaqədar olaraq, onlar “sərbəst” və 
“sabit” birləşmələr adı altında iki böyük qrupa ayrılır. Söz birləşmələrinin bu hər bir 
növünün özünəməxsus xüsusiyyəti, mövqeyi, mənası vardır. Bunların oxşar və fərq-
li cəhətlərini, dildə və dilçilikdəki mövqeyini düzgün müəyyənləşdirmək həm dilçi-
liyimiz, həm də söz birləşmələri probleminin həlli üçün əhəmiyyətlidir. Sərbəst bir-
ləşmələr əsil qrammatik birləşmələr olub, söz birləşmələri haqqında sintaktik təli-
min əsas və vahid obyektidir. Bu birləşmələri əmələ gətirən sözlər öz əsil mənala-
rından uzaqlaşmır və bu cəhətdən öz leksik müstəqilliyini saxlayırlar, onlar birləş-
mənin leksik-semantik deyil, leksik-qrammatik ünsürləri olur. Belə birləşmələri 
hissələrinə ayırmaq, təhlil etmək mümkün olur və bu təhlil onların ümumi ruhunu 
pozmur, birləşmənin əsas mənasına təsir etmir. Sərbəst birləşmələr keçici xarakter 
daşıyır. Müəyyən dövr üçün, müəyyən nitq üçün yaranır və bununla da öz fəaliy-
yətini bitirir. Onlar dildə hazır şəkildə, daşlaşmış şəkildə olmur. Sərbəst söz birləş-
mələrinin mənaca dəyişib sabit birləşmələrə çevrilməsini sözlərin (komponentlərin) 
semantikalarının itirilməsi ilə əlaqələndirib, onların leksik mənalarının dəyişməsi, 
başqa mənalarda işlənərək, yeni bir xüsusi söz birləşməsinin yaranması kimi bax-
maq olmaz. Çünki həmin yeni mənada işlənən sabit birləşmələri, onun genetik ekvi-
valenti kimi, eyni formada səslənib başqa mənada işlədilən omonimi kimi, söz 
birləşməsi hesab etmək düzgün deyil. Ona görə ki, frazeoloji vahid bir məfhum, bir 
semantik məna verir. O, sərbəst söz birləşməsi deyil, söz kimi, sərbəst dil vahididir. 

Sabit birləşmələr sərbəst birləşmələrdən fərqlənir. Onlar belə sərbəstliyə ma-
lik deyil, keçici xarakter daşımır, dilin tarixi inkişafı prosesində yaranır və sabitlə-
şir. Buna görə də dildə bunlardan hazır şəkildə istifadə olunur. Belə birləşmələri 
əmələ gətirən sözlər öz əvvəlki mənalarından az və ya çox dərəcədə uzaqlaşır, onla-
rın mənaları birləşmənin ümümi mənası fonunda itir, hissedilməz olur. Beləliklə, bu 
sözlər birləşmənin leksik-semantik ünsürlərinə çevrilmiş olur. Səslər yığışaraq 
sözləri əmələ gətirdikləri və buradan da müəyyən anlayışların, məfhumların ifadəsi 
alındığı kimi, belə birləşmələrdə də sözlər ümumilikdə bir məna, bir məfhum ifadə 
edirlər. Burada sözlər öz aktivliyini itirir və bir məfhum ifadə edirlər, halbuki həmin 
sözlər ayrılıqda müstəqil mənalara malik olur, məsələn: “başına hava gəlmək, dilotu 
yemək, gözdən pərdə asmaq”. 
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Sərbəst söz birləşməsində öz mənasını itirməmiş tam leksik mənalı sözlərdən 
ibarət olub söz birləşməsi kimi qrammatikada sintaktik vahid olduğu halda, sabit 
birləşmə isə, leksik mənasını itirmiş sözlərdən ibarət olaraq, bütöv birmənalı dil 
vahidi kimi durur. Məsələn, “Yeni açılmış sərgiyə qoyulmuş eksponatlar adamın 
ağlını aparırdı” cümləsində sabit birləşmə, yəni frazeoloji vahid “ağlını aparırdı” bir 
leksik məna verir. Frazeoloji vahidləri struktur cəhətdən götürdükdə, bəziləri söz 
birləşmələri, bəziləri isə, cümlə formasında olurlar. Bəllidir ki, formasız frazeoloji 
birləşmə ola bilməz. Forma dedikdə, frazeoloji forma və paradiqmatik forma nəzər-
də tutulur. Frazeoloji vahidin formasının əlamətləri dedikdə, frazeologizmi əmələ 
gətirən komponentlərin tərkibi, frazeologizmin sərhədi, variantı və strukturu nəzər-
də tututur.  

Sabit söz birləşmələrinin ifadəsi üçün olduqca müxtəlif terminlər işlədilir. Bu 
xaotik terminoloji rəngarənglilik bir sıra müəlliflərin əsərlərində öz əksini tapıb. 
S.İ.Ojeqov bu sahədəki fikir müxtəlifliyini və termin çoxluğunu nəzərə alaraq yazır: 
“Oxşar hadisələrə müxtəlif tədqiqatçılar fərqli adlar vermişlər: frazeoloji 
birləşmələr, frazeoloji ifadələr, sabit tərkiblər, idiomlar və s. Frazeoloji hadisələri 
adlandırmaq üçün əsas termin kimi frazeoloji vahid terminini üstün tutmaq lazım-
dır” (23, s.38). İsveç dilçisi Şarl Balli dilçilikdə frazeologiya nəzəriyyəsinin banisi 
kimi sayılır və o, söz birləşmələri 4 qrupa ayırır: sərbəst, adi, frazeoloji qrup və 
frazeoloji birləşmələr. Həmçinin o frazeologizmin mövcudluğunu onun semantik 
xüsusiyyətlərində görür, bununla da idiomlu və idiomsuz sabit söz qruplarını bir-
birindən fərqləndirərək ziddiyyətə düçar olur (15, s.21).  

Azərbaycan dilçiliyində frazeoloji birləşmələr, oların növləri və xüsusiyyətləri 
haqqında ilk dəfə M.Hüseynzadə (1954) məlumat vermişdir. Azərbaycan dilinin 
frazeologiyasına dair S.Mutuzayevin (1958), A.Qurbanovun (1963), S.Xəlilovun 
(1966), H.Rəhimzadənin (1967), H.Bayramovun (1978), Ç.Qurbanlının (1980), 
H.Həsənovun (1988), N.Vəliyevanın (2001), H.Baxşıyevin (2002), Ə.Hacıyevanın 
(2008) tədqiqat işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan dilçiliyində sabit 
birləşmələrin ilk geniş elmi təhlili S.Cəfərov tərəfindən verilmişdir. Sabit 
birləşmələrə aid yazılmış bu əsərlərdə həmin birləşmələrə müxtəlif cəhətlərdən 
yanaşılmış və onların bir sıra mühüm xüsusiyyətləri ayrı-ayrı dillərin materialları 
əsasında tədqiq edilib öyrənilmişdir. Lakin bu məsələ yenə də problematik xarakter 
daşıyır və onun bir cəhətləri mübahisəli olaraq qalmaqdadır (2, s. 70). Bu məsələyə 
aid ədəbiyyatı nəzərdən keçirdikdən sonra bir daha belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, 
sabit birləşmələr sahəsində həllini gözləyən cəhətlər çoxdur. Bunlar sabit birləş-
mələr adlandıqları halda, dilçilikdə tam sabit yerə malik deyildir. Onlardan gah 
qrammatikada (sintaksisdə) söz birləşməsi bəhsində, gah leksikologiyada frazeolo-
giya bəhsində danışılır. Onlar gah sintaktik kateqoriya kimi, gah da leksik kateqori-
ya kimi izah edilir. Frazeoloji vahidi dilin inkişaf tarixinin hazırkı mərhələsində söz 
birləşmələrinin tam və qəti qərarlaşmış şəkli hesab etmək olar. Bunlar nitqdə hazır 
şəkildə işlədilir, ən azı müəyyən ardıcıllıqla gələn iki sözün müəyyənləşmiş 
birləşməsindən ibarətdir. Qrammatik cəhətdən söz birləşməsi və ya cümlə modeli 
əsasında dildə mövcud olmuş və ya mövcud olan qaydalara əsasən formalaşmışdır 
(14, s.67). 

Azərbaycan dilçiliyində “sabit birləşmə” termini ilə, eyni mənada “frazeoloji 
birləşmələr”də işlədilir. Bu halda sabit birləşmələrlə frazeoloji birləşmələr bə-
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rabərləşdirilir. Bu göstərir ki, sabit birləşmələrin əhatə dairəsi hələ dəqiq şəkildə 
müəyyənləşdirilməmişdir. Dilçilikdə frazeoloji birləşməyə verilən müxtəlif 
mənaları nəzərdən keçirsək, bu sahədəki fikir ayrılığına nəzər yetirsək, məsələnin 
daha mürəkkəb olduğunu görərik. S.Cəfərov idiomları, ibarələri, hikmətli sözləri, 
atalar sözlərini frazeoloji birləşmələrə aid edir (2). H.Bayramov isə ona etiraz edə-
rək yazır ki: “müəllifin Azərbaycan dilindəki hikmətli sözləri, zərb məsəlləri və ata-
lar sözlərini frazeologiya ilə bağlayaraq tədqiqata daxil etməsi də, bizcə düzgün de-
yildir”(1, s. 92-114). 

Sabit birləşmələrlə sərbəst birləşmələr arasında əsaslı forma fərqi olmur, 
onların hər ikisinin komponentləri qrammatik cəhətdən eyni vəziyyətdə olur, eyni 
qrammatik əlaqələrə əsaslanır. Bu da onların mənşəyi ilə əlaqədardır. Artıq müxtəlif 
dillərin materialları əsasında müəyyənləşmişdir ki, sabit birləşmələr sərbəst birləş-
mələrdən əmələ gəlmişdir. Sərbəst birləşmələrin sabit birləşmələrə doğru inkişafı 
iki xətt üzrə gedir: 1) sərbəst birləşmələrin mənalarının dəyişməsi yolu ilə; 2) sər-
bəst birləşmələrin komponentlərinin sabitləşməsi yolu ilə. Müasir dillərdə sərbəst və 
sabit birləşmələri müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirdikdə bu inkişaf məsələlərini 
aydın görmək olur. Sərbəst birləşmələrdən sabit birləşmələrə doğru inkişafda forma 
dəyişikliyi getmir. Sabit birləşmə söz birləşməsinin köhnə forma əsasında yeni ma-
hiyyət kəsb etməsidir. Sərbəst birləşmə hansı modelə əsaslanırsa sabit birləşmə də 
həmin model əsasında yaranır və inkişaf edir. Statik vəziyyət götürdükdə formaları 
cəhətdən sərbəst və sabit birləşmələr arasında heç bir ciddi fərq tapmaq olmur. On-
lar eyni qrammatik qaydalara əsaslanır. Hər iki birləşmə növünün ümumi strukturu, 
modeli, komponentlərinin forması, qrammatik əlaqələri bir-birinə uyğun gəlir. 
Azərbaycan dilində eyni leksik vahidlərdən eyni model əsasında təşkil olunmuş bir 
sıra birləşmələr də var ki, eyni formada yerinə görə həm sərbəst birləşmə, həm də 
sabit birləşmə kimi istifadə olunur, məsələn: “yoldan çıxmaq, əldən düşmək, quyruq 
bulamaq” və s. kimi birləşmələr belə xüsusiyyət daşıyır. “Maşın gələndə yoldan 
çıxmaq lazımdır” cümləsində “yoldan çıxmaq” sərbəst birləşmə kimi, “Pis adamlara 
qoşulub yoldan çıxmaq insanın həyatı üçün təhlükəlidir” cümləsində “yoldan çıx-
maq” sabit birləşmə kimi işlənmişdir. Bütün bunlar göstərir ki, sərbəst və sabit 
birləşmələr formal cəhətdən bir-birindən fərqlənmir və buna görə də onları fərqlən-
dirərkən bu cəhətə əsaslanmaq olmaz. Dildə hər hansı frazeoloji vahid olursa olsun, 
o, bir qrammatik sinfə daxildir, ona görə də, frazeoloji birləşmələr semantik-
qrammatik aspektdə kateqoriyalara bölünür. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, həm sər-
bəst, həm də sabit birləşmələlər iki və daha artıq müstəqil mənalı sözün leksik və 
qrammatik cəhətdən birləşməsindən əmələ gələn söz birləşmələridir. Buna görə də 
söz birləşmələrindən bəhs edərkən sərbəst və sabit birləşmələr məsələsinə toxunma-
dan keçmək mümkün olmur. Lakin sabit birləşmələrin semantikasında əmələ gələn 
keyfiyyət onu söz birləşmələri silsiləsindən tamamilə ayırır və başqa elm sahəsinin 
tədqiqat obyektinə çevirir. Sintaksisdə isə, yalnız sərbəst birləşmələrin tədqiqi 
nəzərdə tutulur. 

Frazeoloji vahid genetik cəhətdən, mənşəcə söz birləşməsi hesab edilə bilər, 
çünki o, konkret bir söz birləşməsinin və yaxud cümlənin mənasının dəyişdirilməsi 
nəticəsində yaranmışdır. Həqiqətən də, frazeoloji vahidlərin yaranması və dildə tət-
biq edilməsi mənbələri, konkret olaraq, söz birləşmələrini başqa cür dərk etmə nəti-
cəsində əmələ gəlir. Onların əsl orijinalı ilk əvvəl öz həqiqi mənalarında işlədilirdi. 
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Məsələn, “Vəzifə onun üçün yağlı tikədir” cümləsindəki frazeoloji birləşmə “yağlı 
tikə” genetik cəhətdən öz prototipi ilə uyğun gəlir. Sabit birləşmələr - leksik birləş-
mələrdir. A.N.Kononov söz birləşmələrindən bəhs edərkən onların “leksik birləş-
mələr” və “sintaktik birləşmələr” adları ilə iki yerə ayrıldığını qeyd edir, sonra isə 
bunların qarşılığından ibarət “leksik-sintaktik birləşmə” adı ilə ikinci bir növ də ayı-
rır (20, s.147). N.A.Baskakov da söz birləşməsi haqqındakı məqalələrində söz 
birləşmələrinin sabit və qeyri-sabit birləşmələr olmaqla iki yerə ayrıldığını qeyd 
edir. O, sabit söz birləşmələrini söz yaradıcılığı sahəsinə aid edir və söz birləşmələri 
adı altında yalnız sərbəst birləşmələrdən danışır (16, s.148). Həmçinin Azərbaycan 
dilçiliyində “sabit birləşmə” termini ilə yanaşı eyni. V.V.Vinoqradov sabit 
birləşmələrin bir hissəsini frazeoloji vahidlər hesab edir, atalar sözlərini, hikmətli 
sözləri və s. kimi ifadələri buraya daxil etmir (17, s.150). mənada “frazeoloji birləş-
mələr”də işlədilir. Bir sıra əsərlərdə frazeoloji birləşmələr sabit birləşmələrin bir 
növü kimi qeyd edilir. Bu isə fikir ayrılığına səbəb olur, məsələn, S.Cəfərov 
idiomları, ibarələri, hikmətli sözləri, atalar sözlərini frazeoloji birləşmələrə aid edir 
(2, s.150). Ancaq H.Bayramov qeyd edir ki, Azərbaycan dilindəki hikmətli sözləri, 
atalar sözlərini frazeologiya ilə bağlayaraq tədqiqata daxil etmək düzgün deyil.  

Bu sahədə rus dilçiliyindəki fikir ayrılığı daha böyükdürA.İ.Yefimov bundan 
fərqli olaraq, sərbəst birləşmələrdən az və ya çox fərqlənən bütün birləşmələri fra-
zeologiyaya aid edir (18, s.23-29). Sabit birləşmələrlə sərbəst birləşmələr arasında 
əsas forma fərqli olmur, onların hər ikisinin komponentləri qrammatik cəhətdən 
eyni vəziyyətdə olur, eyni qrammatik əlaqələrə əsaslanır. Bu isə onların mənşəyi ilə 
əlaqədardır. Müxtəlif dillərin materialları əsasında müəyyənləşdirilmişdir ki, sabit 
birləşmələr sərbəst birləşmələrdən əmələ gəlmişdir. 

Sərbəst birləşmələrdən sabit birləşmələrə doğru inkişafda forma dəyişikliyi 
getmir. Sərbəst birləşmə hansı modelə əsaslanırsa sabit birləşmə də həmin model 
əsasında yaranır və inkişaf edir. Bütün bunlarla yanaşı sabit və sərbəst söz 
birləşmələri bir-birindən fərqlənir. Azərbaycan dilçiliyində sərbəst və sabit 
birləşmələrin fərqləri haqqında müqayisəli şəkildə ilk və nisbətən geniş məlumatı 
H.Bayramov vermişdir (1). Ayrı-ayrı sabit söz birləşmələrin dildə ekvivalentinin 
olması sabit söz birləşmələri müəyyənləşdirmək və onları sərbəst söz birləşmələrin-
dən fərqləndirmək üçün əsas verir. V.M.Nikiteviç ekvivalentlik məsələsindən çıxış 
edərək sabit söz birləşmələrin məna cəhətdən fərqləndirilməsini düzgün saymır və 
yazır: “Sərbəst və qeyri-sərbəst birləşmələr arasındakı fərqi semantik əlamətə görə 
müəyyənləşdirmək heç də kifayət deyildir” (22, s.158). 

Söz birləşmələrindən danışarkən onların quruluşuna da diqqət yetirmək lazım-
dır. Söz birləşmələrinin sadə və mürəkkəb olaraq qruplaşdırılmasında birləşmələr-
dəki sözlərin miqdarı əsas götürülür. Rus dilçiliyində söz birləşməsi haqqında təlim 
sadə birləşmələrə əsaslanır. Türkologiyada isə söz birləşmələri ilə yanaşı mürəkkəb 
birləşmələrə də geniş yer verilir. N.A.Baskakov türk dilində söz birləşmələrinin hər 
bir tipinin sadə və mürəkkəb olaraq bölündüyünü göstərir. O, mürəkkəb söz 
birləşməsi ifadəsi ilə yanaşı, eyni mənada qarışıq söz birləşməsi ifadəsinin işlədir və 
bununla mürəkkəb birləşmələr daxilində müxtəlif tipli birləşmələrə məxsus əlamət-
lərin toplandığını qeyd edir (16, s.112). Azərbaycan dilində mürəkkəb söz birləş-
mələrindən danışarkən bu birləşmələrə feli tərkiblər olan feli bağlama, feli sifət, 
məsdər tərkiblərini də daxil etmək olar.  
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Mürəkkəb söz birləşmələri adətən sadə söz birləşmələrindən yaranıb, onlar sa-
də birləşmələrin bu və ya başqa şəkildə genişlənməsi nəticəsində əmələ gəlir və on-
lar da sadə birləşmələrdə istifadə olunan qrammatik formalara əsaslanır. Mürəkkəb 
birləşmələr yalnız söz çoxluğu və məzmun genişliyi ilə sadə birləşmələrdən fərq-
lənir, məsələn: “onun yazması” – sadə birləşmə, “onun maraqlı məqalə yazması” – 
mürəkkəb birləşmə. Hər bir söz birləşməsi ayrı-ayrı sözlərdən – nitq hissələrindən 
əmələ gəlir. Sözlərin söz birləşmələri əmələ gətirə bilmə xüsusiyyəti, söz birləş-
mələrinin quruluşu, nitqdə tutduqları mövqe, komponentlərinin əlaqələnmə qayda-
ları sözlərin bu və ya digər nitq hissəsinə aidliyi ilə bağlıdır.  

Məsələn: söz birləşmələrində “isim + fel”, “əvəzlik + fel”, “sifət + isim”, 
“say + isim” formaları həmin nitq hissələrinin təibətindən irəli gələn xarakter 
birləşmələrdir. Söz birləşmələrinin formalaşmasında birləşmələrin hər iki kompo-
nenti rol oynayır, söz birləşməsinin əsas xüsusiyyəti birləşmədəki tabeedən, mər-
kəzləşdirici sözlə müəyyənləşir. Bu cəhətdən söz birləşmələrini üç qrupa ayırırlar: 
ismi birləşmələr; zərf birləşmələri; feli birləşmələr. Söz birləşmələrinin bu bölgü-
sü ən əhəmiyyətli bölgü olub onların öyrənilməsində əsas halqanı təşkil edir. Söz 
birləşmələrinin əsas növləri feli və qeyri-feli birləşmələrdir. Adından məlum oldu-
ğu kimi, feli söz birləşmələrində əsas aparıcı sözlər fellər, qeyri-feli birləşmələrin-
də, yəni ismi birləşmələrdə əsas aparıcı sözlər isimlər, zərf birləşmələrində isə, be-
lə sözlər zərflərdir.  

Feli söz birləşmələri də, sözlər kimi, ancaq cümlənin daxilində fikrin bitməsi-
nə xidmət edən vahidlərdir. Bu vahidlər də cümlənin tərkibində real həqiqətlərin 
əlaqələnməsini əks etdirən və qrammatik məna bütövlüyü əmələ gətirən söz birləş-
mələridir. Buna görə də feli söz birləşmələri mətn daxilində cümlənin ümumi se-
mantik quruluşu ilə birlikdə öyrənilməlidir, çünki sözlər birləşərək mətn daxilində 
cümlənin genişləndirilmiş üzvləri kimi, sintaktik qruplar təşkil edə bildiyi kimi, 
onun hissələri də təşkil edə bilir. Feli söz birləşmələrinin məna və vəzifəsi birləşən 
sözlərin mexaniki yığını olmayıb, onların məna və qrammatik vəhdətindən əmələ 
gəlir. İnsanlar öz əmək fəaliyyətlərində real həyat həqiqətləri ilə rastlaşır, onları 
əhatə edən əşya və hadisələrin əsil mahiyyətini, dəyişmə və inkişafını öyrənir, dərk 
edir və öz nitq təcrübəsində sözlər, söz birləşmələri vasitəsi ilə qeyd və təsbit edir-
lər. Məhz buna görə də dildə yeni sözlər kimi, söz birləşmələri də əmələ gəlir.  

Feli söz birləşmələrinin özünəməxsus məna xüsusiyyətləri vardır. Bu məna 
xüsusiyyətləri də həm birləşmələri əmələ gətirən sözlərin, həm də birləşmənin öz 
daxili mənasından meydana çıxır, çünki bu birləşmələr sintaktik vahidlər olub 
həqiqi varlıq hadisələrinin müxtəlif cəhətlərini əks etdirir. Feli söz birləşmələrinin 
həcmi və sərhədi birləşən sözlərin miqdarı ilə müəyyənləşir ki, bunlar da birləşən 
sözlərin bir-birinə olan rabitəsi ilə meydana çıxır. Söz birləşmələri predikativ və 
qeyri-predikativ olaraq iki yerə bölünür. Predikativ birləşmələr eyni zamanda cüm-
lədir. Buna görə də belə birləşmələrdə fikir bitir və hökm də ifadə olunur. Qeyri-
predikativ birləşmələrdə isə, fikir bitmir və hökm də ifadə olunmur. Burada cümlə 
üçün xam material olduğundan yalnız cümlənin tərkibində fikrin bitməsinə xidmət 
edə bilər.  

Feli söz birləşmələri ilə budaq cümlələri qarışdırmaq olmaz, çünki ingilis 
dilindən fərqli olaraq, türk dillərində, eləcə də Azərbaycan dilində feli söz birləşmə-
ləri xəbər şəkilçisi qəbul etmədən xəbər kimi işlənə bilmir. Cümlədə mübtəda ilə 
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xəbər arasında olan əlaqə uzlaşmadan ibarətdirsə, feli söz birləşmələrində yanaşma 
və idarə əlaqəsi vardır. Buna görə də feli söz birləşmələri ilə cümlələri qarışdırmaq 
olmaz. 

Feli frazeoloji vahidlər tədqiqat obyektimiz olduğuna görə “frazeoloji vahid” 
anlayışını tədqiq edərkən xarici linqvistlərin fikirlərini də öyrəndik ki, istənilən lek-
sik vahidin şərhini vermək müşgül məsələdir.  

Alman dilçisi Y.Hoyzerman 1977-ci ildə yazırdı “... frazeologiya elm kimi ol-
duqca gəncdir və onun inkişafında sovet dilçiliyinin, eləcə də XIX əsrin rus ənənə-
lərinə müvafiq davam etdirilməsində sovet dilçi-tədqiqatçılarının böyük xidməti 
var” (7, s.39). V.Flayşer də “frazeologiya” termini altında – frazeoloji birləşmələrin 
tədqiqi ilə məşğul olan linqvistika sahəsini və yaxud hər hansı bir konkret dilin fra-
zeoloji inventarı kimi - başa düşür (5, s.22). Frazeologizmlərin özünəməxsus forma-
tiv strukturu ondan ibarətdir ki, onlar vahid daxili məna əsasında bir-birinə çulğalaş-
mış sözlərin möhkəm birliyidir. Bu birlik daxilində birliyi əmələ gətirən sözlər az 
və ya çox dərəcədə öz mənalarını itirir və bütöv birləşmə vahid məna əsasında bər-
qərar olur (13, s.657).  

Qərb dilçiləri frazeoloji vahidləri “idiom” kimi adlandırırlar. Məsələn, Ç.Hok-
ket yazır ki: “İdiom mənanın mövcud strukturu əsasında müəyyən edilməsi müm-
kün olmayan tək morfem və ya mürəkkəb formadan ibarət qrammatik formadır” (8, 
s.172). R.Gibb hesab edir ki, idiomlar – “ölmüş metaforlar”dan əmələ gəliblər (6, 
s.111). U.Vaynrayx hesab edir ki, leksik vahidin çoxmənalılığı müşahidə olundu-
ğuna görə idiomlar polisemiyanın bir hissəsi kimidir (12, s.23-25). U.Çeyf və 
A.Katler idiomatikliyi tədqiq edərək yazırlar ki, idiomlar struktur dəyişikliyə asan-
lıqla məruz qalırlar (3, s.109-127; 4, s.317-320). C.Katzın, P.Postalın idiomun təsvi-
ri ilə bağlı fikirləri belədir ki, idiom hətta bir sözdən ibarət ola bilər (9, s.275-282). 
A. Makkay isə, Ç.Hokketin təsnifatından fərqli olaraq, tək morfemli sözləri idiom 
kimi qəbul etmir. O, iki və daha artıq morfemdən ibarət vahidləri idiom hesab edir. 
A.Makkay idiomatik ifadələri qruplaşdıraraq, idiomları “frazeoloji idiomlar” yəni 
“phraseological idioms” adlandırırdı və qeyd edirdi ki, bu tip birləşmələrdə tərkib 
hissələrin mənası ilə bütöv konstruksiya arasında az əlaqə vardır və mənanın qeyri-
aydınlığı onun idiomatikliyinin yüksək göstəricisidir (10, s.24). J.Stressli, C.Katz və 
P.Postaldan fərqli olaraq, idiomlara belə tərif verir: “İdiom mənası tərkibə görə 
müəyyən edilməsi mümkün olmayan bir neçə leksemin birləşməsidir. Bu struktur 
“fel və sözönü” birləşməsindən ibarət olmur” (11, s.71). 

Frazeoloji vahidləri sintaktik cəhətdən dəyişilməz “daşlaşmış elementlər” ki-
mi adlandıran bir sıra tədqiqatçılar olub, məsələn: U.Vaynrayx, B.Freyzer, İ.Mel-
çuk, F.Nyumeyer. Şübhəsiz ki, məna bütövlüyü, leksik, semantik və sintaktik sabit-
lik idiomların əsas şərtlərdəndir. İdiomlarda məna bütövlüyü tərkib üzvlərin leksik 
mənasının zəiflənməsi nəticəsində əmələ gəlir. Məna bütövlüyü komponentlərin 
mənaca daxili birliyində əks olunur. Daxili forma komponentlərin bir-biri ilə bağlı-
lığı nəticəsində əmələ gəlir. Mənanın məcazi şəkildə dərk edilməsi ilə yanaşı, 
frazeoloji mənanın anlaşılmasında daxili forma anlayışı mühüm rol oynayır. Frazeo-
loji məna özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir, leksik mənadan fərqlənir və xüsusi 
dilçilik kateqoriyasını təşkil edir. İdiomatik mənanın əmələ gəlməsində daxili forma 
ilə yanaşı bədiilik, ifadəlilik kimi amillər mühüm rol oynayır. İdiomlar mənanın 
qüvvətlənməsi üçün müəllifin istifadə etdiyi ən təsirli vasitələrdən biridir. İdiomlar 
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dilin leksik vahidlərdən fərqli olaraq daha mürəkkəb kommunikativ vahidlərdir (14; 
21, s.34).  

Tədqiqat zamanı aydın olur ki, bir qrup frazeoloji vahidlər sintaktik dəyişik-
liklərə məruz qalır. Psixolinqvistlər də bu faktı insan şüurunun fəaliyyətinin təcəs-
sümü kimi izah edərək qeyd edirlər ki, sintaktik dəyişikliklərə məruz qalan frazeo-
loji vahidləri daha tez başa düşmək olar. Frazeoloji vahidlər haqqında A.Kaplunen-
ko yazır ki, onlar öz semantik-kommunikativ xüsusiyyətinə görə müəyyən illokusi-
yanın daşıyıcıları olurlar (19). Qeyd edək ki, “locution” – “ifadə, idiom” deməkdir, 
nitq aktları nəzəriyyəsi – illokusiya adlanır.  

Frazeoloji vahidlərin idiomatikliyi forma, məna və kontekstin qarşlılıqlı təsiri-
nin məhsuludur. Hər bir frazeoloji vahidin daxili strukturu vardır. Frazeoloji vahid-
lər səslənən kimi hərfi tərcümə olunmur, başqa dillərə müxtəlif ekvivalentlər vasitə-
silə tərcümə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, tərcümə yalnız linqvistik deyil, eyni 
zamanda da mədəni fəaliyyət növüdür. Tərcümə prosesinin həmişə iki aspekti var: 
dil və mədəniyyət. Bu məvhumlar bir-birindən ayrılmazdır, çünki dil yalnız mədəni 
reallığı ifadə etmir, eyni zamanda ona forma verir. Tərcüməyə məhz mədəniyyət-
lərarası kommunikasiya vasitəsi kimi baxılması dilin, mədəniyyətin əsas kompo-
nenti olmasından, mədəniyyətə isə cəmiyyətin maddi və mənəvi nailiyyətlərinin 
vəhdəti kimi baxılmasından irəli gəlir, çünki mədəniyyət etnosun sosial-psixoloji 
xüsusiyyətlərini, onun baxışlarını, adət-ənənələrini və bütövlükdə bütün dəyərlərini 
özündə əks etdirir. Məhz buna görə də tərcümə prosesində yalnız iki dil deyil, eyni 
zamanda oxşar xüsusiyyətləri olsa da belə, iki fərqli mədəniyyət iştirak edir. Profes-
sionallığa can atan tərcüməçi iki dil mükəmməl bilməklə yanaşı iki mədəniyyətə 
mükəmməl bələd olmalıdır. Mətnlərin tərcüməsi zamanı bəzi hallarla qarşılaşırıq ki, 
bunları belə səciyyələndirmək olar: tam qarşılığı mümkün olan tərcümələr; leksik-
semantik eyniyyəti olan birləşmələrin tam qarşılığı və kalka yolu ilə tərcüməsi; sər-
bəst söz birləşmələrinin tərcüməsində mətnə müvafiq sinonim və ya variantlardan 
istifadə edilməsi; leksik-semantik və leksik-qrammatik eyniyyəti olmayan birləşmə-
lərin mətni tərcüməsi. İngilis dilini öyrənənlər üçün böyük çətinlik idiomlar törədir. 
Hər bir xalqın tarixi, dini, dünyagörüşü, özünəməxsus həyat və yaşayış tərzi, adət-
ənənələri, baxışları, nağıl, dastan və əfsanələri var. İngilis xalqı da istisna deyil. Bu-
nunla əlaqədar çoxlu sayda frazeoloji söz, frazeoloji birləşmə, frazeoloji vahid, 
idiom, atalar sözü və zərb məsəlləri mövcudur. İdiomların hər birinin özünəməxsus 
yaranma tarixçəsi vardır.  

Müşahidələr göstərir ki, tərcümə olunan mətnə qədər dildə söz birləşmələrinin 
yaxud da paremik frazeoloji cümlələrin semiotik xüsusiyyətləri həmin ifadələrin, 
konstruksiyaların mənbə dildəki fonetik şəkli, məna cəhəti və morfoloji forması ilə 
tərcümə dilindəki xüsusiyyətlərlə müqayisəsi əsasında nəzərə alınır. Leksik vahidin 
yaxud da birləşmə və cümlələrin semantikası, məzmunu ilə sözün qrafikası arasında 
heç bir yaxınlıq, bağlılıq yoxdur. Bu baxımdan da sözlərin məna çaları, bir qayda 
olaraq, tərcümədə diqqət mərkəzində olur.  

Araşdırma və mülahizələrdən də məlum olur ki, emosional olmayan vahidlə-
rin bütünlükdə hərfi tərcümə edilməsi fikri tam mənası ilə özünü doğrultmur. Hərfi 
tərcümə o vahidlərdə özünü doğruldur ki, ikinci dildə onların qarşılığı morfoloji, se-
mantik və sintaktik cəhətdən bir-birinə uyğun olsun.  
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Orijinal mətnin başqa dilə tərcüməsi, onun müəyyən məna və üslubi funksiya 
daşıyan orijinalın formasına uyğunlaşdırılması tərcümə aktının mühüm hissəsidir. 
Bir dildən başqa dilə tərcümə edərkən insan özünün dil cəhətdən bilik və bacarıqları 
ilə yanaşı ən rəngarəng ekstralinqvistik biliklərindən istifadə edir. Buraya təbiət, 
cəmiyyət, bəşəri mədəniyyət və tərcümə olunan əsərin yarandığı sosial-siyasi 
vəziyyət aiddir.  

Bədii dil - xüsusi və yüksək ifadə mədəniyyətidir. Bədii dilin zənginliyi yazıçı 
və onu tərcümə edən mütərcimin fikir zənginliyindən xəbər verir. Bədii ədəbiyyatda 
dil bədii surətləri, həyat lövhələri, insan xarakterlərini təsvir etmək, bir sözlə, ədəbi 
əsər yaratmaq üçün istifadə olunan əsas material, əsas xəzinədir. Dilin inkişaf edib 
daha ifadəli və parlaq şəkil almasında sənətkarların böyük rolu vardır. 
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Mehin Surek 

About the problem of word combination 
Summary 

 
Basis of the stability of the lexico-grammatical composition defining the rep-

roducing word combinations as the units of the language comes to original unders-
tanding of correlation systematic-language signs of these units and their speaking 
activity. Virtual (invariant) units of the phraseological system of the language are 
considering the integrated by the form and meaning two-sided units: actual speech 
unit is considered the phraseologizm, realizing in the text. Together with it the mea-
ning and stable elements of the form are considered invarianting, but as the fact of 
speech realization are qualified only changeable, varying elements of the last.  

It is necessary to underline that inspite of the fact that identity of grammatical 
phenomena in the languages in some aspects, limiting by the laws of their develop-
ment, there are existed the great differences between them, arousing the certain dif-
ficulties in the process of understanding both spheres of language, as morphology, 
so syntax. Grammatical forms play the important role as they fulfil the certain 
stylistic function, showing direct and indirect influence on the meaning and aesthe-
tic aspect to the language of original, and consequently, the interpreter had to find 
the analogical means of transforming of lexico-phraseological units for reaching the 
full-blooded equivalents.  

Presented to your attention article is devoted to the problem of the idiom. In 
different times many scientists tried to give the definition of the idiom, but up to 
now there is no a single point of view about it. As usually we appeal to 
representatives of different grammar schools and tried to study their works. The ac-
ceptable points of views are the works of A.V.Kunin, S.I.Ojeqov and V.L.Arkhan-
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gelskiy. But the great importance also had the works of W.L.Chafe, U.Weinreich, 
A. Cutler, J. Strassler, W.Fleischer and other scientist. 

 
Мехин Сюрек 

О проблеме изучения словосочетания 
Резюме 

 
Опора на стабильность лексико-грамматического состава при определе-

нии воспроизводимых сочетаний слов как единиц языка приводит к своеоб-
разному пониманию соотношения системно-языковых признаков этих единиц 
и их речевой реализации. Виртуальными (инвариантными) единицами фразео-
логической системы языка считаются целостные по форме и содержанию 
двусторонние образования: актуальной, речевой единицей считается фразео-
логизм, реализованный в тексте. При этом инвариантными считаются значе-
ние и стабильные элементы формы, а как факт речевой реализации квалифи-
цируются только переменные, варьирующиеся элементы последней. 

Необходимо отметить, что несмотря на идентичность грамматических 
явлений в языках в некоторых аспектах, обусловленные законами их развития, 
существуют и значимые различия, вызывающие определённые трудности в 
процессе понимания и перевода обоих сфер языка, как морфологии, так и син-
тактика. Грамматические формы играют важнейшую роль, так как выполняют 
определённую стилистическую функцию, оказывающего прямолинейным или 
косвенным образом влияние на смысл и эстетический аспект языка оригинала, 
и следовательно переводчику приходится искать аналогические средства пе-
редачи этих лексико-фразеологических единиц для достижения полноценной 
адекватности. 

Представленная вашему вниманию статья посвящена исследованию 
проблемы идиом. В разные времена учёные пытались дать определение идио-
мы, но и по сей день нет единого мнения по этому поводу. Как обычно, мы 
обратились к представителям различных грамматических школ и постарались 
изучить их труды. Приемлемой точкой зрения являются работы А.В.Кунина, 
С.И.Ожегова и В.Л.Архангельского. Однако огромный интерес представляют 
собой работы В.Л.Чейфа, У.Вайнрайха, А.Катлера, Дж.Стресли, В.Флейшера 
и других.  

  
Rəyçi:                 Nigar Vəliyeva 
               filologiya elmləri doktoru, professor 
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MÜASİR İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ MƏSDƏR VƏ 
MƏSDƏR TƏRKİBLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ARAŞDIRILMASI 

 
Açar sözlər: dil, aspekt, funksional, məsdər, tərkib, mübtəda, tamamlıq, sözönü 
Key words: language, aspect, functional, infinitive, construction, subjective, 
objective, preposition 
Ключевые слова: язык, аспект, функциональный, инфинитив, оборот, под-
лежащее, дополнение, предлог  

 
Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkiblərinin müqa-

yisəli araşdırılması bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Əvvəla, müxtəlif sitemli dil-
lərdə məsdər və məsdər tərkiblərinin yaranması prosesinin araşdırılması dillərin hə-
min istiqamətdəki qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. İnkinci, 
belə tərkiblərin tədqiqi dilin və onun leksik sisteminin semantik inkişafı haqqında 
düzgün təsəvvür əldə etməyə kömək edir ki, bu da dilçilik nəzəriyyəsi baxımından 
həmişə maraq doğurmuşdur.  

Məsdər və məsədr tərkiblərinin strukturunun, onların ayrı-ayrı dillərdə yeri və 
mövqeyinin açıqlanması, tərcümə olunma imkanlarının öyrənilməsi, milli və bey-
nəlmiləl mahiyyətinin şərhi, onların işlənmə xüsussiyyətlərinin və istifadə olunma 
sahələrinin təhlili həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən aktuallıq kəsb edir. 

Məqalədə əsas məqsədimiz müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və 
məsdər tərkiblərinin xüsusiyyətlərinin linqvistik topoloji müqayisəsinin öyrənil-
məsidir.  

Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkiblərinin spesi-
fik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün aşağıdakı məsələlərinin araşdırılması qarşıya 
qoyulmuşdur: 

- müxtəlif sistemli dillərdə məsdər və məsdər tərkiblərinin formalaşma  
 yollarını araşdırmaq; 
- məsdər və məsdər tərkiblərinin strukturu və əlamətlərini araşdırmaq, onların 

əlaqələrini müəyyənləşdirmək; 
- nitq prosesində məsdər və məsdər tərkiblərinin daxilində baş verən struktur 

variasiyaları təhlil etmək. 
Bütün cəmiyyət və təbiət hadisələri kimi dil də öz yaranışı, mənşəyi, inkişaf 

tarixi və müasir mənzərəsi etibarı ilə olduqca zəngin hadisə və qanunauyğunluqlar-
dan, rəngarəng vahidlər sistemindən ibarətdir. Bu cür mürəkkəb bir prosesin elmi 
təhlilini vermək, buradakı obyektiv hadisə və qanunauyğunluqları aşkar etmək, hər 
hansı bir dilin spesifik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və s. problemlər dilçilik 
tədqiqatlarında aşkar olur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində məsdər və 
məsdər tərkiblərinin dildə oynadığı rolu nəzərə alaraq hər iki dildə onun müqayisəli 
şəkildə tədqiqinə ehtiyac duyulur. Məsdər və məsdər tərkiblərinin tədqiqat obyekti 
kimi seçilməsində əsas məqsəd onların dilçilikdə işıqlandırma dərəcəsini və onun 
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ingilis və Azərbaycan dillərində oynadığı rolu müəyyən etməkdən ibarətdir. İlk ba-
xışdan onlar nə qədər sadə görünsələr də öz qrammatik quruluşuna, semantik 
xüsusiyyətlərinə görə çox müxtəlif və geniş imkanlara malikdir.  

Bildiyimiz kimi, ingilis və Azərbaycan dilləri müxtəlif dil ailələrinə mənsub-
dur. İngilis dili analitik (flektiv), Azərbaycan dili isə aqqlütinativ dil qrupuna daxil-
dir. Buna görə də bu dilləri bir-biri ilə tutuşdurmaq ümumi və fərqli cəhətləri aşkar 
etmək müəyyən mənada çətinlik törədir. Buna baxmayaraq, hər iki dildə felin şəxs-
siz formalarından olan məsdəri müqayisəli şəkildə öyrənmək vacibdir. Bu mövzu 
ilə əlaqədar rus və ingilis dillərində əhəmiyyətli dərəcədə elmi ədəbiyyat olduğu 
halda, felin şəxssiz formaları haqqında Azərbaycan dilində verilən məlumatlar el-
min bu sahəsinə olan tələbatı tam ödəmir.  

Müasir dilçilikdə dil hadisələrinin funksional aspektdə öyrənilməsinə diqqətin 
əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd etmək olar. Funksional yanaşma məsdər tərkib-
lərinin araşdırılmasında da mühüm əhəmiyyətə malikdir, çünki məsdər felin digər 
şəxsli formaları kimi əsas nitq hissələrinin arasında yerləşir və ikili xarakter nüma-
yiş etdirir, məhz funksional aspektdə, yəni fəaliyyət prosesində həmin nitq hissələri-
nin bu və ya digər xüsusiyyətləri özünü biruzə verir.  

Təbii ki, funksional aspektdə məsdər tərkiblərinin felilik və isimilik dərəcəsi-
nin tədqiqi, mətndə işlənmə ehtimalının səviyyəsinin təyin edilməsi, fel və isim ara-
sında aralıq mövqe tutan məsdər tərkiblərinin ikili xarakterinin dərindən araşdırıl-
masına imkan verir.  

Baxmayaraq ki, ingilis dilində məsdər və məsdər tərkibləri qərb və rus dilçiliyin-
də dəfələrlə müxtəlif səviyyəli tədqiqat işlərinin obyekti olmuşdur, bir sıra məsələlərə 
münasibətdə mübahisəli və ya fikir müxtəlifliyinə səbəb olan məqamlar qalmaqdadır. 
Mübahisəli məsələlər silsiləsindən məsdər və məsdər tərkiblərinin nitq hissələri para-
diqmində statusu və yeri, feli isim vahidində feli və ismi əlamətlərin nisbəti, feli isimin 
müəyyənləşməsinin meyarları və s. misal göstərmək mümkündür.  

İstər ingilis dilinin, istərsə də Azərbaycan dilinin qrammatikasına dair mənbə-
lərdə məsdər adətən felin şəxssiz formalarından biri hesab olunur və onun felin 
şəxssiz xüsusiyyətlərindən əlavə həm ismin, həm də felin xüsusiyyətlərinə malik ol-
duğu qeyd edilir. Məsdər də felin digər şəxssiz formaları kimi feli tərkiblər əmələ 
gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Məsdər tərkiblərində onun komponentləri arasın-
dakı əlaqənin öyrənilməsi, budaq cümlələr arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərin aş-
kar edilməsi morfologiyanın qarşısında dayanan ən vacib problemlərdən biridir.  

Onu da əlavə etmək istərdik ki, müasir qrammatikada məsdər tərkiblərinin 
predikativ birləşmələrə bərabər tutulduğu hallara da rast gəlmək mümkündür. Predi-
kativ birləşmə dedikdə isə dilçilikdə əsas tərəfi felin şəxssiz formalarından biri ilə 
ifadə olunan birləşmələr nəzərdə tutulur. Bundan başqa, məsdər tərkiblərinin, 
ümumiyyətlə, iki hissədən ibarət olduğu da göstərilir. Həmin birləşmələrdə birinci 
komponent ya isim, ya da əvəzlikdən, ikinci komponent isə felin şəxssiz formaların-
dan biri ilə ifadə edilir. Qrammatikada elə buna görə də birinci tərəfi bir qayda ola-
raq nominal hissə, ikinci tərəfi isə feli komponent adlandırırlar. Belə birləşmələrin 
komponentləri arasındakı əlaqə mübtəda ilə xəbərin arasındakı əlaqəyə uyğun gəlir.  

Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənovun birgə hazırladıqları “Müasir Azər-
baycan dili” kitabında feli birləşmələri aşağıdakı kimi səciyyələndirilir: “Feli birləş-
mələrdə hərəkətlə onun aid olduğu, ya da ona aid edilən müxtəlif anlayışlar arasın-
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dakı əlaqələr əks olunur. ....Azərbaycan dilində feli birləşmələrin əmələ gəlməsi üç 
forma ilə: feli bağlama, feli sifət və məsdərlə bağlıdır (1, s. 54-54).  

O.İ.Musayevin “İngilis dilinin qrammatikası” kitabında məsdər tərkiblərini 
belə şərh edilir: “Müasir ingilis dilində bir qisim təsirli fellərdən sonra ümumi halda 
isim (yaxud obyekt halda əvəzlik) və məsdərlərdən ibarət birləşmə işlədilir və bu 
birləşmələr məsdər tərkibləri yaradır. Məsdər tərkibləri ismə və feilə xas xüsusiy-
yətləri özündə birləşdirən və feldən düzələn formadır. Azərbaycan dilində isimlər-
dən və isimləşən sözlərdən əvvəl mövqe tutub, onların əlamətini bildirir, təyin olu-
nan sözlə yanaşma əlaqəsi əsasında birləşib zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyiş-
mir. Məsələn: Azərbaycan dilində /məktub yazmaq/, / məktubu yazmaq/, /söz de-
mək/, /cihaz işlətmək/, / tifaqı dağıtmaq/ və s. (12, s. 141). 

Görkəmli dilçi A.İ.Smirnitskiyə görə, dildə bir qrup məsdərlər vardır ki, özlə-
rinin semantik və qrammatik təbiətinə görə postpozisiyada işlənmələri onlar üçün 
norma sayıla bilər.  

Müasir ingilis dilində felin şəxssiz formalarına feli sifət, cerund və infinitiv 
(məsdər) aid edilir. Bu formaların təhlili müasir ingilis dilinin quruluşunun ümumi 
xarakteristikası baxımından maraq kəsb edir və bu formaların səciyyəvi cəhəti felin 
şəxssiz formaları sisteminin inkişaf etməsi və onların işlənmə xüsusiyyətləri ilə 
birbaşa bağlıdır. İngilis dilində də felin şəxssiz formaları feli və ismi xüsusiyyətləri 
olması ilə diqqəti cəlb edir.  

Məşhur dilçi B.N.Jiqadlo (40, s. 141) qeyd edir ki, felin şəxssiz formalarının 
feli əlamətləri aşağıdakılardır:  

1) onlara xas əlamətlər, lakin özünəməxsus xüsusiyyətlərə də malik olan, za-
man, tərz və növ; 

2) vasitəsiz tamamlıq qəbul etmək qabiliyyəti və zərfliklə təyin edilməsidir. 
Bu xüsusiyyət felin şəxsli formalarının daxil ola bildikləri eyni tipli birləşmələrdə 
öz əksini tapmasıdır. Beləliklə, felilik əlaməti ingilis dilində felin şəxssiz formala-
rında zaman, tərz və növ kateqoriyalarında və həmçinin öyrənilən formaların fəaliy-
yət göstərdiyi söz birləşmələrinin xarakteristikasında öz əksini tapır.  

Müq.et: /to read a book aloud/ - /I want to read a book aloud// 
Əksər linqvistik mənbələrdə felin şəxsli formalarını şəxssiz formalardan fərq-

ləndirən əsas əlamət kimi feli sifət, cerund və infinitivə şəxs, zaman və tərz qram-
matik kateqoriyalarının məxsus olmamasıdır ki, bunun nəticəsi kimi onların felin 
şəxsli formalarına xas olan xəbər sintaktik funksiyasını yerinə yetirə bilməməsidir.  

Felin şəxssiz formalarının ismi xüsusiyyətləri onların yerinə yetirdikləri 
sintaktik funksiyalarda təzahür edir. Bu münasibətdə felin şəxssiz formaları eyni-
cinsli deyildir və hər bir forma onu digərlərindən fərqləndirən, yəni yalnız ona xas 
mənalarda çıxış etməsindədir.  

Bu münasibətdə şəxssiz formaları (məsdər və cerund) onlara xas olan ismi və 
sifətə xas olan (feli sifət) xüsusiyyətləri hifz edib saxlayır, halbuki feli əlamətlər 
onların tarixi inkişaf prosesində qazandıqları keyfiyyətdir. Şəxssiz formaların inki-
şaf tarixi onların tədricən feli sistemə daxil olmasının tarixidir və bunun nəticəsi ki-
mi müasir ingilis dilində onların xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasında həqiqi ismi 
xüsusiyyətlə müqayisədə feli xüsusiyyətləri daha mühümdür.  

Məsdər feil və ismə xas xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. İsmi xassəsi məsdərin 
ilkin xassəsi olub, əsasən onun sintaktik funksiyasında özünü büruzə verir. Məsdərin fe-
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lə xas xüsusiyyətlərə zaman, növ, tərz kateqoriyalarına malik olması, asılı sözə malik 
olması və zərfliklə təyin olunmasındadır. (Т.К. Цветкова 67, s. 164). 

İngilis dilində felin digər şəxssiz formaları kimi, məsdərlər də isimlərlə və 
əvəzliklərlə birlikdə sintaktik tərkiblər əmələ gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, məs-
dər felin şəxssiz formalarından biridir və felin xüsusiyyətləri ilə yanaşı, ismin xü-
susiyyətlərini də özündə cəmləşdirir. Məsdər üç kompleksin tərkibinə daxil olur: ta-
mamlıq məsdər tərkibi (the Objective with the Infinitive Construction), mübtəda 
məsdər tərkibi (the Subjective Infinitive Construction) və for sözönlü məsdər tərkibi 
(the For – to- Infinitive Construction). Tərkibin birinci hissəsi ümumi halda olan 
isim və ya obyekt halında olan əvəzlikdən ibarətdir. İkinci hissə isə şəxs tərəfindən 
icra edilən hərəkəti və ya isimlə və ya əvəzliklə ifadə olunmuş və üzərində iş yerinə 
yetirilən obyekti bildirən məsdərdən ibarətdir.  

Məsələn: ingilis dilində /I saw him walk in the garden// (Mən onun bağda ne-
cə gəzdiyini gördüm) və ya /I want you to open the window// (Mən sənin pəncərəni 
açmağını istəyirəm). 

O.İ.Musayev də müasir ingilis dilində aşağıdakı məsdər tərkiblərinin olduğu-
nu qeyd edir: tamamlıq-məsdər tərkibi, mübtəda məsdər tərkibi, for sözönlü məsdər 
tərkibi (8, s. 250).  

O.Musayev müasir ingilis dilində tamamlıq məsdər tərkibinin ümumi halda 
isim və feldən ibarət olduğunu qeyd edir. Məsələn: ingilis dilində /I watched the 
children (them) play in the yard// və ya /I heard him mention your name several 
times during the report//. 

Tamamlıq məsdər tərkibləri hiss və əqli qavrayış ifadə edən fellərdən sonra 
tamamlıq feli sifət tərkiblərinə yaxınlığı ilə diqqəti cəlb edir.  

Məsələn: /I saw them playing football// və /I saw them play football// birinci 
cümlədə hərəkət proses kimi ifadə edilir, lakin ikinci cümlədə yalnız fakt qeyd 
edilir.  

O.Musayev ingilis dilindəki tamamlıq məsdər tərkiblərinin Azərbaycan dilinə 
ya təsirlik halda olan isim, ya feli isim, ya da budaq cümlə vasitəsilə tərcümə 
edildiyini yazır (8, s. 251). 

 Məsələn: ingilis dilindəki /I saw the boy (him) cross the street// cümləsi 
Azərbaycan dilinə /Mən oğlanı (onu) küçəni keçən gördüm// və ya /Mən gördüm ki, 
oğlan küçəni keçir//. 

Mübtəda məsdər tərkibi müasir ingilis dilində ümumi halda isim (yaxud adlıq 
halda əvəzlik) və məsdərdən ibarət olur. Bu xəbərin köməkçi hissəsi kimi məsdərə 
aid olan məchul formada olan fellər təşkil edir.  

Məsələn: /The teacher (he) was seen to come in// (Müəllimin içəri gəldiyini 
gördülər). 

Mübtəda məsdər tərkibində isim ümumi halda (yaxud əvəzlik adlıq halda) 
məsdərdə təsvir edilən hərəkəti yerinə yetirən şəxs təsvir edilir. Buna görə də 
müasir ingilis dilindəki mübtəda məsdər tərkibləri Azərbaycan dilinə bir qayda ola-
raq ya təsirlik halda isim və məsdər, yaxud budaq cümlə vasitəsilə tərcümə edilir.  

Məsələn: müasir ingilis dilindəki /The boys were seen to go to the village// 
cümləsini Azərbaycan dilinə iki müxtəlif variantda tərcümə etmək mümkündür: 1) 
/Oğlanları kəndə gedən görüblər//; 2) /Görüblər ki, oğlanlar kəndə gediblər//. 
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Bundan başqa, mübtəda məsdər tərkibləri məchul növdə olan fellərlə də işlə-
dilir: /to see/ (görmək), /to hear/ (eşitmək), /to feel/ (hiss etmək), /to watch/ (müşa-
hidə etmək), /to find/ (tapmaq, aşkar etmək) və s. fellərlə birlikdə də işlədilir. Məsə-
lən, /The car was seen to disappear in the distance// (Maşının gözdən itdiyini gördü-
lər). /The baby was heard to cry// (Uşağın ağladığını eşitdilər). 

O.İ.Musayev qeyd edir ki, mübtəda-məsdər tərkibi bir qrup fellərlə işlənərək 
xəbər məlum növdə olur. Bu fellər aşağıdakılardı: to appear, to turn out, to prove, 
to seem, to chance. Nümunəyə baxaq: /He appeared to be very clever// (Onun ağıllı 
olduğu məlum oldu). /The exercise turned out to be very easy// (Tapşırığın çox asan 
olduğu məlum oldu). Yenə də O.İ.Musayevə istinadən qeyd edə bilərik ki, müasir 
ingilis dilində işlənən mübtəda-məsdər tərkibi Azərbaycan dilinə, adətən, təsirlik 
halda isim (yaxud əvəzlik) və feli sifət (1), yaxud yiyəlik halında isim (yaxud əvəz-
lik) və təsirlik halında olan feli sifət (2) vasitəsilə tərcümə edilir. Bu halda cümlənin 
mübtədası qeyri-müəyyən şəxsli olur. Məsələn, /The workers (they) were seen to 
work in the yard// (1. Fəhlələri (onları) həyətdə işləyən görüblər. 2. Fəhlələrin (on-
ların) həyətdə işlədiyini görüblər).  

Müasir ingilis dilində digər bir məsdər tərkibi də işlədilir. Bu tərkib ümumi 
halda olan isim (yaxud obyekt halında şəxs əvəzliyi) və məsdərdən ibarət olur. Bu 
tərkibi fərqləndirən başlıca xüsusiyyət for sözönü ilə işlənməsidir. Buna görə də o 
sözönlü məsdər tərkibi adlandırılır. Məsələn, /It is important for him/Tom to learn 
French// (Fransız dilini öyrənmək onun/Tom üçün vacibdir). 

Azərbaycan dilində for sözönülü məsdər tərkibi feli isim, yaxud tamamlıq bu-
daq cümləsi vasitəsilə tərcüməedilir. Məsələn, /For you to do it is necessary (/It is 
neseccary for you to do it//) (Sizin evə qayıtmağınız vacibdir (Vacibdir ki, siz evə 
qayıdasınız). Azərbaycan dilində mürəkkəb birləşmələrin aşağıdakı formaları qeyd 
edilir: 1) tabeedici və bir neçə tabe sözdən ibarət olan mürəkkəb birləşmələr. Bu 
birləşmələr özləri də tabeedici sözün xarakterindən asılı olaraq iki yarımqrupa bölü-
nürlər: a) tabeedici söz substantiv xarakter daşıyır və adətən isimdən ibarət olur. 
Məsələn: /evdəki beş gümüş qaşıq/, /həmin möhkəm daş hasar/ və s.; b) tabeedici 
söz feldir. Məsələn: Azərbaycan dilində /səhər mağazadan çörək almaq/, gülləri evə 
göndərmək/, /uşaqları evdən baxçaya aparanda/ və s. (1, s. 39). 2) birləşmədəki 
sözlərin hamısı deyil, bir qismi birləşmənin əsas tabeedici sözü ilə qrammatik əlaqə 
saxlayır. Bu cür birləşmələrdə tərkibində əsas tabeedici sözlə qrammatik əlaqəsi 
olmayan sözlər də iştirak edir. Məsələn: /həmin sıradakı balaca oğlan/, /ətrafa bax-
madan sürətlə qaçmaq/ və s. 3) sıra ilə biri digəri ilə qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində 
olan sözlərin silsiləsindən ibarət mürəkkəb birləşmələr. Bu cür mürəkkəb birləşmə-
lər II və III növ təyini birləşmələrdən əmələ gəlir. Məsələn: /klub müdirinin bacısı 
qızı/, /kimya fakültəsinin dekan müavini/ və s.  

Tərkiblərin məna xüsusiyyətlərinə münasibətdə aşağıdakıları söyləmək müm-
kündür: tərkiblərdə müəyyən fikir öz ifadəsini tapır; tərkiblərdə müəyyən hal və 
hərəkət haqqında məlumat olur; tərkiblərdə hal və hərəkətin subyekti haqqında 
müəyyən məlumat olur; tərkiblərdə hal və hərəkətin yeri, zamanı, səbəbi, məqsədi, 
tərzi, obyekti və s. haqqında məlumat olur; tərkiblərin özləri bütövlükdə müxtəlif 
sintaktik rola malik olur, başqa sözlərlə bir sıra məna münasibətlərində olurlar.  

Tərkiblər əsas tərəflərin adları ilə adlanır və üç növə ayırılır: 
1) məsdər tərkibləri; 
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2) feli sifət tərkibləri; 
3) feli bağlama tərkibləri. 
Tərkiblərdə sözlərin miqdarı adətən çox olur. Birləşmə üçün iki, tərkib üçün 

çox söz səciyyəvi hesab olunsa da, tərkib və birləşmə əslində sinonim terminlərdir. 
məsdər, feli sifət və feli bağlama tərkibləri. 

Qeyd edək ki, məsdər tərkiblərinin əsas tərəfi məsdərdən ibarət olur. Məsələn: 
Azərbaycan dilində ¿Sən onlara ingiliscə yazmaq öyrədirsən? – cümləsində /ingilis-
cə yazmaq/ məsdər tərkiblidir və /ingiliscə/ sözünün yazmaq məsdərinə tabe olması 
yolu ilə yaranmışdır. Məsdər tərkibləri əksərən cümlənin mübtəda və tamamlığı 
vəzifəsində işlənir. Məsələn: /İrəli getmək çox təhlükəli idi//. /İnsanı sevməyə ixti-
yarım var// – cümləsində /çox irəli getmək/ mübtəda, /insanı sevməyə/ birləşməsi 
tamamlıqdır.  

İstər qədim türk dillərinə məxsus yazılı abidələrdə, istərsə də, Azərbaycan 
dilinin müxtəlif inkişaf mərhələlərini özündə əks etdirən yazılı mənbələrdə -maq 
şəkilçisi fəal işlənmiş, müasir Azərbaycan dilində malik olduğu səciyyəvi cəhətləri 
özündə əks etdirmişdir.Bu şəkilçi ümumiyyətlə, əksər türk dillərində işlənsə də, tür-
koloji ədəbiyyatda haqlı olaraq oğuz qrupu dillərinə, o cümlədən Azərbaycan dilinə 
məxsus bir forma kimi izah edilir. Digər türk dillərində felin forması təkcə -maq, -
mək şəkilçisi deyil, həmçinin –ma, -mə; -ş, -şi, -v, -uv formaları ilə də düzəldiyi 
halda, Azərbaycan dilində ancaq –maq, -mək forması özünü qoruyub saxlamışdır. 

İngilis və Azərbaycan dillərində leksik mənalı fellər həm şəxsli, həm də şəxs-
siz formalarda işlənir. Mövcud mənbələrdə müasir ingilis dilində felin üç şəxssiz 
formasının: məsdər, feli sifət və cerund olduğu qeyd edilir. Müasir Azərbaycan 
dilində də felin üç şəxssiz formasının - məsdər, feli sifət və feli bağlama olduğu 
qeyd edilir. Lakin müasir ingilis dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində felin 
cerund adlanan fel formasına rast gəlinmir. Bundan başqa, müasir ingilis dilində 
Azərbaycan dilində olduğu kimi, geniş işlənmə əhatəsinə malik olan feli bağlama 
adlanan fel forması mövcud deyildir. 
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A.Hacızade 
The comparable investigation of Infinitive and Infinitive constructions in the 

modern Engilis and Azerbaijani languages  
Summary 

 
The article deals with one of the non-finite forms of the verb Infinitive and In-

finitive constructions in the English and Azerbaijani languages. According to the 
real sources it has been distinguished that the Infinitive has three constructions in 
the so-called languages. The article investigates the similar and various characteris-
tics of the Infinitive constructions on both languages.  

 
А.Гаджызаде 

Сравнительное исследование инфинитива и инфинитивных оборотов в 
современном английском и азербайджанском языках 

Резюме 
 

В данной статье изучается инфинитив и инфинитивные обороты, 
являюшиеся безличными формами глагола в современном английском и 
азербайджанском языках. Становиться ясно, что в английском языке есть три 
вида инфинитивного оборота. А также доказывается, что и в азербайджанском 
языке есть три вида инфинитивного оборота. В статье изучается сходные и 
различительные особенности инфинитивных оборотов в обоих языках.  

  
Rəyçi: Dosent Arif Hüseynov  
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ƏRƏB LEKSİKOQRAFİYA MƏKTƏBLƏRİNDƏ HƏMZƏ 
SAMİTİ HAQQINDA FİKİRLƏR 

 
Açar sözlər: həmzə samiti, leksikoqrafiya məktəbi, lüğət; 
Ключевые слова: согласный звук хамза, лексикографическая школа, словарь.  
Key words: consonant hamza, lexicography school, dictionary;  

 
İstər ərəblərin özləri, istərsə də müxtəlif xalqlara mənsub olan dilçi alimlər 

tərəfindən ərəb leksikoqrafiyasına aid bir çox qiymətli əsərlər yazılmışdır. Bu 
alimlərin hər biri ərəb leksikoqrafiyasının inkişafı tarixini bir neçə mərhələyə 
ayırmış və hər bir mərhələsinin xüsusiyyətlərini və fərqli cəhətlərini izah etməyə 
çalışmışdır. Məsələn, müasir ərəb dilçilərindən doktor Abdullah Dərviş ərəb izahlı 
lüğətinin quruluşu və tərtib prisiplərini nəzərə alaraq üç mərhələ ayırd etmiş və hər 
bir mərhələni məktəb (مدرسة) adlandırmışdır. Başqa ərəb alimi Hüseyn Nəssarın 
fikrincə əsasən ərəb leksikoqrafiyası tarixində dörd mərhələ (9, I c., s. 45), 
Azərbaycan şərqşünası Həsən Zərinəzadəyə görə isə beş mərhələ olmuşdur            
(4, s. 2-4). 

Yuxarıda adları çəkilmiş alimlər yekdilliklə təsdiq edirlər ki, ərəb 
leksikoqrafiyası tarixində birinci mərhələ «təqlibat» və ya «təqalib» (formalar, 
qəliblər) üsulu ilə (طريقة التقاليب) başlanmış və bu üsul ilk dəfə olaraq Xəlil ibn 
Əhməd əl-Fərahidinin (100-175 h.) tərtib etdiyi «Kitab əl-Ayn» adlı izahlı lüğətində 
öz ifadəsini tapmışdır. Doktor Abdullah Dərvişə görə İbn Düreyd, əl-Əzhəri, əl-
Qali, əz-Zübeydi, İbn Sidə və başqaları öz lüğətlərini həmin «formalar» əsasında 
tərtib etmişlər. Bu sistemin əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, sözlərin kökləri 
lüğətdə morfoloji formalar əsasında, sözlərin tərkibindəki samitlər (səssizlər) isə 
onların məxrəclərinə görə sıraya salınır. 

Abdullah Dərviş ikinci mərhələnin başlanğıcını «qafiyə üsulu» (طريقة القافية) 
ilə əlaqələndirmişdir. Abdullah Dərviş bu üsula əsaslananlar sırasına aşağıdakı 
leksikoqrafları daxil edir: əl-Cövhəri, əl-Firuzabadi, İbn Mənzur, əz-Zübeydi və b. 

A. Dərvişə görə üçüncü mərhələ adi əlifba sisteminə əsaslanan üsul ( الطريقة
 ilə başlanır. A. Dərviş bu üsuldan istifadə edənlər içərisində aşağıdakı (األبجدّية العادّية
lüğətçilərin adlarını çəkir: İbn Faris, əz-Zəməxşəri, əl-Bustani və b.  

Hüseyn Nəssar isə A. Dərvişdən fərqli olaraq ərəb izahlı lüğətlərini dörd mək-
təbə ayırır. Birinci məktəbi «formalar» məktəbi adlandıraraq Xəlilin adı ilə bağlayır, 
ikinci məktəbin ilk nümayəndəsi kimi İbn Düreydin adını çəkir, onun «əl-Cəmhərə» 
adlı lüğətini buraya daxil edir. 

H. Nəssar üçüncü məktəbi əl-Cövhərinin «əs-Sihah» adlı lüğəti ilə başlayır. 
Dördüncü məktəbin başlanğıcı kimi Zəməxşərinin «Əsas əl-bəlağə» adlı lüğətini 
əsas götürür. 

Həsən Zərinəzadə isə H. Nəssarın dörd mərhələyə (mədrəsəyə) ayırdığı ərəb 
leksikoqrafiyasına beşinci məktəbi əlavə edir (4, s. 18, 47). Zərinəzadə beşinci 
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məktəbi Şəmsəddin oğlu Mustafa əl-Qarahisarinin (XVI əsr) adı ilə bağlayaraq (4, 
s. 18, 51), qeyd edir ki, onun «Əxtəri-Kəbir» adlı ərəbcə-türkcə lüğəti beşinci 
məktəbin başlanğıcı olmuş və bu məktəb getdikcə inkişaf etmişdir. 

Ərəb leksikoqrafiyasının birinci məktəbində həmzə. İlk ərəb izahlı lüğəti 
«Kitab əl-Ayn» əsərinin yaranması ilə əmələ gələn bu məktəb məlumdur ki, bir çox 
ərəb və qeyri-ərəb dilçilərinin fikrincə məşhur dilçi, ərəb əruz elminin banisi, 
riyaziyyatçı və musiqişünas Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidinin adı ilə bağlayırlar. 

Bu məktəbə əsasən aşağıdakı müəlliflərin adlarını daxil etmək lazımdır: 1. 
Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi; 2. əl-Qali; 3. əl-Əzhəri; 4. Sahib ibn Əbbad – Kitab əl-
Mühit; 5. İbn Sidə. 

Bu müəlliflərdən nümunə üçün yalnız Xəlilin «əl-Ayn» əsəri haqqında 
danışılacaq. Həmin əsərdə nəzərə çarpacaq ən mühüm əlamətlərdən biri «kök-yuva» 
üsulu ilə və təqlibat – formalar, qəliblər əsasında tərtib edilməsidir. «Kitab əl-Ayn» 
lüğətində (bu lüğətin hələlik yalnız birinci cildi əldə edilmişdir) nə qədim sami 
əlifbasının ( ... ابجد ، هّوز ، حّطى –األبجدّي القديم  ), nə də müasir ərəb əlifbasının sırası 
 iqtibas edilmişdir. Həmin lüğət Zveginsevin fikrincə Sanskrit (األبجدي العادّي )
qrammatikası qaydalarının eynilə təkrarına uyğun olaraq fonetik-fizioloji prinsip 
(18, s. 45) əsasında tərtib edilmişdir. Başqa sözlə desək, Xəlil öz lüğətini tərtib 
edərkən, ərəb hərflərinin sırasını nə …  هّوز حّطىأبجد  və nə də Nəsr Asim əd-Düəlinin 
tərtib etdiyi … أبتث üsulunu əsas götürüb, o, əlifba sırasını boğazdan başlamış 
dodaqlaradək danışıq üzvləri vasitəsilə əmələ gəlmə yerinə görə düzmüşdür. Xəlilin 
qəbul etdiyi əlifba sırasında əvvəlcə boğaz samitləri, sonra isə dilçək, dilarxası, 
dilortası, dilönü… dodaq samitləri, zəif hərflər və ən axırda isə həmzə samiti 
yerləşir. Xəlil həmzəni boğaz samitlərinin ən dərini hesab edir, buna baxmayaraq, o, 
özünün qəbul etdiyi əlifba sırasında həmzə samitini axıra, zəif hərflər ( و ى ا ) 
sırasına daxil etmiş və onu zəif hərf kimi başa düşmüşdür. Xəlil öz lüğətində əlifba 
sırasını « » ,hərfi ilə başlayıb « ع   ilə bitirmişdir (10, s. 34). Həmin əlifbada « ء 
hərflər aşağıdakı kimi sıralanmışdır:  ظ ث ذ- ط ت ر- ز ص س- ج ش ض- ق ك -ع ح ه غ خ - 

 Buradan asanlıqla müşahidə etmək olar ki, Xəlil .(s. 59 ,10)  وا ى ء- ف ب م-ر ل ن
morfologiyada həmzənin bəzi dəyişmələrini nəzərə alaraq, onu boğaz samitləri 
sırasından çıxarıb, zəif hərflər, yəni yarımsaitlər cərgəsində vermişdir. 

Orta əsr filoloq alimi Cəlaləddin Süyuti (1445-1505) bu haqda yazır: 
 

سمعـت مـن يذآـر عـن الخليل أّنه قال لم أبدأ بالهمزة ألّنها يلحقها الّنقـص و : قـال ابن آيسـان 
 الّتغييـر و الحذف

 
 «İbn Keysan demişdir: Xəlil haqqında söyləyənlərdən eşitmişəm ki, o (Xəlil) 

demişdir: Mən öz əlifbamı həmzə ilə başlamadım, çünki ona nöqsan, dəyişiklik və 
düşmə (eliziya) hadisəsi üz verir (7, s. 9)». 

Həmzə samitini bir işarə kimi (ء) ilk dəfə orfoqrafiyaya gətirən Xəlil olmuşsa 
da, həmzənin morfologiyadakı fonetik dəyişmələri onu bəzi dolaşıqlıqlara gətirib 
çıxarmışdır. 

Hüseyn Nəssar leksikoqrafiyanın birinci məktəbinin ziddiyyət və 
nöqsanlarından yazarkən qeyd edir ki, Xəlildən başlamış onun davamçılarınadək 
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(əl-Qali, İbn Sidə və b.) hamısı həmzə samitini ayrıca bir hərf kimi başa düşməmiş, 
ya da tərəddüd edərək onu zəif hərflərlə qarışdırmışlar (9, s. 366). 

Birinci məktəbə dair söylənən fikirlərə əsasən bu nəticəyə gəlmək olar ki, 
Xəlil ilk ərəb dilçilik məktəbinin (Bəsrə məktəbi) banisi kimi fonetikaya, fonetik 
hadisələrə aid qiymətli fikirlər irəli sürmüş, bununla da özündən sonrakı dilçilərə 
çox böyük təsir göstərə bilmişdir.  

Xəlil təlimində aşağıdakı ən mühüm cəhəti də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, 
o, həmzənin müəyyən fonetik hadisələr nəticəsində düşməsi, zəif hərflər, o 
cümlədən əliflə əvəzlənməsi, müəyyən şəraitdə kök samitlərə əlavə edilən bir səs 
kimi işlənməsi və s. buna bənzər hadisələri nəzərə alaraq müəyyən tərəddüd 
içərisində qalır və buna görə də həmzəni əlifba sırasında zəif hərflər cərgəsinə daxil 
edir.  

Ərəb leksikoqrafiyasında Xəlil məktəbinin digər nümayəndələri (əl-Qali, əl-
Əzhəri, İbn Sidə və s.) onun ənənəsini davam etdirərkən lüğətlərini «qəliblər» 
(formalar) əsasında tərtib etmiş, söz tərkibində həmzəni ى- ا-و  hərflərindən ayıra 
bilməmişlər. 

Ərəb lekiskoqrafiyasının ikinci məktəbində həmzə. Həmzə ilə əlaqədar 
məsələlər ərəb leksikoqrafiyasının ikinci məktəbində də tam dəqiqləşdirilməmişdir. 

Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, şərh olunan məktəbdə əsasən iki 
müəllifin adı çəkilir: 1. İbn Düreyd; 2. İbn Faris. 

Bu məktəbin klassik nümayəndəsi İbn Düreyd (838-933 m.) «əl-Cəmhərə» 
lüğətinin müqəddiməsində ərəb dilinin səs təkibinə – fonetikasına aid diqqətəlayiq 
fikirləri ilə yanaşı, öz sələfləri (Xəlil, əl-Qali və s.) kimi həmzəni معتّل (zəif hərf – 
yarımsait) hərflərlə qarışdırmışdır. Fikrimizi sübut etmək üçün aşağıda bəzi konkret 
misalları göstərmək kifayətdir. Xəlildən fərqli olaraq İbn Düreyd əlifba sırasını 
samitlərin məxrəclərinə uyğun deyil, adi əlifba sırası ilə ( أ ب ت ث... ) tərtib etmişdir. 
O da Xəlil kimi «əl-Cəmhərə» lüğətini fəsillərə (… أبواب الثنائّى…الثالثّى) bölərək 
həmzəni əlifba sırasında birinci hərf kimi qəbul etmişdir. Maraqlıdır ki, İbn Düreyd 
«əl-Cəmhərə» kitabına yazdığı müqəddimədə ərəb dilinin səs tərkibindən 
danışarkən ərəb hərflərinin 29 olduğunu göstərsə də, əslində 28 hərfin mövcud-
luğunu qeyd edir. İbn Düreyd yazır:  

اعلم اّن الحروف اّلتى استعملتها العـرب فى آالمهـا فى االسمـاء و األفعـال و الحرآـات و االصـوات 
 العرب دون الخلق و تسعـة و عشرون حرفا مرجعهّن الى ثمانية و عشرين حرًفا منها حرفان مختّص بهما

همـا الحاء و الظاء و زعم اآلخرون اّن الحاء فى السريانّية و العبرانّية و الحبشية و اّن الظاء وحدها 
ع ص ض ق ط ث و ما سوى ذلك : مقصورة على العرب و منها سّتة احرف للعرب و لقليل من العجم و هّن 

 . ع ص ض فإّنها لم تأت من آالم العجم اّال فى االبتداء:فللخلق آّلهم من العرب و العجم اّال الهمزة و هّن 
«…Bil ki, ərəblərin adlar, fellər, hərəkələrdə və sövtiyyatdan (səslərdən) ibarət 
danışıqlarında istifadə etdikləri hərflərin sayı 29-dur. Onların mənbəyi 28 hərfdir. 
Bunlardan ikisi digər xalqlara deyil, yalnız ərəblərə məxsusdur. O ikisi: ح və ظ 
hərfləridir. Bəziləri belə güman edirlər ki, ح (hərfi) siryani, ibrani və həbəş 
dillərində də vardır və yalnız ظ (hərfi) ərəblərə məxsusdur. Bu sıradan 6 hərf 
ərəblərin və qismən də qeyri-ərəb xalqlarındır. Onlar ع ص ض ق ط ث (hərfləridir). 
Həmzəni istisna etməklə yerdə qalan hərflər isə- ع ص ض bütün ərəb və ya qeyri-
ərəb xalqların dilində yalnız söz başlanğıcında işlənir (5, I c., s. 4)». 
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Müəllif boğaz samitlərinə ء ه ح ع خ غ fonemlərini daxil edərək göstərir ki, 
bunların hamısından əvvəl  və i. a. gəlir (5, I c., s. 6). Bu məşhur ərəb ه sonra , ء
leksikoqrafının fikrincə 29 - cu hərf əlif hərfi olmalıdır (5, I c., s. 7). Lakin İbn 
Düreyd elə buradaca əlifi digər zəif hərflələ yanaşı işlədərək belə yazır:  "وااللف ال 

) الياء و الواو و الهمزة(ان تحّرْآه تحّوْله الى لفظ احد الحروف المعتالت ... لم يبدؤا به". يكون اّال ساآنا   
«…Əlif daima sakin (ساآن) saitdir, onunla söz başlanmaz, əgər onu 

hərəkələndirsən, yəni ona sait əlavə etsən, mötəll hərflərə (ى و ء) çevirmiş olarsan 
(5, I c., s. 7). 

İbn Düreydin «əl-Cəmhərə» adlı lüğətində bir cəhət diqqəti xüsusilə cəlb edir, 
bu da ondan ibarətdir ki, müəllif öz lüğətində əlifba sırasını «Kitab əl-Ayn»da 
olduğu kimi hərflərin məxrəcinə görə deyil, adi əlifba sırasına (  görə ( ...ا ب ت ث... 
tərtib etmişdir və həmzə samitini həmin əlifba sırasında ön plana çəkmiş, onu əlifba 
sırasında birinci yerdə vermişdir.  

Ərəb leksikoqrafiyasının ikinci məktəbini tədqiq edərkən, bu məktəbin ikinci 
klassik nümayəndəsi İbn Farisin məktəb içərisində özünəməxsus məktəbi haqqında 
müxtəsər də olsa mülahizə söyləmək lazımdır. Bu məşhur ərəbşünas lüğət tərtibində 
İbn Düreydi əlifba sırası baxımından təqlid etsə də, Əbd əs-Səlam Məhəmməd 
Harunun göstərdiyi kimi müəllif nə özündən əvvəlki və nə də özündən sonrakı 
leksikoqrafların əsərlərində müşahidə edilməyən özünə xas bir üsul seçmişdir. Onun 
«Məqayis əl-lüğə» adlı lüğəti xüsusilə dil alimlərinin nəzər-diqqətini özünə cəlb 
etməkdədir. O, öz lüğətini sələfləri kimi (məsələn, Xəlil, İbn Düreyd və b.) mudaaf, 
üç kök hərfli, dörd kök hərfli və s. adı altında fəsillərə bölməyərək, 28 hərfə uyğun 
fəsillərə ayırmış, hər fəsli həmzə bölməsi (başlığı) ilə, yəni həmzə ilə başlamışdır. 
Buna baxmayaraq İbn Faris də öz sələfləri kimi lüğətlərini «formalar» əsasında 
qurmuşdur. Maraqlıdır ki, İbn Farisin «formalar» sistemi də digər dilçilərinkindən 
tamamilə seçilə bilir. İbn Farisin lüğətində (6) nəzərə çarpacaq cəhətlərdən biri də 
onun həmzəni çox zaman bir samit hərf kimi başa düşə bilməsidir.  

Ərəb leksikoqrafiyasının üçüncü məktəbində həmzə. Ərəb leksikoqrafiyasının 
üçüncü məktəbinə aşağıdakı leksikoqrafların lüğətlərini aid etmək lazımdır: 1. 
İsmayıl əl-Cövhəri; 2. Əs-Səğani; 3. İbn Mənzur; 4. Əl-Firuzabadi; 5. Əz-Zübeydi 
və s.  

Şərh olunan məktəbin banisi, dövrünün ən böyük dilçi alimi, mənşəyinə görə 
türk olan ərəbşünas «…leksikoqrafiyanın imamı» ləqəbini almış İsmayıl əl-
Cövhərinin leksikoqrafiyadakı xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. İsmayıl əl-
Cövhərinin «əs-Səhah» adlı lüğəti zənnimizcə, bu məktəbə daxil olan lüğətlərin tacı 
sayılmalıdır. 

Əl-Cövhəri səslərin məxrəcinə görə sıralanmasını və «formalar» sistemini 
ataraq, Hüseyn Nəssarın qeyd etdiyi kimi «…ərəb leksikoqrafiya tarixində ilk dəfə» 
yeni üsul ilə – kök-yuva üsuluna əsasən «qafiyə» üsulunu kəşf edərək yeni məktəb 
yarada bilmişdir. Əlbəttə, qafiyə üsulunu əl-Cövhəridən əvvəl «rüşeym» halında 
olsa da, onun dayısı «Divan əl-Ədəb» adlı izahlı lüğətin müəllifi Ə. N. M. əl-Fərabi 
(873-950) tətbiq etmişdir (9, II c., s. 452). Lakin bu, kiçik həcmli lüğət olduğundan 
məşhurlaşa bilməmiş və leksikoqraflar onu leksikoqrafiya məktəblərinin 
təsnifatında nəzərə almamışlar. 
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Əl-Cövhəri «əs-Səhah»ın müqəddiməsində yazır: 
 

فى ثمانية و عشرين باًبا و آّل باب منها ثمانية و ... أو دعت هذا الكتاب ماصّح عندى من هذه الّلغة 
                                                                                 ...شرون فصًال على عدد حروف المعجم ع

  
 «Bu kitabı bu dilə (ərəb dilinə) aid məndə olan düzgün (məlumata görə) 

lüğət hərflərinin sayına əsasən 28 fəslə, hər fəsli də 28 bölməyə ayırmışam (8, I 
c., s. 33)». 

Əl-Cövhəri ərəb dilində 29 hərf olduğunu bilmiş, lakin o, vav (و) və yə (ى) 
samitlərinin ikisini birləşdirib bir fəsil altında vermişdir. Müəllif həmzəni bir samit 
fonem kimi nəzərə almışdır, lakin o, ərəb lüğətçilərinin ənənəsini davam 
etdirmişdir. Belə ki, o, həmzəni hər fəslin ilk hərfi, başqa sözlə, özünün əlifba 
sistemində həmzəni başlanğıc hərf kimi – المهموزة األلف - yəni, həmzəli əlif kimi 
nəzərə almışdır. Bunu «əs-Səhahın» birinci fəslinin (باب االلف المهموزة) başlanğıcında 
oxuyuruq: 

 
فنذآر ... نذآر فى هذا الباب الهمزة االصلّية اّلتى هى الم الفعل أّما الهمزة المبّدلة من الواو و الياء 

                                                                                                             فى باب الواو و الياء
 
 «Biz bu bölmədə üçüncü kök samiti kimi çıxış edən əsl həmzədən 

danışacağıq. Onun «vav» və «yə» (hərflərindən) əvəzlənməsinə gəlincə, onun 
haqqında «vav» və «yə» bölməsində danışacağıq. Əlif bölməsi: … (8, I c., s. 34)». 

Bu məktəbə görkəmli Azərbaycan alimi Hübeyş Tiflislinin «Qanun əl-Ədəb» 
adlı lüğətini də aid etmək olar. Ərəb leksikoqrafiyasının «qafiyə» məktəbinin 
inkişafında onun çox böyük rolu olmuşdur. Professor Vasim Məmmədəliyev haqlı 
olaraq qeyd edir ki, Hübeyş Tiflisli həm də lüğətdə həmzəni zəif hərflərdən qismən 
ayırmağa cəhd göstərmişdir (2, s. 246). «Qanun əl-ədəb» adlı lüğətdə həmzəyə və 
zəif hərflərə aid fəsillər həsr edərək onları «kitab» adlandırmışdır. Beləliklə də 29 
ərəb hərflərinə görə lüğətini 29 «kitaba» ayırmışdır. 

Bu məktəbə daxil olan İbn Mənzurun (630-711 h.) «Lisan əl-ərəb» adlı 20 
cildlik lüğətində də eyni ziddiyyətlər görünməkdədir. H. Nəssarın qeyd etdiyinə 
əsasən, demək olar ki, İbn Mənzur çox hallarda əl-Cövhərini təqlid etmişdir. Lakin 
İbn Mənzur lüğətin müqəddiməsində özündən əvvəlki leksikoqrafların hamısından 
irəli gedərək göstərir ki, 29 ərəb hərflərindən biri olan həmzə samiti «sağlam» 
hərflərdən sayılmalıdır, lakin söz daxilində həmzədə saitləşmə, eliziya (حذف), 
əvəzlənmə (بدل), fonoloji xüsusiyyətlər və s. kimi hadisələr onu zəif hərflərlə (  - ا -و 
 :yaxınlaşdırır. Sonra İbn Mənzur yazır (ى

 
  فالحقت باالحرف المعتّلة الجوف و ليست من الجوف إّنما هى حلقّية فى الفم

  
«[Həmzə] zəif hərflər kimi (ağız – Q. S.) boşluğunda əmələ gələnlər sırasına 

salınıb, əslində o, boşluqda deyil, ağızda əmələ gələn boğaz samitidir». 
İbn Mənzurun lüğəti haqqında deyilənləri eyni ilə Firuzabadinin (729-816 h.) 

«əl-Qamus əl-Mühit» adlı lüğəti barədə də deyə bilərik. Belə ki, Firuzabadi  الوراء
sözünü həmzəli deyil, «zəif hərfli» söz kimi başa düşmüşdür (14, III c., s. 62-63). 
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Əl-Cövhərinin «qafiyə» məktəbinə daxil olan əz-Zübeydinin (h. 1145-1205) «Tac 
əl-Ərus» və əs-Səğaninin «Kitab əl-Meyar» adlı lüğətlərində də həmzə fonemi zəif 
hərflərlə (  qarışdırılmışdır. Əlifmi, yoxsa həmzəmi, yoxsa zəif hərf məsələsi ( ى- ا -و
demək olar ki, dəqiqləşdirilməmiş qalmışdır.  

Ərəb leksikoqrafiyasının dördüncü məktəbində həmzə. Ərəb leksikoqrafiya-
sının dördüncü məktəbi nə birinci və ikinci məktəbin «formalar» üsulunu, nə də 
üçüncü məktəbin «qafiyə» sistemini təqlid etmişdir. Bu məktəb Mahmud əz-
Zəməxşərinin «Əsas əl-bəlağə» (12, I-II c.) adlı lüğətindən başlamış XIX əsrdən 
bəri ta zəmanəmizədək sürətlə, kütləvi şəkildə tərtib və istifadə olunan ərəb izahlı 
lüğətlərini, o sıradan ikidilli (ərəbcədən digər dillərə tərcümə edilən) lüğətləri əhatə 
edir. Hüseyn Nəssar birinci, ikinci və üçüncü məktəblərə nisbətən daha yeni üsula 
və qaydaya əsaslanan dördüncü məktəbin yaranma tarixini əz-Zəməxşərinin adı ilə 
bağlayır, Fəhd ibn Əbdül-Əziz isə «əs-Səhah»a yazdığı giriş sözündə Ə. Q. Əttarın 
rəyinə əsaslanaraq Məhəmməd ibn Təmim Bərməkinin adı ilə bağlayır. 

Əz-Zəməxşəri «kök-yuva» üsulunu saxlamaqla «formalar» və «qafiyə» 
üsullarını rədd etmiş, lüğətini müasir ərəb əlifbası sırasına əsasən (birinci, ikinci, 
üçüncü və s. kök hərflərinə uyğun) tərtib etmişdir. Doğrudur, «Əsas əl-bəlağə»dən 
əvvəl də bu qayda ilə yazılmış kiçik həcmli lüğətlər yox deyildi, lakin qeyd edildiyi 
kimi, ərəb leksikoqrafiyası tarixində «kök-yuva» üsulu ilə ilk dəfə iri həcmli lüğət 
tərtib etmək əz-Zəməxşəriyə nəsib olmuşdur. «Əsas əl-bəlağə»də diqqəti çəkən 
cəhətlərdən biri odur ki, əz-Zəməxşərinin digərlərindən (əl-Cövhəri, İbn Mənzur və 
s.) fərqli olaraq, lüğətdə əlifi həmzə ilə qarışdırmadığı hiss olunur və burada əliflə 
başlayan lüğət maddəsi (fəsli) yoxdur. Bununla belə o, özünün «əl-Müfəssəl fi-n-
nəhv» adlı kitabında əlifi boğaz samitləri ilə ( ه ، ء ) birlikdə tədqiq edərək ziddiyyətə 
yol verdiyi bir halda «Əsas əl-bəlağə»də bunun əksini görürük. 

Bu məktəbə daxil olan izahlı lüğətlərdən «əl-Müncid» lüğətinin müəllifi Luyis 
Məluf əl-Yəsui həmzə ilə əlaqədar məsələlərdə üçüncü məktəbin ənənəsinə 
istinadən öz lüğətini belə başlayıb:  واّما متحّرآة... االلف اّما ساآنة  (16, s. 1). Eyni hala 
Ərəb Dili Elmlər Akademiyasının nəşr etdirdiyi «əl-Möcəm əl-Vəsit» adlı lüğətdə 
də rast gəlmək olur (15, s. 1). 

Hal-hazırda ümumi dilçiliyin nisbətən inkişaf etməsinə baxmayaraq, müasir 
ərəb leksikoqrafları da ənənəvi ərəb dilçiliyinin təsirindən yaxa qurtara bilmirlər. 
Məsələn, «Mucəm mətn əl-luğa» adlı lüğətin müəllifi Əhməd Rza Xəlil ibn Əhməd 
dövründən bu günədək dolaşıq düşən həmzə və əlif məsələsini həll edə bilməmişdir. 
Onun fikrincə, həmzə və əlif iki tam hərflər deyildir və hər ikisi bir hərf hesab 
edilməlidir, çünki tam hərfin həm tələffüzdə, həm də yazıda müəyyən forması 
olmalıdır. O, sözünə davam edərək yazır: «halbuki, həmzənin yazıda natamam 
işarəsi vardır, tələffüzdə isə digər samitlərlə müqayisədə «tam hüquqlu»dur. «Əlif» 
istilahına gəlincə, o, çox zaman həmzə mənasında işlənmişdir. Biz buna tərəfdarıq». 
Beləliklə, Əhməd Rza da qədim ərəb dilçilərinin fikrindən çıxış edərək dayağı əlif 
olan həmzə ilə başlanan kök sözləri özünün «kök-yuvacıq» sistemi ilə tərtib etdiyi 
«Mucəm mətn əl-luğa» adlı lüğətində  الهمزة-األلف  sərlövhəsi altında vermişdir. 

Hüseyn Nəssar dördüncü məktəbin və ümumiyyətlə qədim lüğətlərin 
ziddiyyət və nöqsanlarından bəhs edərkən qeyd edir ki, orta əsr ərəb dilçiləri lüğət 
tərtib edərkən həmzəli sözlərin əlifba sırası ilə verilməsini, həmzənin ümumiyyətlə 
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əlifbadakı yerini düzgün başa düşməyərək أألالءة ، اإلشارة ، اإلباءة ، الحنطأ و الغرقىء və s. 
sözləri həm həmzəli və həm də zəif hərfli sözlərlə birlikdə vermişlər (9, II c., s. 
719). 

Ərəb leksikoqrafiyası haqqında gözəl tədqiqat əsərləri yazmış olan H. Nəssar 
özünün iki cildlik «əl-Mucəm əl-Ərəbi» adlı kitabında çox dəyərli məlumatlar 
vermişdir. O yazır ki, qədim dilçilərin həmzə samitini zəif hərflərlə 
qarışdırmalarının səbəbi bəlkə də onların – ء ا و ى hərflərinin əsllərinin eyni 
olmasından irəli gəlməsindədir (9, II c., s. 719). 

Ərəb leksikoqrafiyasının beşinci məktəbində həmzə. Həmzə ilə əlaqədar 
məsələlər yalnız və yalnız ərəb leksikoqrafiyasının beşinci məktəbinin sonrakı 
təkamülü əsasında dəqiqləşdirilmiş və məhz bu mərhələdə həmzənin lüğətlərdə 
düzgün mövqeyi müəyyənləşdirilmişdir. Bu məktəb öz başlanğıcını mənşəyinə görə 
türk olan Şəmsəddin oğlu Mustafa əl-Qarahisarinin (XVI əsr) «Əxtəri-Kəbir» adlı 
kitabından alaraq bugünkü inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Lakin o, həmzə və 
əlif haqqında ərəb leksikoqrafiyasının ənənələrini davam etdirmişdir.  

Beşinci məktəbə aid lüğətlərə həmçinin «əl-Müncid əl-əbcədi» adlı ərəbcə 
izahlı lüğəti; V. M. Belkinin «Арабско-русский словарь» (17, s. 19-639) əsərini, 
Həsən Zərinəzadənin rəhbərliyi və redaktorluğu ilə tərtib edilən 44000 sözü və söz 
birləşmələrini əhatə edən «Ərəbcə-azərbaycanca lüğət» (4, s. 1) kimi ikidilli 
lüğətləri misal gətirmək olar. 

Bu məktəbə daxil olan «Арабско-русский словарь» adlı lüğətdə isə ərəb 
ənənəvi leksikoqrafiyasının təsiri özünü göstərməkdədir. X. K. Baranov öz ərəbcə-
rusca lüğətini həmzə ilə deyil, əliflə başlayaraq göstərir ki, «…Əlif ərəb əlifbasının 
birinci hərfidir; fəthənin uzunluq əlaməti, ya da həmzənin ifadəçisi kimi çıxış edir». 

Sonuncu leksikoqrafik məktəbə aid adları çəkilən lüğətlərdə «kök-yuva» 
üsulu atılaraq dünyanın əksər dillərində olduğu kimi tam müasir ərəb əlifbası sırası 
 tətbiq edilir. 1967-ci ildə Ərəb Dili Elmlər Akademiyası Luyis (األبجدّى العادّى الّتاّم)
Məlufun «əl-Müncid» lüğətinin sistemini dəyişdirərək, yenidən qismən müasir ərəb 
əlifbası sırası ilə tərtib edərək qədim ərəb ənənəvi üsullarından (məsələn, 
«formalar», «qafiyə», «kök-yuva») xeyli uzaqlaşsa da, qeyd edilən lüğətdə həmzə 
samiti Firuzabadinin fikrinə uyğun şəkildə belə xarakterizə edilir: 

 
  وإّما-ّما ساآنة آما فى قام يقال لها اللّينة هى الحرف األّول من حروف الهجاء و تكون إ:  أ )ا(

                                         )ا( متّحرآة و يقال لها الهمزة هى فى حساب الجّمل عبارة عن رقم 
 
(ا)»   sözündəki kimi sükunlu, ya da hərəkəli قام əlifbanın ilk hərfidir, o ya - أ

olur ki, buna həmzə deyilir: əbcəd hesabı ilə rəqəmi 1-dir». 
H. Zərinəzadə özünün «Сравнение «Арабско-русского словаря» с «ал-

Мунджид ал-абджади» (анализ фонетических вопросов)» adlı məqaləsində şərh 
olunan lüğətin xüsusiyyətlərindən danışarkən qeyd edir ki, «əl-Muncid əl-əbcədi» 
tam əlifba sırası ilə yazılan ilk müasir lüğətdir.  

Ərəb leksikoqrafiyası tarixində qədim zamanlardan (VIII əsr) müasir 
dövrədək ərəb izahlı lüğətlərində həmzə ilə əlaqədar məsələlər problem olaraq 
qalmış, həm ərəb dilçiləri, həm də xaricdə yaşayan ərəbşünaslar tərəfindən problem 
olaraq qalmaqdadır. Bəziləri lüğətlərində müstəqil həmzə samitini axırıncı, digərləri 
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birinci hərf kimi qəbul etmiş, nəhayət ayrı-ayrı dilçilər həmzəni əlifba sırasında 
saymayaraq öz lüğətlərini əlif hərfi ilə başlamışlar. 

Həmzə ilə əlaqədar məsələlər öz həllini, əsasən, «Ərəbcə-azərbaycanca 
lüğət»də tapa bilmişdir. H. Zərinəzadənin gərgin əməyi nəticəsində müasir əlifba 
sırası ilə tərtib edilmiş «Ərəbcə-azərbaycanca lüğət»in müqəddiməsində həmzə ilə 
əlaqədar məsələlərin, onun əlif (ا), vav (و) və yə (ى) ilə dolaşıq düşməsinin bəzi 
cəhətləri həll edilmişdir.  

H. Zərinəzadənin həmzə və əliflə əlaqədar leksikoqrafik mülahizələri öz 
ifadəsini aşağıdakı şəkildə tapmışdır: 

1. Lüğətdə ərəb sözləri müasir ərəb əlifbasının sırası ilə verilmişdir. 
2. Həmzə (ء) şərti olaraq, bir səssiz kimi (əlifbanın ikinci hərfi kimi) 

nəzərə alınır və beləliklə, ərəb əlifbasının sırası lüğətdə aşağıdakı şəkildə 
sıralandırılır: ا ء ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى 

3. Ərəb dilində heç bir söz əlif (ا) hərfi ilə başlamaz. Buna görə də 
lüğətdə dayağı əlif olan həmzə (َأ ُأ إ) əsas götürülərək birinci sırada verilir. 

4. Tərkibində dayağı olan həmzənin iştirak etdiyi sözlərin sıraya 
salınmasında həmzə deyil, onun dayağı ( ئب ، بؤس ذ ,əsas götürülür. Məsələn ( ا- و -ى 
sözləri ، رأس  .kimi nəzərə alınır  ذيب ، بوس ، راس

5. Dayağı olan həmzə öz sırasında, yəni, əlifbanın ikinci hərfi kimi 
nəzərə alınır. Məsələn,  .sözündən sonra verilir َبَداَهٌة sözü َبْدٌء

6. Tərkibində dayağı olan həmzənin iştirak etdiyi sözlərin sırasını təyin 
etməkdən ötrü dayaq (  .və ya da həmzədən sonrakı hərf nəzərə alınır ( ا- و -ى 
Məsələn, əvvəlcə sonra , شاِمّى  .sözü verilir شانطة daha sonra isə , شأن

7. Sözün tərkibində dayağı olan həmzədən sonrakı hərf eyni olduqda, 
əvvəlcə əlif (ا), sonra həmzə (ء), sonra vav (و), nəhayət, yə (ى) – (əlifba sırasında 
olduğu kimi) əsas götürülür. Məsələn, əvvəlcə شئمة sözü, sora isə شيمة sözü verilir. 

8. Ərəbcə və ya da alınma sözlərin tərkibindəki məddəli əlif (آ) istər 
həmzə ilə əlif, istərsə də iki həmzə birləşməsinin göstəricisidirsə, lüğətdən istifadə 
etmək işini asanlaşdırmaq üçün ا (əlif) ء (həmzə) kimi nəzərə alınır:  ، آجندة ، آجل
 .kimi hesaba alınır (4, I c., s. 29-32) ءاجندة ، ءاجل ، قرءان kimi sözlərقرآن

Deməli, beşinci məktəbin nümunəsi olan «Ərəbcə-azərbaycanca lüğət»də 
həmzə (ء) əlifdən (ا) ayrılır (həmzə dayaqları saxlanmaq şərti ilə), həmzə bir samit 
hərf kimi əks etdirilir. 

«Ərəbcə-azərbaycanca lüğət»də ərəb hərflərinin sayı 29 hesab edilir və həmzə 
fonemi əlifdən sonra ikinci yerdə verilir (4, I c., s. 2-30). «Ərəbcə-azərbaycanca 
lüğət» əlif hərfi ilə deyil, dayağı əlif olan həmzə ilə başlanır və həmin sərlövhədə 
əlif əvəzinə həmzə yazılır. H. Zərinəzadənin fikrincə, «…Ərəb ənənəvi dilçiliyinin 
məddəli əlifi uzun əlif adlandırması düzgün hesab edilə bilməz». 

Ərəb leksikoqrafiyasının tarixində (beş ərəb leksikoqrafik məktəbi əsasında) 
həmzə ilə əlaqədar məsələləri şərh etməyə çalışdığımız bu müxtəsər məqalədən 
çıxış edərək demək olar ki, Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi dövründən bu günədək 
yaşayıb-yaratmış leksikoqrafların böyük əksəriyyəti həmzə ilə bağlı məsələlərin 
həllində onun ənənəsini davam etdirmişlər.  

 

 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 63

Ədəbiyyat 
  

1. Ərəbcə-azərbaycanca lüğət, I c., Bakı, 1972, 423 s. 
2. Məmmədəliyev V. M. Ərəb dilçiliyi, Bakı, 1985, 288 s. 
3. Süleymanov Q.R. Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və 
orfoqrafiyasında həmzə (filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 
təqdim edilmiş dissertasiya), Bakı, 2004, 141 s. 
4.  Zərinəzadə H. H. Ərəbcə-azərbaycanca lüğətin nəzəri əsasları (filologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya), Bakı, 
1974, 304 s. 
٤٦٦ ص‘ ١٩٢۵،١٩٣٢ ، القاهرة ، ٣ -١ج إبن دريد أبو بكر الحسن ، آتاب الجمهرة ،  .5  
  ٢٤٢ص ه ‘ ١٣۴٣ ، مصر ، ٤ -١ج إبن فارس أحمد ، مجمل اللغة ،  .6
١٩۵٨ ، القاهرة ، ١ج نواعها ، جالل الدين السيوطى ، المزهر ، فى علوم اللغة و أ ٥٦٧ص  ‘  .7  
١٩۵٦ ، القاهرة ، ٦-١ج الجوهرى إسماعيل ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ،  ٤٦٣ص ‘  .8  
١٩۵٦ ، ٢-١جحسين نصار ، المعجم العربى نشاته و تطوره ،  ٣٧٤ص ‘  .9  
  ١٩٦٧ ، بغداد ، ١ج الخليل بن أحمد الفراهيدى ، آتاب العين ،  ١١٠ص  ‘  .10
 ، المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدى ، درويش عبد اهللا .11

١٩۵٦القاهرة ،   
١٨٨٢ ، بوالق ، ٢-١ج الزمخسرى أبو القاسم محمود بن عمر ، أساس البالغة ،  ١٠٢٤ص ‘  .12  
٤٥٦ص ‘ ١٩٦عبد الرحمن أيوب ، محاضرات فى اللغة ، القسم االول ، بغداد ،  .13  
محمد ، القاموس المحيط و القاموس الوسيط الجامع لما ذهب من آالم العرب الفيروزآبادى  ٣٦٨ .14

٢٦٦ ص ه ‘ ١٣٠٠ ، استانبول ، ٣-١ج شما طيط ،   
  ، القاهرة ،١ج مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ،  .15
  ٨٩٧ص ‘ ١٩٦٠، المنجد فى اللغة و األدب و العلوم ، بيروت ،  معلوف األب لويس اليسوعى  .16
17. Белкин В. М. Арабско-русский словарь, Москва, 1970, 528 s. 
18. Звегинцев В. А. История арабского языкознания, Москва, 1958, 82 s. 

 
Г.Кулиева 

Хамза в арабских школах лексикографии  
Резюме 

 
Сами арабы, в том числе зарубежные лингвисты написали много ценных 

работ о лексикографии арабского языка. Каждый из ученых, разделив исто-
рию развития арабской лексикографии на несколько стадий, попытались 
объяснить различные особенности и характеристики каждой стадии. На осно-
ве этой короткой статьи, где мы попытались прокомментировать вопросы о 
"хамзе"( на основе пять арабских лексикографических школ ) , мы можем сде-
лать вывод, что в истории арабской лексикографии ,начиная со времен Халила 
ибн Ахмеда аль-Фарахиди до наших дней, большинство из лексикографов 
продолжили его же традиции в решении проблем связанных с "хамзой" . 
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G.Quliyeva  
Hamza in arabic lexicography schools 

Summary 
 

There are a lot of rather valuable works about arabic lexicography written 
either by arabic linguist scientists or by linguist scientists who belong to other 
nations. These scientists divided the history of development arabic lexicography to 
some stages and tried to explain the feature and the different aspects of each stage. 
According to this brief article which we tried there to give an explanation to 
problems connected with consonant hamza in the history of arabic lexicography (in 
the foundation of five arabic lexicography schools) we can say that the most 
lexicographers from period of Khalil ibn Ahmed al-Farahidi to our period continued 
his tradition in the solution of problems connected with consonant hamza. 
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DİLDƏ KAUZASİYANIN İFADƏ ÜSULLARI 

 
Açar sözlər: kauzasiya, fellər, situasiya, səbəb, nəticə, antesedent, konsekvent 
Key words: causation, causative verbs, causative situation, cause, result, 
antesedent, consequence 
Ключевые слова: каузативность, глаголы, ситуация, причина, результат, 
антецедент, концеквент 
 

Kauzativlik ilk növbədə fəlsəfi anlayışdır və hər bir anlayış dildə bu və ya di-
gər dərəcədə öz ifadəsini tapır. Bəzi dilçilər bu anlayışın müəyyən dillərdə olmadığı 
fikrini söyləyirlər. Kaseviç V.V. “Ümumi dilçiliyin elementləri” əsərində bu anlayı-
şın rus dilində ifadəsinin olmadığını yazır (3.116). Lakin Yarseva V.N. “Kontrastiv 
qrammatika” əsərində yazır ki, “səbəb və nəticə münasibətini, görünür ki, rus dilin-
də, məsələn, indiki zaman, yaxud bitmiş tərz qrammatik kateqoriyalarının mövcud 
olduğu kimi qrammatik kateqoriya hesab etmək olmaz, lakin bu, şübhəsizdir ki, rus 
dilinin bu anlayışı ötürmək üçün bir sıra imkanları var” (7.16). Əsərin başqa hissə-
sində də müəllif yazır ki, “ünsiyyət üçün vacib olan anlayış dildə ifadə olunmaya 
bilməz” (8.54). Kauzativlik (kauzasiya) anlayışı da ünsiyyət üçün vacib anlayışlar-
dan biridir və bu anlayış müxtəlifsistemli dillərdə müxtəlif ifadə vasitələrinə malik-
dir. Məqalədə anlayışın müxtəlif dil səviyyələrində ifadəsini təqdim edərək kauzasi-
yanın dildə hansı vasitələrlə ifadəsinin mümkünlüyünü aydınlaşdıracağıq. Lakin bü-
tün bunlardan öncə anlayışın fəlsəfi mahiyyəti müəyyənləşdirilməlidir. Kauzativ 
fellər, kauzasiya, kauzativ situasiya, kauzativ konstruksiyalar və s.lə bağlı yazılmış 
elmi ədəbiyyatlarla tanış olarkən məlum olur ki, bəzən dilçilər kauzativ fellər de-
yəndə icbar (məcbur etmə) semantikalı felləri nəzərdə tutur, kauzativ situasiyanı 
məcbur etmə situasiyası, kauzasiyanı isə birinin digərini hər hansı bir işi yerinə 
yetirməyə məcbur etməsi kimi başa düşürlər. Yəni icbariliklə kauzasiyanı eyniləş-
dirirlər. Ancaq məcburiyyətlə kauzasiya anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. Məc-
bur etmə bir şəxsin digərini öz iradəsinə tabe edərək hər hansı bir hərəkəti həyata 
keçirməyə sövq etməsidir. Və bu situasiyada məcbur olunan, yəni məcbur edənin 
iradəsinə tabe olan, təsir altında olan obyekt şüurlu varlıq, yəni hər hansı bir şəxs ol-
malıdır. Həmin şəxş iradəsinə tabe olduğu subyektə, yəni təsir edənə görə obyek-
tdir, lakin icra etdiyi işə görə subyektdir. Həmin subyekt bu situasiyada ikinci şəxs-
dir, məcbur olunandır. Və biz yuxarıda qeyd etdik ki, bu situasiyada məcbur edənin 
obyekti hər hansı bir şəxs olmalıdır. Çünki gerçək aləmdə yalnız düşünə bilən, şüur-
lu varlığı nəyisə etməyə məcbur edə bilərik. Şüursuz varlıqları, yəni əşyaları, təbiət 
hadisələrini məcbur etmək mümkün deyildir. Məcbur olan yerinə yetirməli olduğu 
işi həm öz üzərində, həm də digər bir şəxs, ya da əşya üzərində icra edə bilər. Və 
bundan da əlavə məcburiyyət müəyyən səbəblərdən yarana bilər. Məcbur olan şəxs 
hansı səbəblərdən özünü məcbur hiss edir? Deməli, məcburiyyətin əsasında sə-
bəbiyyət durur. Bu termin kauzasiya kimi də işlənir. Fikrimizcə, kauzasiya məc-
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buretmədən daha geniş anlayışdır. Bu fəlsəfi kateqoriyanın əsasında dildə də 
kauzativlik kateqoriyası meydana gəlmişdir. Lopatin V.V. yazır ki, “Kauzativlik sə-
bəbin üsullarından yalnız birini, məhz məcburiyyət (məcbur etmə) vasitəsi ilə səbə-
bi bildirir” (4.401). Lakin səbəb olma məcburiyyət olmadan da baş verə bilər.  

Kauzasiya latınca causare sözündəndir, səbəb deməkdir, hadisələr, situasiya-
lar arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsini ifadə edən anlayışdır. Bu əlaqə isə yalnız şüur-
lu varlıqlar, ya da cansız varlıqla şüurlu varlıq arasında deyil, cansız varlıqlar, hadi-
sələr, siatuasiyalar arasında da mövcud ola bilən əlaqədir. Məsələn, 

Havaların isinməsi dağlardakı qarı əritdi. 
Burada iki situasiya, iki hadisə var. Havalar isindi və qar əridi. Birinci situa-

siya ikincini doğurub. Birinci ikincinin səbəbidir, ikinci birincinin nəticəsi. Burada 
heç bir şüurlu varlığın təsiri yoxdur. Burada məcbur etmə də yoxdur. Çünki cansız 
varlıq məcbur ola bilməz. Ancaq burda səbəbiyyət var. Havaların isinməsi qarın 
əriməsinə səbəb oldu. Məcbur edən tərəf də məcbur olunanın icra etdiyi hərəkətin 
səbəbi olur. Deməli, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi kauzasiya məcburiyyətdən daha 
geniş anlayışdır. Təqdim etdiyimiz misalda iki situasiya arasında kauzasiya münasi-
bəti var. Belə situasiyalar kauzativ situasiyalar adlanır. Nedyalkov V.P. və Silnits-
kiy Q.Q. yazırlar ki, “gerçəklik hadisələr və situasiyalar çoxluğu kimi təqdim oluna 
bilər. Sadə situasiyalar var. Onları mikrosituasiyalar adlandırmaq olar... Sadə 
situasiyalardan başqa mürəkkəb situasiyalar mövcuddur. Onları makrosituasiyalar 
adlandırmaq olar” (5.6). Makrosituasiyanın bir tipini müəlliflər kauzativ (kauzativ 
situasiya) adlandırırlar. Onlar qeyd edirlər ki, “KS (kauzativ situasiya) tərkib hissə-
ləri birbaşa kauzasiya, yaxud səbəb münasibəti ilə əlaqələnən ən azı iki mikrosi-
tuasiyadan ibarətdir” (5.6). 

Həmin müəlliflər sonra yazırlar ki, “səbəb mikrosituasiyası KS-nın antesede-
nti, nəticə mikrosituasiyası isə konsekventidir” (5.6). Onlar kauzativ makrosituasi-
yada ən azı beş konstant müəyyənləşdirirlər. Kauzasiya (səbəb) münasibətini k ilə 
işarə edirlər və bu konstantı kauzativ makrosituasiyanın müəyyənedici konstantı 
kimi qeyd edirlər. Bu konstantdan əlavə KS-nın hələ dörd konstantının da olduğunu 
vurğulayırlar. Həmin konstantlar bunlardır: agens, KS-nın antesedentinin predmeti 
(ri), səbəb olan vəziyyət (si), patiens, KS-nın konsekventinin predmeti (rj), nəticə 
vəziyyəti (sj). Müəlliflər əsərlərində belə bir kauzativ makrosituasiya verirlər. 

 
Твой поступок заставил его уйти. 

              ri si k rj sj 

 

Bu situasiyanın sxemini isə aşağıdakı kimi verirlər: 
KS = [ri si] k [rj sj] (5.7) 

 
Kauzativ situasiyanın yuxarıda göstərdiyimiz konstantları kauzativ 

konstruksiyalarda bu və ya digər dərəcədə ifadə olunur. Lakin bütün konstantlar 
həmişə ifadə olunmaya bilir. Nedyalkov V.P. və Silnitskiy Q.Q. yazırlar ki, “əgər 
kauzativ situasiyanın bütün konstantlarının kauzativ konstruksiyada ifadəsi yox-
dursa, belə kauzativ konstruksiya semantik elliptik adlandırılacaq” (5.7). Məqalədə 
məqsəd kauzativ konstruksiyaların növlərindən danışmaq deyil, kauzasiyanın dildə 
ifadə vasitələrini müəyyənləşdirməkdir. Fikrimizcə, kauzasiyanın dilin hansı 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 67

səviyyələrində, hansı dil vasitələri ilə ifadəsini müəyyənləşdirmək üçün kauzativ 
konstruksiyalarda kauzativ situasiyanın əsas müəyyənedici konstantı olan k-nın 
hansı dil vasitələri ilə ifadəsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Burda konsekventin 
tərkib hissələri, yəni konsekventin predmeti (rj) və nəticəvi vəziyyət (sj) də 
əhəmiyyətlidir. Lakin antesedentin, onun tərkib hissələrinin nə ilə ifadə olunması, 
yaxud ifadə olunub-olunmaması, fikrimizcə, elə də əhəmiyyətli deyil. Kauzasiya 
dildə necə ifadə olunur? 

Dillər tipoloji cəhətdən fərqləndiyinə görə bu anlayışın müxtəlif dillərdə ifadə 
vasitələri də fərqlidir. Aqqlütinativ dillərdə kauzasiya daha çox morfoloji üsulla 
ifadə olunur. Məsələn, türk dilləri. Analitik dillərdə isə bu anlayışın analitik üsulla 
ifadəsi müşahidə olunur. Məqalədə məqsəd kauzativlik qrammatik kateqoriyasının 
hansı dillərdə olub-olmamasını müəyyənləşdirmək yox, kauzasiya anlayışının dildə 
necə, hansı vasitələrlə, dilin hansı səviyyələrində ifadəsinin mümkünlüyünü müəy-
yənləşdirməkdir. Kauzasiya dilin hansı səviyyələrində ifadə olunur? 

1. Kauzasiyanın dilin leksik səviyyəsində ifadəsi. 
Bu səviyyədə qrammatik vasitələr rol oynamır. Bəzi feli leksik vahidlər 

müəyyən leksik mənaya malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda kauzasiya mənasını də 
ehtiva edir. Bu leksik vahidlər hansılardır? 

Müəyyən leksik mənaya malik olan bəzi fellər müəyyən kontekstdə kauzasiya 
da bildirir. Yəni eyni bir fel bir kontekstdə kauzasiya ifadə etmir, digər bir 
kontekstdə isə əksinə. Bu, əsasən, amorf dillərdə müşahidə olunur. Məsələn, müasir 
ingilis dilində to work feli həm işləmək, həm də işlətmək mənasında işlənə bilir. İn-
gilis dilində bu cür fellərə to burn, to stop, to cease, to end, to finish, to melt, to 
heat,to change, to break, to sink, to sit və s. felləri nümunə göstərmək olar. 
Məsələn, to end felinin işləndiyi kontekstlərə və ifadə etdiyi mənalara baxaq. Oks-
ford lüğətində verilmiş cümlələri təqdim edirik. 

When the war ended, policy changed (12). (Müharibə qurtaranda siyasət 
dəyişdi.) 

The chapter ends with a case study (12). (Fəsil hal dərsi ilə bitir.) 
The match ended in a draw (12). (Yarış bərabər qurtardı.) 
Bu cümlələrdə to end feli bitmək, qurtarmaq mənasında işlənib. Digər bir 

nümunəyə baxaq. 
She wanted to end the relationship (12). (O, münasibəti bitirmək istəyirdi.) 
Burda artıq o, münasibəti bitirsə, münasibətin bitməsinə səbəb olacaq. Burda 

to end feli həm sj, həm də k konstantlarını ifadə edir. To stop felinə baxaq. 
The rain had stopped and the clouds had cleared (12). 
(Yağış dayanmış və buludlar çəkilmişdi.) 
Burada bu fel yağış yağması prosesinin kəsilməsi mənasında işlənib. 
He stopped his car by the house (12). (O, maşınını evin yanında saxladı.) 
Burada isə maşın özü dayanmır, maşının dayandıran odur. Deməli, bu 

cümlədə to stop feli sj konstantını ifadə etməklə yanaşı, həm də k-nı ifadə edir. To 
work felinin işlənməsinə baxaq. 

He worked as a waiter in a rather shabby restaurant (12). 
(O, çox köhnə bir restoranda qarson kimi işlədi.) 
Jane is working you too hard (12). (Cen səni çox gərgin işlədir.) 
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Birinci cümlədə to work feli işləmək mənasında işlənib. Burda kauzasiya 
yoxdur. İkincidə isə Cen başqasını işlədir, beləliklə də, başqasının işləməyinə səbəb 
olur. Cenin işlətdiyi şəxsin işləməyi nəticədir. Burada artıq to work feli iki 
konstantı, yəni sj və k –nı ifadə edir. To burn felinin işlənməsinə baxaq. Həm işığın 
yanması, həm də odla yanma semantikasına malik olan bu fel ikinci mənada k 
konstantını da ifadə edə bilir. 

He watched his restaurant burn to the ground (12). 
(O, restoranının yanıb yerlə bir olmasını seyr elədi.) 
He burned all the letters (12). (O, bütün məktubları yandırdı.) 
Birinci cümlədə restoranın yanmasından danışılır. Burda səbəb olma ifadə 

olunmur. İnformasiyanın verilməsində məqsəd restoranın yanmağıdır. Ancaq ikinci 
cümlədə informasiyanın verilmə məqsədi onun məktubları yandırmasıdır. Burada to 
burn feli artıq təkcə sj deyil, k konstantını da ifadə edir. 

To melt feli: 
The cheese has melted (12). (Pendir əriyib.) 
The hot metal melted the wax (12). (İsti metal mumu əritdi.) 
Birinci cümlədə pendirin əriməsi, ikincidə isə isti metalın mumu əritdiyi 

nəzərə çarpdırılır. Deməli, ikincidə səbəb-nəticə var. Metalın istiliyi mumun 
əriməsinin səbəbidir, mumun əriməsi isə metalın isti olmasının nəticəsi. 

To change feli: 
They stopped at the corner, waiting for the lights to change (12). 
(Onlar işıqların dəyişməsini gözləyərək küncdə durdular.) 
She decided to change her name (12). (O, adını dəyişməyə qərar verdi.) 
İkinci cümlədə to change feli birincidən fərqli olaraq, k konstantını da ifadə 

edir. Bu fellərin maraqlı cəhəti həm də ondadır ki, ingilis dilində bu sözlər həm 
isim, həm də feldir. Hətta bəzən bu fellərin konversiya nəticəsində isimdən kauzativ 
felə keçdiyi fikrinə də rast gəlinir. Ancaq biz belə fikirləşmirik. Bu fikirlə razılaşası 
olsaq, onda gərək to stop felinin stop ismindən, to work felinin work ismindən, to 
change felinin change ismindən, to end felinin end ismindən yaranmasını qəbul 
edək. Ancaq, fikrimizcə, proses əksinə gedib. Yəni konversiya nəticəsində bu fellər-
dən ismə keçmə baş vermişdir. Çünki bu isimlər mücərrəddir. Bu isimlər konkret 
olsaydı, yəni maddi əşyaları ifadə etsəydi, onda isimdən felə konversiya ola bilərdi. 
Ancaq burada feldən ismə konversiya baş vermişdir. Mücərrəd isimlər, əsasən, hər 
hansı bir hərəkətin nəticəsidir. İşləmək anlayışı olduğu üçün iş anlayışı, dəyişmək 
anlayışı olduğu üçün dəyişiklik anlayışı da var. Yəni işləyəndə iş olur, dəyişəndə 
dəyişiklik. Ona görə də bu fellərin isimdən konversiya nəticəsində felə, ozu də 
kauzativ felə keçməsi fikri ilə razılaşa bilmərik. Sadəcə, deməliyik ki, bu fellər həm 
kauzasiya ifadə edir, həm də yox. Bütün bunlar müasir ingilis dilinin amorf dillərə 
yaxınlaşmasının nəticəsidir. 

Təqdim etdiyimiz nümunələrdən birini götürüb kauzativ situasiyanın kons-
tantlarına görə təhlil edək. Bu zaman kauzasiyanın, yəni k konstantının hansı dil va-
sitəsi ilə ifadə olunduğunu daha aydın görə bilərik. 

 
The hot metal melted the wax. 

 si ri k sj rj 
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The hot metal kauzativ situasiyanın antesedentidir. The metal kauzativ situasi-
yanın antesedentinin predmeti (ri), hot isə səbəb olan vəziyyətdir (si). Yəni metalın 
isti olması mumun əriməsinə səbəb olub. The wax kauzativ situasiyanın konsekven-
tinin predmetidir (rj). Melted isə kauzativ situasiyanın iki konstantını birlikdə ifadə 
edir. Mum əridiyinə görə bu fel nəticəvi vəziyyəti bildirir (sj). İsti metalın mumun 
əriməsinə səbəb olduğuna görə isə bu feldə həm də kauzasiya konstantı (k) ehtiva 
olunur. 

Hətta to marry feli də kauzasiya bildirir. R.M.Dikson “İngilis dilinin qramma-
tikasına semantik yanaşma” əsərində yazır ki, “marry feli geniş sintaktik imkanlara 
malikdir” (9.314). Müəllif əsərin başqa yerində bu feli daxili qarşılıq fellərinə aid 
edir (9.66). Bu mənada o, John and Mary married cümləsini nümunə verir. Sonra 
yazır ki, “buna uyğun bir kauzativ var, Father O’Leary married John and Mary” 
(9.314). Birinci cümlədə marry feli Con və Merinin evlənməsini, ikincidə isə Leari-
nin onları evləndirməsini bildirir. 

Göründüyü kimi bu fellər kauzasiyanı həm ifadə edir, həm də yox. Lakin elə 
feli leksik vahidlər var ki, onlar həmişə kauzasiya ifadə edir və onların kauzasiya 
ifadə etməyən qarşılıqları olur. Nedyalkov V.P. və Silnitskiy Q.Q. onları antikauza-
tiv adlandırır (5.25). K.A.Pereverzeva isə rus dilində həmin felləri refleksiv adlandı-
rır (6.107). Həmin fellər kauzasiya bildirməyən qarşılıqları ilə eyni semantik məna-
ya malik olur, ancaq leksik mənalar dəyişir. İngilis dilində to kill, to persuade, to 
convince, to murder, to assasinate, to feed, to teach, rus dilində убить, кормить, 
fransız dilində tuer, persuader, nourrir və s. fellərini misal göstərmək olar. Aşağı-
dakı kauzativ situasiyada kauzasiyanın necə ifadə olunmasına baxaq. 

 
How I figured that Lee Harvey Oswald killed John Fitzgerald Kennedy. 
 ri si k rj 

 

(Mən necə anladım ki, Li Harvey Osvald Con Fitzgerald Kennedini öldürür.) 
Burda bizə maraqlı olan budaq cümlə, yəni that bağlayıcısından sonrakı hissə-

dir. Çünki kauzativ situasiya budaq cümlədə ifadə olunmuşdur. Lee Harvey Oswald 
kauzativ situasiyanın antesedentinin predmetidir (ri). Səbəb olan vəziyyət (si) ifadə 
olunmayıb. Kennedy kauzativ situasiyanın konsekventinin predmetidir (rj). Killed 
feli leksik vahiddir, semantik cəhətdən to die (ölmək) feli ilə yaxındır. Leksik 
mənalar isə fərqlidir. To kill feli özündə ölmək mənasını, yəni nəticəni, həm də 
bunun hər hansı səbəbin nəticəsində baş verməsini ehtiva edir. Deməli, killed feli si 
və k konstantlarını birlikdə ifadə etmişdir. Bu, kauzasiyanın dilin leksik 
səviyyəsindəki ifadəsidir. Rus dilində убить felinə baxaq. 

Он вышель из машины, и Освальд убиль его несколкыми выстрелами из 
писталета. 

(O, maşından çıxdı və Osvald onu tapançadan açdığı bir neçə güllə ilə 
öldürdü.) 

İngilis dilindəki to kill feli ilə eyni mənanı ifadə edən bu fel haqqında da to 
kill feli haqqında dediyimiz fikri deyə bilərik. Bu kauzativ situasiyanın əvvəlkindən 
fərqi ondadır ki, burda kauzativ situasiyanın antesedentində səbəb olan ifadə 
olunub. 

Fransız dilində tuer feli: 
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Un homme tue sa femme à Monaco. (Monakoda kişi xanımını öldürür.) 
(Mopassan) 

Burda da un homme antesedentin predmeti (ri), sa femme konsekventinin 
predmetidir (rj). Tuer isə to kill və убить felləri kimi həm konsekventin nəticəvi 
vəziyyətini (sj), həm də kauzasiyanı (k) ifadə edir. 

To persuade feli: 
It wasn’t easy, but I persuaded him to do the right thing. 
(Asan deyildi, ancaq mən onu düzgün olanı etməyə inandırdım.) 
Dilçilik ədəbiyyatlarında to persuade, to convince və s. kimi felləri kauzasiya-

nın perifrastik üsulla yaranmasında rolu olan fellər kimi verirlər. Lakin, fikrimizcə, 
bu fellərdə inanmaq semantikası var və bunlar semantik cəhətdən to believe felinə 
yaxındır. Verdiyimiz cümlədə ilk baxışda kauzativ situasiyada nəticə kimi görünən 
onun düzgün olanı etməsidir. Lakin o, düzgün olanı etməzdən əvvəl inanıb. Ona gö-
rə də deməliyik ki, bu fel kauzasiyanın dilin leksik səviyyəsində ifadə olunmasına 
kömək edir. Fransız dilində persuader, convincre felləri haqqında da eyni fikirləri 
demək olar.  

Təqdim etdiyimiz bu feli leksik vahidlər kauzasiyanın leksik üsulla ifadə 
olunmasının bir vasitəsidir. Həmin fellərin kauzasiya ifadə etməyən qarşılıqları da 
var. Məsələn, to kill-to die, to persuade-to believe, to convince-to believe, , to feed-
to eat, tuer-mourir, persuader-croire, convaincre-croire, nourrir-manger, убить- 
умереть (умирать), кормить-кушать (есть). E.Y.Qordon bu fellərin suppletiv 
münasibətlə əlaqələndiyini yazır (2.12-14). Nedyalkov V.P. da qeyri-məhsuldar 
üsulla düzələn kauzativləri leksik kauzativlər adlandırır. Sonra yazır ki, “leksik 
kauzativlər o kauzativlərdir ki, suppletiv və korrelyativ-kök qarşılaşmasına görə 
üzvlənir” (5.25) L.İ.Kulikov yazır ki, “leksik kauzativlər səbəb mənalı, lakin hər 
hansı işarələyəni olmayan fellərdir. Onlar tipik olaraq kauzativ olmayan qarşılıqları 
ilə suppletiv münasibətdədir. Tarixən leksik kauzativlər qədim dildə qaydalı və 
məhsuldar olan işarələyənlə morfoloji kauzativlərə qayıda bilər. Qədim ingilis dilin-
də cwellan (ingiliscə kill)-cwellan “die” (10.887). 

Deməli, kauzasiyanın dilin leksik səviyyəsində ifadəsində rol oynayan leksik 
vahidlər müstəqil leksik mənaya malik olmaqla bərabər, həm də kauzasiya mənasını 
da ehtiva edən fellərdir. 

2. Kauzasiyanın dilin morfoloji səviyyəsində ifadəsi 
Bu səviyyədə kauzasiya morfoloji vasitələrlə ifadə olunur. Kauzativ situasi-

yanın müəyyənedici konstantını xüsusi şəkilçilər ifadə edir. Nedyalkov V.P. yazır 
ki, “morfoloji kauzativ biz qaydalı və məhsuldar üsulla yaranana deyirik” (5.25). 
Kauzasiyanın bu cür ifadəsi, əsasən, aqqlütinativ dillərdə müşahidə olunur. 
Məsələn, türk dillərində kauzasiyanın morfoloji səviyyədə ifadəsi mümkündür. 
Azərbaycan dilində müəyyən şəkilçilər var ki, onlar kauzasiyanı birbaşa və dolayısı 
ilə ifadə edir. T, dır4, ıt4, ır4 kimi şəkilçilər fel köklərinə və ya əsaslarına artırılaraq 
həmin felin semantikasını saxlamaqla leksik mənasını dəyişir. Bu zaman bu şəkil-
çilər kauzativ situasiyanın müəyyendici konstantını ifadə edir. Deməli, kauzasiya 
şəkilçilər vasitəsilə ifadə olunur. Aşağıdakı kauzativ situasiyaya baxaq. 
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İmtahanda yaxşı bildiyi sualların düşməsi tələbəni sevindirdi. 
 ri si rj sj k 
İmtahanda yaxşı bildiyi sualların düşməsi kauzativ situasiyanın antesedenti-

dir. Suallar kauzativ situasiyanın antesedentinin predmeti (ri), düşməsi isə səbəb 
olan vəziyyətdir (si). Tələbənin sevinməsi kauzativ situasiyanın konsekventidir. 
Tələbə kauzativ situasiyanın konsekventinin predmeti (rj), onun sevinməsi nəticədir 
(sj). Kauzasiya isə burda dır4 şəkilçisi vasitəsilə ifadə olunmuşdur.  

 
Sahibkar fəhlələri 16 saat işlətdi. 

ri rj si k 
 

Sahibkar kauzativ situasiyanın antesedentinin predmetidir (ri). Fəhlələrin 
işləməsi kauzativ situasiyanın konsekventidir. Fəhlələr konsekventin predmeti 
(rj), onların işləməyi isə nəticədir (sj). Kauzasiya burda t şəkilçisi vasitəsilə ifadə 
olunmuşdur.  

 
Müəllim şagirdlərə imla yazdırdı. 

ri rj sj k 
 

Müəllim kauzativ situasiyanın antesedentinin predmetidir (ri). Şagirdlərin 
yazmağı kauzativ situasiyanın konsekventidir. Şagirdlər konsekventin predmdeti 
(rj), onların yazması isə konsekventin nəticəsidir (sj). Dır4 əsas müəyyənedici 
konstantı, yəni kauzasiyanı ifadə edir (k). 

Fikrimizcə, morfoloji vasitələr hər cür kauzasiyanı ifadə etməkdə daha geniş 
imkanlara malikdir. Biz bilirik ki, distant və birbaşa kauzasiya var. Bu vasitələr də 
bunları ifadə etməyə qadir vasitələrdir. 

3. Kauzasiyanın dilin sintaktik səviyyəsində ifadəsi (analitik üsul) 
Bura qədər biz kauzasiyanın dilin leksik və morfoloji səviyyədə ifadəsindən 

danışdıq. Kauzasiyanın leksik səviyyədə ifadəsindən danışanda qeyd etdik ki, bəzi 
feli leksik vahidlər müəyyən leksik mənaya malik olmaqla yanaşı, həm də özündə 
kauzasiya mənasını da ehtiva edir. Bu anlayışın morfoloji səviyyədə ifadəsindən 
danışarkən isə qeyd etdik ki, kauzasiya anlayışı müəyyən suffikslər vasitəsilə ifadə 
olunur. Həmin suffikslər hər hansı leksik mənaya malik fellərə artırılaraq kauzasi-
yanın dilin morfoloji səviyyəsində ifadəsini yaradırlar. Bəs kauzasiya sintaktik 
səviyyədə necə ifadə olunur? Məlumdur ki, dillər morfoloji quruluşuna görə fərqli-
dir. Əgər aqqlütinativ dillərdə bu anlayışın dilin morfoloji səviyyəsində ifadəsi 
mümkündürsə, təcrid olunmuş dillərdə isə bu cür ifadə üsulundan danışa bilmərik. 
Çünki həmin dillərdə morfoloji vasitələr yox dərəcəsindədir. Bu dillərdə bu anlayış 
öz ifadəsini analitik üsulla tapır. Bu üsulla ifadəyə dildə köməkçi funksiyada işlənən 
müəyyən sözlər kömək edir. Yəni aqqlütinativ dillərdə şəkilçilərin ifadə etdiyi 
qrammatik məna analitik dillərdə müəyyən köməkçi sözlər vasitəsilə ifadə olunur. 
İngilis dilində to have, to get, to make, fransız dilində faire felləri bu funksiyanı 
yerinə yetirir. Bəzi dilçilik ədəbiyyatlarında ingilis dilində to cause, to force, to 
oblige və s., fransız dilində obliger, causer və s., rus dilində заставить, 
заставлять, вынудить, вынуждать, принуждать və s. kimi fellər kauzasiyanın 
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perifrastik, yəni analitik üsulla ifadəsini yaradan fellər kimi verilir. Pauli Salo 
“Kauzativlər və boş leksika: minimalist baxış” əsərində yazır ki, “əgər kauzasiya 
səthi səviyyədə had, make, cause, let və help kimi bir kauzativ sözlə açıq-aşkar 
işarələnirsə, mən belə konstruksiyaları analitik kauzativlər adlandırıram. Analitik 
kauzativin diaqnostik sintaktik xassəsi odur ki, o, səthi səviyyədə ikibəndlidir (iki 
hökmlü)” (12.132). Ancaq biz fikirləşirik ki, qeyd etdiyimiz bu fellərin hamısı eyni 
funksiyaya malik deyil. Düzdür ki, bütün bu qeyd etdiyimiz fellərin hər birinin 
kauzasiyanın ifadəsində rolu var. Çünki kauzasiya geniş anlayışdır və bu fellər bu 
anlayışı eyni dərəcədə ifadə etmir. Bilirik ki, kauzasiya birbaşa və dolayısı ilə, 
nəticəvi və nəticəvi olmayan, qəsdən və məqsədli ola bilər. Ancaq ilk növbədə bu 
fellərin fərqini aydınlaşdırmaq lazımdır. Təqdim etdiyimiz fellərdən to have, to get, 
to make, faire felləri digər fellərdən qrammatik funksiyasına görə fərqlənir. Biz 
fikirləşirik ki, bu fellər bu anlayışı ifadə edərkən morfem səciyyəsi daşıyır. 
Ayrılıqda leksik mənaları olsa da, məhz həmin mövqedə bu fellər köməkçi 
funksiyaya malikdir. Bir növ aqqlütinativ dillərdə bu anlayışı bildirmək üçün işlə-
nən şəkilçilərin yerində həmin fellər işlənir. Ona görə də bu felləri kauzasiya leksik 
mənasına malik olan to cause, to compel, causer, obliger, заставлять, заставить 
və s. kimi fellərdən fərqləndirmək lazımdır. Birincilər kauzasiyanı qrammatik 
cəhətdən ifadə edirsə, ikincilər bu anlayışı leksik cəhətdən ifadə edir. Ona görə də 
kauzasiyanı analitik üsulla ifadə edən fellər kimi biz to make, to have, to get, faire 
fellərini qeyd etməliyik. Rus dilinə gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, bu dildə bu anla-
yışın qrammatik ifadəsi yoxdur. L.I.Kulikov “Kauzativlər” əsərində yazır ki, “məsə-
lən, ingilis dilində make+inf, alman dilində lassen+inf, fransız dilində faire+inf 
konstruksiyaları sintaktik kauzativlərdir, lakin ingilis dilində cause to+inf, alman 
dilində zwingen zu+inf, rus dilində zastavlyat+inf isə yox” (10.887). Sonra müəllif 
yazır ki, “beləcə, sintaktik kauzativlərdə alman dilində lassen və ya fransız dilində 
faire kimi fellərdə müstəqil (köməkçi olmayan) fellərin bir çox tipik xüsusiyyətləri 
yoxdur; xüsusilə, onların öz arqumentləri yoxdur və onlar, adətən, passivləşdirilə 
bilmirlər” (10.887). To make feli həmin sintaktik mövqedə passivləşə bilsə də, biz 
onu da bu mövqedə köməkçi hesab edirik. Çünki to make feli bu mövqedə leksik 
mənaya malik deyil, yalnız qrammatik mənaya malikdir ki, bu da onun kauzasiya 
bildirən morfem səciyyəsi daşımasıdır. Deməli, kauzasiyanın analitik üsulla 
ifadəsində to have, to make, to get, faire felləri çıxış edir. Bir kauzativ situasiyaya 
baxaq. 

 
He made the girl laugh. (ingilis dilində) Il a fait rire la fille. (fransız dilində) 

 ri k rj sj rj k sj rj 

 (O, qızı güldürdü.) 
 

Burada he və il kauzativ situasiyanın antesedentinin predmeti (rj), the girl və 
la fille kauzativ situasiyanın konsekventinin predmeti (rj), laugh və rire 
konsekventin nəticəvi vəziyyətidir (sj). Make və faire felləri isə kauzativ 
situasiyanın əsas konstantıdır (k) və kauzasiya bildirmək onların leksik mənası 
deyil, qrammatik mənasıdır. Yəni göstərdiyimiz mövqedə bu fellər bu anlayışın 
qrammatik ifadə vasitələridir. To have, to get felləri make və faire fellərindən 
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müəyyən xüsusiyyətlərinə görə fərqlənsə də, onlar haqqında da eyni sözləri demək 
olar. 

4. Kauzasiyanın dilin leksik-sintaktik səviyyəsində ifadəsi 
Kauzasiyanın analitik üsulla ifadəsindən danışanda qeyd etdik ki, ingilis dilin-

də to compel, to oblige, to cause, to force və s., fransız dilində causer, obliger, 
provoquer və s., rus dilində заставлять, заставить, вынудить, вынуждать, 
принуждать kimi fellər to have, to make, to get, faire fellərindən fərqli olaraq 
kauzasiyanı analitik üsulla ifadə etmir. Azərbaycan dilində səbəb olmaq, məcbur 
etmək, təhrik etmək, vadar etmək kimi fellər də bu qəbildəndir. Kauzasiya bu fellə-
rin leksik mənasıdır, yəni bu fellər kauzasiyanı qrammatik cəhətdən yox, leksik 
cəhətdən ifadə edir. Həmin fellər digər fellərlə sintaktik əlaqəyə girərək kauzasiya-
nın dilin leksik-sintaktik səviyyəsində ifadəsinə kömək edir. Qordon E.Y. yazır ki, 
“велеть, принуждать, заставлять, приказать, позволить, дать tipli felləri 
kauzasitvlik semantikası digər leksik mənalarla qarışmayan xüsusi kauzativ fellərə 
aid etmək lazımdır” (1.11). Həmin müəllif bir də yazır ki, “onların funksiya larının 
çoxu roman, german dillərində köməkçi fellərə yaxındır: onlar kauzativ konstruksi-
ya təşkil edir. Lakin slavyan dillərində analitik kauzativlər yoxdur, hər şeydən əvvəl 
xüsusi kauzativ fellərdə özlərinin leksik mənaları saxlanılır, ona görə də onların 
rolunu köməkçi hesab etmək olmaz” (1.11). Deməli, rus dilində bu anlayışın qram-
matik ifadəsi yoxdur. Alexander Letuchiy yazır ki, “rus dili kauzativ mənanı qram-
matik cəhətdən ifadə edən dillər sinfinə aid deyil”. Bir nümunəyə baxaq. 

 
Я заставил его думать об этом. (Onu bu haqda düşünməyə məcbur etdim.) 
 ri k rj sj  

  

Я kauzativ situasiyanın antesedenti, его думать konsekventidir. Думать 
nəticədir (rj). Kauzativ situasiyanın müəyyənedici konstantı olan k isə заставлять 
leksik vahidi vasitəsilə ifadə olunmuşdur.  

Deməli, kauzasiya (səbəb-nəticə) mənasına malik feli leksik vahidlər digər 
fellərlə sintaktik əlaqəyə girərək bu anlayışın dilin leksik-sintaktik səviyyəsində 
ifadəsini yaradırlar. Bu cür ifadə olunma digər vasitələrdən daha universaldır. Çünki 
bu ifadə üsulu kauzasiya leksik mənasına malik olan fellər vasitəsilə olur. 

Sonda deməliyik ki, kauzasiya anlayışının bütün dillərdə qrammatik ifadəsi 
olmasa da, hər bir dilin bu anlayışı ifadə etmək üçün üçün müəyyən vasitə və 
imkanları var.  
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L.Yusifova 

The expression of the notion of causation in the language. 
Summary 

 
The article deals with the expression of the notion of causation in the lan-

guage. In the article the expression of the notion has been represented in the lexycal, 
morphologycal, syntactyc and the lexyc-syntactyc levels of language. The research 
has been done on the base of the examples of Azerbaijan, Russian, English and 
French. In the result of the research it has been clear that this notion has the 
different means of expression in different languages. 

 
Л.Юсифова 

Выражение каузативности в языке 
Резюме 

 
В статье исследуются вопросы, касающиеся каузативности. В статье бы-

ли представлены выражение каузативьности в лексическом, морфологичес-
ком, синтаксическом, лексико-синтаксическом ярусах языка. Исследование 
было проведено на материалах азербайджанского, английского, русского, 
французского языков. В результате исследования было выявлено, что данное 
понятие имеет различные средства выражения в разносистемных языках.  
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FELİ SİFƏT VƏ FELİ BAĞLAMANIN MÜRƏKKƏB ŞƏKİLÇİLƏRİ 
  

Açar sözlər: mürəkkəb şəkilçilər, feli sifət, feli bağlama, mənsubiyyət şəkilçiləri, 
leksik şəkilçilər, qrammatik şəkilçilər, morfoloji əlamət. 
Ключевые слова: составные суффиксы, причастие, деепричастие, 
притяжателъные суффиксы, словообразователъные суффиксы, окончания, 
морфологический признак. 
Key words: complex affixes, participle, adverbial, possession affixes, lexical 
affixes, grammatical affixes, morphology sign. 
 

Məqalədə müasir Azərbaycan dilində feli sifət və feli bağlamanın bəzi mürək-
kəb şəkilçilərinin tədqiqinə yer verilmişdir.Bu şəkilçilərin tərkibi ayrı-ayrılıqda 
araşdırılmış, omonimlik xüsusiyyəti və mürəkkəbləşmə səbəbləri göstərilmişdir. 
Digər mürəkkəb şəkilçilərlə oxşar və fərqli cəhətləri təhlil olunmuşdur. 

 
Müasir Azərbaycan dilində bəzi leksik şəkilçilərdə olduğu kimi, qrammatik 

şəkilçilərdə də mürəkkəbləşmə prosesi özünü göstərir. İsmin bəzi hal və mənsubiy-
yət şəkilçilərində, həmçinin felin bəzi sadə şəkillərinin mofoloji əlamətlərində bunu 
görmək mümkündür. 

Məlumdur ki, dilimizdə bir və iki hecalı mürəkkəb şəkilçilər kəmiyyət etibari-
lə daha çoxdur və işlənmə dairələri genişdir. Tərkibi üç hecadan ibarət olan şəkilçi-
lərə az hallarda rast gəlinir. İki və üç hecalı mürəkkəb şəkilçilərə müxtəlif nitq his-
sələrində rast gəlinsə də, belə şəkilçilər felin təsriflənməyən formalarında çoxluq 
təşkil edir. Həm feli sifət, həm də feli bağlamanın bir çox şəkilçilərinin tərkibi bir 
neçə hissədən ibarətdir.  

İki hecalı şəkilçilər: -acaq2, -ası2, -malı2 -dığım, -dığın, -dığı (feli sifət), -anda2, -
madan2, dıqda4, -dıqca4, -ınca4, -arkən2, -ırkən4, -mışkən4 və s. (feli bağlama) 

 Üç hecalı şəkilçilər:, -dığımız, -dığınız, -dıqları (feli sifət) 
Dilimizdə feli sifət, feli bağlama və zaman şəkilçiləri bir-birinə yaxın funksi-

yalar yerinə yetirir. Məsələn -dıq4 müstəqil şəkilçi kimi nə feli sifət, nə də feli bağ-
lamada işlənmir. Bununla belə -dıq4 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçiləri ilə birlikdə feli 
sifət, -da2, -ca2 şəkilçiləri ilə birgə feli bağlama yaratmağa xidmət edir. Müasir 
Azərbaycan dilində sərbəst işlənə bilməməsi -dıq4 ünsürünün mənsubiyyət şəkil-
çiləri və yerlik halın şəkilçisi ilə birləşməsinə təsir edən amillərdəndir. Belə şəkil-
çilərdə birinci tərəf aparıcı mövqedə dayanır.  

Feli sifət şəkilçilərində mürəkkəbləşmə: Məlumdur ki, feli sifət zamana gö-
rə dəyişməsə də, şəkilçiləri müxtəlif zaman anlayışı bildirir. İndiki zaman mənalı -
an2, keçmiş zaman mənası ifadə edən mənsubiyyət şəkilçili -dıq4 və -mış4, gələcək 
zaman mənalı -acaq2, -malı2, -ası2 feli sifətin şəkilçiləridir. Bu şəkilçilərin çoxunda 
mürəkkəbləşmə prosesi müşahidə olunur.  

 Felin lazım şəklinin morfoloji əlaməti ilə eyni səs tərkibinə malik olan -ası2 
şəkilçisi iki tərkib hissədən ibarətdir: -a2 və -sı4. -a2 şəkilçisi qədim türk dillərində 
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müxtəlif funksiyalar yerinə yetirmişdir. Feli sifət, feli bağlama, xüsusilə də, felin 
arzu şəklində bunu görmək mümkündür. -sı4 ünsürü semantik baxımdan bu şəkilçi-
yə yaxın olduğu üçün birləşmə prosesini sürətləndirmiş və nəticədə hər biri müstə-
qil formant kimi işlənən bu şəkilçilər qovuşmuşdur. Məsələn: danışıl-ası (söz), gö-
rül-əsi (iş). Bu şəkilçinin tərkibi ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Bəzi tədqiqatçılar -a2 
şəkilçisini indiki-gələcək zaman şəkilçisi kimi, bəziləri isə feli ad kimi götürürlər. 
Zaman şəkilçiləri ilə başqa şəkilçilərin də qovuşa bildiyini nəzərə alsaq, -sı4 şəkilçi-
sinin zaman şəkilçisi ilə qovuşması daha məntiqli görünür. Əgər -a2 şəkilçisi hərə-
kəti gələcəklə bağlayırsa, -sı4 isə ona arzu, istək məzmunu verir. Müasir Azərbay-
can dilində -a2 şəkilçisinin felin arzu şəklinin morfoloji əlaməti olduğunu da nəzərə 
alanda belə qənaətə gəlmək olar ki, -sı4 şəkilçisi -a2-nın məzmununu tamamlayır. -
ası2 şəkilçisində arzu və zaman mənalarının üst-üstə düşməsi tərəflərin müxtəlif 
dövrlərdə eyni parametrlərdə kəsişməsi ilə bağlı olmuşdur. H.Mirzəzadə "Azərbay-
can dilinin tarixi qrammatikası" kitabında -ası2 şəkilçisinin zaman formantı kimi 
XIII-XIV əsrlərdən məlum olduğunu qeyd edir. Feli sifət şəkilçisi kimi isə XVII 
əsrdən sonra sabitləşmişdir. 

 Mürəkkəbləşmə prosesinin əsas cəhətlərindən biri tərəflərdən birinin müstə-
qil işlənə bilməməsi ilə bağlıdır. Bu mənada feli sifətin mənsubiyyət şəkilçili -dıq4 
şəkilçisini nəzərdən keçirmək olar. Qeyd etdiyimiz kimi -dıq4 ünsürü ayrılıqda 
işləndikdə hər hansı məna ifadə etmir. Yalnız mənsubiyyət şəkilçiləri ilə qovuşması 
nəticəsində feli sifət şəkilçisi kimi fəaliyyət göstərə bilir. -dıq4 ünsürünün mənsu-
biyyət şəkilçiləri ilə qovuşmasından iki və üçhecalı mürəkkəb şəkilçilər formalaşır. 
I, II və III şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçiləri ilə birləşdikdə ikihecalı, hər üç 
şəxsin cəminin şəkilçiləri ilə birləşdikdə isə üçhecalı mürəkkəb şəkilçilər əmələ 
gəlir. -dı-ğım, -dı-ğın, dı-ğı (ikihecalı), dı-ğı-mız, dı-ğı-nız, dıq-la-rı (üçhecalı)  

-acaq2 şəkilçisi də feli sifət, felin qəti gələcək zamanı, həmçinin feldən isim 
düzəldən şəkilçi kimi eyni tərkibə malikdir. Bu şəkilçinin semantik məzmununu nə-
zərə alaraq onu həm adlara, həm də fel əsaslarına qoşub yeni sözlər yaratmaq müm-
kündür. Müasir dilimizdə -acaq2 şəkilçisi vasitəsilə cisim və zaman anlayışı bildirən 
isimlər düzəlir. Məsələn: Dayanacaq adamla dolu idi- cümləsində -acaq şəkilçisi 
isim düzəldən leksik şəkilçi, Bu əzablara dayanacaq gücüm qalmayıb-nümunəsində 
isə feli sifət şəkilçisi kimi işlənmişdir. Bu şəkilçi -a2 şəkilçisinin qədim türk dillərin-
də işlənən -çaq morfemi ilə birləşməsindən yaranmışdır. -a+çaq (-acaq). Müasir 
Azərbaycan dilində -caq2 şəkilçisi həmçinin feli bağlama şəkilçisi kimi işlənir. (gör-
cək, baxcaq, gəlcək və s.) Zərf düzəldən -ca2 şəkilçisi və feli bağlamanın -dıqca4, -
ınca4 şəkilçilərinin tərkibindəki -ca2 ünsürü "çaq" -caq leksik vahidindən törəmişdir. 

-acaq2 feli sifət şəkilçisi kimi bəzən mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edir. yaz-
acağ-ım (məktub), de-yəcəy-in (söz), bax-acağ-ımız (film) və s. Amma -dığım4 
şəkilçisindən fərqli olaraq -acaq2 şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçiləri olmadan da işlənə 
bilir. yazıl-acaq (məktub), deyil-əcək (söz), baxıl-acaq (film) və s. Müasir Azərbay-
can dilində həm -acaq2, həm də mənsubiyyət şəkilçiləri ayrı-ayrılıqda müstəqil 
şəkilçi kimi mövcuddur. 

Feli sifətin mürəkkəb şəkilçilərindən biri də -malı2 şəkilçisidir. Felin vacib 
şəklinin morfoloji əlaməti ilə omonimlik xüsusiyyətinə malik olan bu şəkilçinin fel-
dən isim və sifət düzəldən -ma2 və adlardan sifət düzəldən -lı4 formantının birləşmə-
sindən yarandığını qeyd etmək olar. Müasir dilimizdə bu şəkilçilər ayrıldıqda isim-
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dən düzəlmiş sifət, ayırmaq mümkün olmadıqda isə mürəkkəb feli sifət şəkilçisi ki-
mi işlənir. Qızdır-ma-lı (uşaq), dondur-ma-lı (tort) sifət, gül-məli (əhvalat), ye-məli 
(meyvə) feli sifət. Bu şəkilçiləri fərqləndirən zaman feli sifətin inkarda işlənməsini, 
həmçinin təsirli və təsirsiz ola bildiyini də nəzərə almaq lazımdır. 

Feli bağlama şəkilçilərində mürəkkəbləşmə: Feli bağlamanın, demək olar 
ki, əksər şəkilçilərində mürəkkəbləşmə prosesi özünü göstərir. Bu şəkilçilərin bir 
qisminin tərkibi müstəqil hissələrdən, bəzilərinin tərkibi isə ayrılıqda işlənə bilmə-
yən hissə ilə müstəqil şəkilçilərin qovuşmasından formalaşmışdır. 

-madan2 şəkilçili feli bağlamalar əsas feldəki işin tərzini, bəzən də zamanını 
bildirir. Tərkibi -ma2 şəkilçisi ilə zaman mənalı -da2 və -n ünsürünün birləşməsin-
dən yaranmışdır. Məlumdur ki, -ma2 şəkilçisi həm fellərdə inkarlığın morfoloji əla-
məti, həm də isim və sifət düzəldən leksik şəkilçi kimi omonimlik xüsusiyyəti daşı-
yır. Feli bağlamanın bir çox şəkilçiləri inkarda işlənə bildiyi halda -madan2 şəkilçisi 
inkarlığın əlamətini qəbul etmir. Həmçinin felin inkar şəkilçisində olduğu kimi –
madan2 şəkilçisinin də vurğu qəbul etmədiyini nəzərə alsaq, belə qənaətə gəlmək 
olar ki, bu şəkilçinin tərkibindəki -ma2 ünsürü məhz inkar şəkilçisidir. Ümumiyyət-
lə, felin inkarlıq şəkilçisi bütün dövrlərdə öz morfosemantikasını qoruyub saxlamış-
dır. Ona görə də buradakı -ma2 inkarın əlaməti kimi qəbul oluna bilər. Türkoloqlar -
dan2 şəkilçisinin yerlik halın alət hal ilə birləşməsindən əmələ gəldiyini qeyd 
edirlər. Yəni ikihecalılıqdan təkhecalılığa doğru gedərək strukturca dəyişmişdir. 
Sonradan -ma2 inkarlıq şəkilçisi ilə birləşərək hərəkəti tərzə görə tamamlayıb feli 
bağlama şəkilçisi əmələ gətirmişdir.  

  "... -da, -də ismin yerlik hal şəkilçisidir. Lakin bu şəkilçi zaman bildirən il, 
ay, gün kimi sözlərə əlavə edildikdə ismin halını bildirmək xüsusiyyətindən çox bir 
hadisənin müəyyən dərəcədə konkret zamanını bildirmək xüsusiyyətini əldə edir. 
Bu, o deməkdir ki, həmin sözlərdə iştirak edən -da, -də şəkilçisi ismin yerlik halını 
bildirmək funksiyasından zaman zərfi əmələ gətirmək funksiyasına doğru meyil 
edir".(3;144) S.Cəfərovun fikrinə istinad edərək -madan2 şəkilçisinin tərkibindəki -
da2 şəkilçisinin zaman anlayışı bildirdiyini qeyd etmək olar. Deməli, bu şəkilçinin 
həm zaman, həm tərz bildirməsini nəzərə aldıqda -da2 ünsürünün zaman, -n ünsürü-
nün tərz bildirməsi fikri üzərində dayanmaq olar. -ma2 (inkar) + da2 (zaman) + n 
(tərz) = madan2 (feli bağlama). Məsələn: dayan-madan, bil-mədən, gör-mədən və s. 

 Zaman mənalı feli bağlamaların yaranmasında mühüm rol oynayan -dıqda4 
şəkilçisi də iki müxtəlif hissədən təşkil olunub. -dıq4 ünsürünün mənsubiyyət 
şəkilçiləri ilə birgə feli sifət şəkilçisi kimi işləndiyini qeyd etdik. Feli bağlamada da 
-dıq4 hissəciyi müstəqil işlənə bilmir. Bu şəkilçi ilə ismin yerlik hal şəkilçisinin 
qovuşmasından zaman mənalı feli bağlamalar formalaşmışdır. (yaz-dıq-da, danış-
dıq-da, gör-dük-də və s.) Q.Kazımov "Müasir Azərbaycan Dili" dərsliyində bu 
şəkilçi haqqında danışarkən qeyd edir: "Yerlik hal statik haldır, hərəkət tələb etmir 
və qoşma qəbul etmir. Ona görə də -dıq və -da şəkilçiləri birləşərək feli bağlama 
şəkilçisi kimi formalaşmışdır: aldıqda, gəldikdə, bildikdə və s."(5;299) -dıq4 
şəkilçisi -dan çıxışlıq hal şəkilçisi ilə işləndikdə isə qoşma ilə işlənə bilir. Tərkibi 
iki hissədən ibarət olan bu şəkilçini Q.Kazımov haqlı olaraq feli bağlama hesab et-
mir. Ən əsas da ona görə ki, feli bağlamalar qoşmalarla işlənə bilmir.(5;299) 

Əsas feldəki işin davametmə müddətini bildirən -dıqca4 şəkilçisi -dıq4 və -ca2 
ünsürlərinin birləşməsindən yaranmışdır. -dıqda4 şəkilçisində olduğu kimi bu 
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şəkilçidə də -dıq4 hissəciyinin olması belə deməyə əsas verir ki, bu şəkilçilər bir-
birinə yaxın funksiyalar yerinə yetirir. Feli bağlamanın bu şəkilçisi mürəkkəbləşmə 
prosesindən keçərək sadələşmiş, sonra başqa şəkilçi ilə birləşmişdir. Bu da dildə 
gedən diferensiallaşma və inteqrasiya prosesi ilə bağlıdır. (bax-dıq-ca, gör-dük-cə, 
oxu-duq-ca və s.) 

-ınca4 mürəkkəb feli bağlama şəkilçilərindən biridir. Şəkilçinin tərkibi -ın4 və 
-ca2 hissələrindən ibarətdir. Birinci tərkib hissə ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Bəzi 
tədqiqatçılar bu şəkilçini feli bağlamanın tarixi şəkilçisi kimi, bəziləri isə yiyəlik hal 
şəkilçisi kimi qeyd edir. Q.Kazımovun fikrinə görə -ın4 feli sifət şəkilçisidir və -an2 
şəkilçisinin qədim qapalı variantıdır. Müəllifin əsas götürdüyü prinsip isə -ınca4 
şəkilçisinin hal şəkilçisi qəbul edib qoşmalarla işlənə bilməsidir. Ona görə də müəl-
lif bu şəkilçi birliyinin feli sifətə aid xüsusiyyətləri itirdiyini qeyd edərək formalaş-
maqda olan feli bağlama şəkilçisi kimi təqdim edir.(5;302) 

Bildiyimiz kimi -araq, -ərək şəkilçisi vurğudan asılı olaraq həm feli bağlama, 
həm də zərf düzəldən leksik şəkilçi kimi işlənə bilir. Çaparaq, qaçaraq tipli sözlərdə 
vurğu şəkilçinin ilk hecasına düşdükdə feli bağlama, ikinci hecasına düşdükdə zərf 
hesab olunur. Yəni şəkilçinin təyinatının dəyişməsinin göstəricisi kimi vurğu mey-
dana çıxır. Feli bağlamanın bu şəkilçisində bəzən sözdüzəldicilik xüsusiyyəti nəzərə 
çarpır. Məsələn: -ərək ilə -dən şəkilçisinin birləşməsindən bilərəkdən sözü yaran-
mışdır. Amma bu şəkilçilərin birləşməsinə əsaslanıb onları mürəkkəb şəkilçi adlan-
dırmaq düzgün deyil. Çünki bu şəkilçilər kompleks birləşmədir və onları birləşdirən 
sonuncu hecaya düşən vurğudur. 

 Feli bağlamanın zaman mənası bildirən şəkilçilərindən olan -anda2 şəkilçisi -
an2 feli sifət şəkilçisi ilə -da2 yerlik hal şəkilçisinin birləməsindən yaranmışdır. Bu 
birləşmədən hərəkəti zamana görə tamamlayan feli bağlama formalaşmışdır. (bax-
an-da, danış-an-da, düşün-ən-də, gör-ən-də) Feli bağlamanın bu şəkilçisi bəzən-
andan2 şəklində də işlənir. Bu zaman -an2 şəkilçisi -dan2 çıxıışlıq hal şəkilçisi ilə 
birləşir və qoşmalarla da işlənə bilir. -anda2 şəkilçisində, həmçinin -dıqda4 şəkilçi-
sində yerlik hal güclü sintezə məruz qalaraq vahid məna əmələ gətirmişdir. -oxu-
yanda, -oxu-duqda, gör-əndə, -gör-dükdə və s.) 

Əsasən, zaman mənalı feli bağlamalar əmələ gətirən -arkən2, -ırkən4, -mışkən4 
şəkilçiləri feli bağlamanın məhsuldar şəkilçilərindəndir. M.Hüseynzadənin fikrinə 
görə, bu şəkilçilər qeyri-qəti gələcək, indiki və nəqli keçmiş zaman şəkilçiləri ilə 
ikən ədatının birləşməsindən formalaşmışdır. (4;196) -arkən, -ərkən, -irkən, -mışkən 
şəkilçilərini fel kökünə və ya başlanğıc formasına əlavə etdikdə zaman və hal-
vəziyyət məzmunlu feli bağlamalar əmələ gəlir. İkən bu zaman başqa sözlərdən 
fərqli olaraq sözün kökünə deyil, zaman şəkilçilərinin üzərinə artırılır. -ar2-kən 
(danış-arkən), -ır4-kən (danış-ırkən), -mış4-kən (danış-mışkən) 

"kən" ikən morfeminin "i" hissəsinin müəyyən məqamlarda düşərək işlənən 
formasıdır. Bu zaman əvvəlki mənaya hər hansı xələl gəlmir. Yəni -kən zaman 
şəkilçilərinə artırılarkən mövcud mənasını saxlaya bilir. Tədqiqatçıların fikrinə gö-
rə, bu, mürəkkəbləşmə yox, adi sıralanmadır. 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan dilində feli bağlamalar hallanmır. Bir çox 
feli bağlama şəkilçilərinin tərkibində hal şəkilçisinin olmasına əsaslanaraq qeyd et-
mək olar ki, tarixən feli bağlamalar hal şəkilçiləri ilə işlənmiş, sonralar bu xüsu-
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siyyətini itirdiyi üçün həmin hal şəkilçiləri feli bağlama şəkilçilərinin tərkibində 
daşlaşmışdır. (dıq4-da2, ma2-da2-n, an2-da2 və s.) 

Orta əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində işlənmiş -ıban şəkilçisindən XIX əsrə 
qədər geniş istifadə olunmuşdur. Bu şəkilçi müasir dilimizdə istifadə olunmasa da, 
axısqa türklərinin dilində indi də fəal işlənməkdədir. -ıban şəkilçisi -ıb4 və an2 şəkil-
çilərinin birikməsi nəticəsində yaranmışdır. Dilimizdə uzun müddət işlənmiş -ıban 
şəkilçisi feli bağlama funksiyasını yerinə yetirmişdir. Bu fikrə istinad edərək qeyd 
etmək olar ki, şəkilçinin tərkibindəki -an2 feli bağlama şəkilçisi olmuşdur. Sonradan 
-an2 feli bağlama şəkilçisi kimi fəaliyyətini dayandırmış və -ıban sadələşməyə mə-
ruz qalmışdır. Müasir Azərbaycan dilində -ıb4 feli bağlama, -an2 isə feli sifət şəkil-
çisi kimi fəaliyyət göstərir. 

Feli sifət və feli bağlamanın mürəkkəb şəkilçilərinin xarakteristikasını aşağı-
dakı şəkildə ümumiləşdirmək olar. 
1. Feli sifət və feli bağlamanın mürəkkəb şəkilçiləri ən azı iki hissədən ibarətdir. 
2. Bu şəkilçilərin tərkibindəki bəzi şəkilçilər dildə müstəqil şəkildə mövcud ola 
bilmir. 
3. Bu şəkilçilərin tərkibi kəmiyyət etibarilə iki, bəzən də üç hecadan ibarət olur. 
4. Eyni formant müxtəlif şəkilçilərlə birləşərək feli sifət və feli bağlamada işlənə 
bilər. (-dıq+ım, -dıq+da, -dıq+ca) 
5. Feli sifət və feli bağlamanın bəzi şəkilçiləri fonetik hadisələrə məruz qalaraq sadə 
və ya mürəkkəb quruluş yaradır. 
6.Bu şəkilçilər söz daxilində parçalanmaya məruz qalmırlar. 
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Составные суффиксы причастий и деепричастий 
Резюме 

 
 Основываясъ на методе описания, в стате дано место исследованию 

некоторых составных суффиксов причастий и деепричастий в современном 
азербайджанском языке. Состав этих суффиксов исследован в отделъности, 
выяснены причины осложнения и признаки омонимии. Анализированы анна-
логичные и различающиеся от других составных суффиксов признаки суф-
фиксов причастий и деепричастий. Особое внимание уделено исследованию 
двусложных и трёхсложных суффиксов. 
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U.Hasanov 
Some complex affixes of participle and verbal adverb 

Summary 
 

  Grounding to descriptive method in the article in modern Azerbaijan lan-
guage researching of some complex affixes of participle and adverbial. The com-
position of these affixes was investigated separately, feature of Homonymy and 
reasons of complicating were chased. Similar and difference aspect with other com-
plex affixes were analyzed. consisting of two of three syllables of participle and 
verbal adverb was analyzed. 
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Появление единого международного языка кроме таких причин, как ст-
ремления людей к объединению, развитие международных и языковых кон-
тактов, объясняется свойствами, находящими отражение в языке и являющи-
мися важными для понимания его развития. Для выявления причин возникно-
вения единого, глобального языка наибольший интерес представляет первая 
особенность развития языка, касающаяся характера его взаимодействия со 
средой. 

Термин «глобальный язык» впервые введен в лингвистический обиход 
английским ученым Дэвидом Кристалом [1, p.5]. Понятия «глобальный» - 
«международный» являются относительно эквивалентными друг другу. Ос-
новное отличие между ними заключается при подходе к международному 
языку как к искусственному и вспомогательному, что исключает (по крайней 
мере, на настоящем этапе развития человечества) возможность его функции-
онирования в качестве государственного языка нескольких стран. Искусствен-
ный язык по определению не поддерживается основными социальными фак-
торами, необходимыми для его всемирного распространения. Если же предпо-
ложить, что международный язык являетсяя одним из живых мировых языков, 
то, безусловно, его характеристики совпадают с теми, которые присущи гло-
бальному, а анализируемые понятия являются тождественными. Под основ-
ными характеристиками глобального/международного языка подРазумевается 
следующие: 
1. Употребление в качестве основного государственного в нескольких 
странах. 
2. Употребление в основных государственных институтах в тех странах, где 
он не является государственным. 
3. Лидерство среди прочих иностранных языков при изучении в государст-
венных учебных заведениях. 
4. Наличие соответствующей социальной базы. 
5. Высокая степень употребления при осуществлении разного рода меж-
дународных контактов. 

Следовательно, под термином «глобальный язык» необходимо понимать 
один из естественных мировых языков, получивший широкое распростране-
ние ввиду благоприятных общественно-исторических условий развития на-
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ции-носителя этого языка и соответствующий основным предъявляемым к не-
му требованиям, как то: употребление в качестве основного государственного 
в нескольких странах, использование в основных государственных институтах 
в тех странах, где он не является государственным, приоритетное положение 
среди прочих иностранных языков при изучении в государственных учебных 
заведениях, высокая степень употребления при осушествлении различных 
международных контактов. 

Очевидно, что английский язык соответствует всем условиям, предъя-
вляемым к глобальному. Под термином «глобальный английский язык» мы 
понимаем распространяющийся и функционирующий в настоящее время ан-
глийский язык, обеспечивающий международное общение и способствующий 
объединению мирового сообщества. 

 Прежде всего, о глобализации английского языка свидетельствует его 
широкое распространение в мире. Так, в бывших британских колониях англ-
ийский язык стал не просто вторым языком, но и частью культуры: это офи-
циальный язык в Нигерии, один из государственных языков Замбии, язык пра-
вительства, законодательной системы и образования в Сингапуре. 

Кроме того, именно английский язык является приоритетным среди изу-
чаемых иностранных языков в мире, что объясняется, в первую очередь, необ-
ходимостью международного общения [2, p.303]. 

В настоящее время все более заметна тенденция к использованию имен-
но английского в качестве языка международного общения и, следовательно, 
придание ему роли глобального. Кроме того, английский является рабочим 
для многих международных организаций: ЮНЕСКО, Всемирный организации 
здравоохранения (ВОЗ), Международной гражданской авиации (ИКАО), Меж-
дународного валютного фонда, Международной организации труда и др. Нуж-
но учесть, что не все из перечисленных организаций имеют штаб-квартиры в 
англоговорящих странах. Центральные учреждения ЮНЕСКО находится в 
Париже, ВОЗ – в Женеве, ИКАО – в Монреале. Однако английский язык 
является основным рабочим языком этих организаций, что, безусловно, свиде-
тельствует о его глобальной значимости [3, c.65-66]. 

Английский язык занимает лидирующее положение среди шести веду-
щих официальных языков – на 1985 г. он был признан таковым в 63-х странах. 
Далее следовали французский (34), испанский (23), арабский (22), немецкий 
(8), португальский (7). 

Как мы уже отмечали наиболее широкое распространение языка возмож-
но в случае экономического процветания страны-родины этого языка. Очевид-
но, что подобный критерий применим не только к отдельной стране, но и к 
определенному языковому сообществу в целом. Высокий уровень развития 
языкового сообщества обусловливает выбор определенного языка при осу-
ществлении международных деловых контактов.  

О глобализации английского языка свидетельствуют такие сферы его 
распространения, как области науки и техники. Появление новых средств 
связи, например, влечет за собой новой документации, привлечение новых 
специалистов и создание единых коммуникационных стандартов. Глобальный 
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английский язык является lingua franca для сферы информационных техноло-
гий. Интернет может служить основным примером его распространения. 

Увеличивающаяся скорость распространения Интернета в мире, благо-
даря мощным средствам коммуникации увеличивает необходимость универ-
сального языка, который мог бы обеспечить понимание «Киберкорреспонден-
тов» во всем мире. Доминирование английского языка в процентом содержа-
нии среди языков Сети объясняется тем, что на нем пишутся почти 70% сай-
тов, поскольку большинство сайтов являются коммерческими и сделаны в 
США. Кроме того, поскольку стоимость двуязычных и многоязычных сайтов 
в Интернете очень низкая, то значительное число страниц в Сети в неанглого-
ворящих странах появляется на английском языке [4, p. 35].  

Согласно статистике, до 80% информации в глобальной сети хранится 
на английском языке. Посредством Интернета английский язык присутствует 
в каждой стране, а с увеличением числа персональных компьютеров – и в 
каждом доме. Интернет-связь в развитом мире превалирует над телефонной, 
что особенно распространено в научном мире. Поскольку в настоящее время 
английский язык является основным языком науки, то с приходом глобальной 
сети Интернет он становится предпочтительным для еще большего числа по-
льзователей.  

Кроме Интернета проводником английского языка в мире является 
спутниковое телевидение. Так, Star TV, самая крупная спутниковая компания, 
вещающая в странах Азии, транслируется на английском и китайском языках, 
имеющих самую большую аудиторию в мире. Музыкальное телевидение 
MTV приносит английский язык, в частности, его американский вариант, пос-
редством музыкальных передач и распространения поп-культуры. Продукция 
на английском языке наиболее востребована на мировом рынке. Кроме того, 
компании, размещающие свою рекламу в странах Южной и Юго-Восточной 
Азии и заинтересованные в потребителях среднего класса, пользуются для 
достижения своих целей именно английским языком. Эти факты еще раз 
подтверждают глобальную роль английского языка. 

Многие исследователи считают, что о способности английского языка к 
глобализации свидельтельствует присущие ему особые характеристики. Так, 
авторы книги «The Story of English» считают, что английский имеет три отли-
чительные черты, благодаря которым он может стать общемировым. Во-первых, 
в отличие от прочих европейских языков, в английском род имени сущес-
твительного определяется значением, для этого не требуется артикль мужского, 
женского или среднего рода. Во-вторых, его грамматика отличается опре-
деленной степенью гибкости. Это касается достаточно упрощенной системы 
окончаний, возможности перехода из одной части речи в другую, что допустимо 
только в английском языке. Например, bus может быть существительным (to 
drive a bus) и глаголом (to bus children to school). В-третьих, вокабуляр 
английского языка на 80% состоит из слов иностранного происхождения, что 
делает его доступным для понимания большинством жителей планеты. 
Генетическое разнообразие его корней – кельтские, германские, романские – 
объясняет его общность практически со всеми языками Европы [2, p.302]. 
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К особым характеристикам английского языка относится и его комму-
никативная ценность, которя характеризует язык как семиотическую систему 
хранения и передачи информации, выполняющую широкие функции меж-
национального средства общения. Среди признаков английского языка как 
языка международного общения отмечается достаточность форм для многоо-
бразия семантической выразительности, приоритетность в выражении многих 
сфер человеческой деятельности, развитость стилистико-функциональной 
дифференциации и межпереводимость [5, c.9]. 

Отметим, что Д.Кристал, в отличие от упомянутых исследователей, не 
считает наличие у языка особых характеристик определяющим фактором при 
получении им глобального статуса. По его мнению, на это не влиют ни харак-
теристики внутренней структуры языка, ни размер вокабуляра, ни участие в 
формировании мировой литературы, так же, как и возможные сложности при 
восприятии языка (например, в орфографии) не могут препятствовать его рас-
пространению [1, p. 7]. 

Мы считаем, что уникальность глобализации английского языка объяс-
няется совокупностью всех факторов и заключается как в особых, присущих 
ему характеристиках, так и в благоприятных с исторической точки зрения 
условиях развития английского языкового сообщества. Из всех языков на пла-
нете английский самый гибкий и наиболее быстро реагирующий на меняю-
щуюся реальность язык, и он первый отражает эти новые реалии, тем самым 
оказывая столь значительное влияние на развитие человечества. При этом 
английский язык в то же время не является «великим и недосягаемым», для 
него характерна способность изменяться на любом уровне. 

Английский язык имеет статус международного, глобального, являясь 
проводником межкультурной коммуникации, основным языком более чем 300 
миллионов людей, приоритетным при изучении в большом количестве стран, 
имеющим ряд способствующих этому характеристик. Заметим, что глобаль-
ный, или международный, английский язык значительно отличается от бри-
танского английского. Со времен Шекспира английский язык продолжал 
меняться. Мы можем говорить не только о влиянии английского на мировые 
языки, но и об обратных процессах. Развиваясь, английский язык обогащается 
новыми словами из местных языков. Например, слова kangaroo и boomerang 
были заимствованы в английский из языка австралийских аборигенов, а turban 
– из индийского. С развитием средств коммуникации, радио, телевидения и 
туризма все эти различные типы английского смешались, что объясняет при-
нятие британским вариантом английского особенностей американского или 
австралийского вариантов. Кроме того, заимствуются слова из других языков 
– французского, немецкого, испанского, итальянского, арабского. Таким обра-
зом, английский продолжает меняться и развиваться, ежегодно обогащаясь 
сотнями новых слов. 

Свидетельством глобального распространения английского языка яв-
ляется влияние, оказываемое им на прочие мировые языки, проявляющееся, в 
основном, в заимствовании большого числа лексических единиц английского 
происхождения. Многие страны стремятся противостоять этому влиянию, и 
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наиболее явно подобные тенденции прослеживаются во Франции и Германии, 
где существуют такие варианты, как Deuglish и Franglais.  

 Такое глобальное явление как всемирное распространение английского 
языка не может не иметь соответствующих последствий и оказывает влияние, 
с одной стороны, на развитие мировых языков и всего мирового общества, а с 
другой, на процессы, протекающие в английском языке.  

Стремление человечества к объединению в последние годы выражается 
в глобализации многих сфер жизни и, в частности, культурной. Надо отмети-
ть, что в настоящее время в лингвистике проблема «язык и культура» приоб-
ретает новое прочтение. Ранее в центре внимания находилось отражение в 
языке специфики культуры народа – ее носителя. 

Большинство исследователей, не отрицая преимущества США, считают 
влияние, оказываемой этим государством в большей степени негативным, чем 
позитивным. Так, Н.Гарделз признает, что возможности американских спе-
циалистов, производящих видео продукцию, компьютерное обеспечение и 
средства информации, огромно. Однако среди фильмов высокого качества на 
видеорынок других стран проникают и так называемые «культурные отходы». 
По мнению Н.Гарделз, за последние годы американские СМИ способствовали 
распространению войны и насилия, и большую роль в этих процессах сыграли 
телевидение и кинематограф [6, p. 19-20]. 

В свете проблемы связи языка и культуры необходимо отметить процес-
сы, сопровождающие языковую и культурную глобализацию. С.Хантингтон, в 
частности, выделяет три таких направления. 

1) Во-первых, в процессе глобализации экономики глобальная культура 
и глобальный язык и привносимые с ним ценности, сопровождают интерна-
ционализацию деловой сферы жизни обшества. 

2) Во-вторых, одновременно с культурными ценностями происходит 
распространение и интернационализация ценностей и идеологии западной ин-
теллигениции. Посредниками в этом процессе являются фонды, научные 
сообщества, неправительственные организациии межнациональные учрежде-
ния, выполняющие социальную или культурную миссию. 

3) К процессам третьей группы относится распространение так называе-
мой масс-культуры.  

Основным ее источником является «McWorld» (термин предложен 
B.R.Barber. [7, p.53-65]. Хантингтон относит данный процесс к категории 
вестернизации («westernization»), поскольку масс-культура имеет, по его мне-
нию, западные, а точнее американские, корни. 

Безусловно, все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны, а анг-
лийский язык является определяющим звеном в этой цепи. Господство анг-
лийского языка в этих сферах вполне оправдано: он стал средством меж-
дународного экономического, технологического и научного общения, следо-
вательно, изучение английского языка в настоящее время в большей степени 
обусловлено прагматическими целями, чем интересом к языку как таковому. 
В отличие от предыдущих этапов его распространение вызвано не могущест-
вом британской или американской империи, а внутренними процесами, прев-
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ращающими его в самостоятельную культурную силу, принимаемую боль-
шинством людей в мире. 

Нельзя сказать о позиции лингвистов, считающих, что глобальное рас-
пространение английского языка оказывает не только положительный эффект 
на развитие человечества. Бертран Манциасси, представитель Европейского 
бюро мало употребляемых языков в Европе, считает, что употребление миро-
вого языка в значительной степени мешает лингвистическому разнообРазию. 
По его мнению, английский язык постепенно загоняет в угол такие нацио-
нальные европейские языка, как датский или голландский. К возможным 
минусам глобализации также относят: 

1) образование элитного одноязычного языкового класса в обществе, 
представители которого будут снисходительно относиться ко весм остальным 
языкам; 

2) выделение особого, более привилегированного класса носителей язы-
ка, имеющих преимущество перед изучающими язык;  

3) снижение интереса к изучению других языков [по 1, p. 98]. 
 При рассмотрении подобных точек зрения следует учитывать условия, 

сопровождающие их появление. Так, вопрос об опасности исчезновения уни-
кальных языков и о необходимости национальной индивидуальности встал 
особенно остро в последние годы, хотя процесс исчезновения языков проис-
ходит со времени их появления, и всегда был обусловлен социальным, воен-
ным или экономическим доминированием определенных сообществ. По мне-
нию Д.Кристала, влияние глобального английского языка на развитие мест-
ных языков производит обратный эффект. В таких условиях повышается на-
циональное языковое самосознание, становится более очевидными пробле-
мы, связанные с развитием местных языков [1, p. 18]. Таким образом, нельзя 
противопоставлять национальную или культурную индивидуальность необ-
ходимости международного общения, явления должны существовать однов-
ременно. 

Проблема преимущества носителей языка перед изучающими его, оп-
ределяемая Кристаллом как «языковая власть» («linguistic power»), решается 
на уровне образования. Обучение глобальному языку, начатое на ранних сту-
пенях образования, при грамотном построении процесса и необходимой 
поддержке приводит к языковой компетентности и снимает проблему домини-
рования жителей англоговорящих стран в сферах бизнеса или науки. 

Что касается вопроса о снижениии интереса к изучению других языков, 
то в данном случае следует говорить об отношении человека к собственным 
способностям, не связанным с влиянием английского языка. Глобальное рас-
пространение английского языка не вызывает ослабления интереса к другим 
языкам. Так, согласно проводимым исследованиям, в школах Австралии 
японский язык изучается как основной иностранный, а в США больше внима-
ния уделяется изучению испанского, что, вероятно, можно объяснить экстРа-
лингвистическими причинами. 

В связи с этим уместно отметить, что в школах нашей страны ситуация 
говорит в пользу английского языка, причем его отрыв от официально пре-
подаваемых немецкого и французского значителен.  
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Существует также точка зрения, согласно которой глобальное распрост-
ранение английского языка может отрицательно сказаться на самих его носи-
телях. Несмотря на то, что такое положение английского языка несет им опре-
деленные преимущества (повышается самооценка, уровень уверенности, 
появляется экономическая выгода), распространение культуры англогово-
рящих стран (в первую очередь, США и Великобритании) делает их жителей 
незащищенными как нацию и в какой-то мере лишает национальной индиви-
дуальности. 

 По нашему мнению, последствия глобального распространения анг-
лийского языка в настоящее время возможно только предполагать. Однако, с 
уверенностью можно говорить о самом явлении глобализации, в короткие 
сроки прошедшем путь от теоретически возможного до реально существую-
щего. 
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Leyla Seyidzadeh  
Aspects of the English language globalization  

Summary 
 

The emergence of a global language has many causes: the desire of the 
international community to the union, the expansion of international contacts, 
simultaneous appearance in the different cultures of the new phenomena that 
require common concepts. Artificial languages could not cope with the international 
function because of the unnatural origin and limited areas of use. All these 
requirements of a global language correspond English. It gets the status of the main 
target language in the world, it is used during most of the economic and political 
meetings. The main advantage of the global English language is simplicity. 
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 Leyla Seyidzadə  
İngilis dilinin qloballaşma aspektləri 

Xülasə 
 

Qlobal dilin yaranması üçün bir çox səbəblər var: birləşməyə dünya cəmiyyə-
tinin cəhdi, beynəlxalq əlaqələrin genişlənilməsi, eyni zamanda vahid anlayışları tə-
ləb edən yeni hadisələrin müxtəlif mədəniyyətlərdə yaranması. Qeyri-təbii mənşə və 
istifadə sferalarının məhdudluğu səbəbindən süni dillər beynəlxalq funksiyaların öh-
dəsindən gələ bilməzdi. Qlobal dilin bütün bu tələblərinə ingilis dili cavab verir. O, 
dünyada ən çox öyrənilən dil statusuna məxsusdur, bu dildən iqtisadi və siyasi 
danışıqların əksəriyyəti zamanı istifadə olunur. Qlobal ingilis dilinin əsas üstünlüyü 
sadəliqdir. 
 
Rəyçi: Dosent Qönçə Əbdülrəhimova  
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İNGİLİS DİLİNDƏN TƏRCÜMƏ PROSESİNDƏ SEMANTİK 
UYĞUNLUQLAR 

 
Açar sözlər: ingilis dili, semantika, Azərbaycan dili, uzlaşmalar, tərcümə. 
Ключевые слова: английский язык, семантика, азербайджанский язык, 
координация перевод 
Key words: English, semantic, Azerbaijani, agreement, translation. 

 
Mətndə ifadə olunan referensial mənaların verilməsi zamanı məna tərcüməsi-

nin uyğun olmaması tərcüməçinin əsas rastlaşdığı problemdir. 
Məna vahidləri – morfemlər,sözlər,sabit söz biləşmələri – öz referensial mə-

naları ilə tam həcmdə uyğun olan 2 müxtəlif dil yoxdur. 
Bunu xüsusən 2 müxtəlif dillərin - azərbaycan və ingilis söz tərkibinin mate-

rialları əsasında nümayiş etdirmək olar. 
2 dilin leksik vahidləri arasında semantik uyğunlaşmaların bütövlükdə 3 əsas 

tiplərə aid etmək olar. 
1) Tam uyğunlaşma 
2) Qismən uyğunlaşma 
3) Uyğunlaşmanın olmamağı 
Bu 3 tiplərə ayrı-ayrılıqda baxaq,tərcümənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi üçün 

xüsusi maraq və çətinlik təşkil edən, 2 sonuncu tipi nəzərdə tutmalıyıq. 
Müxtəlif dillərin leksik vahidlərinin referensial mənası ilə bütöv həcmdə tam 

uyğulaşması halları nisbətən azdır. Bu sözlər birmənalıdır, yəni 2 dildə ancaq bir 
leksik mənası var: onların sayı dilin leksikonunda olan ümumi söz cümləsi ilə mü-
qayisədə nisbətən azdır. 

Bura aşağıda göstərilən leksik qrupa məxsus olan sözlər aiddir. 
1) Xüsusi və coğrafi adlar : 
Norman – Nomon 
Moskva – Moscow 
Polşa – Poland 
2) Elmi və texniki terminlər,məs : 
Loqaritm – logarithm 
Hidrogen – hydrogen  
Proton – proton 
Ekvator – equator 
Voltmetr – voltmeter 
3) Verilmiş 2 sözün semantikasına yaxın olan bəzi qrup sözlər,əksər ayların 

adı il\ə bağlıdır: 
Məs : Sentyabr – september 
Oktyabr – october 
Noyabr – november 
Bura say kimi özünə məxsus söz qrupu aiddir : milyon – million 
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Elə düşünmək olmaz ki,yuxarıda verilən qrupların bütün sözləri tam uy-
ğunlaşmalar cərgəsinə aiddirlər. 

Belə ki,əksər hallarda sözlər – terminlər çoxmənalılıqla xaraktertizə olunurlar 
və başqa dildə bir yox ,bir neçə uyğunluqları var.İngilis termini – power – fizikada - 
güc, qüvvə,enerji ; - riyaziyyatda isə həmçinin dərəcə - mənalarını daşıyır. 

Xüsusən texniki terminologiya fərqlənir; belə ki,azərbaycan termini “ka-
mera”–ingilis dilində chamber,compartent,camera (fotoaparat),tube (təkərin kame-
rası), cell (həbsxanada kamera – otaq). 

Bir ölkəyə aid olan nadir və yaxud az məşhur olan adlar adətən birmənalı və 
tam uyğun olurlar. Məs: Oxlu kirpi – porcupine; Qızıl qaz – flamingo. 

Lakin yaxşı tanınınmış heyvanların adları nəyinki zooloji terminlərə,hətta 
ümumi işlənən leksikaya daxildirlər və bununla çoxmənalılıq qazanırlar. 

Məs: ingilis sözü “tiger” - “pələng” mənasından savayı bu mənaları daşıyır. 
Qəddar insan,təhlükəli rəqib,davakar,xuliqan,dələduz. 

Nadir hallarda 2 dildə çoxmənalı sözlərdə tam uyğunluğa rast gəlmək olar. 
Belə ki,azərbaycan sözü “şir” ingilis sözü “lion” kimi bu mənaları daşıyır: 1) nə-
həng yırtıcı heyvan; 2) məşhur,dəb qoyan adam ; 3)bürc və zodaik işarəsi. 

Çox geniş yayılmış hallardan biri də 2 leksiki vahidlərinin müqayisədə uyğun-
luğudur. Hər dildə sözlərin böyük əksəriyyəti çoxmənalılıqla xarakterizə olunur, bu-
nunla belə bir dildə sözün mənalarının sistemi,adətən başqa dilin mənalar sistemi ilə 
tam uyğun olmur. 

Belə də müxtəlif hallar müşahidə olunur.Hərdən sözün məna dairəsi başqa dil-
də olan həmin sözün məna dairəsində də geniş olur. 

Belə ki, azərbaycan dilində “xasiyyət” ingilis “character” ilə belə məna kəsb 
edir. 

1) İnsanın psixoloji xüsusiyyətlərinin cəmi  
2) Möhkəm iradə,məqsədə çatmaqda iradə 
3) Xüsusiyyət,keyfiyyət,nəyin isə orijinallığı 
İngiliscə “character” – də elə bir məna var ki,o azərbaycan sözündə yoxdur və 

azərbaycan dilində ayrı sözlərlə verilir. 
4)ad,şöhrət;  
5) yazılı zəmanət,xarakteristika;  
6) fərq,cizgi,əlamət, keyfiyyət;  
7) məxsusiyyət;  
8) ədəbi obraz, qəhrəman, pyesdə iştirak edən şəxs;  
9) çap işarələri, hərf, simvol. 
Geniş yayılmış hallardan biri də odur ki, 2 söz həm uyğun,həm də uyğun ol-

mayan mənalar daşıyır. 
Belə ki,azərbaycan sözü “masa” və ingilis sözü “table” ancaq mebel əşyası 

mənasında uyğundurlar, lakin başqa mənalarda fərqlənirlər: azərbaycan dilindəki 
masa sözünün “təam,qida” (“masa və mənzil” , “pəhriz masası” ) və “müəssisə”, 
dəftərxanada şöbə (məs. tapıntı masası, pasport masası ) kimi mənaları var. Hansı 
ki, ingilis “table” sözündə yoxdur və ingilis dilində bu mənalar belə sözlərlə ifadə 
olunurlar: board, food cooking,diet and office,department. 
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O biri tərəfdən isə ingilis dilində “table” sözü elə bir mənalar daşıyır ki,bunlar 
azərbaycan dilində yoxdur və onlar belə sözlərlə verilirlər : lövhə,pilətə,cədvəl,dağ 
yaylası və.s. 

Bir qədər başqa hallar o zaman olur ki, 2 söz müxtəlif dillərdə öz referensial 
mənaları ilə uyğunlaşırsa,demək bu dillərin birində elə söz var ki,verilmiş anlayış 
növlərini təyin edir,amma başqa dildə belə bir söz olmur.Belə ki, “mebel əşyası” 
mənasını daşıyan azərbaycan sözü “masa” və ingilis sözü “table” tam uyğunlaşırlar, 
lakin masanın müxtəlif növlərindən biri olan “yazı masası” sözünü təyin etmək 
üçün ingilis dilində “desk” sözü var,o zaman ki,azərbaycan dilində bu anlayış üçün 
söz birləşməsi – yazı masası işlətmək lazım olur. 

Azərbaycan sözü “ev” ingilis sözü “house” “bina” və “sülalə” mənalarında 
uyğundurlar.(məs. Romanovlar evi,- the House of Romanovs),lakin ayrı mənalarda 
uyğun gəlmirlər: azərbaycan sözü ev,ocaq,yaşayış yeri mənası var,bu da ingilis sözü 
“home” la uyğun gəlir,həmçinin “müəssisə,idarə” mənası var,o da tərcümə olanda 
kontekstə baxılır: 

1) uşaq evi – children’s və ya orpanage 
2) ticarət evi – commercial firm 
3) islahat evi (yeri) – reformatory 
4) oyun evi – gambling house və ya casino 
5) dəlixana – lunatic aslyum 
İngilis sözü “house”-un bir çox mənaları var ki,onlar azərbaycan sözü “ev”-də 

yoxdur. Məs. parlament palatası (the House of commons). 
Bir qədər ayrı xarakter daşıyan hallar var ki,onları başqa dillə müqayisədə bir 

dildə mənanın qeyri diferensiallığı adlandırmaq olar. 
Belə ki,azərbaycan dilində “əl və qol” sözü var,ona da ingilis dilində 2 söz uy-

ğun olur- arm və hand,onlar da özlüklərində daha dar məna daşıyır: “arm” – yuxarı 
ətraf-çiyindən biləyədək,hand isə-bilək.Lakin azərbaycan sözü “əl” bütöv ətraf de-
məkdir. 

Analoji olaraq azərbaycan sözü “ayaq”da bütöv aşağı ətrafda ingilis dilinin 2 
sözü uyğundur-leg-ayaq,pəncə istisna etməklə və “foot”-pəncə. 

Azərbaycan dilində “barmaq” sözünə insan bədəninin hissəsi mənasına ingilis 
dilində 3 söz uyğundur. 

“finger”-əldə barmaq “thumb”-əldə baş barmaq və “toe”-insanların və hey-
vanların ayaqlarında barmaq. 

Belə analoji misallar çox gətrmək olar. 
Saat {watch,clock,alarmclock 
Yorğan {blanket,quilt 
Dan {dawn,evening glow,sunset 
Velosiped {bicycle,tricycle 
Yeməkxana {dining-room,mess,canteen,refectory 
Sıyıq {porridge,gruel 
Rahat {comfortable,convenient 
İmtina etmək {abstain 
Özünü saxlamaq {refrain 
Ayrı hallarda,azərbaycan sözləri ilə müqayisədə semantik cəhətdən diferensi-

ya olunmayan ingilis sözləri var. 
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Stove{soda,pilətə(mətbəx) 
Cold {zökəm,soyuqlama 
Cherry{albalı, gilas 
Strawberry{bağ çiyələyi, meşə çiyələyi 
Story{hekayə,povest 
Poem{şer, poema 
Blue{mavi, göy 
Stale{boyat, ağır hava 
To wash{qab yumaq,paltar yumaq 
To draw{aralamaq, çəkmək, örtmək 
Qeyd etmək lazımdır ki,söhbət sözlərin çoxmənalılıqlarından getmir demək 

olmaz ki, azərbaycan sözləri əl və ayaq-ın 2 mənası var və yaxud ingilis cherry-nin 
2 müxtəlif albalı və gilas mənasını daşıyır.Yuxarıda qeyd olunmuş halda bu sözlərin 
ancaq 1 mənası var,lakin bu mənanın həcmi ayrı dildə olan uyğunlaşmalardan fərqli 
olaraq bütövlüklə genişdir. 

Bu baxılan hal prinsipial olaraq o haldan fərqlənir ki,nə zaman hər hansı bir 
dildə olan bir sözün müxtəlif mənalarına başqa bir dilin müxtəlif sözləri uyğun 
gəlir. Məs: azərbaycan dilində “nədən isə olmuş və yaxud xəsarət almış insan” mə-
nasını daşıyan “qurban” sözünə ingilis dilində “victim” sözünə uyğundur,lakin Alla-
ha gətirilən qurbanlıq bir əşya və ya heyvan və “könüllü nədənsə imtina etmək” mə-
nasını daşıyan söz “Sacrifice” sözüdür. 

Azərbaycan dilində olan “dəmir” və “çuqun” sözləri 2 müxtəlif metalların adı 
kimi izah olunur.Məs: dəmirin və çuqunun istehsalı ingilis sözü “iron” və “cast 
iron” (çuqun) kimi olan söz birlışməsi var. 

Analoji olaraq azərbaycan sözü “stul” (kətil)və “kreslo” ingilis sözləri “chair” 
və “armchair” uyğun gəlir. 

Dilimizdəki “oğurlamaq,qaçırmaq” ingilis sözü “Ridnap” - uyğundur,lakin 
qaının qaçırılmasına qaldıqda “abduct” feli işlədilir. 

Bu misallardan belə nəticəyə gəlmək olar ki,ingilis dili lazım olanda insan əli-
nin hər hansı bir hissəsinə işarə etmək üçün xüsusi sözlər işlədilməsinə imkan ver-
sin. Məs: çiyin, bilək, lakin azərbaycan dilində semantiki cəhətdən diferensial 
olmayan “əl” sözü ingilis sözü “arm” və “hand” arasında olan fərqi dəqiqləşdirməyə 
imkan verir,ancaq ingilis dili isə bu fərqi dəqiqləşdirməyi –məcbur edir. 

Beləcə ingilis dilinin vasitələri ilə “albalı və gilas” arasında olan fərqi,yaxud 
“göy rəng və mavi rəng” arasında dəqiqləşdirmək olar. 

Ancaq,belə bir diferensiasiya növünə ehtiyac olmayan halda ingilis dili 
oxucunun sərəncamına semantiki bölünməyən “cherry,blue” verir. 

Belə ki,azərbaycan dilindən ingilis dilinə “əl” tərcümə olunan zaman hər dəfə 
“arm” and “hand” arasında seçim etmək lazımdır. 

Məs: O, əlində kitab tutmuşdur cümləsində “hand” sözünün istifadəsini tələb 
edir. 

Lakin “O, əlində (qucağında) uşaq tutmuşdur” cümləsi isə “arm” sözünün 
istifadəsini tələb edir. 

“O əlindən yaralanışdır” belə tərcümə oluna bilər – He was wounded in the arm. 
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Tərcümə üçün çoxmənalılıq kimi, belə hal o mənada, çətinlik törədir ki, 
semantik cəhətdən diferensial olmayan sözün verilməsi zamanı,mümkün olan 
uyğunluqlar arasında seçim aparmaq lazımdır. 
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Семантическая координация английского языка в процессе перевода на 
родной языке 

Резюме 
 
В статье рассматриваются семантическая координация английского язы-

ка в процессе перевода на родной язык, их трудности и пути их преодоление в 
семантике английского языка, а также некоторые проблемы синхронного 
перевода в литературе и лингвистики. В статье также анализируются разные 
виды перевода в современном английском языке, их семантики и лексические 
варианты перевода на родной язык.  
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The article is devoted to the semantic agreement on then process from English 

to the native language its difficulties in the ways of elimination in semantic of 
English also some problem of synchronous translation in literature and linguistic. 

The article also analyses various kinds of translation imp modern English, ips 
semantical and lexic variants of translation the nature language. 
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TƏYİNEDİCİ CÜMLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ TƏYİNEDİLƏN CÜMLƏ ÜZVÜ 
ARASINDA SİNTAKTİK-SEMANTİK ƏLAQƏLƏR 

 
Açar sözlər: cümlə üzvləri, sintaktik-semantik əlaqə, dəqiqləşdirici cümlə üzvü, 
tabeli mürəkkəb cümlə , mürəkkəb cümlə, həmcins üzv, ümumiləşdirici söz. 
Ключевые слова: члены предложения, синтаксический-семантический связь, 
уточняющие члены предложения, сложное предложения, однородный член, 
обобщающие слова. 
Key words: part of speech, syntactic-semanticaly relation, antecede part of speech, 
complex sentence words. 
 

Dəqiqləşdirici cümlə üzvlərinin işləndiyi bütün dillər üçün universaliya təşkil 
edir. Məsələn, ingilis dilinümlənin “bütov”ü ifadə edən üzvündən sonra gələn və 
özündən qabaqkı həmin həmcins cümlə üzvünün anlayış həcmini məhdudlaşdıran 
və dəqiqləşdirən, “hissə”ni ifadə edən cümlə üzvü və ya üzvləri dəqiqləşdirici cüm-
lə üzvü adlanır. Bu əlamət dəki aşagıdakı cümləyə diqqət yetirək: At this very hour, 
on the verenda of the Silver Inn at Sharon, Distric Attorney Mason, with his 
assistant Burton Burleigh, Coroner Heit and Earl Newcomb, and the redoubtable 
Sheriff Slack, paunched and scowling, yet genial enough in ordinary social in-
tercourse, together with three assistants - firtst, second and third deputies Kraut, 
Sissel and swenk - confering as to the best and most certain methods of immediate 
capture . 

 (J.Galsworthy) 
Buradakı three assistants birləşməsi firts, second and third deputies Kraut, 

Sissel and Swenk ifadəsi vasitəsi ilə dəqiqləşdirilir. 
Eləcə də Azərbaycan dilində : 
Bir vaxtlar belə bir oyuncaq vardı : şüşə, kürə, içində də cürbəcür, 

rəngbərəng çınqıllar, yarpaqcıqlar - əsl kəhrabada həkk olub qalmış yarpaqlar kimi 
(Anar). 

Nümunədə şüşə kürə, içində də cürbəcür, rəngbərəng çınqıllar, yarpaqcıqlar 
- əsl kəhrəbada həkk olub qalmış yarpaqlar kimi söz birləşməsi kompleksi cümlənin 
oyuncaq mübtədasının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. 

Göründüyü kimi bütün bu hallarda dəqiqləşdirici cümlə üzvü anlayışı bir sözü 
və ya bir söz birləşməsini əhatə edir. Həmin vəziyyətdə dəqiqləşdirilən cümlə üzvü 
ilə dəqiqlləşdirici cümlə üzvü arasında sintaktik idarə əlaqsi özünü göstərir: dəqiq-
ləşdirirlən “hissə” dəqiqləşdirici “hissə”ni hal və kəmiyyətə görə idarə edir. 

Başqa variantda dəqiqləşdirici cümlə üzvü funksiyasını təkcə söz və söz 
birləşməsi deyil, bütöv cümlə və hətta cümlələr qrupuda yerinə yetirə bilər. Bu za-
man dəqiqləşdirilən cümlə üzvü ilə dəqiqlşdirici cümlə üzvləri arasında sintaktik-
funksional münasibətlərin dəyişilməsi müşahidə olunur. 

Cümlədə dəqiqləşdirilən üzvlə dəqiqləşdirici üzv arasında sintatik əlaqələrin 
pozulması yolu ilə parçalanma baş verir; bu zaman dəqiqləşdirici cümlə üzvü ayrıca 
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bir cümlə şəklində təşəkkül tapır, başqa sözlə, dəqiqləşdirici cümlə üzvü funsi-
yasında artıq hansısa bir söz və ya söz birləşməsi deyil, ayrıca bir müstəqil cümlə 
çıxış edir. Belə vəziyyətdə dəqiqləşdirici cümlə üzvü ilə dəqiqləşdirilən cümlə 
üzvünün iştirak etdiyi parça arasında iki münasibət formalaşır: 

1) tabesiz və ya tabeli mürəkkəb cümlə taşəkkül tapır; 
2)dəqiqləşdirici cümlə üzvü funksiyasında cıxış edən komponentin struktur-

semantik hüdudları genişlənir və “bütöv” ilə hissə arasındakı məna əlaqəsi kiçik ab-
zas və ya frazafövqü vəhdət boyunca yayılır. Birinci halda dəqiqləşdirirci üzv funki-
ysını bütöv bir müstəqil cümlə öz üzərinə götürür və bu zaman dəqiqləşdirilən cüm-
lə arasında morfoloji əlaqə (hala və kəmiyyətə görə uzləşma ) qırılır və sintaktik-se-
mantik əlaqə münasibətləri meydana gəlir ; nəticədə tabesiz və ya tabeli mürəkkəb 
cümlə formalaşır, məsələn: And, motionless, old Jolyon stared at the wall ; but for 
his open eyes, he might have been asleep... (J. Galsworthy) 

Burada but for his open eyes, he might have been asleep cümləsi old Jalyon 
stared at the wall ifadəsindəki hərəkəti təsvir etməklə onun tərzini dəqiqləşdirməyə 
xidmət edir. İki komponent arasında tabesizlik əlaqəsi qurulsa da , bunlar hamısı 
birlikdə sintaktik vəhdət halında başa düşülür. 

 Bu mismarlar müxtəlif səviyyələrdə vurulmuşdular- hündür yerdən vurulanı 
da vardı və elə aşağıda vurulanları da vardı...(Anar) 

Göstərilən nümunədə hündür yerdən vurulanı da vardır və elə aşağıda 
vurulanları da vardı cümləsi bütövlükdə prepozisyada gələn hissənin feli xəbərini 
izah edir, başqa sözlə, yerinə yetirilmiş işin tərzini dəqiqləşdirir; iki cümlənin 
birləşməsi tabesizlik əlaqəsi əsasinda həyta keçirilir. 

В следующие дни наступила другая забота: мы должны были надлежа-
щим образом подготовитъся к царскому смотру. 

 (А.Новиков-Прибой) Burada verilmiş ikinci cümlə əvvəlki cümlənin mübtə-
dasını (забома) dəqiqləşdirir. Mahiyyətinə görə tabeli mürəkkəb cümlənin budaq 
cümləsi əksər hallarda baş cümlənin hansısa bir komponentini dəqiqləşdirdiyi üçün 
tabeli mürəkkəb cümləyə də bütövlükdə cümlənin dəqiqlədirici üzvü kimi baxmaq 
olar: In the bravery of light gloves, buff waistcoats, feathers and frocks, the family 
were present - even Aunt Ann, who now but seldom left the corner of her brother 
Timothy s green drawing-room, where, under the agis of a plume of dyed pampas 
grass in a light blue vase , she sat all day reading and knitting, surounded by the 
effigies of three generations of Forsytes. (J. Galsworthy) 

 Burada ə nisbətdə “hissə”lərdən yalnız biri göstərilir, ancaq bu halda həmin 
“hissə” (Aunt Ann) yenidən dəqiqləşdirilən üzvə çevrilir və postpozisiyasinda 
gələn who now but seldom left the corner of her brother Timothy s green drawing-
room, where, under the agis of a plume of dyed pampas grass in a light blue vase, 
she sat all day reading and knitting, surrounded by the effigies of three generations 
of Forsytes budaq cümləsi vasitəsi ilə əlavə izah olunur. Mürəkkəb cümlənin baş 
cümləsinin istənilən üzvünü, söz, söz birləşməsi və ya budaq cümləsi vasitəsi ilə , 
budaq cümləsinin istənilən üzvünü,söz və ya söz birləşməsi vasitəsi ilə, eləcədə 
həm baş, həm də budaq cümlələrin istənilən üzvünühəmin şəkildə dəqiqləşdirmək 
mümkündür, lakin bu zaman dəqiqləşdirici cümlə üzvlərinin sayı artıqca cümlənin 
həddən artıq genişlənməsi, bir tərəfdən, ünsiyyət zamanı onun məna həcminin 
dolaşdırılmasına və adekvat qavranılmasında çətinliklərin meydana gəlməsinə 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 96

səbəb olur, digər tərəfdən isə, mətnin başqa dillərə tərcüməsini ciddi problem 
qarşısında qoyur.Dəqiqləşdirici üzvün cümlədəki yerinin vriasiyası da müşahidə 
olunur. Bir qayda olaraq , indiyədək təklif edilmiş tərifindən [ bax: 2,s.503] də 
göründüyü kimi, dəqiqləşdirici cümlə üzvü dəqiqləşdirilən komponentdən sonra 
gəli və deməli, cümlənin əvvəlində işlədilə bilməz - ondan əvvəl mütləq “bütöv” 
anlayışı verilməlidir. Normal vəziyyətdə dəqiqləşdirici üzvü cümləni tərkibində (in-
tapozisiyasında) yerləşir. Dilçilikdə dəqiqləşdirici cümlə üzvünün hələlik yalnız b 
mövqeyinə diqqət yetirilməşdir. məsələn: 

Since his retirement from house agency, a profession deplorable in his esti-
mation , especially as to its auctioneering departement, he had abandoned himelf to 
naturally aristocratic tastes. ( J. Galsworthy) Göründüyü kimi, ingilis mətnində 
especially as to its autioneering departement cümləsinin ortasında gəlir və özündən 
qabaqkı a profession deplorable in his estimation söz birləşməsini dəqiqləşdirir. 

Ancaq bununla bele, zəngin nümunələr göstərir ki, dəqiqləşdirici cümlə üzvü 
cümlənin tərkibindən çıxarılıb, postpozisiyada da yerləşdirilə bilər. Bu zaman 
ümumilikdə vəziyyətin əlavə təsvirinə ehtiyac yaranır. Məsələn ,yuxrıda işlətdiyi-
miz cümlənin ikinci hissəsinə diqqət yetirək: 

In the bravery of light gloves, buff waistcoats, feathers and frocks, the family 
were present - even Aunt Ann ,who now but seldom left the corner of her brother 
Timothy s green drawing-room... Burada even Aunt Ann əvvəlki parçanın postpozi-
siyasında yerləşdirilmiş və buna görə də əlavə dəqiqləşdirməyə ehtiyac yaranmışdır. 
who now but seldom left the corner of her brother Timothy’s green drawing-room... 

Eləcədə aşağıdakı nümunələrdə postpozisiyaya çıxarılmış dəqiqləşdirici üzv-
lər situasiyanın əlavə izahatla dəqiqləşdirilməsini şrtləndirir. 

Salonun orta sıralarından birində ikicə nəfər əyləşmişdi - rejissor və rəssam. 
Daha doğrusu, rəssam rejissorun arxasında - daldakı sırada oturmuşdu, rejissorun 
çiyni üzərindən irəliyə əyrilib səhnəyə baxırdı... 

Bədii əsərdə dəqiqləşdirici cümlə üzvlərinin sayının coxaldılmasından həm də 
bədii portret yaradılmasında geniş istifadə edilir, daha dəqiq desək, yazıçının bədii 
portret yaratma üsulu həm də əqiqləşdirici cümlə üzvlərindən geniş istifadə etməyə 
yol açır. Məsələn : June stood in front, fending off this idle curiosity - a little bit of a 
thing as somebody once said,“all hair and spirit,”with fearless blue eyes, a firm jaw, 
and a bright colour, whose face and body seemed too slender for her crown of red-
gold hair. (J.Galsworthy) Burada həmçinin dəqiqləşdiricilik funksiyasının bütöv bir 
cümlə hüdudlarından çıxaraq frazafövqü vəhdət boyu yayılması da müşahidə olu-
nur: 

Mrs. Septimus Small was the tallest of the four sisters; her good, round old 
face had gone a little sour , an innumerable pout clung all over it, as if it had been 
encased in an iron wire mask up to that evening , which, being suddenly removed, 
left little rolls of mutinous flesh all over her countenance . Even her eyes were 
pouting . It was thus that she recorded her permanent resentment at the loss of Sep-
timus Small. (J.Galsworthy  

Eləcə də: Bu avqust başqa avqust idi: Dördüncü həftə idi ki , hərarət ölçənin 
civəsi 39-40 dərəcədən aşağı enmirdi ki, enmirdi. Hava şəffaf ,ama bir qədər bula-
şıq horranı andırırdı ( Anar). 
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Həmcins cümlə üzvləri də ümumiləşdirici sözə nisbətdə dəqiqləşdiricilik 
funksiyasını yerinə yetirir. Məlum olduqu kimi, ümumiləşdirici sözlər həmcins üzv-
ləri daha ümumi şəkildə əks etdirməyə xidmət edən cümlə üzvü funksiyasında işlə-
dilən söz və ya söz birləşməsidi. Ümumiləşdirici sözlə həmcins üzv arasında cox 
vaxt ən yaxın və ya ən uzaq cins anlayışı münasibətləri özünə yer tutur [bax : 1 ; 2, 
s.213-214]. Bu baxımdan ümumiləşdirici sözlə dəqiqləşdirilən cümlə üzvü arasında 
eynilik diqqəti cəlb edir: fərq yalnız bundadır ki, ümumiləşdirici söz həmcins üzv-
lərdən sonra gəldiyi halda, dəqiqləşdirilən cümlə üzvü həmcins üzvlər şəklində tə-
zahür edən dəqiqləşdirici cümlə üzvlərindən qabaq işlədilir. Bununlə yanaşı, belə 
bir hal da müşahidə olunur : bəzən ümumiləşdirici söz dəqiqləşdirirci cümlə üzv-
lərindən sonra gəlib onların özünü izah edə bilər . Bu zaman dəqiqləşdirici cümlə 
üzvləri intrapozisiyada yerləşir və ondan sonra gələn ümumiləşdirici-dəqiqləşdirici 
sözlər mötərizədə verilir, məsələn : Seated in a row close to one another were three 
ladies - Aunts Ann , Haster ( the two Forsyte maids ) , and Juley ( short for Julia ) ... 
(J.Galsworthy) Burada cümlədə işlədilmiş the two Forsyte maids söz birləşməsinin 
yerini dəyişməkdə olardı: 

 Seated in a row close to one another were three ladies - the two Forsyte 
maids - Aunts Ann, Hester, and Juley ( short for Julia)... 

 Sanki bütün bayaqkı ehtiraslı danışıqları, odlu şikayətləri, acı sözləri, bir qə-
dər süni hərəkətləri - bütün bunlar hamısı bədən paltarı tarım saxlayan kimi onu 
gərgin və kip saxlayırdı (Anar). Verilmiş cümlədəki bütün bunlar hamısı ümumiləş-
dirici ifadə kimi özündən qabaq gələn [ onun ] ehtiraslı danışıqları , odlu şikayətləri 
, acı sözləri , bir qədər süni hərəkətləri həmcins cümlə üzvlərinin sadalanmasını 
sanki yekunlaşdırır, onları dəqiqləşdirmir. Əksinə, bu kompeksdə dəqiqiləşdiricilik 
funksiyası əvvəldə gələn həmcins üzvlərin üzərinə düşür: «hissə» əvvəldə,  “bütöv”  
isə sonra gəlir. Deməli, burada dəqiqləşdirmə hadisəsindən daha çox, bəlkə, 
yekunlaşdırma hadisəsindən daha çox, bəlkə, yekunlaşdırma hadisəsindən danışmaq 
olar. Dəqiqləşdirici cümlə üzvləri impilisit şəkildə də verilə bilər; bu zaman yalnız 
semantik əlaqəyə diqqət yetirmək lazım gəlir. Məsələn:  

Feyzullanın ayaqları sızıldayırdı, səhərdən məşqdə ayaq üstə idi, həm də ana-
dangəlmə yastıayaq idi... (Anar). 

 Verilmiş cümlədə səhərdən məşqdə ayaq üstə idi, həmdə anadangəlmə yastı-
ayaq idi komponenti Feyzullanın ayaqlarının sızıldamasının səbəblərini 
dəqiqləşdirməyə xidmət edir və buna görə də dəqiqləşdirici üzvlə dəqiqləşdirilən 
feli xəbər arasında impilisit tərzdə mövcud olan semantik-sintaktik münasibətlər 
haqqında danışmaq mümkündür. Abzasdaxili eyni münasibət aşağıdakı misalda da 
özünü göstərir: Сентябрь укарачивал дин и удлинял ночи. По утрам 
чувствовалась приятная прохлада. Прозрачнее становились дали , яснее 
вырисовывались берега, омываемые водами финского залива. (А.Новиков-
Прибой) Mətndə müxtəlif nitq növlərinin bir-birinə münasibəti fonunda da 
dəqiqləşdirilən cümlə üzvü ilə dəqiqləşdirici cümlə üzvü arasında cümlə fövqü 
semantik-sintaktik əlaqələr özünü göstərir: How often had not Nicholas Treffry said 
to him : “ You could do anything, Jo , if you weren t so d-damned careful of 
yourself!  Dear old Nick! Such a good fellow , but a reckety chap! The notorious 
Treffry! He had never taken any care of himself . So he was dead... ( J.Galsworthy) 
Bu halda müəllif nitq How often had not Nicholas Treffry said to him :  You could 
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do anything, Jo , if you weren’t so d-damned careful of yourself! ” ilə yarımçıq 
vasitəsiz nitq Dear old Nick! Such a good fellow , but a rackety chap! The notorious 
Treffry! He had never taken any care of himself. So he was dead arasında 
frazafövqü vəhdət daxilində əlaqə qurulmuş olur. 
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Уточняющие члены предложения могут быть выражены как отдельными 

словами, так и самостоятельными или придаточными предложениями. Во всех 
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Summary 

 
Anteceder par of speech may be determined so as a constituent word as a free 

word or a supordionote clause. At al these situation siuratico-semantical relation 
between antecedent and anteceder par of sheech. 

The articl is devoted to the investigation of this sitution and serves to the 
spreading of the syntacico-semarical relation which exists berween. 
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DİLÇILİKDƏ FRAZEOLOGİZMLƏRİN TƏDQİQİNƏ DAİR 
 
Açar sözlər:dilçilik,frazeologiya,ingilis dili,azərbaycan dili,se- 
mantika. 
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 Nitqin dəqiqliyi və ifadəliliyi sözlərin, ifadələrin qanunauy-ğun şəkildə işlə-
dilməsindən asılıdır.Biz nitqimizi müəyyən qram-matik qaydalar əsasında qururuq. 
Sözlər kimi, bütövlükdə bir məna ifad edən sabit birləşmələr də dilimizin lüğət 
tərkibinin zənginləş-məsində böyük rol oynayır.Bir çox hallarda müəyyən mənanı 
bil-dirmək məqsədi ilə tək bir sözdən yox,vəhdət təşkil etmiş sözlər qrupundan da 
istifadə olunur. 

Dildə olan bütün sabit söz birləşmələrinin,bölünməz ifadə və ibarələrin məc-
musuna frazeologiya deyilir.Frazeologiya mənşəcə yunan sözü olub, phrases-ifa-
də, logos-nəzəriyyə,elm sözlərinin bir-ləşməsindən əmələ gəlmişdir. Frazeologiya 
sabit söz birləşmələrinin qanunauyğun inkişafını,mənşəyini və yaranmasını, xüsu-
siyyətlərini, forma və məzmun zənginliyini,işlədilmə imkanını,semantik və 
qrammatik strukturunu, söz və sərbəst birləşmələrlə və s. tədqiq edir. 

 1.Ümumi və xüsusi frazeologiyanın öyrənilməsi tarixi. 
   “Frazeologiya” terminini dilçilik aspektində ilk dəfə Şarl Balli işlətmişdir. 

O, söz birləşmələrinin iki tipini qeyd edərək yazır ki, birləşmələrin birisi sözlərin 
sabit olmayan birləşməsidir.Bunlar daimi olmur,nitq prosesində yaranır və ona görə 
də nitq vahidlərini təmsil edir. Birləşmələrin bəziləri frazeoloji tərkiblər 
yaradır.Bun-lar dil sisteminə onun vahidləri kimi daxil olur. 

 Dilçilikdə dil haqqında elmin başqa sahələri kimi, frazeolo-giya da iki 
hissəyə ayrılır:1) ümumi frazeologiya;2) xüsusi frazeo-logiya. 

 1.Ümumi frazeologiyada bir sıra inkişaf etmiş dillərin fra-zeoloji 
materialların tədqiqindən alınan nəticələr ümumiləşdirilir və bunun əsasında 
frazeologiyanın ümumi problemləri müəyyənləş-dirilir. 

   2. Xüsusi frazeologiyada isə hər bir konkret dilin faktları əsasında həmin 
dilin frazeoloji sistemi,semantik strukturu və s. cə-hətləri təsvir olunur. 

   Frazeologiya az öyrənildiyindən onun əsas tədqiqat obyektini təşkil edən 
söz birləşmələri üçün vahid konkret termin yaranmamış-dır.Odur ki,bu sabit söz 
birləşmələri bir sıra dilçilərin əsərlərində müxtəlif adlar altında verilmişdir.Onlar 
sabit söz birləşmələrini frazeoloji vahidlər, frazeoloji birləşmələr,tərkib hissələrinə 
bölün-məyən söz birləşmələri,idiomatik ifadələr, idiomlar,frazemlər, fra-
zeologizmlər və s. kimi çoxlu terminlər vasitəsilə adlandırmışlar. Belə müxtəliflik 
frazeoloji məsələləri dəqiq anlamağa maneçilik tö-rədir və fikri yayındırır.Dildəki 
be-lə sabit söz birləşmələrinin “frazeologizm” termini ilə verilməsi daha məqsədə 
uyğundur. 
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 Fikrin ifadəsində nitqin bilavasitə tərkib hissəsini təşkil edən iki və daha artıq 
sözlərin birləşməsindən ibarət olub,kom ponentləri sintaktik və semantik cəhətdən 
parçalanmayan,quruluşça sərbəst söz birləşmələrinə və ya cümləyə oxşayan,dildə 
hazır şəkildə olub ənənəyə görə ya bir formada,ya da qrammatik cəhətdən 
dəyişdirilə-rək işlədilən konstruksiyalara frazeologizmlər deyilir.Frazeologiz-mi 
təşkil edən sözlər onun tərəfləri,yaxud komponentləri hesab olu-nur.Onlar 
frazeologizmlərdə üzvi surətdə elə birləşir ki,onları bir-birindən ayırmaq və hər bir 
sözü müstəqil mənada düşünmək qeyri-mümkündür. Frazeologizmi təşkil edən 
sözlərin hamısı ümumilikdə bir məna ifadə edirlər. 

   Frazeologizmlər dilin xalq fizionomiyası,onun orijinal vasi-təsi,varlıq və 
zəka zənginliyidir.Onların həm məzmun,həm də forma etibari ilə zənginliyi və dildə 
həddindən artıq işlədilməsi alimlərin diqqətini özünə cəlb etmişdir.Ona görə də 
frazeologiya dilçilik el-minin bir şöbəsi olan leksikologiyanın xüsusi bir bölməsinə 
çevril-mişdir. Frazeologizmlərin daxili məna quruluşunun və xarici struk-
turunun,onların ayrı-ayrı dillərdə yeri və mövqeyinin açıqlanması, tərcümə olunma 
imkanlarının öyrənilməsi,milli və beynəlmiləl ma-hiyyətinin şərhi,onların işlənmə 
xüsusiyyətlərinin və istifadə olun-ma sahələrinin təhlili həm nəzəri,həm də praktik 
cəhətdən aktuallıq kəsb edir.  

   Frazeologizmlərdən istifadə insanlara öz fikirlərini dəqiq,qı-sa və idiomatik 
ifadə etmək imkanını verir. Onlar məfhumu dolayı olsa da,konkret ifadə edir. 
Frazeologizmlərin əsas xüsusiyyətlərin-dən biri onların obrazlı,emosional, ifadəli 
olmasıdır. Belə ki, frazeo-logizmlər dilin ekspressivliyində onun emosionallığında 
xüsusi rol oynayır.Onlar bu və yadigər anlayışı ayrı-ayrı sözlərdən dəfələrlə təsirli 
və obrazlı əks etdirir. 

    Frazeologizmlərdən həm bədii,həm publisist,həm də digər üs-lublarda 
istifadə olunur. Onlar ədəbi dilin yazılı növündə, əsasən bədii üslubda yazılan 
əsərlərdə,xüsusi üslubi rola malikdir.Frazeo-loji birləşmələr yazıçı fikrinin tutumu-
nu böyüdür, bədii əsərin emo-sionallığını ,üslubi keyfiyyətlərinin zənginləşməsinə 
xidmət edir. Yazıçı frazeoloji birləşmələri cümlədə işlədərkən mətnlə frazeoloji 
birləşmənin qarşılıqlı münasibətini əsas götürür,yəni mətn frazeo-logizmlərin se-
mantik çalarlarını dəqiqləşdirir,frazeologizmlər isə mətnin.Böyük yazıçı və şairlərin 
əlində frazeologizmlər bu və ya başqa surətin danışığını fərdiləşdirmək, tipikləşdir-
mək üçün əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir. 

 Frazeologizmlər möhkəm milli xüsusiyyətə malikdir.Hər han-sı bir xalqın 
frazeologizmlərini öyrənməklə,biz həmin xalqın mədə-niyyəti,tarixi,həyat və 
yaşayış tərzi ilə yaxından tanış oluruq. 

Hər bir dilin özünəməxsus frazeologizmləri var.İngilis dili-nin də frazeologiya 
dünyası çox böyük və müxtəlifdir.İngilis dilinin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ 
gəlmiş bu mürəkkəb frazeoloji sis-tem o dərəcədə zəngindir ki,danışıq prosesində, 
frazeologizmlərin vasitəsi ilə bu və ya digər fikri aydın şəkildə başqasına çatdırmaq 
mümkündür.Bu dilin frazeologizmləri minillik tarixə malikdir.Onlar müxtəlif 
ictimai tarixi şəraitdə və çox müxtəlif səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir. İngilis 
dilinin frazeologizmlərinin əmələ gəlmə mənbəyi,əsasən,xalq danışıq dili,yazılı 
ədəbiyyat və folklor olmuş-dur. 

    Uzun zamandır ki,dünya ölkələrində İngilis dilini öyrənilmə-sinə geniş yer 
verilir.Bizim ölkəmizdə də həmçinin bu dilin öyrə-nilməsinə böyük diqqət 
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yetirilir.Hər hansı bir dilin mükəmməl for-mada öyrənilməsi,o cümlədən İngilis 
dilinin öyrənilməsi onun fra-zeologizmlərini bilmədən mümkün deyil. 

 İngilis dilini öyrənən şəxslər üçün onun frazeologiya sahəsi böyük çətinlik 
törədir.Onlar əsasən bu dilin frazeologizmlərinin tərcüməsi zamanı böyük çətinliklə 
üzləşir.Frazeologizmləri əksər hallarda başqa bir dildə olduğu kimi tərcümə etmək 
olmur və çox zaman mənasız,gülünc alınır.Bəzi tədqiqatçılar,o cümlədən S.İ.Aba-
kumov,A.A.Reformadski,L.A.Bulaxovski,E.İ.Levintova,Y.M.Volf, 
M.Ruzikulova,A.Arnold,S.İ.Ojeqov və başqaları frazeologizmlərin bir dildən başqa 
dilə hərfən tərcüməsinin mümkün olmamasını qeyd edir və bunun səbəbini həmin 
dillərin milli səciyyəsi ilə əlaqələn-dirmirlər.Bəzi dilçilər isə bu əlaməti frazeoloji 
vahidlərin milli di-lin xüsusiyyətini əks etdirməsi ilə izah edilir. 

 Azərbaycan dilçiliyində də bu məsələ müxtəlif şəkildə şərh edilmişdir. Onlar 
frazeologizmlərin başqa dillərə eynilə tərcümə olunma bilməməsini qeyd edir. 

 İngilis dili frazeologizmlərinin tərcüməsi prosesində nəinki təcrübəsiz 
tərcüməçilər,həmçinin təcrübəli tərcüməçilər də çətinlik-lərlə üzləşirlər.Onlar çox 
zaman bu frazeologizmlərin yanlış tərcü-məsini verirlər. 

 Tədqiqatçılar frazeologizmlərin tərcümə problemlərini aradan qaldırmaq 
üçün müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər və müxtəlif tərcü-mə metodları təqdim 
etmişlər. 

 Bizim də əsas məqsədimiz İngilis dili frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə 
tərcüməsi yollarını öyrənməkdən və tərcümə pro-sesində ortaya çıxan problemləri 
aydınlaşdırmaqdan,aradan qaldır-maqdan ibarətdir. 

 2. Frazeologizmlərin öyrənilmə tarixi. 
 Məlum olduğu üzrə dil tarixi,ictimai hadisədir.Onun bu cəhə-ti dilin başqa 

sahələri kimi,onun frazeologiyasına da aiddir.Belə ki, hər bir konkret dilin 
frazeoloji vahidləri də zəruri ehtiyac nəticə-sində tədricən formalaşaraq 
zənginləşmə prosesi keçirib və sistem halına düşmüşdür.Frazeologizmlər hər bir 
xalqın həyat və yaşayış tərzi,sənəti-peşəsi,mifik rəvayətləri,dini və möhvümi 
təsəvvürləri, adət-ənənəsi,dünyagörüşü ilə əlaqədar yaranmış və indi də yaran-
maqdadır. 

 Həm dildəki frazeoloji materialın məcmusu və həm də bunlar haqqında elm 
şöbəsi frazeologiya adlanır.Frazeologiyanın belə iki məna ifadə etməsi dilçilikdə 
qüsurdur.Dilin leksik tərkibi leksika, leksikadan bəhs edən şöbəsi leksikologiya 
adlandırıldığı kimi, fra-zeoloji tərkibi bildirmək üçün frazika, frazika haqqında 
biliyi isə frazeologiya adlandırmaq lazımdır. 

 Dilçilikdə az işlənilmiş nəzəri problemlər hələ də çoxdur;mə-sələn,leksem və 
frazemlərin qarşılıqlı münasibəti, frazemlərin nitq hissələrinə olan münasibəti və 
s.Bütün bu məsələlərin həm xüsusi, həm də ümumi dilçilik planında həll edilməsi 
frazeologiya şöbəsi-nin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. 

 Hər bir konkret dilin frazeologiyası iki planda tədqiq edilir: diaxronik və 
sinxronik. 

 1.Diaxronik planda dilin frazeologiyasının tarixən formalaş-ması və müasir 
dövrə semantik və struktur cəhətdən inkişafı öyrəni-lir. 

 2. Sinxronik planda isə dilin frazeologiyasının müasir vəziy-yətinin 
semantik və struktur cəhətdən təsviri verilir. 
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Frazeologiya dilçiliyin tam müstəqil şöbəsi kimi hələ çox gəncdir.Lakin,bu 
heç də o demək deyildir ki, frazeologiya məsələlə-ri ilə əvvəllər məşğul olunmamış-
dır. Bu məsələ alimlərin diqqətini çoxdan cəlb etmiş və frazeologiya “gizli” inkişaf 
yolu keçmişdir. 

 Frazeoloji vahidlərin birinci müşahidəçiləri-lüğət tərtib edənlər-leksikoqraflar 
olmuşdur. Lüğət tərtib edənlər bəzi sözlərin mənalarını itirdiyini müşahidə etmişlər. 
Belə vəziyyət, adətən, bu və ya başqa söz bölünməz birləşmə tərkibində olduqda 
nəzərə çarpmışdır. 

 Filoloqların diqqətini cəlb edən frazeoloji materialilk dəfə məcmuə şəklində 
toplanmaqla kifayətlənmiş,bunların xüsusiyyətlərinə, məna və quruluşlarına, müx-
təlif tipə malik olduqlarındn fikir verilməməmişdir. ”Rusiyada belə məcmuələr üç 
yüz il bundan əvvəl meydana gəlmişdir.” 

 Dilçilik ədəbiyyatında frazeologiyanın tədqiqat obyektindən bəhs edən müəl-
lifləri iki qrupa bölürlər: 

 1.Ümumiyyətlə hər hansı bir dildə hazır şəkildə olan söz bir-ləşmələrinin 
hamısını frazeologiya hesab edənlər. 

 2.Dildə hazır şəkildə olan söz birləşmələrinin hamısını deyil, onlardan nitq və 
ya dil vahidlərinə ekvivalent olub, komponentləri məna və quruluşça 
parçalanmayan qismini frazeologiya adlandıran-lar. 

 Dilçilikdə bunlardan birincisi “geniş mənada frazeologiya”, ikincisi “dar 
mənada frazeologiya” adlandırırlar. 

 Dildə hazır şəkildə işlədilən söz birləşmələrinin hamısını frazeologiya 
hesab edənlər: 

 Rus dilçilərindən L.A. Bulaxovski frazeologiyaya hazır şəkil-də sitat materia-
lı kimi baxaraq,ümumiyyətlə fikir mübadiləsi zama-nı istifadə edilən sabit söz 
birləşmələrinin hamısını frazeologiyanın tədqiqat obyekti hesab edib,ona belə tərif 
vermişdir: “Frazeologiyaya,adətən,dildə məna cəhətdən parçalanmayan, lakin işlək 
sitat materialı kimi möhkəmlənən atalar sözləri,məsəl-lər,yazıçıların “qanadlı 
sözlər” şəklində düçmüş ifadələr və bunun kimiləri daxildir.Onlar müəyyən bütöv-
lük təşkil edən söz birləşmə-ləridir. 

 A.A.Reformatski,yuxarıda tədqiqatçıların qeyd etdiklərindən əlavə olaraq, 
dildəki “spesifik sözləri” də frazeoloji vahid hesab edir və əhalinin müxtəlif 
qrupunun nitqi üçün spesifik olan sözləri və söz birləşmələrini “frazeologiya” 
adlandırır.O,öz dərsliyinin sonrakı nəşrində bu meyarı dəyişdirərək, frazeologiyaya 
aşağıdakı tərifi verir: “Əhalinin sinfi mənsubiyyətinə və ya ixtisasının əlamətinə, 
ədəbi cərəyanlara və ayrı-ayrı müəlliflərə məxsus spesifik söz və ya söz 
birləşmələrini “frazeologiya” adlandırmaq olar.” A.A.Reformatskinin bu tərifindəki 
spesifik sözlər müstəsna olmaqla,bir sıra başqa dilçilərdə frazeologiyanı geniş 
mənada nə-zərdə tuturlar. Y.M.Qalkinafederok, Q.Dementiyeva, A.P.Mordvilka, 
S.Q.Qavrin, Y.R.Qepner, S.A.Fessalonitski,İ .V.Arnold, L.P.Smit, V.N.Telya dildə 
hazır şəkildə olan söz birləşmələrinin hamısını frazeo-logiya hesab edirlər. Qeyd 
etmək lazımdır ki,son illərə qədər türkoloji tədqiqatlar-da da frazeologiyanın 
obyekti,əsasən,geniş mənada nəzərdə tutul-muşdur. 

 Dildə hazır şəkildə işlədilərək komponentləri məna və qu-ruluşca parça-
lanmayan söz birləşmələrini frazeologiya hesab edənlər: 
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 Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,tədqiqatçıların xeyli hissəsi dildə olan bütün və 
hər cür sabit söz birləşmələri deyil,onların mü-əyyən qismini frazeologiya adlandırır 
və bununla əlaqədar olaraq frazeologiyaya müəyyən tərif verirlər: 

 Dilçilik tarixində frazeologiyanın tədqiqat tarixi Fer-dinant de Sossyur və 
Ş.Ballidən başlayır. Ferdinant de Sossyur dildəki sabit söz birləşmələrini sərbəst söz 
birləşmələrindən belə fərqləndirir:“Biz hər şeydən əvvəl,külli miqdarda ifadələrə 
rast gəlirik ki,bunları dilə aid etmək lazımdır.Bunlar dildə elə hazır dil parça-larıdır 
ki,adətən daxilindəki ayrı-ayrı mənalara malik olan sözləri dəyişmək mümkün 
olduğu halda,bu məqbul sayılmır.Bu söz birləş-mələrinin ənənəyə görə daşıdığı 
məna komponentlərinin bütövlükdə mənasından və sintaktik quruluşundan 
asılıdır.Bu cür söz birləşmə-ləri düzəldilmir,bunlardan dildə hazır şəkildə istifadə 
olunur.” 
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Н.Гулиева 
Исследование фразеологизмов в лингвистике 

Резюме 
 

 Основной целю предлагаемой статъи,является исследование фразеоло-
гических единиц. В статъе кратко проанализированы доселе высказанные иде-
ен и предположения в области вариантности и синонимики фразеологических 
единиц. Некоторие русские и зарубежные ученыу высказывали свои мнение о 
фразеологие и лексические структуре английского и русского языках.  

 
N.Quliyeva 

Rechreches phraseologicals of lingvistic 
Summary 

 
 In the article it is considered operating of predicative phra-seological units in 

the complex sentences.It is compared closed and unclosed phraseological 
units.Closed predicative phraseological units operate like a ready sentences and pre-
vent including in the idioms any new words. Predicative phraseological units opera-
te like a component of the complex sentences. Predicative phraseological units are 
main or subordinate part of the sentence.Complex senten-ces which have predica-
tive phraseological units are also interesting in the actual division. 
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Müasir ingilis dilində yalnız bir neçə ispan dilindən alınmış frazeologizmlər 
var. Məsələn: the fifth column “beşinci kolon”, “düşmənin gizli köməkçiləri”( bu 
frazeologizm İspaniyada vətəndaş müharibəsi dovründə yaranmışdır. Madridi azad 
edən faşist Mola əhaliyə onun şəhərdə beş kolonunun, yəni beş gizli köməkçi dəstə-
lərinin olduğunu bildirmişdi), war to the knife “yaşamaq üçün deyil, ölüm üçün mü-
barizə”(bu frazeologizm qubernator Saraqosun fransızların təslim olma tələbinə 
Palafoksun verdiyi cavab ilə bağlı yaranmışdır) Migel de Servantesin əsərlərindən 
tərcümə olunmuş bəzi frazeologizmlər də ingilis dilinin frazeolgizmlər sırasına 
daxil olmuşdur. 

Hollandiya dilindən alınma frazeologizm: Forlorn hope “son ümid”. 
Çin dilindən alinma frazeologizm: to lose face “etibarını itirmək”, “nüfuzunu 

itirmək”. 
Ərəb bədii ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər, əsasən, “Min bir gecə” 

nağıllarından tercümə edilmiş frazeologizmlərdir. Məsələn: Alladin’s lamp “Ələd-
dinin sehirli çırağı”. Bu nağıldan rub the lamp “arzularını asanlıqla həyata keçir-
mək” frazeologizmi ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. 

Alnaschar`s dream “boş xəyallar”, “boş arzular” (Alnaşar bütün pullarını 
şüşədən olan mallara sərf edir, onları bir səbətə yığır və ümid edir ki, bir gün varla-
nacaq. Lakin Alnaşeri öz gələcək arvadına hirsləndiyi zaman bu səbətə əli ilə zərbə 
endirir və səbətdəki bütün şüşələr qırılır). 

The old man of the sea “zəhlətökən insan”, “əlçəkməyən insan” (dəniz səyya-
hı Sindibad heç cürə öz yaxasını bir qocadan qurtara bilmirdi) 

An open Sesand “bir şeyi əldə etməyin asand və tez yolu” (“Əli baba və qırx 
quldur” nağılında istifadə olunan bu sehirli söz vasitəsi ilə quldurların mağarasının 
qapısını açmaq mümkün idi).(Кунин А. В. Фразеология современного английс-
кого языка) 

İngilis frazeologizmlərinin çoxu İngiltərəyə ABŞ-dan gətirilmişdir. Bunların 
sırasına aşağıdakı frazeologizmləri aid etmək olar: 

Bread-and-butter letter “təşəkkür məktubu”, cut no ice “əhəmiyyət olmamaq; 
a hard row to hoe “çətin tapşırıq”, “çətin iş”; in the soup “çətin vəziyyətdə”; to ma-
ke a monkey out of somebody “bir kəsi ələ salmaq”; to make the fur fly “səs-küy 
salmaq”,“dava salmaq”; on the level “vicdanlı”, “namuslu”; spill the beans “ağızdan 
qaçırtmaq”, “sirri vermək”; strike oil “uğur qazanmaq”; to take back seat “çəkin-
mək”, “gözdən itmək”; have a good time “yaxşı vaxt keçirmək”; you bet! “əmin 
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olun”; do one’s level best “əlindən gələni etmək”; fly off the handle “özündən çıx-
maq”, “hirslənmək”; paddle one’s own canoe “öz yolu ilə getmək”, “heç kimdən 
asılı olmamaq”. 

Amerika mənşəli frazeologizmlərin müəyyən bir qismini Amerika bədii 
ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər təşkil edir. Amerikalı yazıçıların əsərlərdən 
alınmış frazeologizmlər ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş və hal-hazırda da 
ingilislər tərəfindən geniş istifadə olunur. Bunlara aşağıdakı frazeolgizmləri misal 
göstərmək olar:  

Vaşinqton İrvinq (XVIII əsr) – A Rip Van Winkle “Rip Van Vinkl”, “irticaçı”, 
“köhnəpərəst”, “tərəqqi düşməni”. 

Fenimor Kuper (XIX əsr) –bury the hatchet “sülh bağlamaq”, “barışmaq”; dig 
up the hatchet “müharibəyə başalmaq”. 

Q. Lonqfello (XIX əsr) – ships that pass in the night “təsadüfi görüş”(Tales of 
Wayside Inn); smoke the pipe of peace “barışmaq” (The Song of Hiawtha) 

Ralf Voldo Emerson (XIX əsr) – hitch one`s wagon to a star “xəyala dal-
maq”(Society and Solitude). 

Cek London (XX əsr) – the iron heel “dəmir daban”, “imperializm” (romanın 
adı) 

Marqaret Mitçell (XX əsr) – gone with the wind “mövcud olmayan”, izsiz 
itən” (romanın adı). 

İngilis dili frazeologizmlərinin müəyyən bir qismini ingilis ədəbiyyatından 
götürülmüş frazeologizmlər təşkil edir. Onların əksəriyyəti görkəmli yazıçı 
V.Şekspirin əsərlərindən alınmış frazeologizmlərdir. Yazıçı öz əsərlərində bədii mə-
qsəddən asılı olaraq həm ümumxalq dilinə məxsus olan frazeologizmlər, həm də bir 
sıra hallarda sonralar ingilis ədəbi dilində özünə möhkəm yer tutmuş obrazlı 
ifadələr, frazeoloji birləşmələr yaratmışdır. Ingilis dilində geniş yayılmış bu frazeo-
logizmlər şekspirizmlər adlandırılır. Onlara misal olaraq aşağıdakı frazeologizmləri 
göstərmək olar: 

“Macbeth” 
To make assurance double sure “daha etibarlı olmaq üçün” ;the milk of hu-

man kindness “mərhəmət”; to screw one`s courage to the sticking place “cəsarət et-
mək”, “ürəklənmək”; at one feel swoop “bir dəqiqədə”; pride of place “ lovğalıq”; 
to cudgel one`s brains “baş sındırmaq”. 

“Hamlet”  
The observed of all observers “diqqət mərkəzi”; to do yeoman service “vax-

tında yardım göstərmək”; to shuffle off (this mortal cail) “fani dünyanı tərk etmək”, 
“ölmək” germane to the matter “mətləbə keçin”; a towering passion “qəzəb”; in the 
mind`s eye “ xəyalən”; to the top of one`s bent “doyunca”, “ürəyin istədiyi qədər”.  

“Othello”  
The green-eyed monster “qısqanclıq”; the seam side “xoşagəlməyən tərəf”, 

“bir şeyin iç üzü”; to wear one`s heart upon one`s sleeve “öz hisslərini göstərmək”, 
(~ ürəyiaçıq); the pity of it! “çox heyf! ”.  

“King Henry IV”  
The wish is father to the thought “arzudan istək doğar”; to eat one out of hou-

se and home “bir kəsin hesabına yaşamaqla onu iflasa uğratmaq”. 
“Merchant of Venice”  
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To have (smb.) on the hip “əlverişsiz şəratidən istifadə etmək”; to one`s 
heart`s content “ ürəyi istədiyi qədər”; a Daniel come to judgement “vicdanlı ha-
kim”; a pound of flesh“dəqiq say”. 

To gild refined gold “boş şeyə vaxt sərf etmək” (King John); midsummer ma-
dness “son dərəcə, “olduqca”; cakes and ale “həyatdan zövq almaq, “qayğısız həyat 
(Twelfth night); it how the wold wags? “işlər necə gedir? ”; in good set terms 
“qətiyyətlə”; lay it on with a towel “şişirtmək” (As You Like); fancy free “qəlbi 
boş” (Midsummer Night’s Dream); every inch a king “başdan ayağa kimi”(King 
Lear); good men and true “düzgün, vicdanlı, dürüst insanlar” (Much Ado About 
Nothing); a fool’s paradise “xəyal dünyası” (Romeo an Juilet); salad days “gənclik 
dövrü” (Antonius and Cleopatra); an inching palm “tamahkar”, “ pul həvəskarı 
olmaq” (Julius Caesar); that’s flat “qısa və konkret” (Love’s Labour Lost). 

Yazıçının əsərlərindəki frazeologizmlərin əksəriyyətinin tərkibində arxaizmlər 
və ya köhnəlmiş sözlər var. Məsələn: from whose bourne no traveler returns “o dün-
ya” bu frazeologizmdəki “bourne” sözü arxaizmdir və mənası sərhəd deməkdir. 
Hal-hazırda bu sözdən müasir ingilis dilində istifadə olunmur. Bu arxaizm yalnız 
yuxarıda göstərdiyimiz frazeologizmin tərkibində iºlənir. 

Bəzi şekspirizmlər isə zaman keçdikcə dəyişdirilmiş və ingilis dilinin lüğət 
fonduna müasir formada daxil edilmişdir. Məsələn: at one fell swoop (Macbeth) 
“bir dəqiqədə” frazeolgizmi qismən dəyişdirilmiş və bu frazeologizm müasir ingilis 
dilinin lüğət fonduna “at one swoop” formasında daxil edilmişdir. 

To wear one’s heart upon one’s sleeve for day to pack it “hisslərini 
gizlətməmək” frazeolgizmi müasir ingilis dilində “to wear one’s heart upon one’s 
sleeve” formasnda istifadə olunur.  

V. Şekspir yuxarıda göstərdiyimiz frazeologizmlərlə öz fikrini çox yığcam, 
aydın və obrazlı ifadə etmişdir.  

V. Şekspirdən başqa digər ingilis yazıçılarının da ingilis dilinin frazeologizm-
lərlə zənginləşməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Onların əsərlərindən götürülmüş 
frzaeologızmlərə aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

Cefri Çoser (XIV əsr) – through thick and thin “qətiyyətlə”, “inadla”; wet 
one’s whistle “boğazını islatmaq” (The Canterbury Tales) 

Edmond Spenser (XVI əsr) – as sure as death “şüphəsiz”, “yəqin”; a squire of 
dames “arvadbaz”, “qadın düşgünü” (The Faerie Queen). 

Con Benyan (XVII əsr) – up and doing “çalışqan”, “fəal”, “işgüzar” (The 
Pilgrim’s Progress). 

Con Milton – the cynosure of all eyes “diqqət mərkəzi”; darkness visible “zül-
mət”; the light fantastic toe “rəqs” (L’Allegro); fall on evil day “yoxsulluq çəkmək” 
(Paradise Lost). 

Con Bayrom (XVIII əsr) – tweedledum and tweedledee “əkizlər” ( On The 
Feuds between Handle and Boanancini). 

Samuel Conson – from Chine to Peru “Çindən Peruya qədər”, “hər yerdə” 
(The Vanity of Human Wishes). 

Samuel Riçardson – be under somebody’s thumb “bir kəsdən asılı olmaq” 
(The History of Sir Charles Grandison). 

Tobayas Smollet – pop the question “evlənmə təklifi etmək”(Adventures of 
Gil Blas of Santilla). 
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Lord Çesterfild – small talk “boş söhbət”, “cəfəngiyyat” (Letters to his Son) 
Corc Qordon Bayron (XIX əsr) – (as) merry as a marriage-bell – “həmişə şən” 

(Childe Harold’s Pilgrimage). 
Çarlz Dikkens – not to put too fine a point upon it “üzünə demək” (David 

Copperfield). 
Valter Skott – to catch somebody red-handed “bir kəsi cinayət üstündə ya-

xalamaq” (Ivanhoe); dree one’s weird “taleyi ilə barmaq” (Antiquary); far cry “bö-
yük fərq”, “yerlə göy arası qədər” (The Legend of Montrose). 

Qenri M. Stenli – the dark continet “qara kontinent”, “Afrika” (Through the 
Dark Continent); a skeleton in the closet “ailə sirri” (The Newcomes). 

Con Berri (XX əsr) – little Merry “mədə”, “qarın” (pyesin adı). 
Beləliklə yuxarda göstərdiyimiz frazeologizmlərin ingilis dilinin lüğət 

tərkibinin frazeologizmlərlə zənginləşməsində çox böyük rolu olmuşdur. 
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Р.Сафарова 
Заимствованные фразеологические единиц в английском языке 

Резюме 
 
В этой статье рассматриваются некоторые важные аспекты в процессе 

перевода фразеологические соединение в английском и азербайджанском язы-
ках, их роль и значение в простых и сложных предложениях, а также, некото-
рые трудности и их преодоление в обоих языках. 

В статье также рассматривается грамматические свойства фразеоло-
гических единиц и их методы употребления на английском и азербайджанс-
ком языке. 
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R.Safarova 
Of translation of fraleological units in English 

Summary 
 

Some important aspects in the process of translation of fraleological units in 
English and Azerbaijan languages, their role and importance in simple and complex 
sentences as well as some difficulties and the idea how to overcome them in both 
languages pre considered in this article. 

The article deals with the qrammatical spesialities of some phraseological 
phrases and the usage of them on the English and, the Azerbaijani language. Ily the 
linguist who is known to be the founder of phraseoled the penetration of 
phraseological units into any language as the a language unit combinations. 

Was the Soveit linguist E.D.Polivanov, who estimated phraseology oranch of 
languistic. 
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İngilis dilinin frazeologizmləri müxtəlif ictimai-tarixi şəraitdə və çox müxtəlif 

səbəblər əsasında əmələ gəlmişdir. Bu dilin frazeologizmlərinin əsas mənbələri 
Bibliya, bədii ədəbiyyat, mifik rəvayətlər və əfsanələrdir.  

İngilis dilinin frazeologizmlərlə zənginləşməsində Bibliyanın böyük rolu var. 
Qədim dövrlərdən indiyədək Bibliya insanlar tərəfindən ən çox oxunan kitab olmuş-
dur. Buna görə də, ingilis dilindəki frazeologizmlərin əksəriyyəti Bibliyadan gö-
türülmüşdür. İngilis dili Bibliyadan götürülmüş frazeologizmlərlə o qədər zəngindir 
ki, onların sayını söyləmək qeyri-mümkündür. Bibliyadan götürülmüş frazeolo-
gizmlər bibleizmlər adlandırlır. Ingilis dilindəki geniş yayılmış bibleizmlər aşağıda-
kılardır: 

To be of one mind “bir fikirdə qalmaq”; to answer a fool according to his 
folly “bir kəslə layiq olduğu kimi davranmaq”; at the eleventh hour “son məqam-
da”; in the twinkling of an eye “bir göz qırpımında”; a wolf in sheep’s clothing “qo-
yun dərisi geymiş canavar”; to possess one’s soul in patience “səbrini yığmaq”; for-
bidden fruit “haram”; to strengthen somebody’s hand “bir kəsi dəstəkləmək”; to hi-
de one’s light under a bushes “istedadını boğmaq”; a drop in the bucket “dənizdə bir 
damla”; daily bread “gündəlik ruzi”; to heap coals of fire on somebody’s head “bir 
kəsi utandırmaq”; to cast pearls before swine “xamlamaq”; the promised land “həs-
rəti çəkilən yer”; the prodigal son “fərsiz oğul”, “ata-anasına ağ olmuş oğul”; can 
the leopard change his spots “qozbelə qəbr qazar”; to laugh to scorn “istehza ilə gül-
mək”; Juda’s kiss “riyakarlıq”, “xəyanət”; a dead letter “kağız üzərində qalmaq”, 
“həyata tətbiq olunmamış”; to worship the golden calf “sərvətə baş əymək”; to beat 
the air “boş yerə çalışmaq”, “xəlbirlə su daşımaq”; to bend the knee to (smb) “diz 
çökmək”; built upon sand “davamsız”; to call in question “sual altında qoymaq”; to 
change one’s skin “tanınmayacaq dərəcədə dəyişmək”; to dig a pit for somebody 
“bir kəsə quyu qazmaq”; to draw a bow at a venture “bir şeyi düşünmədən etmək”; 
to fall on stony ground “nəticəsiz olmaq”, “boşa çıxmaq”; to gnash the teeth “dişlə-
rini qıcırdatmaq”; to go from strength to strength “qüvvətlənmək”; to gird up one’s 
loins “gücünü yığmaq”, “gücünü toplamaq”; to have pity on (smb) “yazığı gəlmək”, 
“bir kəsə ürəyi yanmaq”; to fall upon one “bir kəsin davamçısı olmaq”; to lift up 
one’s voice “səsini ucaltmaq”; to take counsel “məsləhətləşmək”; to wash one’s 
hands off “məsuliyyəti öz üzərindən atmaq”; by the sweat of one’s brow “öz alın 
təri ilə”; a labour of love “təmənnasız”, “şəxsi mənfəət güdməyən”; the olive branch 
“zeytun budağı” (sülh simvolu); the law of the Medes and Persians “dəyişməyən qa-
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nun”; the mammon of unrigtheousness “pul”, “zənginlik”; a little bird (whispered 
to) me “yerin də qulağı var” (Кунин А.В. Англо-русский фразеологический 
словарь). 

Frazeologizmlərin bəziləri dualardan götürülmüşdür. Məsələn: for better, for 
worse “yaxşı və pis gündə”, “hər nə olursa, olsun”; from the bottom of the heart 
“səmimi qəlbdən”, “ürəkdən”; lay violent hands on oneself “özünə qəsd etmək”; the 
world, the flesh and the devil “yanlış həvəs”; like a giant refreshed “yeni qüvvə ilə”, 
“yeni hisslə”(The Book of Common Prayer ). 

Bəzi bibleizmlər zaman keçdikcə formaca qismən dəyişdirilmiş və ingilis dili-
nin lüğət tərkibinə müasir formada daxil olmuşdur: 

The gall and the wormwood “nifrət oyadan bir şey”, “mənfur” frazeologizmin 
komponentlərindən “the” artiklı götürülərək onun forması qismən dəyişdirilmişdir. 
Bu frazeologizmin müasir forması belədir: “wormwood and gall”. 

A man soweth, that shall he reap “nə əkərsən, onu da biçərsən” frazeolgizmin-
də to sow felinin arxaik forması atılmışdır. Bu frazeologizmin müasir forması isə 
belədir: “Whatever a man sows, that shall he reap”. 

Hope against hope “möcüzəyə ümid etmək”, “möcüzələrə inanmaq” frazeo-
logizmi who against hope bealieved in hope frazeologizminin müasir formasıdır. 

A lost sheep “yolunu azmış”, “yolundan çıxmış (adam)” frazeologizmi 
bibliyada “for I found my sheep which was lost” formasındadır. 

A drop in the bucket “dənizdə bir damla”, “çox az” (Bibliyada: as a drop of 
bucket). 

Başqa dillərdən alınma frazeologizmlər ingilis dilində böyük rol oynayır. 
Müasir dövrdə elə bir dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi yalnız öz frazeoloji birləşmə-
lərindən ibarət olsun. Müasir inkişafla əlaqədar olaraq xalqlar bir-biri ilə elmi, mə-
dəni, siyasi, iqtisadi cəhətdən sıx əlaqədardır. Bu dillərin yaxınlaşması, birinin digə-
rinə frazeoloji birləşmə vermək üçün zəmin yaradır. Bir dildən başqa bir dilə keçən, 
müxtəlif xalqların bir-biri ilə sıx əlaqəsi, əmək fəaliyyəti, elm və incəsənətin inkişa-
fı nəticəsində əmələ gələn frazeologizmlər beynəlxalq frazeologizmlər adlanır. 

İngilis dili frazeologizmlərinin əksəriyyəti Qədim Roma və Yunan ədəbiyyat-
larından götürülmüşdür. Bu frazeologizmlər aşağıdakılardır: 

The golden age “qızıl əsr” (bu frazeologizm yunan yazıçısı Qesiodun poe-
masından götürülmüşdür. Bu poemada Saturun əsri təsvir olunmuşdur ki, bu əsrdə 
insanlar qayğısız, rahat, müharibəsiz həyat keçirmişlər); a labor of Hercules 
“Herkules əməyi” (həddindən artıq çətin iş); Lares and Penates “larlar və penatlar” 
(dindar ailə); Achilles’ heel “axilles dabanı” (yeganə ən zəif yer); Augean stables 
“avgi tövlələri” (bərbad, çirkin, baximsiz , xaraba qalmış bir yer); a labour of Sisyp-
hus “sizif əməyi” (ağır və faydasız əmək). 

Homerin “İlliada” və “Odissea” poemalarından və digər əfsanələrdən götürül-
müş frazeologizmlərdən: 

Homeric laughter “qəhqəhə ilə gülüş”, “qəhqəhə çalıb gülmək”; a sardromic 
laugh “acı gülüş”, “istehzalı gülüş”; winged words “qanadlı sözlər”; between Scylla 
and Charybdis “iki od arasında qalmaq”, “çıxılmaz vəziyyətdə qalmaq”; on the 
knees of the Gods “bir Allah bilir”; the trojan horse “troya atı” (gizli təhlükə); like a 
Trojan “cəsur”, “igid”; on the razor`s edge “təhlükəli vəziyyət”; Penolope’s web 
“Penelop planı”. 
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Yunan tarixindən, Ezop və digər əfsanələrdən götürülmüş frazeologizmlər: to 
blow hot and cold “ikili mövqe tutmaq” (Ezop əfsanələri); the lion`s share “ən yaxşı 
hissə”, “ən çox hissə”; the last straw “səbr kasası dolmaq”; to nourish a viper in 
one`s bosom “qoynunda ilan bəsləmək”; to take time by the forelock “fürsətdən isti-
fadə etmək”; to call a spade a spade “necə var, elə demək” (Plutarx ); the Gordian 
knot “dolaşıq iş”, “müşkül məsələ”, “əngəl”; the unwritten law “yazılmamış qa-
nun”; Platonic love “plotonik sevgi” (filosof Platonun yaradıcılığından götürülmüş 
frazeologizm); there’s many a slip’ twixt the cup and the lip “arxı keçməmiş hop 
demə” (Aristotel); one swallow does not make a summer “bir güllə bahar olmaz” 
(Ezop əfsanələrindən götürülmüşdür); the dog in the manger “nə özü yeyir, nə baş-
qasına verir” (Lukian); take the wolf by ears “özünü riskə atmaq”.(Кунин А. В. 
Фразеология современного английского языка). 

İngilis dili frazeologizmlərinin çoxu Qədim Romaya aiddir. Bu frazeologizm-
lər Qədim Roma tarixindən, Qədim Roma yazıçılarının əsərlərindən götürülmüşdür. 
İngilis dilində istifadə olunan bu frazeologizmlər aşağıdakılardır: 

The watches of the night “dəqiq vaxt”; a snake in the grass “əfi ilan” (məkirli, 
hiyləgər insan); the sinews of war “pul”, “maddi vəsait”; a bed of rose “xoşbəxt, 
dinc həyat” (Qədim Romada zənginlərin oturduqları yerlərə qızılgül ləçəkləri səpir-
dilər); the die is cast “püşk atılmışdır”, “qərar qəbul edilmişdir” (Sezarın yürüşləri 
ilə bağlı yaranmış frazeologizm); be (turn) thumbs down “əlehinə olmaq”, “qadağan 
etmək”; be (turn) thumbs up “lehinə olmaq” “həvəsləndirmək” (döyüşdə qalib gələn 
qladiatorun həyatı imperatorun əl işarələrindən aslı idi, yəni böyük barmağı aşağı 
salmaq ölüm, yuxarı qaldırmaq isəyaşamaq deməkdir). 

İngilis dilinin frazeologizmləri sırasına fransız, ispan, italyan, alman, ərəb, çin 
dillərəndən alınmış frazeologizmlər də daxildir.  

İngilis dilindəki bəzi frazeologizmlər latın dilindən fransız dilinə, fransız 
dilindən də ingilis dilinə keçən frazeologizmlərdir. Məsələn: Homer sometimes 
nods “hər kəs səhv edə bilər”, “səhvsiz insan yoxdur”; at the Greak Calends “heç 
vaxt”; to pass under the yoke “məğlubiyyətlə barışmaq”; a word is enough to the 
wise “arifə bir işarə” . 

Fransız yazıçılarının əsərlərinin bir çoxu ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. 
Onlara misal olaraq Fransua Rable, Jan Batist Moler, Latonten və başqalarının əsər-
lərini göstərmək olar ki, bu əsərlərdəki frazeologizmlərin bir qismi ingilis dilinin lü-
ğət fonduna daxil olmuşdur. 

Fransız dilindən alınan frazeologizmlər: to burn the candle at both ends “öm-
rünü puç etmək”; to cultivate one’s garden “öz işi ilə məşğul olmaq”; to leap to the 
eye “diqqəti özünə cəlb etmək”; let us return to our muttons “söhbətimizə qayıdaq”; 
place of arms “müharibə meydanı”, “əməliyyat meydanı”; to pull the devil by the 
tail “ehtiyac içində olmaq”, “yoxsulluq çəkmək”, “ağır vəziyyətdə olmaq”; pure and 
simple “ümumiyyətlə”, “şübhəsiz”, “əlbəttə”; castles in Spain “xam xəyal”. 

İngilis dilindəki frazeologizmlərin bəziləri qədim fransız dilindən götürül-
müşdür. Məsələn: to cry havoc “dağıtmaq”, “güclü zərbə endirmək”; to curry fa-
vour with somebody “yaltaqlanmaq”, “qılığa girmək”; a bird in the hand is worth 
two in the bush “soğan olsun, nağd olsun”; look not a gift horse in the mouth “bəy 
verən atın dişinə baxmazlar”. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində fransız dilindən alınan frazeologizmlə-
rin sayı o qədər də çox deyil.  

Alman dilindən ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş frazeologizmlər: 
speech is silvern, silence is golden “danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır”; storm 
and stress “iztirablı günlər”; between hammer and anvil “od ilə su arasında”; the 
mailed fist “hərbi güc”; storm and stress “gərginlik”. 
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Ф.Мехтиханлы 
Лексико-семантический анализ некоторых фраземов  

в английском языке 
Резюме 

 
В статье анализируется целостность лексического и семантического со-

держания некоторых фразеологических сочетании считающимся самыми 
древними. Различаются письменные функции с положениями фраземов в 
идиомов и в современном языке. В результате выясняется что фраземы раз-
личающиеся с поетизмом и стабильностью зарабатывает своего консерватив-
ного положения. 
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Статья посвящена изучению закономерностей созданий словосочетаний. 
Важно отметить что первым кто заговорил о необходимости рассматривания 
фразеологии как отдельного раздела языкознания был советской языковед 
Е.Д.Поливанов. 

 
F.Mextixanlı 

Lexical-semantic analizing of some phrasems which are used in inglish 
Summary 

 
Some phrasal units which are accepted as the most historical elements in our 

language were analized bu their lejical construction and semantic integrity in the 
article. Places of phrazems in proverbs and it′ s function in writing (offical) 
language were analised paralelly with (were compared with) our modem language. 
As aresult it′ s cleared that phrases which are different with their poetism and 
stabilizm tooe their most unchangable place in proverbs. 

Studying the conformity of any word combinations is a very important 
problem. Phraseological combinations, which were used to be called bu some 
western linguists as Idioms comprises one of the colorful, rich and expressive parts 
of any language. 

 
Rəyçi:                             N.Rzayeva  
                        filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ MƏSDƏR VƏ MƏSDƏR 
TƏRKİBLİ CÜMLƏLƏRİN  LİNGVISTİK, TİPOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Açar sözlər: Azərbaycan dili.məsdər, ingilis dili, cümlə,  
Ключевые слова: инфинитив, английский язык, фраза, 
азербайджанский язык. 
Key word: Infinitive, englais, phrase, azerbaijany. 

 
Son illərdə Azərbaycan dili xakqımızın əbədi lideri H.Əliyevin səyi nəticəsin-

də beynəlxalq münasibətlər sistemində rəsmi dövlət dili kimi böyük nüfuz qazan-
mışdır. Azərbaycan dilinin nüfuzlu təşkilatlarda işlənməsinə böyük səlahiyyət veril-
məsi görkəmli dövlət başçısının çoxillik gərgin fəaliyyətinin təzahürüdür .Hazırda 
ana dilimiz digər rəsmi və tanınmış dövlət dilləri ilə yanaşı işlənir,dünya xalqları 
arasında tanınır.Bu cəhət Azərbaycan dilinin xarici dillərlə müqayisəli şəkildə 
tədqiqi üçün müəyyən stimul yaradır ,müxtəlif sistemli dillər arasındakı ümumi və 
fərqli cəhətlərin müəyyənləşdirilməsi üçün geniş imkanlar açır Araşdırma göstərir 
ki,müxtəlif sistemli dillərdə felin şəxssiz formaları sisteminin tipoloji təhlili zamanı 
struktur – semantik variant və invariantlarını müqyisə etməklə düzgün nəticələr əldə 
etmək olar.Struktur, semantik, sintaktik əlamətləri özündə birləşdirən invariant 
sintaksem ilgilis və Azərbaycan dili kimi müxtəlif sistemli dillərdə müxtəlif 
vasitələrlə ifadə olunur. Məqalədə əsasən ingili və Azərbaycan dillərində məsdər və 
məsdər tərkiblərin müqayisəli linqvistik təhlilinə həsr olunub. Məqalədə həmçinin 
məsdər tərkiblədə sözlərin semantik – sintaktik əlaqələri izah olunur. Onların 
struktur – semantik təhlili aparılır, məsdər  tərkiblərin şifahi nitqdə və yazılı 
kontekstdə işlənmə xüsusiyyətləri və işlənmə dairəsi araşdırılır. Məsdər tərkiblıri 
arasındakı münasibətlər modelləşdirmə və dilçilik eksperimsnti metodlarına 
əsaslanaraq tədqiq olunur.Belə halda müqayisə edilən qohum olmayan dillərdə eks-
periment metodu struktur – semantik əlamətlərin mövcudluğunu aşkara çıxarmaq 
məqsədini güdür. Bu hal müxtəlif növ trasformasiyalarda özünü göstərə bilir. Xarici 
dillərin tədrisi vətənimiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən dövlət məsələsidir. 
Azərbaycan dövləti müstəqil siyasəti yeridən beynəlxalq təşkilatlad təmsil olunur. 
Beynəlxalq səviyyədə siyasət yeritmək, ideoloji mübarizəyə hazır olmaq, respub-
likamız ətrafında yaradıla bilən informasiya blokadasını aradan qaldırmaq baxı-
mından xarici dilləri yüksək səviyyədə bilən milli kadrlərın hazırlığı, vətən uğrunda 
döyüşlərdə silaha sarılmaq qədər vacibdir .Hər bir dildə, o cümlədən xarici dillərdə 
lazımi səviyyədə danışmaqdan ötrü dillərin müxtəlif aspektlərini mükəmməl bilmək 
lazımdır. Ingilis dili uzun illərdir ki,Azərbaycanın ali və orta məktəblərində tədris 
olunur. Bu dildə radio və televiziya verilişləri aparılmaqla yanaşı ,müxtəlif səpgili 
monoqrafiyalar və vəasitlər çap olunur. Son zamanlar ingilis dilnə respublikamızda 
ehtiyac və maraq güclənmişdir. Bu da Azərbaycan respublikasının  dövlət müstəqi-
lliyi qazanması ilə  əlaqədardır. Müstəqil dövlət kimi onun qarşısında xarici döv-
lətlərlə beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa ünsiyyətdə olmaq, onlarla müxtəlif xa-
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rakterli ticarət, iqtisadi və diplomatik əlaqə saxlamaq və xalq mənafeyinə uyğun iş-
lər görmək vəzifələri durur. Belə bir dövrdə respublikamızda xarici dilləri, xüsusilə 
ingilis, rus ,alman, fransız və.s. dillərini mükəmməl bilən ,ingilisdilli hər hansı bir 
ölkə və ya ölkə ölkə daxilindəki əyalətlərdə dilin işlənmə özünəməxsusluğumdan 
incəliklər ilə baş çıxarmağı bacaran mütəxəssislərə, diplomatlara və digər adamla-
rına, informasiya işçiləri və jurnalistlərə böyük ehtiyac duyulmaqdır. Bu baxımdan 
ingilis dili ölkəmizdə yalnız xarici dil kimi deyil,diplomatiya dili,siyasət dili, 
işgüzar əlaqədar dili kimi öyrənilməlidir .Həmin məqsədə çatmaq çüçn müxtəlif 
sistemli dilləri məsdər və məsdər tərkiblərin müqayisəli linqvistik təhlilini aparmaq 
vacibdir. Həmin tərkiblərin milli dildə verilmə prinsiplərini tədqiq etmək , öyrən-
mək lazımdır. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkiblərin 
müqayisəli araşdırılması bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Əvvəla, müxtəlif sistemli 
dillərdə məsdər və məsdər tərkiblərin yaranması prosesinin araşdırılması, dillərin 
həmin istiqamətdə qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. İkinci, 
belə tərkiblərin tədqiqi dilin və onun leksik sisteminin semantik inkişafı haqqında 
düzgün təsəvvür əldə etməyə kömək edir ki, bu da dilçiliyin nəzəriyyəsi baxımından 
həmişə maraq doğurur. Məsdər və məsdər tərkiblərin strukturunun ,onların ayrı – 
ayrı dillərdə yeri və mövqeyinin açıqlanması, tərcümə olunma omkanlarının 
öyrənilməsi, milli və beynəlmiləl mahiyyətinin şərhi, onların işlənmə 
xüsusiyyətlərinin və istifadə olunma sahələrinin təhlili hə nəzəri , həm də praktik 
cəhətdən aktuallıq kəsb edir. Məqalədə əsasən müxtəlif sistemli dillərdə felin 
şəxssiz formalarından biri olan, məsdər və məsdərtərkibləri araşdırılır.Əsas məqsədi 
isə, müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkiblərin 
xüsusiyyətlərinin linqvistik, tipoloji istiqamətdə  müqyisəsidir. 

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan və ingilis dillərində məsdər və məsdər 
tərkiblərin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsidir.Həmin məqsədlə bağlı aparılan 
iş prosesidə aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur: 

- Müxtəlif sistemli dillərdə məsdər və məsdər tərkiblər formalaşma yollarını 
şərh etmək ;  

-  Məsdər və məsdər tərkiblərin strukturu və əlamətlərini araşdırmaq onların 
əlaqələrini müəyyənləşdirmək; 

- Nitq prosesində məsdər və məsdər tərkiblərin daxilində baş verən struktur  
variasiyaları geniş təhlil etmək; 

- Müsir ingilis və Azərbaycan dillərdəki məsdər və məsdər tərkiblərin oxşar 
və fərqli cəhətlərini müəyyən etmək; 

- Məsdər və məsdər tərkiblərin işlənmə dairələrini  nəzərdən keçirmək; 
- Müxtəlif sistemli dillərdə məsdər və məsdər tərkiblərin tərcümə olunma 

imkanlarını öyrənmək. 
Müasir ingilis və Azərbaycan  dillərində məsdər və məsdər tərkiblərin müqa-

yisəli şəkildə öyrənilməsinin əhəmiyyəti qeyd etdiklərimizdən geniş və zəngindir . 
Beləliklə, 20 - ci əsrin sonu, 21 - ci əsrin əvvəllərində   dünyanın dil mənzərəsinə 
nəzər salsaq, görərik ki,müasir dillər arasında ən geniş yayılan dil ingilis dilidir .İn-
gilis dili, eyni zamanda. dünyanın bir çox ölkələrinin (Böyük Britaniya, Amerika 
Birləşmiş Ştatla ,Kanada ,Avstraliya,Yeni Zelandiya ,Puerto Rika və başqalarının  
dövlət dilidir .Yaponiya, Filippin, Çin ,Hindistan,Cənubi Afrika və.s. ölkələr də öz 
dilləri ilə yanaşı ,ingilis dilindən də istifadə edir. İngilis dili Amerika qitəsində ya-
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şayan üç yüz milyondan artıq əhalinin əsas dili İngiltərə, Kanada Avstraliya və Yeni 
Zelandiya ana dili səviyyəsindədir. İngilis dili, eyni zamanda,beynəlxalq miqyasda 
keçirilən konfrans,simpozium, seminarlar dili olmaqla ,həm də Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatında işlədilən rəsmi dildir. Dünyanın elə ölkəsi tapılmaz ki,orada ingilis 
dilini öyrənməsinlər. Bu ölkələri bir – birindən yüzlərlə kilometrlik məsafə, hətta 
qitələr, okeanlar ayrır. İngilis dilində  danışan ölkələrin vətəndaşları başqa –başqa 
millələrə,irqlərə mənsub olduğundan onlar dildən istifadə edərkən fonetik qrafik 
cəhətdən sözləri müxtəlif cür tələffüz edir və müxtəlif şəkildə yazırlar,hətta cümlə-
lərə, ifadələrə də müdaxilə edirlər. Hər bir ölkənin,  millətin   və  irqin tarixi inkişa-
fından, sosial iqtisadi vəziyyətindən,milli adət – ənənsindən,fizioloji keyfiyyətlərin-
dən irəli gələn  cəhətlər dildə bu və ya başqa şəkildə özünü göstərir . 

 Bütün bunlar dilin çevikliyi, mütəhərrikliyi və.s.ingilis dilində müxtəlif ifadə 
və birləşmələrin yaranmasına səbəb olur. Bu cür məcazi ifadə və birləşmələrin ya-
ranmasının yol və üsulları hazırda ingilis dilşünanslarının da məşğul olduğu vacib 
məsələlərdəndir. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkib-
lərinin bir tərəfdən daxili əlamətləri, bir dil sistemində onların milli keyfiyyətləri 
araşdırılır, digər tərəfdən isə, müxtəlif sistem dillərdəki vəziyyəti. Dillərarsı əlaqə-
lərdə mövqeyi işıqlandırılır. Belə bir cəhət isə onların hər bir dildə spesifik xüsusiy-
yətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün konkret faktların aşkara çıxarılmasına   kömək 
edir. Əsərdə   müxtəlif sistemli dillərə məxsus məsdər və məsdər tərkibli  tipoloji  
cəhətdən təhlil edilmiş, ümumi və fərqli əlamətlər aşkara çıxarılmışdı. Bu baxımdan 
həmin tədqiqat   işini  məsdər  və mısdər tərkiblər  tipologiyasının  yaradılmasında  
ilk addımlardan biri  kimi dəyərləndirmək olar. Tədqiqatda qarşılaşdırılan dillərdə 
məsdər və məsdər tərkiblərin oxşar cəhətlərinin  tipologiyası üzrə çıxarılmışdır .O, 
elmi yeniliklər dil sistemində məsdər və məsdər tərkiblərin yeri, mövqeyi, məsdər 
və məsdər tərkiblərdə komponentlərin sabitliyi komponentlərarası sintaktik əlaqələr 
və s.məsələlərin şərhi ilə bağlı meydana çıxır .Bu məsələlərin təhlili prosesində bir 
sıra mühüm nəzəri müddəalar irəli sürülmüşdür:  

 1)müxtəlif sistemli dillərdə məsdər  və məsdər  tərkibləri formalaşması 
prosesi öyrənilmiş; 

 2)məsdər və məsdər tərkiblərin nitqdə işlədilməsi və mətindəki mövqeyinin 
elmi – nəzəri əsaları müəyyənləşdirilmiş; 

 3)məsdər və məsdər  tərkiblərin cümlədə yeri və konturla dəqiqləşdirilmiş; 
 4)məsdər və məsdər tərkiblərin     özünəməxsus işlənmə və müxtəlif dillərə 

tərcümə vasitələri təhlil edilmiş,perspektiv inkişaf yolları və imkanları şərh 
olunmuşdur. 

 Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti .Məsdər və məsdər tərkiblərin 
müxtəlif dillərdə çox zaman  öyrənilməsində müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır .Bu 
cəhətdən hazırda xarici dil öyrənən  tələbələr üçün həmin tədqiqatın xüsusi praktik 
əhəmiyyəti vardır.  Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,müasir iungilis 
dili Azərbaycan dillərində məsdər və məsdər tərkiblər təsvir edilmiş ,bir – birindən 
uzaq  olan və müxtəlif sistemli dillərə məxsus belə tərkibli tipoloji – linqvistik 
cəhətdən təhlil edilmiş, ümumi və fərqli əlamətlər aşkara çıxarılmışdır. Çox zaman 
müxtəlif sistemli dillərdə məsdər və məsdər tərkibləri tərcümə və təhlil zamanı 
müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır. Bu cəhətdən hazırda xarici dil öyrının tələbələr 
üçün həmin tədqiqatın xüsusi praktiki əhəmiyyəti vardır. 
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 Tədqiqatın  ayrı –ayrı bölmələrindən, təhlil olunmuş materiallardan və əldə 
edilmiş elmi nəticələrdən həm xüsusi, həm də ümumi dilçilikdə eləcə də  müqayisə-
li (qarşılaşdırma) istiqamətdə aparılan tədqiqatlardan istifadə edə bilər. Tədqiqatı-
mızın nəticələri müvafiq praktik və nəzəri seminarlarda ,leksikanın xüsusi kursların-
da, tərcümə nəzəriyyəsində ,müqayisəli tipologiya fənnində, azərbaycandilli audito-
riyada ingilis dilinin tədrisində, tələbələrlə  və dilçi aspirantlarla   auditoriyadan kə-
narda təlim prosesində gərəkli material rolunu oynaya bilər. Məsdər və məsdər 
tərkiblərə aid materialın öyrınilməsi üçün müşahidəyə,təsnifə və tədqiq olunan dil 
faktlarının sintezinə əsaslanan linqvistik – təsviri metoda əsaslanmışıq .Bu tərkib-
lərin  hər iki dildəki oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirməklə müqyisəli –tari-
xi və müqayisəli – qarşılaşdırma ,müqayisəli –tutuşdurma metodlarından istifadə 
edilmişdir . Tədqiqat işində irəli  sürülən müddəaları əsasləndırmaq üçün ingilis və 
Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən və mətbuat materiallarından nümunələr veril-
mişdir. Dissertasiyanın quruluşu. Dissertasiya giriş, beş fəsil, nəticə kitabiyyatdan 
ibarətdir .Fonetik və digər xüsusiyyətləri ilə başqa nitq hissələrindən əsaslı şəkildə 
seçilir və bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunları qısaca olaraq aşağıdakı 
şəkildə ümumiləşdirmək olar: 

1. Fel morfologiyanın ən böyük bəhslərindən biridir. 
Mövcud dilçilik ədəbiyyatında , o cümlədən müasir Azərbaycann dili kitabın-

da fel bəhsi həcm etibarilə morfologiyanın təxminən 40% -ni təşkil edir .Digər türk 
dillərində də vəziyyət bu şəkildədir . 

2. Fel çoxkateqoriyalı nitq hissəsidir .Bu kateqoriyalar feldə kompleks şəkildə 
,toplu şəkildə öz ifadəsini tapır. Feldə  təsvir, inkarlıq, zaman, forma, şəxs və 
kəmiyyət kimi kateqoriyaların varlığı xüsusi və ümumi formalara malik olması 
buna ən yaxşı sübutdur. Dilimizdəki nitq hissələrinin heç birində bu qədər 
kateqoruya yoxdur . 

3. Fel kateqoriyalarının əksəriyyəti xüsusidir ,yəni bunlar yalnız felə məxsus 
kateqoriyalardır .Əgər lüğət tərkibində ən çox sözü olan ismin dörd kateqoriyası 
(hal , mənsubiyyət , kəmiyyət ,şəxs – xəbərlər varsa və bunların hamısı ümumi 
kateqoriya hesab olunarsa ,yəni kateqoriyalar isimdən başqa sifətə,saya  əvəzliyə 
zərfə də xidmət edirsə ,felə aid kateqoriyaların əksəriyyəti yalnız felə xidmət edir . 

4. İki nitq hissəsinin əlamətini özündə birləşdirən ,morfoloji ,sintaktik 
cəhətdən şox zəngin və spesifik xüsusiyyətlərə malik olan bəhsində tədris edilən 
məsdər (fel –isim ), feli bağlama (fel –zərf),feli sifət (fel –sifət )feldən törəmişdir 
.Başqa nitq hissələrinin heç birindən  biri böyük bəhslər formalaşmamıçdır. 

5. Fel dilimizin milli orijinallığı,ən qədim ünsürlərini başqa nitq hissələrinə 
nisbətən daha yaxşı mühafizə edib saxlayır. Fellərdə çoxmənalılıq, onda məskən 
salan hər bir məna neçə -  neçə əsrlərin yadigarıdır . 

6. Fellərdə omonim, sinonim və antonimlərin yaranması  yolları başqa nitq 
hissələrindən əsaslı şəkildə fərqlənir.Əgər başqa nitq hissələrində omonim , sinonim 
vı antonimlərin böyük bir qismi alınma sözlərin hesabına yaranırsa, fellərdə belə bir 
xüsusiyyət yoxdur . Burada onlar yalnız dilin, dildəki fellərin öz daxili imkanları 
hesabına , xüsusən çoxmənalılığın hesabına yaranır. 

 7. Felin xarakterik xüsusiyyətlərindən, onu başqa nitq hissələrində fərqlən-
dirən cəhətlərindən biri də odur ki, fellərin əksəriyyəti çoxmənalıdır,rəngarəng mə-
nalara malikdir . 
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8. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində fel müstəsna rol 
oynayır .Əvvəla, fel çox söz ehtiyatına malik olan nitq hissələrindən biridir. İkincisi 
,fel düzəldən şəkilçi olduqca çoxdur . 

Köhnə qrammatika kitablarında fellərə dair verilən izah məsdərlə ölçülürdü . 
Məsdəri əmələ gətirən –“maq,-mək” şəkilçiləri “ədati – məsdər” adlanırdı .Felin bü-
tün növləri, şəkilçiləri feli isimlər, feli sifətlər, feli bağlamalar və s. məsdərlərləbağ-
lanıb izah edilirdi . Bu kitablarda müasir dilimizdə feli isim, feli  sifət  kimi  qəbul 
olunur .                                                               
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С.Багирова 
Лингвистическая и типолгическая характеристика инфинитива  

в английском языке 
 Резюме 
 
И статье рассматривается роь места инфинитива в английском языке и 

его сравнительная характеристика с азербайджанском языком. В данном ста-
тье также анализируется употребление инфинитива в простых исложных 
предложениях и некоторые виды инфинитива в современном английском 
языке. Как известно неопределенного форма глагола играет важную роль в 
формированию  предложения,поэтому роль инфинитива отмечается особенно 
во всех трудах ученых и лингвистов. 

  

 S.Bagirova 
 The role of infinitive in impersonal verbs in inglish 
 Summary 

 
The present paper focuses on the theoretical views of different linguists on the 

problem of predicative construction with the infinitive.The  content of the paper 
comprises the following problems:  

1.There are three types of construction wuth the infinitive in English.They are 
as follows: 

a) Subjonctive  with the infinitive construction, 
b) Objective with the infinitive conctruction, 
c) For-to infinitive construction. 2. The subjunctive-with-infinitive. Conctruc-

tion traditionally called the nominative-with-the-infinitive construction is a construc-
tion in which the infinitive is in predicate relation to a noun in the common case. 
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 Frazeologiya hər hansı bir dildəki sabit söz birləşmələrini öyrənən dilçilik 

terminidir. Adətən, insanlar gündəlik həyat təcrübəsində-adi danışıqda çox zaman 
sərbəst söz birləşmələrindən istifadə edirlər. Məs: yaxşı tələbə ( a good student), gö-
zəl qız (a beautiful girl), beş kitab (five books), söz demək (to say a word), və s. La-
kin hər hansı bir dilin lüğət tərkibində külli miqdarda söz birləşmələri vardır ki, on-
ların tərəflərini bir-birindən ayırmaq çətin olur. Belə birləşmələr sərbəst yox, sabit 
birləşmələrdir ki, bunlar da dilçilikdə frazeoloji birləşmələr adlanır. Buna görə də, 
dildə işlədilən sərbəst söz birləşmələrini sabit birləşmələr (frazeologizmlər) ilə 
qarışdırmaq olmaz, çünki sərbəst söz birləşmələrinin vahid lüğəvi mənası olmadığı 
halda frazeologizmlərin lüğəvi mənası vardır. Sərbəst birləşmələrdən fərqli olaraq, 
sabit birləşmələr (frazeologizmlər) öz mənasına görə dildə xüsusi bir qrup təşkil 
edir və həmin qrupa daxil olan sözlər tək-tək sözlərdən fərqlənir-birləşmə daxilində 
vahid (bütöv) bir məna ifadə edir. Məs: to make up one’s mind (to decide), to put an 
end (to finish), to beg pardon (to excuse) və s. Misallardan göründüyü kimi, 
frazeoloji birləşmələrdə olan vahid məna və qrammatik vəzifə sözlərlə yaxınlıq təş-
kil edir. Məhz buna görə də dildə işlədilən frazeoloji tərkiblərlə leksik tərkiblər ara-
sında ümumi cəhətlər çoxdur, çünki frazeoloji birləşmələr də sözlər kimi insanın 
fəaliyyəti ilə bağlı olan xüsusiyyətləri ifadə edirlər. 

Frazeoloji birləşmələrin ifadə etdiyi mənalar bütöv haldadır. Frazeoloji 
birləşmələr sabit birləşmələrdir, yəni belə birləşmələrdə sözlərin sırası dəyişməzdir, 
buna görə də onlar qrammatik cəhətdən ayrı-ayrılıqda təhlil olunmur. 

Frazeologiyanın məqsədi frazeoloji vahidlərin (frazemlərin) dildə mövqeyini 
müəyyənləşdirmək, onların müvafiq prinsiplərə əsasən təsnifini vermək, üslubi 
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq, əmələ gəlmə və inkişaf etmə yollarını aşkar 
etməkdın ibarətdir. 

Frazeologiya dilçiliyin tam müstəqil şöbəsi kimi çox gəncdir. Lakin, bu heç 
də o demək deyildir ki, frazeologiya məsələləri ilə əvəllər məşğul olunmamışdır. Bu 
məsələ alimlərin diqqətini çoxdan cəlb etmiş və frazeologiya “gizli” inkişaf yolu 
keçmişdir. Frazeoloji vahidlərin birinci müşahidəçiləri lüğət tərtib edənlər – 
leksonoqraflar olmuşlar. Lüğət tərtib edənlər bəzi sözlərin mənalarının itdiyini 
müşahidə etmişlər. Belə vəziyyət, adətən, bu və ya başqa söz bölünməz birləşmə 
tərkibində olduqda nəzərə çarpmışdır. 

Ş.Balli frazeoloji vahidlərin əlamətini müəyyənləşdirməkdə birləşmənin həm 
zahiri, həm də daxili cəhətinə nəzər yetirməyi mühüm şərt hesab edirdi. O, sabit 
birləşmələri öz əsərində leksik-semantik və üslubi-məna cəhətdən şərh emişdir. 
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Dilçilik tarixində sabit birləşməyə bu şəkildə yanaşmaq tamamilə yeni idi. 
Ş.Ballinin nəzəriyyəsi frazeologiyanın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

Frazeologiyanı belə fərqləndirmək və ononla da kifayətlənmək doğru deyil. 
Frazeologiya dedikdə onu lüğəvi vahidlərin məcmusu kimi nəzərdə tutmaq 
lazımdır. 

Məlumdur ki, dil tarixi, ictimai hadisədir. Bu cəhətdən dilin başqa sahələri ki-
mi, onun frazeologiyasına da aiddir, belə ki, hər bir konkret dilin frazeoloji vahid-
ləri də zəruri ehtiyac nəticəsində tədricən formalaşaraq zənginləşmə prosesi keçirib 
bir sistem halına düşür. Bununla əlaqədar olaraq hər bir konkret dilin frazeologiyası 
da iki planda (diaxronik və sinxronik) tədqiq edilir. Diaxronik planda dilin frazeolo-
giyasının tarixən formalaşması və müasir dövrə doğru semantik və struktur cəhət-
dən inkişafı öyrənilir. Sinxronik planda isə dilin frazeologiyasının müasir vəziyyəti-
nin semantik və struktur təsviri verilir. 

Dilçilikdə frazeologiyanın tədqiqat obyektindən bəhs dən müəllifləri iki qrupa 
bölürlər: 1) ümumiyyətlə hər hansı bir dildə hazır şəkildə olan söz birləşmələrinin 
hamısını frazeologiya hesab edənlər; 2) dildə hazır şəkildə olan söz birləşmələrinin 
hamısını deyil, onlardan nitq və ya dil vahidlərinə ekvivalent olub, komponentləri 
məna və quruluşca parçalanmayan qismini frazeologiya adlandıranlar. Dilçilikdə 
bunlardan birincisi “geniş mənada frazeologiya”, ikincisi “dar mənada frazeologi-
ya” adlandırılır. Ferdinant dö Söseür dildəki sabit ifadələri sərbəst söz birləşmələ-
rindən belə fərqləndirir: “ Biz hər şeydən əvvəl, külli miqdarda ifadələrə rast gəlinir 
ki, bunları dilə aid etmək lazımdır. Bunlar dildə elə hazır nitq parçalarıdır ki, adətən, 
daxilindəki ayrı-ayrı mənalara malik olan sözləri dəyişmək mümkün olduğu halda, 
bu məşğul sayılmır. Bunların ənənəyə görə daşıdığı məna, komponentlərinin bütöv-
lükdəki mənasından və sintaktik quruluşundan asılıdır. Belə ifadələr düzəldilmir, 
bunlardan dildə hazir şəkildə istifadə edilir”. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Ş.Balli “frazeoloji bitişmə” adı ilə nəzərdə tutduğu 
semantik qrupdan olan frazeoloji vahidlərin xarici cəhətinin xüsusiyyətindən bəhs 
edərkən bunlarda üç əlamətin olduğunu göstərir: 1) sözlərin ayrı yazılması, 2) onla-
rın müəyyən sabit sırada olması və komponentlər arasına başqa sözün daxil edilə 
bilməməsi və 3) komponentlərdən heç birinin başqa sözlə əvəz oluna bilməməsi. 
Akademik V.V.Vinoqradov dildə frazeoloji vahidləri “frazeoloji birləşmələr”, 
“frazeoloji bitişmələr” və “frazeoloji birləşmələr” adı ilə üç semantik qrupa bölür, 
bunların hər birinin özünəməxsus əlamətini göstərir. O, frazeolji birləşmələrdən 
bəhs edərkən yazır ki, bunların ümümi mənası ilə komponentlərinin mənası 
arasında heç bir yaxınlıq, əlaqə, hətta potensial əlaqə belə yoxdur. Bunların tərkib 
hissələri dildəki bu və ya digər sözlə eyni səs tərkibinə malik olsa da, bu cür 
qarşılıqlı əlaqə omonimlikdən başqa bir şey deyildir. Frazeoloji bitişmə sözün 
potensial ekvivalentidir. Bu cəhətdən bunlar frazeoloji birləşməyə yaxınlaşır, lakin 
öz məna quruluşlarının mürəkkəbliyi, komponentlərinin məna əlaqəsinin potensial 
şəkildə mövcud olması ilə frazeoliji birləşmələrdən fərqlənir. Frazeoloji bitişmə 
xarici səs forması ilə sərbəsr söz birləşməsinə uyğun gəlir. Frazeoloji birləşmədə 
sərbəst mənada olmayan sözlərin sinonimlərlə əvəz edilməsi mümkündür.  

 V.V.Vinoqdovun bu bölgüsündə “frazeoloji birləşmə” adlandırılan qrup ilk 
baxışdan Ş.Ballinin təsnifatındakı “frazeoloji qrup” və ya “adi birləşmələrə”də 
oxşayır. Lakin əslində bunlar bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Beıə ki, 
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V.V.Vinoqdovun bölgüsündə frazeoloji birləşmə səciyyəvi daşıyanların kom-
ponentlərindən biri ancaq məhdud sözlərlə frazeoloji cəhətdən “bağlı məna” daşıyır, 
Ş.Ballinin təsnifatında isə, özünün qeyd etdiyi kimi, “...birləşmə parçalandıqdan 
sonra sözlər öz mənalarını saxlayır”. 

V.V.Vinoqradovun bu bölgüsü bir meddət həm rus dilinin, həm də bir sıra 
başqa dillərin frazeologiyasından bəhs edən əsərlərdə tamamilə məqsədəuyğun 
sayılmış və olduğu kimi saxlanmışdır. Lakin son illərdə bir sıra dillərin frazeologi-
yası ilə daha dərindən məşğul olan tədqiqatçılar meəyyələşdirmişlər ki, bu təsnifat 
özünü doğrultmur. N.N.Amosova, V.V.Vinoqradovun bölgüsünün dərin təhlilini 
verərək yazır ki, buradakı təsnifat vahid bir prinsipə əsaslanmır, belə ki, iki əvvəlki 
semantik qrup (frazeoloji birikmə və frazeoloji bitişmə) komponentlərinin mənasın-
dan asılı olmayaraq, ümumi mənalarının dərk edilməsi dərəcəsinə görə müəyyən-
ləşdirildiyi halda, “frazeoloji birləşmələr” adı ilə üçüncü qrupa aid edilənlər tər-
kibindəki sözün başqa leksik vahidlərlə məhdud şəkildə birləşməsi əlamətinə görə 
səciyyələndirilir. N.N.Amosova yazır ki, V.V.Vinoqradovun frazeologiya ilə əlaqə-
dar olan məqalələrində frazeologiyanın bir sıra ümumi məsələləri, o cümlədən 
frazeoloji vahidin daxilən yarılıqda formalaşması problemi frazeoloji vahidlərin tər-
kib hissələrinin mütəlif tiplərinin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlər nəzərə alın-
mamışdır. Sonra N.N.Amosova V.V.Vinoqradovun “...frazeoloji vahiddə onun 
ümumi məmununun müəyyənləşməsi üçün kiçik bir işarə belə olarsa, frazeoloji 
birikmə haqqında danışmaq olmaz” cümləsini xatırladaraq yazır ki, burada 
frazeoloji vahidlərin mənalarının dərk edilməsi haqqındakı fikir dil faktları ilə 
obyektiv şəkildə əsaslandırılmır. Belə ki, V.V.Vinoqradovun özü onların frazeoloji 
birikmə hesab edir, halbuki bunların daxilində daşıdıqları ümumi mənaya zəif də 
olsa işarə vardır. Daha sonra N.N.Amosova qeyd edir ki, V.V.Vinoqradovun 
“frazeoloji bitişmə”nin mənası onun komponentlərinin mənası ilə bağlı deyildir 
fikri inandırıcı deyildir...” Əgər nitq prosesində biz əvvəlcədən məlum olan idio-
matik birləşmənin mənasını başa düşə biliriksə, deməli, burada həlledici onun kom-
ponentlərinin mənası ilə əlaqədar olaraq dərk edilməsi deyil, kontekstdən sutiasiya-
dan irəli gələn cəhətdir. A.İ.Smirnitski frazeoloji vahidlərin struktur tiplərini, 
onların komponentləri arasındakı ferqli cəhətləri, frazeoloji vahidlərin müxtəlif 
funksiyalarda işlənən tiplərini müəyyənləşdirməyə xüsusi fikir verib. Bundan başqa, 
o, ingilis dili frazeoloji vahidlərin üslubi cəhətdən də nəzərdən keçirərək, iki qrupa 
ayırır: 1) üslubi cəhətdən neytral olub məcaziliyini itirənlər: məsələn (to) get up, 
(to) fall in love; 2) xüsusi idiomlar: məsələn, (to) take chair. Müxtəlif bunlardan 
başqa, idiomatikliyə meyl etməyən rough sketch “çernovoy nabrosok”, eskiz tipində 
olan sabit birləşmələrdən də bəhs edərək belələrini frazeoloji vahid hesab etmir və 
dilin “ənənəvi birləşmələri” adlandırır. Dilçilik fənnlərində sistemində frazeologiya, 
bəzən özünə heç yer tapa bilmir, lakin əksər hallarda frazeologiyanı leksikologiyaya 
aid edirlər. Frzeologiyanın əsas kateqoriyalarının, məqsəd və vəzifələrinin qeyri-
müəyyən olması ona müstəqil inkişaf etməyə mane olur. “Fraza” sözü azı sabit və 
aydın mənalı termin kimi qəbul edilə bilər. Dilçilikdə onun tətbiqi müxtəlifdir. Ona 
görə də frazeologiyanın idiomatikası ilə əvəz olunması üçün bir çox səylər 
göstərilmişdir. Lakin “idiom”, “idioma”, “idiomatizm” terminləri də 400 il mövcud 
olmalarına baxmayaraq avropa dilləri daxilində elmi əsaslarla təriflənməmişdir. 
Sözlərin mənalarının öyrənilməsi artıq onların frazalı kontekst daxilində 
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işlənmələrinin analizini də bir məqsəd tutaraq, frazeologiyanın qeyri-aydın məz-
munlu olmasına xidmət edir. Qeyd olunduğu kimi, frazeoloji vahid sabit törəmədir. 
Bu tərif heç kəs tərəfindən iddia edilmir. Ancaq dilçilərin sabitliyə dair fikirləri üst-
üstə düşmür. Frazeologiyanın bir linqvistik fənn kimi inkişaf etməsi frazeoloji 
sabitlik nəzəriyyəsini işləmədən mümkün deyil. Bu isə sabitlik məsələsinə 
kompleks şəkildə yanaşmasını tələb edir. Frazeoloji vahidin sabitliyin ona məxsus 
olan müxtəlif növ invariantlığa əsaslanır, yəni normativ dəyişiklər baş verdikdə 
onun elementlərinin dəyişilməsinə-sabit qalmasına. Dildə invariantlılığın və 
mikrosabitliyin aşağıdakı növləri vardır: 1. Işlənmənin sabitliyi, yəni frazeologiz-
min individual törəmə deyil, bir dil vahidi olması faktı; 2. Struktur-semantik sabitlik, 
frazeoloji vahid iki dənədən az olmayan sözlərdən ibarətdir və topoloji mənaya 
malik deyil, yəni struktur-sematik modelə görə analoji frazeoloji vahidlərin 
yaradılması üçün nümunə ola bilməz; 3. Sematik sabitlik; 4. Leksik sabitlik, yəni 
komponentlərin əvəz oluna bilinməməsi və yaxud, komponentlərin yalnəz frazeoloji 
variantlılıq və struktur sinonimiya çərçivəsində, semantik və leksik invariantlılıq 
saxlamaqla normativ şəkildə əvəz olunması; 5. Sintaktik sabitlilik, yəni yalnız 
variantlılıq çərçivəsində frazeoloji vahidlərin komponentlərinin nizamının dəyişə 
bilməsi, qrammatik inversiya, məsələn, felin məchul növdə işlənməsi, stilistik 
(üslubi) inversiya, məsələn, What a cross he has to bear! Beləliklə, frazeoloji 
vahid-leksemlərin bütöv və ya qismən dərk olunmuş mənaları ilə sabit birləşməsidir. 
Frazeoloji vahidləri leksem adlandırmaq olar. Leksemlərin bir qismi potensial 
sözlərdir, yəni frazeoloji vahidlərin tərkibində onlar həqiqi mənalarını itirirlər. 
Digər leksemlər isə frazeoloji vahidlər tərkibində tam dərk olunmamış sözlərdir və 
burada onlar cümlə üzvü kimi çıxış edə bilməzlər. Frazeoloji vahidin özü cümlə 
üzvüdür. Potensial söz sərbəst leksik mənaya malik deyil, ona görə ki, onun məna 
strukturu yoxdur və o, sadəcə olaraq, frazeologizmin məna strukturunun bir 
elementidir. Biz frazeoloji vahidin və mürəkkəb sözün komponentlərini ayırırıq. Bu 
da ingilis dili üçün xüsusilə vacib olan bir şərtdir. Leksemlər sözdəyişdirici 
formalara malikdir və frazeologizmlərdə dəyişkən elelmentlərlə uzlaşırlar. Məsələn, 
close (shut) one’s eyes to something “nəyə göz yummaq” və to take one’s time 
“tələsməmək”. bəzən, frazeoloji vahidlərin tərkibində fiktiv leksemlərə (ghost-
words) rast gəlinir, məsələn, Lets us return to our muttons “söhbətimizin məğzinə 
qayıdaq”. Ingilis dilində muttons sözü mövcud deyil, o, fransız dilindən götürülüb 
və yalnız verilmiş frazeoloji vahiddə rast gelinir. Bununla belə, bu nəticəyə gəlmək 
olar ki, frazeoloji vahid tam (bütöv) dərk edildikdə potensial sözlərin, qismən dərk 
edildikdə isə potensial və real sözlərin uzlaşmasıdır.  
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K.Kasimova 

Classification of frazeological units and their structural – semantic peculiarities  
Summary 

 
 This leaving paper is devoted to the classification of frazeological units and 

their structural – semantic peculiarities. The very article 8 pages and acquires 
summary and bibliography. As a result of our scientific investigation we have come 
to such a conclusion. Frazeology is really considered to be the treasure of any 
language. In frazeology the history of people, their culture, social life as well as 
their traditions find their reflection.  

 Surely when we address frazeologizms our speech, becomes rich and 
interesting. Relying upon frazeologizms we achieve to get rid of monotonious 
speech. In our article we have especially stressed the classification of the frazeolo-
gical units. Introduce frazeological synonyms, homonyms and antononyms. Later 
we underlined the difference between frazeological and leksikal meaning. Thus we 
have become once more witnesses of the fact that the frazeology which is 
considered to be one of the branches of lexicology plays the important role in the 
development and enriching of speech. 

 
К.Касимова 

Исследование английской фразеологее  
Резюме 

 
Исследование английской фразеологее в диахроническом плане пос-

тепенно набирает силу. Однако имеющиеся работы посвящены в оснобном 
жиахроническому изучению слово сочетании. Изыскания подобного рода в 
области фрзеологии. А настоящей статье делается попытка сделать научное 
исследования в этом направлении. 
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İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ YAZI İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏDRİSİ  
 

Açar sözlər yazı, yazılı nitq, ünsiyyət vasitəsi, şifahi nitq, oxu, təlim, böyük 
əhəmiyyət, bacarıq, vərdiş 
Key words writing writing speech, means of communication, oral speech, reading, 
training, a great importance, capability, habit 
Ключевые слова письмо, письменный речь, способ общение, устная речь, 
чтение, большое значение, умение, навыка 

 
 Bir ünsiyyət vasitəsi olaraq dil hər şeydən əvvəl şifahi nitq şəklində 

mövcud olmuşdur. Lakin bəşər cəmiyyəti öz inkişafı tarixində elə bir dövrə 
çatmışdır ki, bu dövrdə dil artıq öz kommunikativ funksiyasını yalnız şifahi nitq 
vasitəsilə yerinə yetirə bilməmişdir. İnsanlar öz aralarında ünsiyyət yaratmaq 
üçün digər bir vasitə, yəni yazı kəşf etməyə başlamışdılar. Tarixi birkateqoriya 
olaraq meydana gəlmiş bu ünsiyyət vasitəsi dilin kommunikativ funksiyasını 
zənginləşdirmiş, onun təsir dairəsini çox-çox bir qüdrətli, əvəzedilməz ünsiyyət 
vasitəsinə - yazıya malik olmuşdular. 

Heç şübhəsiz ki, insanlar bu günkü yazı mədəniyyətinə birdən-birə yiyələn-
məmişdilər. Hər bir tarixi kateqoriya kimi, yazı da (yazılı nitq) özünün ilk çox 
primitiv formasına mailk olmuşdur və get-gedə təkmilləşərək hazırkı vəziyətə gəlib 
çatmışdır. 

 Yazılı nitq şifahi nitqdən sonra meydana çıxan dil hadisəsidir. O, müəyyən 
məqsədlə bağlı müxtəlif tələbləri ödəmək üçün yaranmış və uzunmüddətli 
təkmilləşmə, formalaşma yolu keçmişdir. Şifahi nitqdən fərqli olaraq, yazılı nitq 
əsasən, ədəbi dil çərçivəsində inkişaf edir. Ona görə də şifahi nitqdə rast gəlinən 
qeyri-ədəbi dil ünsürləri çox zaman yazılı nitqdə əks olunmur. 

Şifahi nitqdən fərqli olaraq yazılı nitqin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır: 
1.Yazılı nitq yazılır və oxunur. 
2.Yazılı nitqdə elmi, texniki, siyasi və digər teminlər çox işlənir. 
3. Yazılı nitqdə sadə, geniş və mürəkkəb cümlələrdən daha çox istifadə 

olunur. 
4. Yazılı nitq ədəbi dilin əsaında formalaşıb inkişaf edir. 
5. Yazılı nitqdə intonasiya, fasilə, vurğu və s. şifahi nitq ünsürlərini əks 

etdirəndurğu işarələrindən istifadə olunur. 
6.Yazılı nitqdə mimika və jestlərdən istifadə olunmadığından, fikrin bütün 

incəliklərini sözlərin müxtəlif məna çalarlıqlarından istifadə etməklə təsvir etmək 
lazım gəlir. 

 7.Yazılıl nitq hər hansı bir məlumatın, fikir xəzinəsinin nəsildən-nəslə 
keçməsində əsas rol oynayır. 

8.Yazılı nitq sürəti şifahi nitqə nisbətən çox aşağıdır. 
9.Yazılı nitqdə danışıq səslərini özündə əks etdirən hərflərdən istifadə olunur. 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 125

 Dünya dilləri mənşəyinə və qrammatik quruluşuna görə fərqləndiyi kimi, 
yazıya görə də bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlər bir tərəfdən yazılı nitqdə, yazının 
formasında, digər tərəfdən isə həmin dillərə xas olan imla qaydalarında, orfoqrafiya 
qaydalarında özünü göstərir. 

 Azərbaycan və ingiis dilləri qrammatik quruluşuna görə fərqləndiyi kimi 
orfoqrafiya qaydalarına görə də fərqlənir. 

 Xarici dillərin təlimində yazının böyük əhəmiyyəti var. Bu onunla izah edilir 
ki, o, dil öyrənməyin digər bir cəhəti olanoxu ilə də sıx sürətdə bağlıdır. Oxusuz 
yazı, yazısız oxu təsəvvür etmək əsla mümkün deyil. Yazı və oxu öz növbəsində 
şifahi nitqlə dialektik vəhdət təşkil edir. Buna görə də bunları bir-birindən ayırmaq 
təlimdə bir tərəfliliyə, yarımçılığa gətirib çıxarır. Digər tərəfdən də, bu tərəflərdən 
hər hansı birinin unudulmasıvə ya kölgədə buarxılması hökmən əlaqədə olduğu 
digər tərəflərə mənfi təsir təsir göstərir. Buna görə də xarici dillərin təlimində şifahi 
nitq ilə yanaşı yazıya da xüsusi er verilməlidir. 

 Xarici dilin təlimində yazı bacarıq və vərdişlərini aşılamaq müəllimdən 
xüsusi məharət tələb edir. Yazı vərdişləri də oxu kimi komples xarakter daşıyır. Bu 
məsələ oxudan da bir qədər mürəkkəb məsələdir. Yazı, xüsusi yazı texnikası tələb 
edir. Yazmaq üçün: 

a) Texniki cəhətdən özgə hərfləri düzgün ifadə etmək; 
b) Düzgün orfoqrafiya vərdişləri əldə etmək; 
c) Öz fikrini yazılı sürətdə düzgün və dolğun ifadə etmək tələb olunur. 
 Bu vərdişlərin aşılaması üçün müəllimin üzərinə çox məsuliyyətli vəzifələr 

düşür. Belə ki, müəllim ilk gündən ingilis qrafikasını və orfoqrafiyasını öyrətməli 
olur. Tədrisin ilk günlərində müəllim diqqətli yalnız düzgün kalliqrafiya vərdişləri 
aşılamağa yönəldir. 

 Yazı həm də ona görə vacibdir ki, o xarici dil öyrətməyin təməlini qoyur. 
Müəllim yazı üzərində iş apararkən leksik və qrammatik materialları da təkrarlayıb 
möhkəmləndirir. Buna görə də bilik və bacarığı yoxlamaq üçüçn müəllimin əlində 
yazı əsas yoxlayıcı arqumentdir, nəticə yazı vasitəsilə tamamlanır. 

 Yazı sisteminə əsasənhər bir dilin özünəməxsus prinsipləri ola bilər. 
Məsələn, tarixilik prinsipi, morfoloji və fonetik prinsip. 

 Tarixilik prinsipinə görə ingilis dilinin əlifbasında əsaslı bir dəyişiklik 
olmamışdır. Tələffüz dəyişsə də, yazıda əsaslı dəyişiklik edilməmişdir. Sözlərin 
çoxu bir cür yazılır, başqa cür oxunur.  

 Morfoloji prinsipə görə yazının forması özündə saxlanılır. Bu prinsipə ingilis 
dilində az təsadüf edilir. 

 Fonetik prinsipdə isə deyilir: “danışdığın kimi də yaz”. Bu hal ingilis dilində 
azlıq təşkil edir. Ona görə ki, ingilis dilində səslə hərf arasında əsaslı surətdə fərq 
vardır. 

 Göstərilən prinsipləri düzgün yerinə yetirmək üçün, öyrənilən dilin hansı 
prinsipə düz gəlməsini bilmək lazımdır. Əlbəttə ingilis dilində tarixilik prinsipi əsas 
götürülür. Müəllim çalışmalıdır ki, sözlər orfoqrafiya prinsipinə görə mexaniki əz-
bərlənməsin. 

 Müəllim düzgün yazı vərdişlərini yaratmaq üçün aşağıdakılara fikir 
verməlidir: 

a) əlifba öyrədilən zaman yeri gəldikcə ana dili ilə müqayisə aparmaq; 
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b) orfoqrafiyanın qanunauyğunluğu; 
c) yazının oxu və şifahi nitq ilə yaxın əlaqəsi məsələsi; 
d) yazı zamanı əyaniliyin vacib olması (lövhədən, cədvəl, sxem və kəsmə 

əlifbadan istifadə) 
 Xarici dil tədrisi qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri pratik və tərbiyəvi 

məqsəd daşımalıdır. Məlumdur ki, şagird düzgün yazıb, oxuya bilməsə düzgün də 
danışa bilməz. Ona görə də müəllim ilk gündən şagirdə düzgün yazmağı və yazıya 
aid olan qaydaları öyrətməlidir. Sinfin yazı taxtasından yeri gəldikcə yazı məqsədi 
ilə istifadə edilməlidir. Müəllim hərfi keçərkən , onun yazı taxtasında yazıb, kalliq-
rafik cəhətdən düzgün istifadə etdikdə şagirdlər yazı vərdişlərini düzgün anlayırlar. 
Bəzən də müəllim bütün vaxtını təbaşir və yazı taxtası ilə keçirir, dərsin başqa mər-
hələrini unudur. Elə müəllimlər də vardır ki, yazı taxtasından tamamilə istifadə et-
mir, özünün şifahi izahatı ilə kifayətlənir. 

 Düzgün yazı vərdişlərini aşılamaq üçün nəinki yazı taxtasından, hətta əyani 
vasitələrdən geniş istifadə etmək lazımdır. 

 Metodist alim Ş. Səfiqullayevin yazı təlimi daha maraqlı etmək üçün texniki 
təlim vasitələrindən istifadə etməyi məsləhət görür. 

 Müəllim yazı çalışma növlərindən istifadə etdikdə yaxşı nəticə əldə edə bilər: 
a) yazı taxtasından və ya kitabdan köçürmə. Bu çalışma bir növ mexaniki 

xarakter daşısa da onu mütləq aparmaq lazımdır. Belə çalışmalar bir növ təkrar 
xarakter daşıyır ki, o da düzgün və səliqəli yazmaq vərdişləri aşılayır. Yazı 
taxtasından köçürülən yazı ilə müəllim çox diqqətli olmalıdır. Müəllimin lövhədə 
yazdığı yazı bir növ nümunə rolu oynayır. Ona görə də müəllim öz yazısını düzgün 
və səliqəli yazmalıdır. Müəllim üzündən köçürmə yazılarını da müəyyən məqsədlə 
verməlidir. Şagird qarşısında belə bir tələb qoymaq olar: mətni köçür, uzun səs 
veerən hərf və hərf birləmələrinnin altından xətt çək. Bu fonetik çalışmadır. Başqa 
bir mətni köçürdükdə isə orfoqrafik materiala əsasən şərt qoymaq olar. Aşağıdakı 
sözləri köçür, bir-birinə uyğun tələffüzlü səsləri işarə et. Məsələn: read, seat, meat 
və s. Bu növ çalışma orfoqrafik çalışma adlanır. 

 Qrammatik materiala əsasən belə bir çalışma vermək olar: mətni köçür, “be” 
və “have” fellərinin altından xətt çək. 

 Leksik material üzrə isə sözləri mətndən seçib tərcüməsini yazdırmaq 
məqsədilə vermək olar. Belə və bunlara oxşar çalışmaları müəllimlər istədiklıri 
qədər seçə bilərlər. 

 İngilis dilndə yazının aşağıdakı növləri var: imla, ifadə, inşa. Müəllimlər bu 
yazı növlərindən əsasən imla və ifadədən istifadə edirlər. İmla yazının özü də bir 
neçə yerə bölünür: 

1. Görmə imla. Müəllim bir cümləni lövhədə yazır. Şagirdlər ona baxırlar. 
Sonra müəllim cümləni lövhədən silir. Şagirdlər yaddaşa əsasən cümləni yazırlar. 
Şagirdlər cümləni yazıb qurtaran kimi müəllim onalrın yazdığını yoxlamaq məqsə-
dilə cümləni yenidən lövhəyə yazır. 

2. Xəbərdarlıq imla. Müəllim cümləni ucadan tələffüz edərək oxuyur. Sonra 
qrammatik və fonetik cəhətdən həmin cümlə analiz olunur. Daha sonra müəllim 
cümləni diktə edir, bir şagird onu lövhədə yazır və cümlə yoxlanılır. 
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3. Özünəimla əzbər imla. Şagirdlər əvvəl öyrənmiş olduqları bir şeir və 
hekayə parçasını əzbərdən yazırlar. Belə imla aparılanda müəllim əvvəlcədən 
xəbərdarlıq etmir. 

4. Sərbəst imla. İmla zamanı müəllim şagirdlərin bildikləri sözlər əsasında 
tərtib edilmiş liçik bir parçanı oxuyur. Şagirdlər həmin parçanı bir neçə dəfə 
eşitdikdən sonra özləri yaddaşa əsasən onu yazırlar. 

5. Səsli imla. Bu imla növündaən geniş istifadə olunur. Ona çox ciddi 
hazırlaşmaq lazımdır. 

6. Hüsnxət üzrə imla. Bu imla zamanı şagirdlərdən biri sözləri hərflərlə 
deyir, qalan şagirdlər onu yazırlar. Məqsəd isə şagirdlərin hüsnxət qaydalarına 
riayət etmələrini yoxlamaqdır. 

Müəllim imlanı iki məqsədlə aparır. Öyrətmə və yoxlama məqsədilə. 
Öyrədici imlalar aşağıdakı imlalardır: 
1. Öyrədici imlalar bir növ köməkçi rolu oynayır, onların vasitəsilə keçilmiş 

qaydalar, sözlər təkrarlanır və möhkəmlənir. 
2. Öyrədici imlalar aparılarkən müəllim özü də fəal olur, o söz və cümlələri 

bir neçə dəfə təkrar edir. Müəllim çalışır ki, onun şagirdləri müstəqil olaraq fikir 
söyləyə bilsinlər. 

3. Öyrədici imlanın xarakterik cəhətlərindən biri də odur ki, müəllim 
şagirdlərin iştirakı ilə səhvləri təshih edir. 

4. Öyrədici imlalar çox vaxt qiymətləndirilmir. Lakin şagirdləri 
həvəsləndirmək üçün onları qiymətləndirmək olar. 

5. Yoxlama imladan fərqli olaraq öyrədici imlaya 10-15 dəqiqə vaxt sərf 
edilir. 

 İngilis dilinin təlimində yazının böyük əhəmiyyəti vardır. Məlumdur ki, in-
gilis dilinin yazısı bir neçə dəfə dəyişmiş və təkmilləşmişdir. Bir sözün tərkibində 
olan bir neçə hərfin oxunması tədris işini həddindən artıq çətinləşdirir. Məsələn: 
light, night, neighbourhood və s. sözlər yazı üçün , ox və şifahi nitq üçün çətinlik 
tötədirlər. “igh” diaqrafı sözlərin əksəriyyətində oxunmur. Bu diaqrafın söz daxilin-
də oxunması şagirdlərin yazısına, oxusuna və şifahi nitqinə mənfi təsir göstərir. 
Müəllim tədris zamanı çətinlik əmələ gətirən “igh”, “ght”, “tion” və s. birləşmələrin 
oxunuşuna xüsusi diqqət yetirməlidir. 

 Şifahi nitq yazılı nitqlə vəhdətdə tədris olunmalıdır. Yazılı nitq və şifahi nitqi 
vəhdətdə götürmək üçün yazının tədrisində psixoloji momentlər ciddi gözlənilməlidir. 

 Psixoloji tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, daxili nitq yazıda, danışıq üçün 
olan daxili nitqdən fərqlənir. Yazı zamanı daxili nitq obrazlı səciyyə daşıyır. Da-
nışıq üçün olan daxili nitq isə əşyavi xarakter daşıyır. Yazılı nitq zamanı daxili da-
nışıqda olan söz hərflər vasitəsilə ifadə olunur, sözün ümumi səciyyəsi dəyişmir, o, 
obrazlı qalır. Danışıq zamanı isə əşya səciyyəsi daşıyan söz daxili kod vasitəsilə 
şifahi nitqə keçir. 

 Yazılı nitqin bir koddan başqasına keçməsi tempi şifahi nitqə nisbətən ləng 
gedir. Yazılı nitqin belə ləng tempdə olması, həmin nitqə nəzarətin aparılmasını 
asanlaşdırır. Şifahi nitqin tempini kod vasitəsilə yoxlamaq çətin olur, o, ani halda 
əmələ gəlir və keçib gedir. Ona görə yazılı nitqin də tempininn elə inkişaf etdirmək 
lazımdır ki, o, şifahi nitqdən çox geri qalmasın. 
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 Yazılı nitqi şifahi nitqlə əlaqələndirən aşağıdakı çalışma növlərindən istifadə 
etmək olar: 

a) Oxunan mətnlə əlaqədar çalışma; 
b) əyani vasitələrlə verilən çalışma; 
c) müəyyən mövzu ilə əlaqədar verilən çalışma 
 Danışmaq üçün verilən yazılı çalışma şifahi nitqin inkişafı üçün daha 

əlverişlidir. Müəllim danışıq üçün verilən mövzunun və yaxud mətnin planını 
əvvəlcədən də verə bilər. 

 İngilis dilinin təlimində yazının böyük əhəmiyyəti var və müəllimlər buna 
xüsusi diqqət yetirməlidirlər. 
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R.Ashmedova 

Writing in teaching English 
Resume 

 
 There are two types of speech: oral speech and writing speech. This article 

deals with the teaching of writing speech. Writing is a means of writing speech. It is 
very important in the training of English language. Writing is closely connected 
with the oral speech. That is why they must be taught together. The teachers must 
pay special attention to the writing. They must develop students’ oral and writing 
speech. It is very important task.  

 
Р.Ахмедова 

Письмо в обучении английского языка 
Резюме 

 
 Существует два вида речи: устная и письменная речь. Эта статья имеет 

дело с обучением письменной речи. Письмо-это средство коммуникации. Оно 
очень важно в обучении английского языка. Письмо тесно связано с устной 
речью. Поэтому они должны обучаться вместе. Учителя должны обратить 
особое внимание на письмо. Они должны развивать устную и письменную 
речь студентов. Это очень важное задание. 
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Məlumdur ki, təcrüməçi şəxsi -motivlərə xidmət etmir, sosial sifarişin 

ondan tələb etdiyi, cəmiyyətin sifariş etdiyi motivlə hərəkət edir. Rus dilçi 
alimi A. F. Şiryayevin fıkrincə, tərcüməçi öz fəaliyyəti zamanı şəxsi motivə 
söykənən tələbatdan çıxış etmir, əksinə onun fəaliyyəti sosial xarakterlidir 
(13, s.29). Məlumdur ki, tərcümə insan fəaliyyətinin qədim bir növüdür. İn-
san cəmiyyəti təşəkkül tapandan və insanlar arasında dil müxtəlifliyi ya-
ranandan tərcümə və yaxud tərcüməçilik fəaliyyəti də meydana gəlmişdir. 

Tərcümə xalqların və ölkələrin tarixi inkişafında, mədəniyyətlərin və 
dillərin tərəqqisində həmişə vacib rol oynamışdır. Bizim əsrdə də tərcümə 
xidmətlərindən istifadə olunur və bu gün tərcümə demək olar ki, insanları, 
onların mədəniyyətlərini, iqtisadi və sosial həyatlarını yaxınlaşdıran dil 
ünsiyyəti vasitələrindən biri kimi daha önəmli olmuşdur. Tərcümə həm də 
ölkələr və dövlətlər arasında beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsi kimi çıxış edir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, tərcümə fəaliyyəti xüsusilə ötən əsrin sonlarında 
və iyirmi birinci əsrin əvvəllərində dünyada baş verən ictimai-siyasi dəyiş-
ikliklərdən sonra daha da aktuallaşmış, ona qarşı tələbat çoxalmışdır. Elmi-
texniki tərəqqinin həyatın müxtəlif sahələrinə güclü təsir etdiyi bir dövrdə 
elm, mədəniyyət, texnika sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq da güclənmişdir. 
Dünyada baş verən misilsiz dəyişikliklər ölkələr və yeni dövlətlər arasında 
görünməmiş əlaqələrin, müxtəlif dilli cəmiyyət və xalqlarm bir-biri ilə 
münasibətlərinin inkişafına güclü təkan vermişdir. Belə bir şəraitdə tərcü-
mənin rolunun artmasını görməmək mümkün deyil. Məhz bu baxımdan 
tərcümə xalqların və dövlətlərin iqtisadi, siyasi-ictimai, elmi, mədəni-kütlə-
vi və s. münasibətlərinin tərəqqisinə xidmət göstərən bir vasitəyə çevrilmiş-
dir. Dilşünas alim A.V.Fyodorovun fıkrincə, tərcümənin məqsədi xarici dili 
bilməyən oxucuya, dinləyiciyə rast gəldiyi mətnlərdə, şifahi nitqdə başa 
düşmədiyi söz və ifadələri izah etmək, onları yaxından tanış etməkdir.Digər 
dilşünas alim Y.İ.Reçker tərcüməyə aşağıdakı kimi tərif vermişdir: «Tərcü-
mə məzmun və üslubu saxlamaqla əslin dəqiq və düzgün verilməsidir. Bu-
nunla da tərcümə ilə nəql bir-birindən fərqlənir. Məzmun və üslubun tərcü-
mə olunan dilin əsasında qorunub saxlanması tərcümə üçün ən vacib 
amildir» s.12). 
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Məşhur tərcüməçi A. D. Şveytser tərcüməni dillər və mədəniyyətlər 
arasındakı kommunikasiyada bir istiqamətli və iki fazalı proses adlandırır və 
bu prosesdə tərcümə nəticəsində ilkin mətndən ikinci mətn doğulur. Həmin 
ikinci mətn birinci mətni və yaxud sözü əvəz edir. Belə bir ümumiləşdirici 
fıkir vardır: tərcümə eyni dildə danışmayan insanlar arasında ünsiyyət yarat-
maq tələbatından doğur. Deyilənləri ümumiləşdirsək, tərcümənin kompleks 
proses olması qənaətinə gəlmiş olarıq.Bizim fikrimizcə, əsildə (orijinalda) 
olan fikrin düzgün və dəqiq verilməsi və ya ötürülməsi zamanı təkcə sözün 
və ya ifadənin qarşılıqlı variantını tapmaq kifayət deyildir. Burada tərcüməçi 
həm də həmin söz və ifadələrin qrammatik, orfoqrafik, fonetik, qrafik, lek-
sik-semantik əlamətlərinə diqqət yetirməli, mənbə dilin üslubi xüsusiyyətlə-
rini də nəzərə almalıdır. Tərcümə dəqiq və dolğun ifadəni sevir, bir dildən 
başqa dilə ötürülən fıkri, ifadəni, sözü tərcümə edilən dilin bütün normaları-
na uyğunlaşdırmaq tərcümənin nə qədər çətin proses olduğunu göstərir.Bu 
qəbildən yanaşsaq, son illər mətbuat dilində yer alan çoxsaylı yeni termin-
söz və ifadələrin mənimsənməsi və alınması prosesində, onlarm yeni məna 
çalarlarının meydana çıxmasında tərcümənin birbaşa rolu var və məhz buna 
görə də tədqiqat işində tərcüməyə üstünlük verilmişdir. Tərcümənin xüsusi 
təbiətini və onun sosial tələbatı ödəmə qabiliyyətini nəzərə alsaq, deyə bilə-
rik ki, tərcümə təkcə tərcüməçi vasitəsilə dil-etnik maneələrinə malik insan-
lar arasmda ünsiyyət deyil. Çoxdilliliyi, müxtəlif dil maneələrini aradan qal-
dıran vasitələr də vardır. Tərcüməsiz müxtəlif ünsiyyət vasitələri mövcud-
dur: məsələn, təbii işarələr və rəmzlər. İdman meydançalarındakı hakimlərin 
işarələri, beynəlxalq onların işlədilməsi və ya tərcüməsi zamanı qarşı tərəfin 
milli diqtəsi lazım olmur, sadəcə kütləvi istifadə zamanı sözün beynəlxalq 
ünsiyyət vasitəsi olduğu nəzərə alınaraq birbaşa, tərcümə olunmadan, necə 
deyərlər, ünsiyyətə ötürülür. Bununla da ingilis dili vasitəsilə daxil olmuş 
söz və ifadələrin bir çoxunun qarşılıqlı variantı ola-ola ümumişlək sözə 
çevrilir, dilimizin səlisliyi, şirinliyi, gözəl ifadə tərzləri unudulur. 

Fikrimizi faktlarla əsaslandırmaq istərdik. Dövlət qəzetlərindən «Xalq 
qəzeti» və «Azərbaycan» qəzetinin, çox oxunan «Yeni Müsavat»m səhifə-
lərində verilən ingilis mənşəli söz və ifadələrin Azərbaycan dilində düzgün 
ifadə edilməsi zərurəti vardır. Ölkənin rəsmi və müstəqil qəzetlərinin nü-
munə kimi qəbul edilməsi təsadüfi deyil, bu qəzetlər əslində xalqın «dili»nin 
güzgüsü olmalıdır. «Xalq qəzeti»nin 2 may 2008-ci il 98-ci sayında 90-a, 
«Azərbaycan» qəzetinin 13 yanvar 2005-ci il tarixli 8-ci sayında 100-ə, 
«Yeni Müsavat» qəzetinin 23 may 2007-ci il tarixli sayında 90-a yaxın 
ingilis dilli termin-sözlər verilmişdir. Məsələn, eyforiya, qəyri-legitini, pre-
sedent, kriminal, separat, status, sivilizasiya, konfessiya, intellekt, sponsor, 
resurs, region və s.(«Xalq qəzeti»), kompensasiya, rejim, suveren, sensasiya, 
sammit, forum, deportasiya, aksiya, absurd, intensiv və s. («Azərbaycan»), 
rezonans, format, sammit, arqument, versiya, mikro, kordinasiya, meriya, 
inteqrasiya, reanimasiya, elektorat, loyal, plüralizm, şans, anti, konflikt, ofis, 
insident, stabillik, prekursor, elita, mesaj, internet, repressiya, sanksiya, 
faktor, alyans, speys, instansiya, virtual, effektivlik, korrupsiya, reytinq, egi-
da, kompromat, pozitiv, potensial, kuliminasiya və s. («Yeni Müsavat») 
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mənşəyi müxtəlif olan ingilisdilli sözlərin ədəbi dilimizə ötürülməsi, 
mətbuat vasitələri tərəfmdən gen-bol işlədilməsi, dövlət idarələrində, rəsmi 
yazışma sənədlərində göstərilməsi halları dil vasitəçisindən, yəni, ya tərcü-
məçidən, ya da müəllifin özündən asılıdır. 

Dilçi alimlərdən bir qrupu bu fikirdədir ki, qəzetlərin dilində rast gəli-
nən əcnəbi termin-sözlərin tərcüməsi zamanı məzmunun müəyyən mənada 
saxlanması vacibdir (18, s.67; 21, s. 32).L. S. Barxudarova görə, ümu-
miyyətlə, «tərcümə təkcə orijinalda verilən mətnin üzünün köçürülməsi de-
mək deyil, o, həm də orijinalm necə ötürülməsi deməkdir» (7, s.19). 

Əlavə olaraq qeyd edək ki, tərcümə mətninin əslin üslubi xüsusiyyətlə-
rinə uyğunlaşdırılması zamanı formanın dəyişdirilməsi zərurəti doğur və bu 
zaman tərcüməçidən böyük ustalıq tələb olunur. 

Yazılı tərcümədə mətnin məzmunu daha çox informasiyalı olur. Mətn-
daxili termin-sözlərin tərcüməsi prosesində biz iki mərhələ müəyyən edirik: 

• Yeni termin-sözün mətn daxilində mənasının izahı; 
• Mənanın tərcümə vasitəsilə ötürülməsi 

Yeni termin-sözlərin tərcüməsində birinci mərhələnin böyük rolu var-
dır. Fikrimizcə, ikinci mərhələ sırf texniki məsələdir, bu məsələni tərcüməyə 
müvafiq gələn metodlarla həll etmək olar. 

«Mətn» anlayışı dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Şərti olaraq mənbə 
dildəki mətndə verilən termin-söz və ifadələri daha yaxşı anlamaq üçün 
mətni iki növə bölürük: 

• Dar çərçivəli mətn-mikromətn. 
• Geniş həcmli mətn-makromətn. 

Mikromətn dedikdə cümlə və yaxud cümlə daxilindəki söz və ifadələr 
nəzərdə tutulur. Bizim tədqiqatımızda da əsasən bu növ mətnlərdə verilən 
termin-söz və ifadələrin tərcüməsindən söhbət gedir. Buraya linqvistik 
vahidlər, morfemlər daxildir. 

Makromətn dedikdə bir-birinə tabe olan və olmayan cümlələrin əmələ 
gətirdiyi mətn nəzərdə tutulur ki, bunun da dəqiq çərçivəsini müəyyənləşdir-
mək çətindir. Çünki makromətn cümlələr qrupu, bütöv abzas ı və yaxud bü-
töv bir məqalə də ola bilər. Önəmlisi budur ki, tərcümə zamanı hər hansı bir 
yeni termin-sözü mətn çərçivəsində götürəsən və həmin sözün əsl mahiyyəti 
bu zaman daha dəqiq açıqlana bilər. 

Mikromətnin özünü də şərti olaraq sintaktik və leksik növə bölək. 
Sintaktik mikromətn elə bir sintaktik quruluşdur ki, burada həm termin-

söz, həm ifadə, həm də söz birləşməsi iştirak edir və tərcümə zamanı bütün 
bu komponentlərin hər biri nəzərə alınmalıdır. Leksik mikromətn konkret 
leksik vahidlərin, söz və ifadələrin birləşməsindən əmələ gəlir ki, burada da 
tərcümənin əsas prinsipləri gözlənilməlidir. Yəni, mənbə dildəki leksik 
vahidlər obyekt dildəki leksiki vahidlərə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Sintaktik mikromətn tərcüməçiyə imkan verir ki, yeni termin-sözün 
hansı nitq hissəsinə mənsub olduğunu müəyyənləşdirsin. Lakin yeni termin-
sözün mənasının izahı zamanı əsas rolu leksik mikromətn oynayır. 

İngilis mənşəli yeni termin-söz və ifadələr neologizmlərdən (burada 
yeni anlayış nəzərdə tutulur) fərqli olaraq bir qayda olaraq mənbə dildəki 
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mövcud söz və morfemlərin bazasında yaranır. Bu söz və morfemlərin təhli-
li tərcüməçiyə termin-sözlərin mənasının izahında ciddi kömək göstərə bi-
lər. Bunun üçün ingilis dilinin sözdüzəltmə xüsusiyyətlərini bilmək vacib-
dir. Biz bu barədə alınmaların mənimsənmə səviyyələri bölməsində ətrafllı 
danışmışıq. Lakin bu məsələ ilə bağlı təkcə bunu əlavə etmək istərdik: ingi-
lis dilinin sözdüzəltmə xüsusiyyətlərindən biri də dildə mövcud olan yeni 
alınma termin-sözə əlavə məna verilməsidir.Müasir dövri mətbuat dilinin 
təhlili göstərir ki, Azərbaycanda bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir çox 
fəaliyyət sahələrində insanlar öz peşəkar fəaliyyətləri zamanı istifadə etdik-
ləri ingilisdilli və ingilis mənşəli termin-söz və söz birləşmələrinin mənasını 
çox vaxt bilmirlər, yaxud onu necə gəldi işlədirlər. Bu gün bir sox fəaliyyət 
sahələrində (informatika, reklam, marketinq və s.) yeni termin-söz və ifa-
dələrin, mətnlərin məhz adekvat tərcüməsinə zərurət yaranmışdır. Buna 
görə də bu prosesin nəzəri əsaslarını bilmək nəinki zəruridir, həm də alınma 
prosesində tərcümənin keyfiyyəti üçün zəmanət verir.Tərcümənin əsas 
nəzəri anlamı onun adekvatlılığını şərtləndirir. Adekvat tərcümə səviyyəli 
tərcümə deməkdir və bu zaman tərcümə olunan dilin norma və qanu-
nauyğunluqları qorunmalı və məzmun dəyişdirilmə-məlidir. A. D. 
Şveytserə görə, adekvatlıq real təcrübəyə əsaslanır. Bəzən isə təcrübə olsa 
da, tərcümənin bütün mümkün imkanlarmdan istifadə edilmir, lakin mətnin 
və ya cümlənin, ifadə tərzinin kommunikativ-funksional məzmunu düzgün 
ötürülür (22, s.67). Bununla da A.D.Şveytser qeyd edir ki, adekvatlıq bir 
çox hallarda kompromis səciyyə daşıyır və adekvatlığı təmin etmək üçün 
bəzən mətndə və ya cümlədə ayrı-ayrı söz və ifadələrin məna yükündən im-
tina edilir. 

Bəzən tərcüməçi mətni və yaxud hər hansı bir ifadəni, söz birləşməsini 
tərcümə edərkən orijinaldakı üslubu və mənanı saxlamaq üçün xüsusi vasi-
tələr axtarmalı olur. Bu zaman orijinalla tərcümə olunan dil arasında praq-
matik ekvivalentlik yaranır. Tərcümənin praqmatik aspektlərindən bəhs 
edərkən rus tədqiqatçı alimi V.N.Komissarov yazır ki, ekvivalentlik nəzəriy-
yəsinə görə, orijinalın və tərcümənin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün 
bir neçə səviyyə təyin edilir: 

• Dil işarələrinin səviyyəsi; 
• İfadə etmək səviyyəsi; 
• Məlumatın səviyyəsi; 
• Kommunikasiyanın məqsədinin səviyyəsi. 

Bu səviyyələrin hər birində söz vahidi və məzmunun dərk edilməsilə 
məlumatın xüsusi forması ötürülür (8, s.61-78). 

Bizim tədqiqat işində dövri mətbuatda işlənən mətnlərdə istifadə 
olunan yeni termin-söz və ifadələrin tədqiqi prosesində tərcümənin məhz 
adekvatlıq və ekvivalentlik səviyyələrinin vacibliyi qabardılır. 

Mətbuatın və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin əhatə və 
təsir dairəsi müxtəlif olsa da, onların auditoriyası birdir-cəmiyyət. Ayrı-ayrı 
alınma termin-söz və ifadələrin anlaşılmasında sosial-mədəni mühitin rənga-
rəngliyinə baxmayaraq, bütövlükdə problemlərin olması düzgün və məqsəd-
li tərcüməni zəruri edir. Çünki mətbuat və reklam-informasiya vasitələrinin 
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dili kütləyə, cəmiyyətə yönəlmişdir və onların istifadə etdikləri leksika qə-
bul edilməli, başa düşülməlidir. Oxucuda və ya alıcıda yeni termin-sözün və 
ya ifadənin, söz birləşməsinin praqmatik adaptasiyası baş verməlidir. 

Təcrübə göstərir ki, kütləvi informasiya vasitələrində işlənən yeni ter-
min-söz və ifadələrin tərcüməsi zamanı məhz sosial-linqvistik amillər 
müəyyənedici rol oynayır. 
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С.Мехтиева 

Рол и значение перевода в межкультурной коммуникации  
Резюме 

 
В статье рассматриваются роль и значение перевода в межкультурной 

коммуникации, некоторые мысли и философские оценки о переводнической 
деятельности в современной лингвистике, а также о стилистике перевода о 
литературе и в гуманитарной сфере. В данной статье анализируются неко-
торые фрагменты перевода в современной литературе Азербайджана и лите-
ратуре Западноевропейские страной и России. 

 
S.Mehdiyeva 

Role and significance of translation in cultural communication 
Summary 

 
The article is devoted to the role and the meaning of the translation in 

bicultural communication, some thoughts and philosophical appreciating of 
translation in modern linguistics also about stylistically translation in literature and 
humanitarian sphere. In the given article some parts of translation in contemporary 
literature of Azerbaijan and literature of Western European countries and Russia are 
analyzed. 
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The interest to the problem of drawing up contracts is not occasional. 

Nowadays more and more people are getting involved in the world of business 
relationships. As a result of it, business people need specialists possessing 
knowledge of the English language used for writing documents.  

Any serious deal should be struck with the help of contracts and agre-
ements. A written form of agreements is a guarantee that different people, for 
example Buyers and Sellers, will cooperate in accordance with a certain business 
strategy, and their interests will be taken into consideration by their partners.  

A contract makes clear such things as quantity and quality of goods, their 
prices, delivery terms, order of payment, and other terms. Contract serves to 
make a business operation smooth and logic. It also proves seriousness of con-
tracting parties and defines their responsibilities before each other. An honest 
word of a businessman, as well, should be reflected in a contract of a different 
kind. It is called intentions agreement and is a manifestation of a wish to do 
business. That is, every step and stage of a business deal should be supported in 
a legal way, in an official form.  

The chosen problem has appeared to be very urgent, because linguistics 
lacks its precise description. There is a clear-cut between formal and informal 
styles of English, but there is no strict difference between spoken and written 
business English. Obviously, businessmen do not communicate with their 
companions using intricate phrases and bookish words. Still, they are obliged 
to use some formal clichés which may sound strange to non-business people, 
but are essential for conducting business.  

 There are very few scientific researches devoted to the problem of dra-
wing up business documents. As a result of it, theory of writing business 
papers, on the one hand, reflects highly subjective approaches. On the other 
hand, such approaches are not unified in accordance with existing rules of for-
mal English which is also greatly influenced by informal English. Such 
influence really exists, but there are no accepted criteria about what changes 
should be taken into consideration. That is why people who draw up contracts 
suffer quite understandable problems: How should they do it to sound correct 
in the foreign language? To what degree should they be formal in the text of 
contract, if even English-speaking people meet difficulties of a special kind in 
drawing a line between formal and informal English? However, these problems 
are side problems of making up contracts here. 
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A document in its any appearance has always been an important part of 
business doing. Business contracts are impossible without correspondence all 
over the world. It does not matter, whether you communicate with your 
partner on the phone (orally) or through telexes (in writing). All decisions and 
terms must be confirmed by documents. 

All business papers, both correspondence (letters), telexes, enquiries, 
offers, claims (complaints) and contracts (agreements) are normally associated 
with striking business deals and their procedure. Such documents are made up 
and signed “by a judicious authority and are of legal importance”. As a result 
of it, business documents are written in accordance with some officially 
accepted forms, common for everybody who wants to do business. 

The official business language is sometimes called officialese and differs 
from other kinds of the English language, mostly because of specific character 
of its functional usage, which can be illustrated in classical terms of style, its 
predestination, and main features. 

A functional style of a language is characterised by the greater or less 
typification of its constituents and supra-phrasal units, in which the choice and 
arrangement of interdependent linguistic means are calculated to secure the 
purpose of communication. 

The style of official documents is divided into sub-styles of the language 
of business documents, legal documents, diplomacy, and military documents. 
The aim of the style of official documents is to state conditions binding two 
parties in an undertaking and to reach agreement between them. 

General features of the style of English of documents’ writing are the 
following: 

1) conventionality of expression; 
2) absence of emotiveness; 
3) encoded character of the language system (including abbreviations); 
4) general syntactical mode of combining several pronouncements into 

one sentence. 
The syntactical pattern of business correspondence style is made up from 

compositional patterns of variants of this style which have their own designs. 
The form of a document itself is informative, because it tells something about 
the matter dealt with. From the viewpoint of its stylistic structure, the whole 
document is one sentence. It looks like separate, shaped clauses often divided 
by commas or semicolons, and not by full stops, often numbered. Every 
predicate construction begins with a capital letter in the form of a participial or 
an infinitive construction. 

e.g. 3. Claims 
3.1. In case of non-confirmity of the quality of the goods actually delive-

red by Sellers with the contract specification, any claim concerning the quality 
of the goods may be presented within two months of the date of delivery; 

3.2. No claim to be considered by Sellers after expiration of the above 
period; 

3.3. No claim presented for one lot of the goods shall be regarded by 
Buyers as a reason for rejecting any other lot or lots of the goods to be delivered 
under the present contract; 
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This structurally illogical way of combining definite ideas has its sense. It 
serves to show the equality of the items and similar dependence of participial 
and infinitive constructions or predicate constructions. 

One of the most striking features of this style is usage of words in their 
logical dictionary meaning. There is no room for contextual meanings or for 
any kind of simultaneous realisation of two meanings. Words with emotive 
meanings are not to be found there either. 

Every type of business documents has its own set phrases and clich�s 
which may sound strange in colloquial English, e.g. invoice, book value, curren-
cy clause, promissory note, assets, etc. If a person wants to avoid misunders-
tanding, he / she should use glossary of commercial terms, and vice versa. 

Indeed, there are many differences in the vocabulary of formal and 
informal business correspondence. Much vocabulary of formal English is of the 
French, Latin and Greek origin. They are often translated into informal 
language by replacing them by words or phrases of the Anglo-Saxon origin. 

e.g. Formal style    Informal style 
commence     begin, start 
conclude     end, finish, stop 
prolong, continue    go on 
Let us compare examples where these words are used in different styles. 
e.g. I am informing you that the meeting will commence at 4 p.m. (formal) 
I’d like to remind you that the meeting will begin at 4p.m. (informal) 
The meeting concluded with signing the contract. (formal) 
The meeting ended with signing the contract. (informal) 
Phrasal and prepositional verbs are characteristic of informal style, that is 

why they are not used in business correspondence. Their formal equivalents are 
used in official texts instead. 

  Formal style  Informal style 
   discover         find out 
   explode         blow up 
  encounter         come across 
  invent                     make up 
  investigate         look into 
e.g. In case of discovering discrepancy of quality and quantity of the 

product inform us immediately. 
Spoken English is full of various vocabulary, both standard and slangy. 

We also have here different connectors, such as well, you see, a kind of which 
cannot be used in written business English, both logically and stylistically. They 
are logically excluded because of a little amount of information they convey. 
Business documents, on the contrary, convey a lot of information in almost any 
word. Thus, a person should be aware of these factors and not mix up 
colloquial and business English, drawing up a document. 

Informal terms have emotive qualities which are not present in formal 
language. Formal language often insists on a greater deal of preciseness. But 
the problem is that there are not always proper equivalents in formal and infor-
mal English. The informal word job, for instance, has no formal equivalent. 
Instead of it, we have to look for a more restricted in usage and a more precise 
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term, according to the context, among possible variants: employment, post (esp. 
Br.E.), position, appointment, vocation, etc.  

Business English is formal. We use it in business correspondence, official 
reports and regulations. Actually, it is always written. Exceptionally it is used 
in speech, for example, in formal public speeches. There are various degrees of 
formality, like in the examples: 

e.g. After his father’s death, he had to change his job. (informal) 
On the disease of his father, he was obliged to seek for alternative employ-

ment. (formal) 
These sentences mean roughly the same idea, but would occur in different 

situations. The first sentence is fairly neutral (common core) style, while the 
second one is very formal, in fact stilted, and would only occur in a written 
business report. In general, grammar rules of spoken sentences are rather 
simple and less constructed than grammar of written sentences, especially in 
agreements. It is more difficult to divide a spoken conversation into separate 
sentences, and connections between one clause and the other are less clear 
because the speaker relies more on the hearer’s understanding of the context 
and situation, as well as on his ability to interrupt if he fails to understand. The 
speaker is able to rely on features of intonation which tells us a great deal that 
cannot be reflected in written punctuation. 

The grammar use in business correspondence is also different about the 
pronouns who and whom, and the place of prepositions: 

e.g. She wanted a partner for her business in whom she could confide. 
(formal) She longed for a partner (who) she could confide in. (informal) 

Formal written language often goes impersonal style. That means that 
one doesn’t refer directly to himself / herself or to his / her readers, but avoids 
pronouns. Some of the common features of impersonal language are passive 
sentences beginning with the introductory word it and abstract nouns. The ef-
fect of the change into a passive construction is to reverse the focus from the 
subject to the object of speech. Abstract nouns, especially amount words 
(majority, minority, amount), specify more precisely the meaning of an 
utterance. To be tactful is to avoid causing offence or distress in correspon-
dence. Sometimes it means disguising or covering up the truth. In such a case, 
the use of imperatives should be polite: 

e.g. I suggest that we postponed signing of the contract till tomorrow. 
(tactful) Could I suggest that we postponed signing of the contract till 
tomorrow. (tentative and more tactful) 

The use of might is characteristic of business correspondence, because it is 
a more tentative way of expressing possibility than may. Let us compare two 
sentences: 

e.g. It may have been an error in a business deal. 
It might have been an error in a business deal. 
In the second sentence might presupposes a greater degree of uncertainty 

and sounds more tactful than may. 
Texts of business documents are specific and aimed at a definite purpose. 

In order to make one’s business work and work effectively, a person should 
possess knowledge of language standards in business letters. Skilful application 
of this knowledge is somehow determined by standards of documents’ writing. 
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If a document is written in an accepted way, it will be assessed by specialists. A 
unified business text takes up less time and work to compile in comparison with 
private letters. 

Since a writer of a business letter has a unified form in front of him / her, 
this person follows a set pattern while doing it. All the writer’s attention is 
focused on major information and data which represent the subject of the do-
cument. In this way, an addressee can decode the subject-matter faster, because 
a document is written in the standardised form. 

Moreover, if business documents are drawn up in a unified and, to some 
extent, simplified way, it takes less money spending and saves time of the dea-
ling sides, and shortens the time of business procedure as well. A special branch 
of English linguistics, - business English, - is devoted to the purpose of sim-
plifying of business making. 

Written business English has got certain traits and problems of its usage, 
not only for foreigners, but for English-speaking business people. 

Knowledge of drawing up business correspondence is equal to 
communicating with people in a businesslike manner. A person should know 
rules of documents’ writing to make one’s business effective and profitable. All 
of them are united under the notion of style.  

A style of the language is a system of interrelated language means which 
serve a definite aim in communication. As has already been written, the style 
can be formal (business written English) and informal (spoken English). The 
difference of formal and informal English is a matter of style and attitude of 
people to each other. However, it is not an easy matter to draw an exact line 
between formal and informal English, and that is the first, and the most 
important thing to be clarified in this paper.  

English of business correspondence possesses some important qualities, 
common for formal style of English as well. 

The language of business correspondence is very bookish and is 
remarkable for the usage of larger and more exact vocabulary, in comparison 
with informal style of communication. Sentences in documents are longer and 
their clauses are grammatically fitted together more carefully, which means a 
lot of practise for a person who draws up a contract.  

Formal business correspondence should be more impersonal. It should 
not emphasize the individuality of the writer, and takes little account of the 
personal qualities of people who are going to make use of it. Thus, the speaker 
should not refer directly to himself or his readers, but avoid the pronouns I, we, 
you, and it may also be of a difficulty for a person. 

One more problem is that formal English lacks force and vividness. The 
fact is that formal style implies its great dependence on arbitrary conventions, 
rather than on natural speech habits. That is why it is so hard for non-business 
people to keep concentrating their attention on contents of documents all the 
time, as their attention is diverted by intricate language use. Some of them will 
find their long and complicated sentences rather confusing. Words of formal 
English may sound nice, but their meaning is often hard to get through. Very 
often a person must read something all over again to make sure what it means.  

Another chief problem to remember about business correspondence is 
that it will be read by busy people who usually have no interest in either one’s 
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personality or his / her problems. Bearing in mind that one should not waste 
anybody’s time and try to gain anything by impressing your employers, a 
person uses formal English to avoid unnecessary details about matters handled, 
replacing them by strict routine. To be as clear and brief as possible without 
sacrificing clarity is a common trait of any business document. 

From the linguistic point of view, a contract is a type of a document, be-
cause any agreement is a completed document fixing some information. As a 
type of text, contract has its own specific characteristics. Stylistic peculiarities 
of all document texts are: 

1. concreteness, conciseness, clearness of the stated idea; 
2. high capacity of information; 
3. strict logic; 
4. clear rhythm of sentences; 
5. accenting on the main idea with the help of word repetitions; 
6. absence of connotational information; 
7. a special system of clich�s and stamps; 
8. usage of abbreviations, conventional symbols and marks; 
9. usage of terms in their direct semantic meaning; preferential usage of 

monosemantic words; 
10. division of a text into chapters, paragraphs, points, often numbered 

(clear compositional structure of a document); 
11. usage of definite syntactic models; 
12. graphic decoration of a document: quality of paper, quantity and 

quality of illustrations, size and kind of print. 
The main features of the style of contract are: 
1. steady system of linguistic means in the text of contract; 
2. lack of emotional colouring; 
3. decoding character of language; 
4. usage of a special symbolic system; 
5. definite syntactic structure (the 12 above-enumerated items). 
The style of contract defines some peculiarities and techniques of its 

writing. Making contracts is different in some points from writing business 
letters, such as an offer, an inquiry, a complaint, etc. Some considerations 
important for business letters are not important for contracts, and v.v. The 
main difference is that any contract is made up by two contracting parties and 
contains information about many subjects. There are certain clearly definable 
requirements for how to write contracts. 

Generally, contracts should be formal, complete, clear, concrete, correct 
and concise. While writing contracts we must observe all peculiarities of stan-
dard English grammar, vocabulary use and stylistic appropriation. A formal 
contract or agreement requires considerations of neatness and attractive arran-
gement. Completeness of any contract suggests the scope of all significant facts 
that have reference to the issue of the agreement. Actually, you are expected to 
explain what, how, and when you are going to deal with your partner. The next 
element, - clearness, - is one of the most important, because much depends on 
it. Clearness could be reached by the use of simple short words, phrases and pa-
ragraphs where the both parties of a contract explain their intentions and 
issues. Clearness of any arguments actually defines your striking a deal or not. 
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The component which is closely connected with the previous one is concrete-
ness. Concreteness of a contract or an agreement is a part and a parcel of any 
legal document. Besides that, the longer the document is, the more attractive 
and vivid its contents should be. 

The next two components are also significant. They are correctness and 
conciseness. Correctness involves proper grammar use (tense-aspect forms of 
the verb, verbals, articles, etc.), vocabulary use, punctuation and formal style. 
Grammar should be checked with a special care, otherwise it may produce a 
poor impression of the document and non-seriousness of your interests. Conci-
seness is usually achieved by the use of minimum words to express maximum of 
information. Though the language of contract is perhaps the most formal 
among all kinds of business correspondence, and the vocabulary of such 
correspondence is very specific, which is connected with its character and a 
great number of legal terms, it should not be archaic. It should be clear enough 
in its meaning. The style, however, should not be too simple as it may become 
discourteous and sound rude. Linguists (G. Leech, J. Svartvik, Ch. Fries, O. 
Jespersen, M. Joos, I.V. Arnold, B.A. Ilyish, E.M. Gordon, etc.) recommend 
the following stylistic devices that might make agreements and contracts more 
polite: complex sentences joined with conjunctions are preferable, rather than 
short sentences; passive constructions rather than active; full forms rather than 
abbreviated forms, where necessary. The right tone should be neutral, devoid 
of a pompous language on one hand, and an informal or colloquial language 
on the other hand. Therefore, inappropriate vocabulary, idioms, phrasal verbs 
are not allowed at all. The both contracting parties should not experience any 
difficulties in obtaining information, they should be able to understand what is 
written. Misunderstandings are caused by a lack of thought and care. It may 
happen if we use a lot of abbreviations, figures and prepositions. Abbreviations 
are very useful, because they are very quick to write and easy to read. But the 
both parties are expected to know what the abbreviations stand for. If one of 
the partners is not absolutely certain that the abbreviations are easily recogni-
sed he / she should not use it. The symbol &, which means in English and, is 
used in some terms like C&F (Cost and Fright), C&I (Cost and Insurance). But 
is marked as # in contract texts. The symbol № is used instead of the word 
number. In American English the symbol # means number as well, but it is used 
in different tables and graphics, and not in the text. It is never used, however, 
to denote numbers of houses. Very often in contracts Latin abbreviations are 
used, for example e.g. (for example), et al. (and others), etc. (and so on), v.v. 
(quite the opposite), i.e. (that means). Also they use English abbreviations ltd. 
(limited), Bros. (brothers), encl. (enclosed), dols. (dollars), etc. The use of 
figures instead of words for sums can create many problems for people. To 
avoid any possibility of confusion, it is necessary to write sums in both figures 
and words, e.g. $ 9.897.44 (nine thousand, eight hundred and ninety-seven 
dollars, forty-four cents). It is also a norm to put only dollars (pounds, etc.) in 
words and cents (pence, etc.) in figures only, e.g. $ 100.50 (one hundred dollars 
and 50 cents). From the above-written it is clear that the symbols � (pounds) 
and $ (dollars), in documents in particular, are put before the sum and their 
usage is not of any mistake. Spelling rules, punctuation and grammar use 
should all be checked over thoroughly. Still, there are some other ways in 
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which inaccuracy may spoil the contract paper. A special attention should be 
paid to titles, names, addresses, references, prices, specifications, enclosures, 
etc., which are also of a great importance in texts of contracts. 

On the whole, grammar of any contract may be characterised as rather 
simple and formal. Simple here means lack of diversity of variants which occurs 
in every document which is not legal. As for the grammar tenses which are used 
in agreements, the most widespread are the Indefinite and the Perfect tenses, 
both in the Active and Passive Voices. In many points their usage is already 
part and parcel. 

e.g. Sellers have sold and Buyers have bought… (Present Perfect) 
The Agents shall bear all transport expenses from… (Future Indefinite) 
Our firm informed the Suppliers that the general conditions were not 

contained in the order. (Past Indefinite Active / Passive) 
Complex analytical forms of the verb, such as the Continuous and Perfect 

Continuous Tenses, are absolutely not used in no way. The specific character of 
any contract provides rare usage of the past tenses.  

One of specific features of contract is usage of the verb shall. Though it is 
not used in Modern English, in business correspondence and documents it 
keeps being used. 

e.g. The result shall be considered. = The result is to be considered / will 
be considered. 

The combination of the verb should and the infinitive also shows a future 
action, but with a less degree of probability. This construction usually occurs in 
subordinate clauses. 

e.g. …if a delay in the delivery should exceed 3 months. 
In many cases shall and should are equal in meaning. 
e.g. …if the actual cost to us shall / should increase. 
The peculiarity of contract is also omitting if in subordinate clauses with 

should, and in this case should becomes the first element in the sentence. 
e.g. We hope that you will send as enquires should you need. 
One of the most striking features of Business English is a wide use of 

verbals. One of the most frequently used verbals in business letters is the infin-
itive. It may serve as an adjunct to verbs, nouns and adjectives. Accordingly, 
infinitive constructions are subdivided into infinitives as verb adjuncts, 
infinitives as noun adjuncts and infinitives as adjective adjuncts. The most 
interesting and important for the research is the first group, so we shall consi-
der only it. 

There are six types of patterns in which the infinitive is to be regarded as 
a verb adjunct:  

1) an adjunct to an active verb; 
2) an adjunct to a passive verb’ 
3) a complex adjunct to an active verb; 
4) a prepositional complex adjunct to an active verb; 
5) a wh- infinitive adjunct; 
6) an adjunct to a verb in a sentence with a function of the subject. 
The groups of the infinitive as an adjunct to an active verb, the infinitive 

as an adjunct to a passive verb and the infinitive as a complex adjunct to an 
active verb are used in commercial correspondence and in contracts in 
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particular. The last three types of the infinitive are very rarely used in business 
correspondence or might be used just occasionally. 

Each contract also has constructions with participles. 
e.g. The letter of credit is to be valid for 90 days, all bank charges being at 

the expense of the Buyers. 
Here is a construction with Participle I where it refers to the noun in the 

General Case, which goes before the participle. It is not common in speech, but 
it occurs in contracts.  

Constructions with the Perfect Participle, however, are rare in contracts 
and show an action prior to another one expressed by the predicate. 

e.g. We have included in our claim only the cost of material and labour, 
all other expenses connected with the repair not having been taken into 
consideration. 

The definite article the in contract has its own peculiarities. 
In every contract there are Buyers and Sellers and these words can be 

used either with the definite article or without it. Nevertheless, they are always 
capitalised: Buyers, Sellers. 

e.g. This contract is made between Rossexport, hereinafter called Sel-
lers… 

…and India Electric Company, hereinafter referred to as the Buyers… 
The definite article is never used with nouns which are followed by a 

number in sizes, codes. 
e.g. under Contract № 25; Order № 1015; our account No. 100/1066; 
 under paragraph 9 of your General Conditions of the order; 
From the above-written we can conclude that contract has its own 

grammatical and stylistic peculiarities which have much in common with the 
ones of business correspondence. However, they are unique enough to consider 
contract a specific type of business correspondence. 

From the lexicological point of view contracts are of great interest. The 
lexicon of contract has its own specific features. First of all, it is rather stable. 
As a rule, words have their only exact meaning. There are no words which are 
emotionally coloured. As a result of it, we can point out the words, which are 
present practically in every contract. They are the following. 

Whereas expresses every man’s idea of how a contract begins. Whereas 
means that the parties have been engaged in a series of transactions resulting in 
a dispute over accounting between them. 

e.g. The surplus is to be paid for by the Buyers, whereas shortweight is to 
be refunded by the Sellers. 

One more compound word with the adverb where is whereby, which 
means by which and refers to the present contract. 

e.g. We have concluded the present contract whereby it is agreed as 
follows… 

The usage of compound words with adverbs here / there and prepositions 
is also typical of written formal style of English. Their meaning is made up 
from meaning of their components. There is no principal difference, though, 
between meanings of here- / there- compounds. 

e.g. If shipment of the whole or part is thereby rendered impossible… 
(thereby = by it; by that means; in that connection) 
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We are sending you herewith statement of your account. (herewith = with 
it / that) 

Hereinafter is a very useful word, doing the job of the six, referred to later 
in a document. Hereinafter frequently sets up abbreviated names for the 
contracting parties. 

e.g. Knightsbridge International Drapes, Ltd. hereinafter the Buyer. 
The wood goods hereinafter specified subject to a variation in Sellers’ 

option of 20 per cent. 
The aforesaid is a cliché which is more preferable in texts of contracts 

instead of its less formal equivalents: the above-mentioned, the above-written, as 
was written / said before, and the like. 

e.g. The aforesaid documents should contain references… 
The aforesaid guarantee shall end for the following vehicles… 
As between us – it is a useful phrase because people are always forgetting 

or neglecting to mention that a great many interests may be involved in what 
appears to be a simple dialogue. A is controlled by investors, and B – by a 
foreign parent company. That’s why it will be useful to say in such a situation 
as between us… 

e.g. We confirm the exchange of telexes as between us follows… 
Solely on condition that – it’s one of a few phrases that can be considered 

better than its short counterparts. One might ask: “Why not use just if instead 
of the phrase?” If by itself opens a possibility of open contingencies.  

e.g. If Baker delivers 1000 barrels I will buy them.  
But it is unclear if you will buy them only from Baker. Therefore, we can 

use only if as a synonym. Sometimes it works out, but not always. The phrase 
makes the conditions of the deal clear. 

e.g. I will buy 1000 barrels solely on condition that Baker delivers them. 
Subject to – a few contracts do without this phrase. Many promises can 

be made good only if certain things occur. The right procedure is to spell out 
these plausible impediments to the degree that you can reasonably foresee 
them. e.g. Our agreement is subject to the laws of Connecticut. 

The wood goods hereinafter specified subject to a variation in Sellers’ 
option of 20 per cent… 

But there is another meaning of the prepositional phrase. It may express 
some condition. 

e.g. We offer you, subject to your acceptance by cable, 1000 tons of ore. 
Exclusive – it’s important in contracts. English is vast and its usage 

creates difficulties in many cases. Exclusivity as a term means that somebody is 
bored from dealing with another one in a specified area. 

In the lexicon of contracts there are many foreign words, first of all, Latin 
ones, such as pro rata and pari passu. Pro rata proves helpful when payments 
are to be in proportion refuting prior formulas in a contract.  

e.g. Demurrage is to be paid per day and pro rata for any part of the 
running day.  

Pari passu is used when several people are paid at the same level or time 
out of a common fund. 

e.g. Fractions to be considered pari passu. 
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Still there are such words as inferior / superior, they are often used to 
describe the quality of goods. 

e.g. Should the natural weight be superior or the contents of foreign 
admixture inferior… 

We had specially selected the goods which were superior to the samples in 
every respect. 

Very few words are borrowed from French. The most widespread of them 
are force majeure, which is an essential clause of almost any contract and serves 
to describe some unpredictable events that may happen to goods while being 
delivered or other reasons, and amicably, which means friendly. 

e.g. Very often the parties amicably agree upon a settlement of the claim 
in question. So, in contracts a person can come across a definite number of 
words and word combinations which make up lexical peculiarities of their 
texts. They all are rather bookish and belong to formal style of written English, 
not being used in informal English and rarely used in spoken formal English. 
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А.Мамедова 

Лингвистические особенности контрактов в английском языке 
Резюме 

 
Исследование контрактов в английском языке позволяет прийти к выво-

ду, что контракт- это вид делового документа, который представляет соглаше-
ние на доставку товаров или служб, одобренное и подписанное покупателем и 
продавцом. Цель контракта - оговорить условия, связывающие две стороны в 
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сделке и достигнуть соглашения между ними. Тон контракта нейтральный и 
лишен всяких высокопарных слов. Это значит в нем нет идиом, фразеологиз-
мов и сокращений. Под лингвистическими особенностями контрактов мы 
подразумеваем стилистические, грамматические и лексические особенности. 
Стилистические особенности контрактов подразумевают использование слов 
в их первоначальном логическом значении и отсутствие контекстуальных зна-
чений. Грамматические особенности контрактов характеризуются широким 
употреблением неличных форм глагола, а именно инфинитива и причастных 
конструкций. Лексические особенности контрактов следующие: все слова ис-
пользуются в их точном значении, в них нет эмоционально окрашенных слов, 
широко используются слова латинского происхождения, а также французские 
слова. 

 
 A.Məmmədova  

İngilis dilində müqavilələrin linqvistik xüsusiyyətləri 
Xülasə 

 
İngilis dilində müqavilələrin linqvistik xüsusiyyətlərini araşdırdıqda belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, müqavilənin məqsədi iki tərəfi əlaqələndirən sazişin 
şərtlərini müzakirə etmək və onlar arasında razılaşma əldə etməkdən ibarətdir. Mü-
qavilənin üslubu neytraldır və təmtəraqlı sözlərdən məhrumdur. Bu o deməkdir ki, 
müqavilədə nə idiomlara, nə frazeoloji birləşmələrə, nə də ki ixtisarlara rast gəlmək 
olar. Linqvistik xüsusiyyətlər dedikdə biz müqavilənin stilistik, grammatik və leksik 
xüsusiyyətlərini nəzərdə tuturuq. Müqavilənin stilistik xüsusiyyətləri sözlərin 
birinci məntiqi mənasının istifadə edilməsini və kontekstual mənanın yoxluğunu 
nəzərdə tutur. Müqavilənin grammatik xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, burada 
məsdər və feli sifətdən geniş istifadə olunur, might və could modal felləri can və 
may fellərini əvəz edir. Müqavilənin leksik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: sözlər öz 
hərfi mənalarında istifadə olunurlar, emosional çalarlı sözlər istifadə olunmur, latın 
mənşəli sözlər çoxluq təşkil edir. 
 
 
Rəyçi: Professor Məsmə Qazıyeva 
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İNGİLİS MƏNŞƏLİ SÖZLƏRİN QRAMMATİK MƏNİMSƏNİLMƏSİ 
 

Açar sözlər: ingilis dili, qrammatika, Azərbaycan dili, terminologiya, kontekst 
Ключевые слова: английский язык, грамматика, азербайджанский язык, 
терминология, контекст  
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İngilis dilindən alınan Avropa mənbəli sözlər Azərbaycan dilində rabitəli 

mətnlərdə işləndikdə dilin qrammatik normalarına tabe olur. Alınma sözlər dilin 
qrammatik şəkilçilərini dilin öz sözlərinə uyğun şəkildə qəbul edir. Bu məsələləri 
konkret nümunələr əsasında aydınlaşdırmağa çalışaq: 

Blokhauz (ing. Blockhouse) - 1)Çatı; 2)dəmiryol,blokpost; 3)jarqon dilində 
həbsxana; 4)hərbi blokhauz. Bu söz rus dili vasitəsilə ingilis dilindən alınmış mən-
şəli mürəkkəb sözdür. İki sözün birləşməsindən yaranıb. Blok (block) və hauz 
(house - ev). Müdafiə məqsədilə inşa edilən tikilidir. Top və daha güclü silahların 
az yayıldığı dövrlərdə müdafiyə üçün istifadə olunmuş köhnəlmiş qurğudur. 
Fenimor Kuperin "Sonuncu mogikan" əsərində blokhauzun təsviri verilmişdir. "Bu 
təpədə yarıuçuq blokhauz göründü. Onun ağac qabığından döşənmiş damı çoxdan 
uçulub yatmış, çürüyüb torpağa qarışmışdı. Lakin tələsik qurulmuş çatılarının iri 
şam tirləri hələ yerlərində qalırdı. Halbuki, binanın bu tərəfi zamanın hüjumuna tab 
gətirməyib çökmüşdür"(F.Kuper). 

Yuxarıda verilmiş parçanın birinci cümləsində alınma blokhauz sözü adlıq 
halda işlənmişdir. Nitq hissəsi kimi isim olan bu morfem cümlədə mübtəda funksi-
yasında çıxış edir. Blokhauz sözündən əvvəl işlənmiş "yarıuçuq" morfemi sifət 
olaraq cümlədə blokhauzu təyin edir. Buradan aydın olur ki, alınma söz təyin söz 
birləşməsi tərkibində işlənir: yarıuçuq blokhauz. İsimi birləşmələrin çox yayılmış 
formalarından biri olan sifət+isim şəkilli birləşmə analitik yolla yaranmışdır. Birləş-
mələrin komponentləri heç bir şəkilçi qəbul etməmişdir. Bele birləşmələrin əmələ 
gəlməsində əsas rolu söz sırası və intonasiya oynayır (23, 159). Alınma blokhauz 
sözü "yarıuçuq" sifəti ilə tam yanaşma əlaqəsinə girə bilmişdir. 

"O zaman öz skalplarımızı xilas etmək üçün tirlərdən və daşlardan istehkam 
kimi bir şey düzəltmişdik"; "Hərgah sizi burayadək düz yolla gətirmişəmsə, onda 
biz həmin blokhazu tezliklə görəcəyik; o bu arada, sol tərəfdə olmalıdır" (F.Kuper). 

Kontekstdəki birinci cümlədə alınma sözün adlandırdığı predmet açıqlanır. 
İkinci cümlədə isə tir və daşlardan düzəldilmiş istehkamın blokhauz adlanması qeyd 
olunur. Bu cümlədə blokhauz təsirlik halın şəkilçisi qəbul etmişdir. Mətn dilçiliyi 
səviyyəsində məsələyə yanaşdıqda, kontekstin üçüncü cümləsində blokhauz sözü 
"o" işarə əvəzliyi ilə ifadə olunmuşdur. Bu da alınma sözün qrammatik səviyyədə 
mənimsənilməsinin daha bir gösdəricisi kimi çıxış edir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək 
ki, yuxarıda verilmiş cümlədə ingilis dilindən alınan digər sözdə işlənmişdir. Həmin 
söz kəmiyyət, mənsubiyyət və hal şəkilçisi qəbul etmişdir: skalplarımız 
(skalp+lar+ımız+ı). 
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İngilis dilindən alınma blokhauz sözünün dilimizdə digər hal şəkilçiləri ilə 
işlənməsinə aid nümünələr gətirmək mümkündür: "Heyvord və onun yoldaşları bu 
köhnə blokhauza çox ehtiyatla yanaşmaqda idilər"; "Bu blokhauzun yerini bilən 
adamların demək olar ki, hanmısı ölübdür"; "Blokhauzun özünü də mən tikdim"; 
"Atları blokhauza aparın. Unkas, sən və dostlar, siz də blokhauzda gizlənin". 

Nümünələrdən də göründüyü kimi, alınma söz ismin hal kateqoriyasının şə-
kilçilərini (blokhauz, blokhauzun, blokhauza, blokhauzu, blokhauzda, blokhauzdan) 
qəbul edərək dilin normalarına uyğun şəkildə rabitəli nitqdə işlənmişdir. 

"Vəhşilər səslərini kəsib ehtiyatla geriye çəkildilər, lakin onlar gözlərini blok-
hauz xarabalığından çəkmirdilər" (F.Kuper). Bu cümlədə "blokhauz xarabalığı" is-
mi birləşməsi işlənmişdir. Birləşmənin birinci tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmə-
mişdir. Lakin xarabalığın blokhauza aidliyi başa düşülür. İngilis dilindən alınmış 
alınma sözlərin Azərbaycan dilində isimin hal şəkilçiləri ilə işlənməsinə aid rabitəli 
mətnlərdən kifayət qədər nümunələr gətirmək olar. Məsələn, Adlıq hal: "Yol gələr-
kən paltarı toza bulansa da, mustanger çox qəşəngdi"; Yiyəlik hal: "Hamı 
mustangerin indi nə edəcəyini gözləyirdi"; Yönlük hal: "Demək lazımdır ki, 
mustangerə qarşı lütfkarlıq təkcə Luizanın baxışlarında hiss olunmurdu"; Təsirlik 
hal:"At mustangeri özünün sahibi bilib ona tabe olmuşdu"; Yerlik hal: "Qoca 
oğlunun ölümünün günahını mustangerdə görürdü"; Çıxışlıq hal; "Luiza atın 
yüyənini mustangerdən aldı". 

Azərbaycan dilinə tərcümə materiallarından seçilmiş nümunələr göstərir ki, 
hal şəkilçilərinin alınma sözlərə artırılmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. 

İngilis dilindən alınma sözlərin sonunda iki samitin ardıcıl işlənməsi kifayət 
qədərdir. Məsələn, kolt, sent, şillinq, standart, turist, pudinq, lord və s. Bu cür söz-
lərə yerlik və çıxışlıq hal şəkilçilərinin artırılması zamanı söz formada inlaut 
mövqedə üç samitin ardıcıl gəlməsi imkanı yaranır: Məsələn, krosvord, krosvordda, 
krosvorddan; lord, lordda, lorddan; standart, standartda, standartdan. 

Azərbaycan dili üçün inlautda sözün ortasında üçlü samit birləşməsi səciyyəvi 
hal deyildir. Bununla belə, dildə bu cür birləşmələr qeydə alınır. Məsələn, kənd, 
kənddə, kənddən, qurd, qurda, qurddan və s. Deməli, sonu iki samitlə bitən alınma 
sözlər yerlik və çıxışlıq hal şəkilçilərini qəbul edərkən dilin fonemlər sisteminin 
distributiv imkanlar dairəsini dəyişdirmir. Hallanma dilin normalarına uyğun şəkil-
də gedir. 

Avropa mənbəli alınma sözlər kəmiyyət kateqoriyası şəkilçilərini qəbul edir, 
onlar birgə rabitəli mətnlərdə işlənir: "Siz o biri mustanqlara hətta tutulmazdan əv-
vəl çox yaxşı qiymət verdiyiniz üçün icazə verin, sizə təşəkkür edim". " Ledi və 
centlmenlər! Bu gənc oğlan vəhşi atları tanıyan gözəl bir ovçudur". 

Alınma sözlər kəmiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hallana bilir. Bu da 
Azərbaycan dilinin morfoloji normalarına uyğun gəlir. 

Adlar Azərbaycan dilində xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək cümlənin xəbəri 
vəzifəsində çıxış edir. Alınma sözlər də bu funksiyanı dilin qrammatik normalarına 
uyğun şəkildə yerinə yetirir. Məsələn, "Bəli, mən mustangerəm, ancaq vəhşi atları 
təkbaşına ovlayıram"; "Gələn Moris-mustangerdir". 

İngilis dilindən leksik alınmalar mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edərək dildə 
işlənir. 
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"Professional jurnalistika sahəsində Avropa standartları və onların tədbiqi 
mövzusunda məruzə ilə çıxış edən..." ("Şərq" qəzeti, 12.10.2004); "Birinci qrupun 
moderatoru Panan Bredi, ikinci qrupun moderatoru isə Zeynal Məmmədli olub" 
("Şərq" qəzeti, 12.10.2004); 

Peşə standartı: həqiqətə xidmət və obyektivlik" və "peşə standartı: şəxsi hə-
yatın toxunulmazlığı, defformasiya, şərəf və ləyaqət" mövzularında keçirilən 
treninqlərlə bağlı günün sonunda moderatorların yekun rəyi açıqlandı ("Şərq" qəze-
ti, 12.10.2004). 

Alınma sözlərin bir qismi Azərbaycan dilinin ümumişlək leksik vahidləri kimi 
ayrı-ayrı sözlərlə müxtəlif birləşmələr yaradır. Alınma söz müxtəlif üslubi məqam-
larda işlənir. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə keçən sözlər analitik fel konstruksi-
yalarının yaranmasında iştirak edir. Məsələn, qol vurmaq, qol buraxmaq, blok qur-
maq, blok yaratmaq. 

"Çünki millidə və "Uraloçka"da hücumu tamamlayan Yekaterinanın zərbələri 
qarşısında blok yaratmaq bir çox voleybolçu üçün heç də asan deyil" ("Olimpiya 
dünyası" qəzeti, 9-10.11.2004); 

"Bundan sonra Şimali İrlandiya futbolçuları on bir dəqiqə ərzində rəqib 
qapısına iki qol vurublar"; "Azfen"-in əks hücumlarından birində Qüdrət Əliyev he-
sabı bərabərləşdirən qola imza atdı"; "Hüseyn İsgəndərovun son saniyələrdə vurdu-
ğu qol hərbiçiləri məğlubiyyətdən xilas edir"; "Fasilədən sonra azərkeşlər eyni 
qapıya vurulan səkkiz qol izlədilər"; "Oyunun qəhramanlarından olan Rəşad Allah-
yarov poker imza atdı"; "Araz" "Azfen"i qol yağışına tutdu" ("Olimpiya dünyası" 
qəzeti, 5-8.10.2004); "Lakin italyanlar buna daha dörd qolla cavab verdilər 
("Olimpiya dünyası" qəzeti,9-11.10.2004). 

Öz quruluşuna görəmüasir ingilis dili analitik dildir. Onun qrammatik qu-
ruluşunda cümlədə sözlər arasındakı əlaqə başlıca olaraq söz sırası və köməkçi söz-
lər (önlüklər, bağlayıcılar) vaistəsi ilə əldə olunur. Qedim ingilis dili isə quruluşuna 
görə sintetik dil olmuşdur. Qədim ingilis dilində cümlədə sözlərarası əlaqələr 
sözlərin özlərinin dəyişməsi yolu ilə yaradılmış, həm də cinsə görə dəyişmişdir. 
Sifətlər isimlərlə cinsə, kəmiyyətə və hala görə uzlaşmışdır. Müasir ingilis dilində 
bu qrammatik tələblər yoxdur. Eyni zamanda ingilis dilindən alınma sözlər başqa 
dildə sözyaratmada iştirak edir və bu zaman qeyd olunan sözyaratma formasının 
ingilis dilində işlənib-işlənməməsi nəzərə alınmır. Futbol sözü idman termini olub, 
komanda idman növlərindən birinin adını bildirir. Bu oyun növü İngiltərədə 
yaranmışdır. Hazırda bütün dünyada populyar olan bu idman növü hər bir dildə eyni 
bir sözlə - futbol sözü ilə adlandırılır. Futbol sözü dünya dillərinin əksəriyyətində 
ümumişlək söz statusu qazanmışdır. Bü söz Azərbaycan dilində də ümumişlək 
leksik vahiddir. Onun müxtəlif derivatları, müxtəlif birləşmələri vardır. Bir sıra 
idarə, müəssisə, təşkilat və qurumların adlarında da istifadə olunur. Məsələn, 
"Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası" (AFFA), "futbol komandası", 
"Nefçi" futbol kulubu, "futbol çempionatı", "futbol meydançası", "futbol stadionu", 
"futbol federasiyası", "Futbol Assosiasiyası" və s.: "Futbolçularımızla bir qrupda 
mübarizə aparan komandalardan İngiltərə, Polşa və Uels millilərinin cədvəlindəki 
mövqeyi ötən ay olduğu kimi qalıb"; "Almaniya Futbol federasiyasının 
azərbaycanlı uşaqlara hədiyəsi"; "Almaniya Futbol Assosiasiyası Azərbaycan pay-
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taxtının Əhmədli və Şüvəlan qəsəbələrindəki iki uşaq evine 5 min avro məbləgində 
yardim edib" (" Olimpiya dünyasi" qəzeti,9-11.10.2004 

Müasir Azərbaycan dilinde "futzal" sözü də işləkdir. Bu söz "futbol" və "zal" 
sözlərində yaranmişdir. Yeni yaradilmiş sözün birinci komponenti ingilis dilindən 
transliterasiya yolu ilə alinmiş "futbol" sözünün birinci hecasidir. İkinci komponent 
də alinma "zal" sözüdür. "Futzal" qapalizallarda keçirilen mini futbol yarişinin adi-
dir:"futzal üzrə İV UEFA kuboku7-ci seçmə qrupunun oyunlari başa çatib; ... 
Hücum təşkil etməkdə çətinlik çəkən futzalçilarimiz tələsdiklərindən səhvlərə yol 
verirdilər" ("Olimpiya dünyasi" qəzeti, 9-11.10.2004). Göründüyü kimi, yeni 
düzəlmiş və quruluşuna görə ingilis dilində olmayan futzal sözü Azərbaycan dilində 
sözdüzəldici şəkilçi qəbul etmiş; -çi şəkilçini futzal sözünə artirilmasi ilə isimdən 
isim düzəldilmişdir. Futzal komanda oynunun adini bildirir, futzalçi ismi isə futzalla 
məşgul olan idmançini ifadə edir. Yuxarida verilmiş nümunədə futzalçi düzəltmə 
sozü kəmiyyət (-lar) və birinci şəxsin cəminin mənsubiyyət şəkilçisini (-ımız)qəbul 
etmişdir. 

İlk dəmir yolu İngiltərədə yaradılmışdır. Zaqafqaziyaya, o cümlədən Azər-
baycana ilk dəmir yolunun çəkilişi də ingilislərlə bağlıdır. Dəmir yolu ingilis dilində 
Rayl Way adlanır. Bu söz rus dilində kalka olunmuçdur: "железная дорога". Rus 
dilindən də söz Azərbaycan dilinə kalka edilmişdir- "dəmir yolu". Yenə də həm 
struktur, həm də semantika qorunmuşdur. Azərbaycan dilində birləşmə ikinci növ 
təyini söz birləşməsi formasındadır. birləşmənin birinci tərəfiheç bir şəkilçi qəbul 
etməmiş, ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisiylə işlənmişdir. İngilis dilində isə yeni 
söz yanaşma əlaqəsi əsasında formalaşmışdır. Hər üç dildəki bu sözlər mürəkkəb 
söz kimi çıxış edir bir anlayışı bildirir. Sözün mənbəyinə gəlincə, onun ingilis 
dilindən rus dili vasitəsi ilə kalka yolu alınması şübhəsizdir. 

Bəzi tədqiqatçılar transkripsiya, tranliterasiya və kalkanın tərcümə və ya 
sözalma məqsədilə istifadəsinə fərqli hadisələr kimi baxırlar. Onlar bu üsulların 
sözalmadakı iştirakının nəticəsinin alınma söz olduğunu, tərcümədə isə son 
nəticənin dilin lüğət tərkibinə keçən söz olmadığını qeyd edirlər. Fikirimizcə belə 
fərqləndirmə qüsurludur. Trankripsiya, transliterasiya və kalka üsulunun tətbiqində 
məqsəd - başqa dildəki söz, səs, qrafem, məzmun və struktur obraz şəkilində alma-
dır. Alınanın dilin lüğət tərkibinə keçib-keçməməsi, dildə müxtəlif səviyyələrdə mə-
nimsənilməsi isə başqa məsələdir. 

Qamburqer (arasına döymə ət, bifşteks qoyulmuş çörək); Fişburqer (arasına 
balıq qoyulmuş çörək); Çisburqer (arasına pendir qoyulmuş çörək); Çikenburqer 
(arasına toyuq əti qoyulmuş çörək). 

Alınma söz yeni dilə keçdikdən sonra dəyişməyə uğrayır, yeni dilin fonetik 
sisteminə uyğunlaşır, onun sözdüzəltmə və sözdəyişmə qaydalarına tabe olur, 
beləliklə, söz mənşəyinə, yaxud mənbəyinə xas olan bir sıra xüsusiyyətləri itirir. 

Alınma sözlər sözdüzəldici şəkilçilər qazanaraq yeni mənalar kəsb etməklə 
dilin qrammatik sisteminə daxil olur, müvafiq qrammatik normalara tabe olur, pa-
radiqmalar yaradır. 
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Р.Бабаева 

Грамматические освоение английский заимствованных слов 
Резюме 

 
В статье рассматриваются грамматическое освоение заимствованных 

слов, английского происхождение, его употребление в Азербайджанском язы-
ке, некоторые семантическое свойство структурно-семантические модели в 
простых и сложных предложениях и сопоставительный анализ теоретического 
характера. В статье также анализируются суть и связь грамматических кА-
тегорий английского языка, мотивы его употребление в азербайджанском язы-
ке, сходства и различие в обоих языках.  

  
 

R.Babayeva  
The grammatical adopting of the English originated borrowing 

Summary 
 
The article deals with the grammatical categoty of time in English and is com-

parative characteristics of category of time in Azerbaijan, analyses mutual en En-
glish origin, words used in the vocabulary of Azerbaijan also some semantical pe-
culiarities of English terms in Azerbaijani. The article deals with the strucral-se-
mantical models of the simple sentence of the contemporary English and 
Azerbaijani languages anr their comparison analyze of theoretical character. The 
article deals with the connection and essence of the category of tense in the English 
grammar.  

 
Rəyçi:            Afət Abbasova 
                  filologiya elmləri doktoru  
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ÇOXMƏNALI SÖZLƏRİN İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİSİ 
 

Açar sözlər: semantika, differensial kontekst 
Key words: semantic, differential contex 
Ключевые слова: семантика, дифференсиал контекст 

 
Çoxmənalı sözləri bir dildən başqa dilə tərcümə edərkən onların həmin dildə 

hansı mənada fikri daha düzgün ifadə etdiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Orijinal ilə 
adekvtlığı təmin etmək üçün müəllim dərs prosesində çoxmənalı sözlərin bütün 
mənaları içərisindən kontekstə uyğun ən doğru variantı seçməyi bacarmalıdır. 

Başqa hallarda, əksinə, azərbaycan sözləri ilə müqayisədə ingilis sözləri 
semantik qeyri differensial hala məruz qalırlar, məsələn: 

Stove – soba, plitə (mətbəx) 
Bud – tumurcuq (açılmamış yarpaq), qönçə (açılmamış çiçək) 
Cold (isim) –soyuqdəymə, zökəm 
Cherry – albalı, vişnə 
Strawberry – çıyələk, yer moruğu 
Story – hekayə, povest 
Poem – şer, poema 
Blue – göy, mavi 
Stale – boyat, köhnə (çörek) 
Crips – xışıldayan ( qar haqqında), təzə (tərəvəz haqqında), qoxulu ( hava 

haqqında), kövrək (peçenye haqqında) 
To marry – evlənmək, ərə getmək 
 To wash – yumaq, yumaq (ağ və parçadan olan əşyalar haqqında) 
Yaxşı olar ki, qeyd edək ki, verilən halda söhbət sözlərin çoxmənalılığından 

getmir; təsdiq etmək olmaz ki, Azərbaycan sözləri əl və ayaq iki məna, yaxud in-
gilis sözü cherry iki – fərqli qlbalı və vişnə mənasına malikdir. Yuxarıda göstərilən 
hallarda bu sözlər ancaq bir mına daşıyır ( bununla eyni zamanda onlar həmçinin 
onlar başqa mənaya da malik ola bilərlər; belə ki, Azərbaycan əl sözü həmçinin 
hakimiyyət, dəstxətt, imza, təsir və s. kimi də mənalara malikdir), bu mənaların həc-
mi daha genişdir, nəinki onların digər dillərdə uyğunluqları. Bununla da baxdığımız 
hal prinsipial olaraq o biri hallardan fərqlənir, belə ki, bir sözün müxtəlif mənaların-
da onlardan birinin müxtəlif sözləri uyğun olur, məsələn, azərbaycan qurban sözünə 
“başqasının ucbatından ziyan çəkmiş yaxud həlak olmuş adam”, ingilis victim sözü-
nə, lakin “ Allah naminə pay, bəxşiş qurban verilmiş əşya yaxud varlıq” kimi və 
“bir şeydən nəyə görə isə, könüllü imtina etmək”- ingilis sacrifice sözünə uyğundur. 

Düzdür onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmişə çoxmənalılığı və semantik 
qeyri differensiallığı ciddi məhdudlaşdırmaq olmaz. Belə ki, tamamilə aydın deyil 
ki, Azərbaycan feli üzmək və ona uyğun ingilis sözləri swim, float və sail sözləri 
arasındakı münasibəti necə izah etmək olar. Belə saymaq olar ki,üzmək – birbaşa üç 
mənaya malik sözdür: 1) bədənin müxtəlif hərəkətləri vasitəsi ilə suyun üzərində 
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qalmaq; hərəkət etmək, insan və heyvanlar haqqında; 2) su istiqaətində hərəkət 
etmək, axmaq; 3) su səthi üzərində xüsusi vasitələrlə, maşın, qurğu və s.nin köməyi 
ilə yerləşmək, (gəmilər haqqında); 

Belə izah vasitəsilə swim, float və sail ingilis sözləri azərbaycan sözünə üç 
müxtəlif mənada uyğun gəlirlər. Bundan başqa belə də izah oluna bilər ki, azərbay-
can feli üzmək hər üç halda eyni “suda hərəkət etmək” mənası daşıyır. Bizə elə gəlir 
ki, bu da düzgün izahdır.  

Bu halda azərbaycan üzmək sözünün yuxarıda göstərilən üç ingilis felinin 
müqayisəsinin semantik qeyri differnsiallığından danışmaq olar. Bu sözlərdən hər 
biri öz semantik strukturunda, azərbaycan sözünün məzmununda mövcud olmayan 
əlamətə malikdir. Əslində belə mübahisəli halların mövcud olmasına baxmayaraq, 
çox mənalılıq anlayışı və məna qeyri differensiallığı çox dəqiq fərqlənir. 

Müxtəlif dillərdə işarələrin semantik strukturları arasındaı münasibətin təqiqa-
tı zamaı yuxarıdakından daha mürəkkəb və məna qeyri differensiallığı hallarına rast 
gəlmək olar. Məsələn, pendir və kəsmik Azərbaycan sözləri və cheese və cottage 
cheese ingilis sözləri arasındakı münasibətə baxaq. Ilk baxışdan ingilis sözləri ( nə-
zərə almasaq ki, cheese ingilis dilinin ara sözləri arasında başqa mənaya da malik-
dir) azərbaycan sözlərinin tam semantik ekvivalentidir. əslində burada daha mürək-
kəb münasibətlər var: ingilis dilində cottage – cheese sözünün müxtəlif bir forması-
dır. Lakin kəsmik pendirin mövcud forması deyil. Düzdür, Azərbaycan dilində de-
mək olar ki, bu pendir deyil kəsmikdir. Satışda nə pendir, nə də ki, kəsmik yox idi. 
Ancaq igilis dilində İt is not cheese but cottage cheese, necther cheese nor cottage 
cheese və s.demək olmaz. Beləliklə, cheese ingilis sözü, Azərbaycan sözü kəsmik 
və pendir sözləri ilə müqayisədə tamamilə semantik qeyri differensialdır. Baxmaya-
raq ki, ingilis dilində xüsusi söz birləşmələri var ki, Azərbaycan pendir sözünə tam 
semantik uyğun gəlir.  

Oxşar başqa nümunələr də gətirmək olar ki, xüsusi metallurq termini olan 
Azərbaycan sözü dəmir və yaxud çuğun iki müxtəlif metal növü kimi izah olunur. 
Dəmir və çuğun istehsalı. Ingilis sözü iron dəmir adı kimi, çuğun adı kimi qeyri dif-
ferensial deyil, baxmayaraq ki, ingilis dilində cast iron sözbirləşməsi mövcuddur ki, 
bu da referensial mənasına görə Azərbaycan sözü çuğuna uyğun gəlir. Lakin dəmir 
növü olduğundan onu ingiliscə production of iron ad cast iron kimi demək mümkün 
deyil. Analoji olaraq stul və kreslo Azərbaycan sözləri və chair və armchair ingilis 
sözləri müaqayisə edilir. Ingilis sözü armchair chair sözünün başqa bir müxtəlif adı-
dır. (Vebstera lüğətində verilən armchair sözü belə təyin olunur “a chair with sur-
ports at the sides for ones arms or elbows”). Azərbaycan dilində belə demək olar ki; 
Bu stul deyil, kreslodur. Eyni zamanda ingilis cümləsi; This is not chair vut am 
armchair absurd- səslənir. Belə bir uyğunluqda Azərbaycan sözləri bağ və bostan və 
ingilis sözləri garden və kitchen garden mövcuddurlar. Azərbaycan sözü meyvə 
bağına ingilis sözü orchard uyğun gəlir. Bu isə garden sözünün müxtəliliyi deyildir, 
Azərbaycan sözü yemiş və qarpız və ingilis sözü melon və vater melon və s. 

Semantik qeyri differensiallaşmada bir hal da vardır ki, müxtəlif dildə olan iki 
söz refensial mənasına görə uyğun gəlirsə, lakin bu iki dildən birində müəyyən 
rəngarəngliyi təyin edən elə xüsusi söz var ki, o biri dildə bu söz yoxdur. Yuxarıda 
göstərilən azərbaycanca stol sözünü “mebel hissəsi” mənasını ifadı edən və ingiliscə 
table sözü tam uyğun gəlir. Lakin stolun müxtəlifliyinə birinə - yazə stolu, çertyoc 
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stolu, ingilis dilində xüsusi bir desk sözü var, eyni zamanda Azərbaycan dilində 
verilən anlayışı ifadə etmək üçün yazı stolu söz birləşməsində istifadə olunur. Azər-
baycan feli oğurlamaq (adamı) kidnap ingilis sözünə uyğun gəlir, lakin əgər söhbət 
qadının oğurlanmasından gedirsə, abduct xüsusi feli istofadə olunur. Azərbaycanca 
cinayət sifətinə insan həyatına və əmlakına qarşı törədilən cinayətkarlığı ifadə edən 
və heç bir siyasi məna daşımayan ingilis dilində criminal sözü uyğun gəlir. Ingilis 
dilində isə buna aid xüsusi sifət yoxdur, azərbaycanca cinayət sözü ingilis dilinə 
qeyri differensial criminal sözü ingilis dilinə qeyri differensial criminal sözü vasitə-
si ilə tərcümə olunur. (cinayət – crime, cinayətkarlıq – həmçinin crime).  

Burda söhbət açdığımız bir dilin semantik qeyri differensial işarələri o biri dil 
ilə müqayisədə o demək deyildir ki, belə nəticə çıxarmaq lazım deyildir ki, bu ya-
xud digər dilin bu yaxud o biri anlayışı verməyə imkanı yoxdur, yəni ki, bu dil az 
inkişaf etmişdir. O biri dildə isə verilən anlayışı ifadə etməyə imkan mövcuddur. 
Əvvəlki ifadələrdən belə alınır ki, istənilən dil istənilən anlayışı prinsipial olaraq 
müəyyən edə bilər, lakin söhbət belə müəyyənliyin müxtəlif üsullarından gedir. 
Azərbaycanca əl sözünün mənaca, ingilis arm və hand sözlərindən nisbətən az 
differensial olmasından belə nəticə çıxartmaq olmaz ki, azərbaycan sözlərinin 
vasitəsilə əlin bilək və qalan hissəsi arasındakı fərqi ifadə etmək mümkün deyil. Bu 
o fakta eynidir ki, ingilis sözü cherry, azərbaycanca albalı və vişnə sözü ilə 
müqayisədə sementik qeyri differensialdır. Buradan elə nəticə çıxartmaq lazım deyil 
ki, ingilislər bu iki meyvə arasındakı fərqi “görmürlər”. Söhbət ondan gedir ki, bir 
dil müəyyən anlayışlar arasındakı fərqi ifadə etməməyə imkan imkan verir, digər dil 
isə istifadəçinin qarşısına bu fərqi ifadə etmək məcburiyyəti qoyur. Belə ki, 
Azərbaycan dili zərurət olduqda insan əlinin məhz hansı hissəsinin ifadə edilməsini 
xüsusən dəqiqləşdirməyə xüsusi yəni çiyin, bilək, çiyinin üstü kimi sözlərlə ifadə 
etməyə göstəriş verir. Lakin semantik qeyri differensial azərbaycanca əl sözü imkan 
verir ki, arm və hand sözləri arasındakı fərq ayrıca hal kimi dəqiqləşdirilməsin. 
Lakin ingilis dili söhbət edənin hər tərəfə əlin hansı hissəsindən söhbət açdığını 
dəqiqləşdirməyə məcbur edir. Eyni ilə ingilis dilinin vasitəsi ilə, zəruri hallarda, 
vişnə - sour cherry və gilas – sweet cherry, yaxud göy – dark blue və mavi – light 
blue rəngləri arasındakı ferqi dəqiqləşdirmək olar, (ümumiyyətlə, nümunələrdən 
görünür ki, bu yaxud digər anlayışların xüsusi leksik vahidlər olmadan 
differensallaşdırılması zamanı dil xüsusi sözbirəşmələrinin köməyinə əsaslanır. 
Lakin əgər belə differensiallaşma zərurəti yoxdursa ingilis dili istifadəçinin 
öhdəsinə semantik hissələrə ayrılmamış cherry, blue və s. sözlərini verir. 
Azərbaycan dilində isə bu zaman verilın anlayışı hər dəfə uyğun qeyri differensial 
ifadələrin olmamasını dəqiqləşdirmək lazımdır. Bununla olaraq R.Yakobson 
yuxarıda göstərilən işdə qeyd edir ki, “dillər əsaslı surətdə ifadə etməli olduqlarında 
fərqlidirlər, etməli ola bildiklərində isə yox. 

Tərcumə üçün verilən hal çoxmənalılıq kimi o zaman çətinlik kəsb edir ki, söz 
verilən zaman MD-də semantik qeyri differensiallaşmada zəruridir ki, TD-də müm-
kün olan uyğunluqlardan seçilsin. Belə ki, azərbaycanca əl sözünün ingilis dilinə 
tərcüməsi zamanı hər dəfə arm və hand arasında, azərbaycanca saat sözünün veril-
məsi zamanı isə watch və clock və s. seçim etmək lazımdır. Əksər hallarda düzgün 
seçim etmək kontekstin – geniş göstərişlərindən istofadə olunur. Kontekst rolu kimi 
“Kontekst və tərcümədə hallar bölməsinə” bax.  
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Məsələn, azərbaycanca – O əlində kitab tutmuşdu - cümləsi ingilis dilinə tər-
cümə zamanı hand sözündən istifadə etmək tələb olunur. Lakin – O əlində uşaq tut-
muşdu – cümləsi arm sözünü tələb edir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, elə bir kon-
tekst mövcud ola bilər ki, belə dəqiqləşdirmə tələb olunmasın. Ona görə də azərbay-
canca – O əlindən yaralanmışdı – cümləsi belə tərcümə olunur – He was wounded 
in the arm və He was wounded in the hand. Əgər geniş kontekstdə uyğun göstəriş 
tapmaq mümkün deyildirsə, tərcümədə tələb olunan düzgün uyğunluq dil konteks-
tindən kənara çıxmaq və ən real şəraiti halı bilmək şərti ilə mümkün olur. Belə ki, 
düzgün tərcümə üçün Puşkinin “Yevgeni Onegin” romanında söhbət qadın ayaq-
larından gedirsə, bu dövrün əxlaqını, zövqünü və tərbiyə davranış normalarını bil-
mək tələb olunur. Söhbət feet-dən gedə bilərdi, lakin legs-dən yox. Bu o dövr üçün 
çox nəlayiq bir hərəkət olardı. Bilmək lazımdır ki, Puşkinin qaralamalarında qıraqda 
uyğun yerə əks istiqamətdə legs yox, məhz feet göstərilmişdir. 
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I.Djafarova 

The problem of translation of polysemantic words and their study at the Endlish 
classes 

Summary 
 

The article deals with the problem of translation of polysemantic words and 
their study at the English classes. The problem of meaning in general linguistics 
deals mainly with such aspects of the as the interrelation between meaning and 
concept, meaning and sigh, meaning and referent. 

We should acquire meaning imposed on the words by the words by the 
context. This meanings are called contextual meanings. The ability of a word to be 
polysemantic, i.e. to comprise several lexical meanings, becomes a crucial issue for 
stylistic studies. 
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И.Джафарова 
Проблема многозначности  

Резюме 
 
В предлагаемой статье из множества проблем, касающихся пополнения 

словарного состава современного английского языка рассмотрены будут толь-
ко некоторые, а именно: проблемы изменения семантической структуры ряда 
слов, проблема многозначности. Многозначность слова – эта реалия английс-
кой лингвистики и эта проблема остается всегда в центре внимание ученых-
лингвистов. 

 
 

Rəyçi:                    Nuriyyə Rzayeva 
                     filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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İNGİLİS DİLİNDƏ PRAKTİK DANIŞIQ DİLİNİN ƏSAS 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: diskurs, təhlil, referens, prisuppozisiya, propozisiya, implikator, 
inferensiya 
Ключевые слова: дискурс, анализ пропозиция, влияние, английский язык 
Key words: discourse, analysis, reference, presupposition, proposition, implicature, 
inference 

 
 Diskurs təhlili danışıqda dilin işlənməsi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi anla-

mında başa düşülür. Bəzi dilçilər dilin formal xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsinə 
diqqət yönəltdikləri halda, digərləri diskurs təhlilini həmin dildə nə üçün istifadə 
olunmasına aid tədqiqat hesab edirlər. Diskurs təhlilində formal yanaşma və funk-
sional yanaşma əsas götürülür. Formal yanaşmanın tarixi çox qədimdir. Funksional 
yanaşma isə son zamanlarda diqqəti cəlb etmişdir. 

Dilin əsas funksiyasını müəyyən etmək üçün əsasən iki termin üzərində da-
yanılır və vurğulanır ki, bu iki bölgü arasındakı uyğunluq analtik uyğunluqdur. 
Dilin birinci fuksiyası transaksional funksiyadır. Bu funksiya vasitəsilə beyində 
gedən mental proseslər dilə çevrilir, dildə səsləndirilir və həmsöhbətə ötürülür. 
İkinci funksiya vasitəsilə isə sosial əlaqələrin və şəxsi münasibətlərin ifadəsi həyata 
keçirilir ki, buna da müasir dilçilikdə interaksional funksiya deyilir. Daha dəqiq de-
sək bu qruplar və fərdlər arası ünsiyyətin həyata keçirilməsi deməkdir. Dilçi alim-
lərdən G. Braun və G. Yulinin (1, s. 28) müəyyən etdikləri bu qarşılaşmanı bir növ 
K. Bütlerin (2, s. 3: 1879- 1963) reprezentativ ekspressiv, R. Yakopsonun referen-
sial emotive (3, s. 3) , K. M. H. Əliyevin ideal şəxlər arası və C. Layonsun (4, s. 3: 
1932) deskriptiv sosial ekspressiv qarşılaşmanın eyni kimi götürmək olar. 

Dilin istifadəsində belə müəyyən etmək olar ki, yazılı və şifahi dili dil istifa-
dəçiləri müxtəlif fərqliklə qarşılaşırlar. Müxtəlif paralinqvistik vasitələrin, məsələn, 
üz ifadəsi, jestlər və s-in köməyi ilə danişanın istifadə etdiyi sözlərin təsirini artıra 
bilər. Amma yazıda bu cür paralinqvistik vasitələrdən istifadə olunmur. Ənənəvi 
dilçilikdə sözün və eyni zamanda onların digər obyektlə və real gerçəkliklə əlaqələ-
rinin öyrənilməsi mühüm rol oynayır. Bu aspektlərin metalinqvistikası bir sıra spes-
ifik terminlərin işlənməsini labüd edir. Qeyd etdiyimiz kimi istifadə baxımından di-
lin öyrənilməsinə proqmatik yanaşma daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə bu 
yanaşmada formal yanaşma elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Diskursun rast gəlindiyi 
sahədə məlumatın aydınlaşması üçün deyksis formalardan, məsələn, mən, sən, o, 
bu, ora, bura kimi elementlərdən istifsdə olunur. Amma deyksisdən əlavə buraya re-
ferensiya, propozisiya, implikasiya, inferensiya və s. terminləri də aid etmək olar (5, 
s. 52). 

C. Layonsa görə söz və əşya arasında əlaqəni referens adlandırmaq olar. Bu 
ənənəvi baxış özünü dil və dünya arasında əlaqənin linqvistik ifadəsini göstərir. Da-
ha sonra C. Layons belə bir fikir ifadə irəli sürür: danişan istinad edir (müxtəlif uy-
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ğun ifadələrlə), o, referens vasitəsilə lazım olan ifadəni aşkar edir (4, s. 67). Bu mə-
sələ ilə əlaqədar P. F. Storons (6, s. 98) belə iddia edir ki, istinad etmə ifadənin etdi-
yi bir şey deyil, bu elə vasitədir ki, danışan onun vasitəsilə münasib ifadəni istifadə 
edir. Bu fikirlə əlaqədar C. Syörlilinin baxışı belədir: ifadələr ancaq söz verməkdən, 
yaxud da əmr etməkdən başqa bir şey ifadə etmir (7, s. 98). F. Veysəlliyə görə işarə 
ilə maddi aləm arasındakı əlaqəni– referent əlaqəsini diskurs təhlilində referens 
danışan, yaxud da yazan tərəfindən hərəkət edən anlamında başa düşülür (5, s. 54). 

Aşağıdakı nümunəni təhlil edək: 
A: My uncle coming home from London on Sunday hes due in 
(Əmim bazar günü Londondan gəlir). 
B: How long has he been away for or has he just been away?  
(O nə qədərdi gedib, yoxsa təzə gedib? ) 
A: Oh no they lived in London eh he was married to my mother’s sister well 

she’s been dead for a number of years now 
(Ah, xeyr, onlar Londonda yaşayırdılar, o mənim anamın bacısı ilə evli idi. O, 

artıq bir ildir ki, ölüb). 
Bu dialoqda A danışan my uncle (əmim) və he (o) ifadələrini bir fərdə aid ola-

raq işlədilir, my mother’s sister (anamın bacısı) və she’s (o qadın cinsi) isə digər 
fərdə aid olaraq işlənir. Göründüyü kimi əmim sözü o-nun referenti, anamın bacısı 
isə digər o-nun referentidir. Propozisiyanı biz cümlə şəklində müəyyənləşdirə bilə-
rik. Əmimin Londondan gəlməsi birinci, onun nə zaman gəlməsi ikinci, nə üçün 
Londona getməsi və anamın bacısı ilə evlənməsi, nəhayət, xalamın ölümü həmin 
diskursdakı cümlələrin propozisiyası hesab edilə bilər. Bu cümlələrin hamısı ger-
çək, qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş və konkret mənaları olan konstruksiya-
lardır. 

Bəs, propozisiyanı nəcə müəyyən etmək olar? Propozisiya ingilis sözü olan 
“presupposition” sözündən götürülmüşdür, güman etmək, ehtimal etmək mənasını 
verir. Propozisiya danışanın ümumi söhbəti üçün əsas hesab edilən, lakin bilavasitə 
mətndə iştirak etməsə də asanlıqla müəyyən edilə bilən əsas fikirdir. Yuxarıdakı nü-
munəyə əsasən belə izah edə bilərik ki, A danışanının düzgün başa düşülməsi üçün 
və güman edilənin düzgün olmağı üçün B danışan öz cümləsini dialoqa daxil edir, 
lakin fikrini tam aydın şəkildə ifadə etmir. Deməli, bu dialoqda presuppozisiya odur 
ki, həmin cümləni işlətməklə A B-yə verecəyi məlumatı elə qurur ki, onun 
həmsöhbəti danışanın öz əmisini işarə etdiyini başa düşsün. Sonra A söhbətini da-
vam etdirir, əmisinin xalası ilə evlənməsini və xalasının bir neçə ildir ölməsini 
bildirir. Diskurs təhlilindəki propozisiya praqmatik propozisiyadır.  

T. Givovun (8, s. 50) iddia etdiyi kimi, dinləyici heç bir qarşılıq olmadan da-
nışanın güman etdiyi fikri tuta bilir. O, mətn daxili əlaqəliyi düşüncə əlaqəliyi ilə 
qarşılaşdırır və daha çox əlaqəliliyin koqnitiv şərhinə diqqət yetirir. T. Givova görə, 
diskursun daxili strukturu bir neçə amil: mövzu, iştirakçı birliyi, zaman birliyi, mə-
kan birliyi və hərəkət birliyi ilə şərtlənir. O, mətn daxili tematik əlaqəlik növləri 
arasında xüsusi diqqəti referensial əlaqəliyə yönəldir. Bununla əlaqədar olaraq, o, 
əvvəlki təcrübəyə qayıdışı, belə desək, retrospektiv və gələcəyə yönəlmiş diqqət– 
prospektiv baxışı referensial əlaqəlilik növü kimi ayırır. T. Givov bu növləri onların 
formal göstəriciləri baxımından səciyyələndirir. Məsələn, o qeyd edir ki, retros-
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pektiv əlaqəlilik müəyyənlik bildirən referentə münasibəti, prospektiv əlaqəlilik isə 
qeyri– müəyyənlik bildirən referentə münasibəti nəzərdə tutur. 

Ümumiyyətlə, diskursda əlaqəliliyin öyrənilməsi çox vacib olan 
amillərdəndir. A. Məmmədov və M. Məmmədovun da qeyd etdikləri kimi diskurs 
əlqəliliyindən başqa heç bir qarşılıqlı məna əlaqəsi komponentlər arasında aydın, di-
qərlərindən təcrid olunmuş formada işlənmə məqamına malik deyil. Həmişə bir mə-
na əlaqəsinin üzərinə bu və ya başqa dərəcədə digər məna əlaqələri əlavə edilir (12, 
s. 25). Onlar eyni zamanda qeyd edirlər ki, çox komponentli diskurs mətnlərində 
heç də bir məna əlaqəsinin mətninəvvəlindən sonunadək özünü göstərməsi vacib 
deyil. Çünki diskurs çərçivəsində müxtəlif tipli məna əlaqələri reallaşa bilər. Bütün 
bu əlaqəlilik məsələləri propozisiyanı müəyyən edilməsinə yardımçı olur. R. 
Stalneyker də (9, s. 321) bu baxımdan propozisiyaya belə tərif vermişdir: “ Propozi-
siya iştirakçıların söhbəti əsnasında danışanın ümumi mövzu içərisində əldə etdiyi, 
yaxud da tuta bildiyi bir fikirdir”(9, s. 327). Diqqət etmək lazımdır ki, yuxarıda gös-
tərdiyimiz hər iki sıtada propozisiyanın göstərilən əsas mənbəyi danışandır. 

Adətən propzisiyanın açılmasının bir neçə növünü fərqləndirirlər (5, s. 55):  
1. Faktiv fel mövcudluğu. Məsələn, Sona was sorry to have seen Johny 

(Sona Conini gördüyünə təəssüflənir– Sona Conini görüb). 
2. İmplikativ, həmçinin vəziyyət bildirən fellərin propozisiyası. Məsələn, 

He was able to open the door and he stooped to play the piano (O, qapını açmağa 
nail oldu, yəni açdı və , o, piano çalmağını dayandırdı–O, əvvəllər piano çalarmış). 

3. İterativ fellər. Məsələn, Johny again came (Coni yenidən gəlir– Coni 
gəlir). 

4. Muhakimə felləri. Məsələn, Johny accused him to have stolen his car 
(Coni onu maşınını oğurlamaqla günahlanrırdı– Coni hesab edirdi ki, o, oğrudur). 

5. Zaman budaq cümləsi. Məsələn, When he died? The problem hadn’t 
been solved yet (O, öləndə problem hələ həll olunmamışdır– onun ölməsi). 

İmplikatur termini üçün danışanın güman, təklif, yaxud da nəzərdə tutduğunu 
hesaba alması üçün H. P. Qrays ehtiva terminindən istifadə etmişdir. Yəni, H. P. 
Qraysa görə ənənəvi implikaturlar istifadə olunan sözlərin ənənəvi mənaları ilə 
müəyyən olunur (10, s. 44). Aşağıdakı nümunəyə baxaq: He is an Engilishman, he 
is, therfore, brave (O, ingilisdir, ona görə də cəsurdur) 

Bu cümləni belə təhlil edə bilərik: güman edilən bir xüsusiyyət (cəsur ol-
mağın), digər xüsusiyyətin (ingilis olmağın) ardınca gəlmir, amma ifadənin ənənəvi 
forması belə bir əlaqənin olduğuna işarədir. Ümumiyyətlə, implikaturun ifadəsi 
başa düşməni asanlaşdırır. Və o seçib götürülən bir mənadır, yəni inferensiyedır. 
Ənənəvi implikatur söhbət və bir qrup prinsipdən ibarətdir ki, bunlura da danışan 
əməl etməlidir. Deyilən tam ifadə olunmasa da, ehtiva nəticəsində başa düşülür. Bu 
da presuppozisiyanın bir növü kimi götürülə bilər. H. P. Qrays bunu danışıq prinsipi 
adlandırır 

Digər nümunəyə baxaq: 
A: I am out of petrol (Benzin qurtarıb) 
B: There is a garage round the corner (Küncdə yanacaq doldurma var) 
Bu nümunədə adresat əlaqəlilik prinsipinə uyğun olaraq söhbətə qoşulur, 

deyilənə öz münasibətini bildirir, köməyini göstərir. Əlaqəlilik prinsipi burada da 
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özünü göstərir. Deyilən cümlədən dinləyən öz seçimini etməli olur. Məsələn, I saw 
Tom going to school (Mən Tomu məktəbə gedən gördüm). 

Bu cümlədən məlum olur ki, Tom ya şagirddir, ya da müəllim. Burada in-
ferens etmək çətindir. İndi cümləyə bir əlavə edək: Tom couldnt manage to finish 
checking the control works yesterday (Tom dünən yazı işlərini yoxlayıb qurtara 
bilmədi). 

Bu cümlədən isə artıq başa düşülür ki, o şagird deyil, müəllimdir. Yəni, bizim 
artıq seçim imkanımız yaranır. 

Digər nümunəyə nəzər salaq: 
a. If it sunny, it warm (Əgər hava günəşlidirsə deməli istidir) 
b. It is sunny (Bu gün hava günəşlidir) 
c.  So it is warm (Deməli, istidir) 
Bu nümunədə havanın günəşli olması onun isti olmasını ehtiva edir. 
Nəhayət, qeyd edək ki, referens, presuppozisiya, implikatur və inferens kimi 

anlayışlar diskursun proqmatik təhlilində böyük rol oynayır. Bu terminlər diskurs 
iştirakçıları ilə diskurs elementləri arasında əlaqəni göstərir. 

Diskursun müəyyənləşməsi barədə R. Lanqaker belə demişdir: “ Diskurs təb-
liğatın elə obyektidir ki, o, subyektin yaratdığı dünyanı əks etdirir”. O, bununla ifa-
də etmək istəyir ki, ətraf mühit (aləm) insana bilivasitə verilmir. Bu aləmi insan özü 
yaradır, şərh edir. O, iddia edir ki, biz dünyanı öz psixikamızla yaradırıq (11, s. 
123). A. Məmmədov və M. Məmmədov diskursun müəyyənləşməsində auditoriya-
da diqqətin və qarşılıqlı ünsiyyətin olmasını vacib hesab edirlər (12, s. 38). Əlbəttə 
ki, söhbətə nədən başlayıb və onu necə qurtarmaq auditoriyanın əla olmasının birin-
ci amilidir. 

Beləliklə, diskursun müəyyənləşməsində seçim, forma, intonasiya, eyni za-
manda məkan və şərait mühüm rol oynadığı kimi, onun müəyyən edilməsində re-
ferensiya, presuppozisiya, implikatur və inferensiyanın müəyyən edilməsi də əsas 
amillərdəndir. 
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Основных функции текста при изучении практического разговора 
Резюме 

 
В статье также рассматриваются некоторые виды глаголов в простых и 

сложных предложения, из роль им значение в морфологическом системе анг-
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лийского языках. В данной статье анализируются конструкция предложения и 
фразы в контекстах прагматических пропозициях.  

Автор статьи выдвигается мысли и высказывание известных ученых и 
лингвистов. 

 
R.Musayeva 

The main functions of text in the learning of practical speech 
Summary 

 
The article is also devoted some kinds of verbs in simple and compound sen-

tences, their role and significance in morphological system analysis the construction 
of a sentence and phrase in context of pragmatically pronunciation. 

 The author of article gives the thoughts and ideas of well-knows scientists 
and linguistics. 
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Key words: passive voice, perfect tense, infinitive, continious tense, gerund 
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Orta ingilis dili dövründə qədim dövrə nisbətən bəzi dəyişikliklər nəzərə çarp-

mağa başlanmışdı. Bu dəyişikliklər felin təsriflənməsi ilə, bu da özlüyündə felin 
analitik formalarının yaranması ilə bağlı idi. Erkən yeni ingilis dili dövründə daha 
bir analitik forma yarandı. Bu indiki və keçmiş zamanlarda istifadə edilən köməkçi 
to do feli idi. Əvvəllər bu feldən əsasən poeziyada qafiyə yaratmaq üçün istifadə 
edilirdi. XVI və XVII əsrlərdə bu fel inkar, təsdiq və sual cümlələrində işlənilirdi . 

XVII əsrin sonlarında do felinin işlənməsində bəzi dəyişikliklər baş verdi. Be-
lə ki, do forması yalnız neqativ və sual formalarında işlədilirdi. Artıq həmin dövrdə 
cümlədə söz sırası sabitləşmiş və xəbər mübtədadаn sonra gəlməyə başlanmışdı. Do 
you pity him? No, he deserves no pity … 

Wilt thou not love such a woman? 
And must they all be hanged that swear and lie? 
İnkar cümlələrdə isə not hissəciyi köməkçi feldən sonra işlənildi. Əvvəllər isə 

xüsusilə V.Şekspir dövründə, not inkar ədatı əsas feldən sonra gəlirdi. 
I know not which is which. Orta dördə, XVIII əsrdə I know not ifadəsi hələ də 

işlədilirdi. Daha sonralar bu forma arzaikləşmiş və müəyyən üslubi effekt yaratmış-
dır. Digər tərəfdən do-nun təsdiq cümlələrdə istifadəsi emfatik xarakter daşımırdı və 
üslubi baxımdan neytral forma idi. Do-dan ibarət formalar köhnə sintetik formalara 
ekvivalent hesab edilirdi. To do felinin orta dövr forması dön aşağıdakı kimi təsnif-
lənirdi: 

 
İndiki zaman Keçmiş zaman 

Sing. 1. d o  dide, dude, dede 

2. d o st (North.d o s) od  didest 

3. d o th (North.d o s) dide 

Plur. d o n (North. d o s, South thod ) d o n, 
d o th 

diden 

 
Məsdər forması d o n, feli sifət I - d o inge, feli sifət II - d o n, Şimaal dialektlə-

rində isə d o ande forması işlənirdi. Müasir dövrdə do təsdiq cümlələrində istifadə-
dən çıxmışdır. Bu da onunla izah olunur ki, sual və inkar cümlələrində do isə işlə-
nən formalar do-suz işlənən sadə formalara nisbətən üstünlüyə malik idilər. 

Orta ingilis dili dövründə ən işlək fellərdən biri olan to be (b e n) felinin for-
maları da qədim ingilis dilindəki formalardan fərqlənirdir. Daha geniş yayılmış in-
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diki zamanın cəm forması sint, sindən tədricən qədim ingilis dilindəki şimal dialekt-
lərinə xas olan aren, aron, earon formaları tərəfindən sıxışdırılıb çıxarılmışdır. Bu 
forma müasir ingilis dilində indi are formasında işlənməkdədir. 

Orta dövrdə to be felinin keçmiş zaman feli sifət forması olan b e n-nin been 
forması yarandı 

 
İndiki zaman Keçmiş zaman 

Sing. 1. am was 
2. ort w e re 
3. is Was 
Plar. b e n w e ren 
Məsdər forması b e n, feli sifət I b e inge, feli sifət II b e n. 
Bu felin formalapı çox vaxt ne inkar ədatı ilə birləşirdi, məsələn, en am> nam, 

ne is> nis, ne was> nas, ne were> nere. Orta ingilis dili dövründə digər bir köməkçi 
fel habbon da dəyişikliyə uğramağa başlanmışdı. O dövrdə keçmiş zaman feli sifət 
habban felilə birləşərək onunla bir məna vahidi yaradırdı. Habbe (ze-)writen tipli 
ifadələr lap çox b irləşirdilər və bu halda onlar köməkçi və əsas fel kimi çıxış 
edirdilər. Məsdər forması haven, han, feli sifət I havinge, feli sifət II had. Köməkçi 
fel to have öz leksik mənasını itirmiş, fonetik baxımdan zəifləmiş, [ v]  səsinə 
qədər reduksiyaya uğramışdır. Had forması isə [ d]  səsinə qədər reduksiyaya 
uğramışdır: I′ ve seen her. He′ d known about it long ago. 

Qədim dövrdə yaranmış bitmiş zaman formaları artıq orta dövrdə çox geniş 
işlənirdi, xüsusilə C.Çouserin əsərlərində indiki və keçmiş bitmiş zaman formaları-
na çox rast gəlinirdi: Lordinges, right thus, as ye have understode, bar I stifly mine 
olde housbondes on honde – cənablar, beləliklə, siz də anladığınız kimi, mən inadla 
öz keçmiş həyat yoldaşını inandırdım. But al thing, which that shyenth as the gold, 
it mis nat hold, as that I have herd it told – Mən eşitdiyim kimi, lakin partlayan hər 
şey heç də qızıl deyil. Orta ingilis dilində sholde və wolde fellərinin də işlənməsi 
çoxalmışdır. Bu dövrdə hər iki fel məsdərlə birləşərək öz leksik mənasını itirir və 
analitik formaların yaranmasında iştirak edirdilər. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, qədim 
ingilis dilində gələcək zaman forması olmamışdır. Gələcəyə aid hərəkəti bildirmək 
üçün sculan, willan və s. fellərdən istifadə edilirdi. Orta ingilis dövründə isə gələcə-
yə ail hərəkətləri ifadə etmək üçün shall+məsdən-dən istifadə edilirdi. Bu halda 
shall özünün modal mənasını saxlayaraq vaciblik ifadə edirdi. Zəifləmiş modal mə-
na ifadə edən shall-ə erkən orta ingilis dövründə rast gəlinir. C.Çouser öz əsər-
lərində çox hallarda gələcək zaman işlədirdi: But I was hurt right now thrugh=out 
my ye in-to myn herte, that wol my bane be. Gələcək hərəkətlər həm də willen feli 
ilə də ifadə edilirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, willen-ə ən çox balladalarda və 
danışıq dilində rast gəlinirdi. Məsələn: 

And I wol love hire maugree al they might – And I will love her in spite of all 
your might. What? Troweye, the whyles I may preche, and winne gold and silver 
for I teche, that I wol live in polvert willfully? – What? Do you think that while I 
may preach and earn gold and silver, I shall willingly live in poverty? 

Yuxarıdakı misallarda will feli hərəkəti yerinə yetirməyə hazır olduğunu 
bildirmək mənasında işlədilmişdir. Orta dövrdən başlayaraq bu fellərdən indiki 
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zaman forması ilə paralel olaraq gələcək zamanı ifadə etmək üçün istifadə edilirdi. 
Onu da bildirmək lazımdır ki, orta ingilis dili dövründə bu fellər sərbəst vəzndə işlə-
dilirdi ki, bu da müasir dövrdə mümkün deyil. Həmin dövrdə gələcək hərəkəti ifadə 
etmək üçün to be going to ifadəsindən də istifadə edilirdi. Bu ifadəyə yazılı 
mənbələrdə ilk dəfə XVII əsrdə rast gəlinir. Həmir dövrdə davamedici zaman 
formaları da ilk dəfə olaraq yazılı ədəbiyyatda işlənilirdi. İngilis dilinin inkişafının 
orta dövründə Continuous forması adını almış yeni fel formaları sistemi yaranmağa 
başlayır. Bu formalar köməkçi yel to be-nin müvafiq zamanda işlənən forması +əsas 
felin – ing əlavə edilmiş formasının birləşməsindən düzəlir. Bu formalar danışıq 
anında davam edən və ya nitqdə göstərilmiş hər hansı başqa bir zaman müddətilə 
bağlı olan hərəkəti ifadə edir. Orta ingilis dili dövründə ben (olmaq) + feli sifət I 
formasından ibarət birləşmə eyni felin ben (olmaq) + -ing forması ilə əvəzlənmişdir. 
Bu sonuncu birləşmə əvvəllər subyektin yerini işarə etmək üçün işlədilirdi. 
Məsələn: He is on huntinge – O, ovdadır. Bu birləşsədə is feli olmaq, yerləşmək 
mənalarında işlənərək, əsas fel funksiyasını daşımış, on huntinge isə yer zərfliyi 
funksiyasında işlənmişdir. Orta ingilis dili dövründə bu birləşməyə çevrilir. 
Mənanın bu cür dəyişməsi on sözünün mənasının tədricən itməsinə gətirib çıxarır 
və nəticədə on fonetik baxımdan sadələşməyə başlayır və sonda a-prefiksinə çevrilir 
ki, bunun da nəticəsində bu birləşmə yeni görkəm alır: he is ahunting və bu 
birləşmə sadə birləşmədən qrammatikləşmiş birləşməyə keçir. Bu formayə hətta 
müasir dövrdə ingilis danışıq dilində rast gəlmək olar. Nəhaəyt, a- prefiksi də itir və 
bunun da nəticəsində tədqiq olunan forma indi bizə çox tanış gələn şəklə düşür: he 
is hunting. Bununla da tam formalaşmış Continuous zaman forması kimi çıxış 
etməyə başlayır. Bu proses yeni ingilis dili dövrünün əvvəllərində sona çatmışdır. 
C.Çouser əsərlərində bu zamana az rast gəlinir. Məsələn, singynger he was, or 
floytinge, al the day (he was singing, or playing, the flute, al day long). Bəzi 
alimlərin fikrincə orta dövrün davamedici zamanı qədim dövrün –ende və –ins 
ifadələrinin birləşməsinin nəticəsindən yaranmışdır. Bitmiş davamedici zaman 
forması isə orta dövrdə çox az işlənirdi. Məsələn: We han ben aytinge al this 
fourtenght – we have been wainting all this fortnight. Orta ingilis dili dövründə də 
felin şəxssiz formalanının da analitik formaları yaratmaqda idi. Bu formalara hətta 
qədim ingilis dilində də rast gəlinir. Bəzən isə məlum ifadə işlənən məsdər məchul 
məna ifadə edirdi. Orta ingilis dili dövründə artıq mətnlərdə mürəkkəb məsdər və 
məndəki bechul məsdər, məlum və məchul formalı bitmiş zaman məsdərinə rast 
gəlinir. Orat ingilis dili dövründə məchul növün istifadədəsin gəldikdə onu qeyd edə 
bilərik ki, məchul növün analitik formaları qədim ingilis dili beon (be) weorban 
(become) felləri və təsirli feli feli sifət II-nin birləşməsindən yaranmışdır. Artıq orta 
ingilis dili dövründə ben+keçmiş zaman feli sifət analitik formaya çevrilmişdir. 
Məchul növ bütbvlükdə əsasən orta dövrdə inkişaf etdi, werfan işlənmə dairəsindən 
çıxdığı üçün məchul növü ifadə etmək üçün yeganə köməkçi fel ben idi. Məsələn, 
The castel-yate on my right hond, which taht so wel gorven was that never swich 
another was – The castle gate on my right hand, which was so well carved that there 
never was such another. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, erkən orta ingilis dili dövründə məchul növ it-
lə başlayan şəxssiz cümlələrdə işlədilirdi. Bu tipli cümlələrə vasitəli və vasitəsiz 
nitqdə rast gəlinirdi. Felin məchul forması orta ingilis dili dövründə tam formalaş-
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mışdır. Qədim ingilis mətnlərində to be feli birləşmələrə artıq rast gəlinirdi. Bu 
forma yalnız orta ingilis dili dövründə geniş istifadəyə daxil olur. Məlum oluduğu 
kimi, məchul növ yalnız təsirli fellərdən düzəldilə bilər. Beləliklə, indiki zamanın 
məchul növü to be və əsasən felin feli sifət II modelinə uyğun olaraq yaranırdı. Mə-
sələn: Is written – yazılır (onu yazırlar), is taskeden – götürülür (onu götürürlər) Hə-
min dövrdə hərəkət bildirən felin şəkillərinin mənaları sintetik və analitik forma-
ların qarşı-qarşıya qoyulması ilə ifadə edilirdi. Felin şəkillərinə gəldikdə isə qeyd 
edək ki, qədim ingilis dili dövründü Subjunctive Mood-un yalnız sintetik forması 
mövcud idi. Orta ingilis dili dövründə və yeni ingilis dili dövründə Subjunctive 
Mood-un analitik formaları yaranmağa başlandı. Bu dövrdə sculan, willan fellərin-
dən də istifadə edilirdi. Bu fellər indiki və keçmiş zaman formalarında işlənəndə, 
onların mənası Subjunctive Mood-a bərabər olurdu və bu halda modal fellərə xas 
modallıq çaları da nəzərə çarpırdı. Məsələn: 

And slepen wollen til the sonne shyne (and will sleep till the sun shines), 
though it happen me rehercen eft (though I should have to repeat it again), er it were 
day, as was hir wone to do, she was arisen (befone it was down, as it was her habit 
of doing, she arisen). Orta ingilis dili dövründə sholde və wolde-un leksik mənaları 
zəifləmiş və onlar köməkçi fel kimi işlədilməkdə idi. V.Şekspir dövrünə kimi 
should və would Past Subjunctive-un formal göstəricisinə çevrildi və Subjunctive 
Mood-un yeni analitki forması oldu. Yeni ingilis dili dövründə məna baxımından 
yeni analitik forma əvvəlki sintetik formadan heç fərqlənmirdi. Bu forma indiki və 
gələcək zamanı ifadə etmək üçün istifadə edilirdi və bir qayda olaraq şərt budaq 
cümləsində mümkün olan hərəkəti bildirmək üçnü işlənirdi. Bu if thou wene I be 
thus syk for drede, it is not so – But if you think I am ill for fear, it is not so. Hətta 
V.Şekspirin dövründə keçmişə aid olan və həyata keçməsi mümkün olmyan 
hərəkətləri ifadə etmək üçün yeni forma Suöjunctive Mood-un Past Perfect forması 
meydana çıxdı. İndiki zamana aid olan qeyri- real hərəkət Past Subjunctive-lə ifadə 
olunurda və indiki zaman aid olan hərəkəti bildirmək üçün wolde+infintive forması 
işlədilirdi. Əgər hərəkət keçmişə aiddirsə wolde+perfect infinitive işlədilirdi. Məsə-
lən: So that I wiste I sholde you nat greve, I wolde demen that ye tellen sholde a tale 
– If I knew I should not grieve you I wold think that you shaold tell a tale. 

Nere thou our brother, sholdestou nat thryve – If you were not our brother, 
you would not thrive. If it were not to long tio here, I wolde han told you fully tşe 
manere, how wonnen was the regne – If it were not too long to listen, I would have 
told you fully the way the kingdom was conquered. 

XVI-XVII əsrə aid mətnlərdə də biz, məsdərin mürəkkəb formasını yeni 
davametdici və bitmiş davamedici zaman formalarına rast gəlirik. 

… first to correct him for grave Cicero, and not scurrile Plautus whom he 
confesses to have been reading not long before. Feli sifət I-in analitik formalarnının 
yaranması XV əsrə təsadüf edir. The seid Duke of Suffolk being most trostid with 
you … Artıq XVII əsrdə feli sifət I dörd formada işlədilirdi: bitmiş və davamedici, 
məlum və məchul. Cerundun da analitik formaları intibah dövründə yaranmağa baş-
landı. Onu da qeyd edək ki, Cerundun bu formaları məcdər və feli sifət I-in formala-
rı təşəkkül tapandan sonra yarandı. Cerundun analitik formalarına XVII-XVIII əsr-
lərə aid mətnlərdə rast gəlinir. Məsələn, 
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He looked at the writings on the wall cümləsində writings cerund , Be careful 
writing this dictation cümləsində isə writing feli sifətdir. Yeni ingilis dili dövrünün 
ilkin mərhələsində cerund hələ normal şəkildə işlənmirdi. Bəzi hallarda onun 
qarşısında artikl belə işlədilirdi və bununla da o, feli isimdən heç fərqlənmirdi. 
Onların tam fərqlənmə prosesi daha sonrakı dövrdə baş verdi. 
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E.Abbasova 

The development of the analytical forms of the verbs in me 
Summary 

 
In ME appeared first instances of a continuous aspect, consisting of the verb 

be (n) and the first participle. A special future form, which started in OE, becomes 
in ME a regulars par of the tense system. Perfect forms are widely used in ME. The 
Subjunctive mood preserved in ME many features it had in OE. It was often used in 
temporal and concessional clauses. The passive voice was very widely developed in 
ME. As the verb weorfan disappeared the only auxiliary for the passive was the 
verb ben. Ben+Participle II could express both a state and an action. 

 
Э.Аббасова 

Развития аналитических глагольных форм в среднеанглийский период 
Резюме  

 
В течение среднего периода истории английского языка появляется 

новая система глагольных форм, получивших название форм Continuous. Эти 
формы характеризуются наличием вспомогательного глагола to be и основ-
ного глагола в форме на -ing . 

Глагола have и глагол be в сочетании с причастием II смыслового глаго-
ла приобретают грамматическое значение перфекта. 

Shall, will утратили свои модальные значения и превратились в граммат-
ические показатели будущего времени. 
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İNGİLİS DİLİNDƏ ALINMA FRAZEOLOGİZMLƏR 
 

Açar sözlər: frazeologizmlərin əsas mənbəyi,biblieizmlər,fransız mənşəli frazeolo-
gizmlər, əfsanə və rəvayətlərdən alınmış frazeologizmlər 
Key words: main sources of phraseologizms,biblieizms,phraseologizms of French 
origin, phraseologizms taken from myths and legends. 
Kлючевые слова: основной источник английских фразеологизмов, 
фразеологизмы французского происхождения,фразеологизмы полченные из 
мифов и легенд. 
 

İngilis dilinin frazeologizmlərinin əsas mənbəyini Bibliya, bədii ədəbiyyat, 
mifik rəvayətlər və əfsanələr təşkil edir. Qədim dövrlərdən indiyədək Bibliya insan-
lar tərəfindən ən çox oxunan kitab olmuşdur. İngilis dili Bibliyadan götürülmüş fra-
zeologizmlərlə o qədər zəngindir ki, onları sayımaq qeyri-mümkündür. Bibliyadan 
götürülmüş frazeologizmlər bibleizmlər adlandırılır. Ingilis dilində geniş yayılmış 
bibleizmlərə aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik: 

To be of one mind “bir fikirdə qalmaq”; to answer a fool according to his fol-
ly “bir kəslə layiq olduğu kimi davranmaq”; at the eleventh hour “son məqamda”; 
in the twinkling of an eye “bir göz qırpımında”; a wolf in sheep’s clothing “qoyun 
dərisi geymiş canavar”; to possess one’s soul in patience “səbrini yığmaq”; forbid-
den fruit “ qadağan olunmuş meyvə-haram”; to strengthen somebody’s hand “bir 
kəsi dəstəkləmək”; to hide one’s light under a bushes “istedadını boğmaq”; a drop 
in the bucket “dənizdə bir damla”; daily bread “gündəlik ruzi”; to heap coals of fire 
on somebody’s head “bir kəsi utandırmaq”; to cast pearls before swine “xamla-
maq”; the promised land “həsrəti çəkilən yer”; the prodigal son “fərsiz oğul”, “ata-
anasına ağ olmuş oğul”; can the leopard change his spots “qozbelə qəbr qazar”; to 
laugh to scorn “istehza ilə gülmək”; Juda’s kiss “riyakarlıq”, “xəyanət”; a dead let-
ter “kağız üzərində qalmaq”, “həyata tətbiq olunmamış”; to worship the golden calf 
“sərvətə baş əymək”; to beat the air “boş yerə çalışmaq”, “xəlbirlə su daşımaq”; to 
bend the knee to (smb) “diz çökmək”; built upon sand “davamsız”; to call in 
question “sual altında qoymaq”; to change one’s skin “tanınmayacaq dərəcədə 
dəyişmək”; to dig a pit for somebody “bir kəsə quyu qazmaq”; to draw a bow at a 
venture “bir şeyi düşünmədən etmək”; to fall on stony ground “nəticəsiz olmaq”, 
“boşa çıxmaq”; to gnash the teeth “dişlərini qıcırdatmaq”; to go from strength to 
strength “qüvvətlənmək”; to gird up one’s loins “gücünü yığmaq”, “gücünü topla-
maq”; to have pity on (smb) “yazığı gəlmək”, “bir kəsə ürəyi yanmaq”; to fall upon 
one “bir kəsin davamçısı olmaq”; to lift up one’s voice “səsini ucaltmaq”; to take 
counsel “məsləhətləşmək”; to wash one’s hands off “məsuliyyəti öz üzərindən at-
maq”; by the sweat of one’s brow “öz alın təri ilə”; a labour of love “təmənnasız”, 
“şəxsi mənfəət güdməyən”; the olive branch “zeytun budağı” (sülh simvolu); the 
law of the Medes and Persians “dəyişməyən qanun”; the mammon of unrigtheou-
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sness “pul”, “zənginlik”; a little bird (whispered to) me “yerin də qulağı var” (Ку-
нин А.В. Англо-русский фразеологический словарь). 

Frazeologizmlərin bəziləri dualardan götürülmüşdür. Məsələn: for better, for 
worse “yaxşı və pis gündə”, “hər nə olursa, olsun”; from the bottom of the heart 
“səmimi qəlbdən”, “ürəkdən”; lay violent hands on oneself “özünə qəsd etmək”; the 
world, the flesh and the devil “yanlış həvəs”; like a giant refreshed “yeni qüvvə ilə”, 
“yeni hisslə”(The Book of Common Prayer ). 

Bəzi bibleizmlər zaman keçdikcə formaca qismən dəyişdirilmiş və ingilis 
dilinin lüğət tərkibinə müasir formada daxil olmuşdur: 

The gall and the wormwood “nifrət oyadan bir şey”, “mənfur” frazeologizmin 
komponentlərindən “the” artiklı götürülərək onun forması qismən dəyişdirilmişdir. 
Bu frazeologizmin müasir forması belədir: “wormwood and gall”. 

A man soweth, that shall he reap “nə əkərsən, onu da biçərsən” frazeolgizmin-
də to sow felinin arxaik forması atılmışdır. Bu frazeologizmin müasir forması isə 
belədir: “Whatever a man sows, that shall he reap”. 

“Hope against hope” “möcüzəyə ümid etmək”, “möcüzələrə inanmaq” frazeo-
logizmi “who against hope be alieved in hope” frazeologizminin müasir formasıdır. 
A lost sheep “yolunu azmış”, “yolundan çıxmış (adam)” frazeologizmi bibliyada 
“for I found my sheep which was lost” formasındadır. A drop in the bucket “də-
nizdə bir damla”, “çox az” (Bibliyada: as a drop of bucket). 

Müasir qloballaşma dövründə dünya xalqları ictimai həyatın bütün sahələrin-
də:elm,mədəniyyət,iqtisadiyyat,siyasət,ədəbiyyat,incəsənət və s.,bir-biri ilə qarşılıq-
lı və sıx əlaqədədirlər. Bu dillərin yaxınlaşması və bir dildən digərinə frazeoloji 
birləşmənin keçməsi üçün zəmin yaradır. Bir dildən başqa bir dilə keçən, müxtəlif 
xalqların bir-biri ilə sıx əlaqəsi, əmək fəaliyyəti, elm və incəsənətin inkişafı nəticə-
sində əmələ gələn frazeologizmlər beynəlxalq frazeologizmlər adlanır.İngilis dili 
frazeologizmlərinin əksəriyyəti Qədim Roma və Yunan ədəbiyyatlarından gö-
türülmüşdür. Bu frazeologizmlər aşağıdakılardır: 

The golden age “qızıl əsr” (bu frazeologizm yunan yazıçısı Qesiodun poema-
sından götürülmüşdür. Bu poemada Saturun əsri təsvir olunmuşdur ki, bu əsrdə 
insanlar qayğısız, rahat, müharibəsiz həyat keçirmişlər); a labor of Hercules “Her-
kules əməyi” (həddindən artıq çətin iş); Lares and Penates “larlar və penatlar” (din-
dar ailə); Achilles’ heel “axilles dabanı” (yeganə ən zəif yer); Augean stables “avgi 
tövlələri” (bərbad, çirkin, baximsiz , xaraba qalmış bir yer); a labour of Sisyphus 
“sizif əməyi” (ağır və faydasız əmək). 

Homerin “İlliada” və “Odissea” poemalarından və digər əfsanələrdən götürül-
müş frazeologizmlərdən:Homeric laughter “qəhqəhə ilə gülüş”, “qəhqəhə çalıb gül-
mək”; a sardromic laugh “acı gülüş”, “istehzalı gülüş”; winged words “qanadlı söz-
lər”; between Scylla and Charybdis “iki od arasında qalmaq”, “çıxılmaz vəziyyətdə 
qalmaq”; on the knees of the Gods “bir Allah bilir”; the trojan horse “troya atı” 
(gizli təhlükə); like a Trojan “cəsur”, “igid”; on the razor`s edge “təhlükəli vəziy-
yət”; Penolope’s web “Penelop planı”. 

Yunan tarixindən, Ezop və digər əfsanələrdən götürülmüş frazeologizmlər: to 
blow hot and cold “ikili mövqe tutmaq” (Ezop əfsanələri); the lion`s share “ən yaxşı 
hissə”, “ən çox hissə”; the last straw “səbr kasası dolmaq”; to nourish a viper in 
one`s bosom “qoynunda ilan bəsləmək”; to take time by the forelock “fürsətdən 
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istifadə etmək”; to call a spade a spade “necə var, elə demək” (Plutarx ); the Gor-
dian knot “dolaşıq iş”, “müşkül məsələ”, “əngəl”; the unwritten law “yazılmamış 
qanun”; Platonic love “platonik sevgi” (filosof Platonun yaradıcılığından götürül-
müş frazeologizm); there’s many a slip’ twixt the cup and the lip “arxı keçməmiş 
hop demə” (Aristotel); one swallow does not make a summer “bir güllə bahar ol-
maz” (Ezop əfsanələrindən götürülmüşdür); the dog in the manger “nə özü yeyir, nə 
başqasına verir” (Lukian); take the wolf by ears “özünü riskə atmaq”.(Кунин А. В. 
Фразеология современного английского языка). 

İngilis dilinin frazeologizmləri sırasına fransız, ispan, italyan, alman, ərəb, çin 
dillərəndən alınmış frazeologizmlər də daxildir.  

İngilis dilindəki bəzi frazeologizmlər latın dilindən fransız dilinə, fransız 
dilindən də ingilis dilinə keçən frazeologizmlərdir. Məsələn: Homer sometimes 
nods “hər kəs səhv edə bilər”, “səhvsiz insan yoxdur”; at the Greak Calends “heç 
vaxt”; to pass under the yoke “məğlubiyyətlə barışmaq”; a word is enough to the 
wise “arifə bir işarə” . 

Fransız yazıçılarının əsərlərinin bir çoxu ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. 
Onlara misal olaraq Fransua Rable, Jan Batist Moler, Latonten və başqalarının əsər-
lərini göstərmək olar ki, bu əsərlərdəki frazeologizmlərin bir qismi ingilis dilinin lü-
ğət fonduna daxil olmuşdur. 

Fransız dilindən alınan frazeologizmlər: to burn the candle at both ends “öm-
rünü puç etmək”; to cultivate one’s garden “öz işi ilə məşğul olmaq”; to leap to the 
eye “diqqəti özünə cəlb etmək”; let us return to our muttons “söhbətimizə qayıdaq”; 
place of arms “müharibə meydanı”, “əməliyyat meydanı”; to pull the devil by the 
tail “ehtiyac içində olmaq”, “yoxsulluq çəkmək”, “ağır vəziyyətdə olmaq”; pure and 
simple “ümumiyyətlə”, “şübhəsiz”, “əlbəttə”; castles in Spain “xam xəyal”. Alman 
dilindən ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş frazeologizmlər: speech is silver, 
silence is golden “danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır”; storm and stress 
“iztirablı günlər”; between hammer and anvil “od ilə su arasında”; the mailed fist 
“hərbi güc”; storm and stress “gərginlik”.Müasir ingilis dilində yalnız bir neçə ispan 
dilindən alınmış frazeologizmlər var. Məsələn: the fifth column “beşinci kolon”, 
“düşmənin gizli köməkçiləri”( bu frazeologizm İspaniyada vətəndaş müharibəsi 
dovründə yaranmışdır. Madridi azad edən faşist Mola əhaliyə onun şəhərdə beş 
kolonunun, yəni beş gizli köməkçi dəstələrinin olduğunu bildirmişdi), war to the 
knife “yaşamaq üçün deyil, ölüm üçün mübarizə”(bu frazeologizm qubernator Sara-
qosun fransızların təslim olma tələbinə Palafoksun verdiyi cavab ilə bağlı yaranmış-
dır) Migel de Servantesin əsərlərindən tərcümə olunmuş bəzi frazeologizmlər də in-
gilis dilinin frazeolgizmlər sırasına daxil olmuşdur.Hollandiya dilindən alınma fra-
zeologizm: Forlorn hope “son ümid”. 

Çin dilindən alinma frazeologizm: to lose face “etibarını itirmək”, “nüfuzunu 
itirmək”. 

Ərəb bədii ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər, əsasən, “Min bir gecə” 
nağıllarından tercümə edilmiş frazeologizmlərdir. Məsələn: Alladin’s lamp 
“Ələddinin sehirli çırağı”. Bu nağıldan rub the lamp “arzularını asanlıqla həyata 
keçirmək” frazeologizmi ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. 

İngilis frazeologizmlərinin çoxu İngiltərəyə ABŞ-dan gətirilmişdir. Bunların 
sırasına aşağıdakı frazeologizmləri aid etmək olar: 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 169

Bread-and-butter letter “təşəkkür məktubu”, cut no ice “əhəmiyyəti olmamaq; 
a hard row to hoe “çətin tapşırıq”, “çətin iş”; in the soup “çətin vəziyyətdə”; to ma-
ke a monkey out of somebody “bir kəsi ələ salmaq”; to make the fur fly “səs-küy 
salmaq”,“dava salmaq”; on the level “vicdanlı”, “namuslu”; spill the beans “ağızdan 
qaçırtmaq”, “sirri vermək”; strike oil “uğur qazanmaq”; to take back seat “çəkin-
mək”, “gözdən itmək”; have a good time “yaxşı vaxt keçirmək”; you bet! “əmin 
olun”; do one’s level best “əlindən gələni etmək”; fly off the handle “özündən çıx-
maq”, “hirslənmək”; paddle one’s own canoe “öz yolu ilə getmək”, “heç kimdən 
asılı olmamaq”. Amerikan mənşəli frazeologizmlərin müəyyən bir qismini Amerika 
bədii ədəbiyyatından alınmış frazeologizmlər təşkil edir. Amerikalı yazıçıların əsər-
lərdən alınmış frazeologizmlər ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş və hal-ha-
zırda da ingilislər tərəfindən geniş istifadə olunur. Bunlara aşağıdakı frazeolgizmləri 
misal göstərmək olar:  

Vaşinqton İrvinq (XVIII əsr) – A Rip Van Winkle “Rip Van Vinkl”, “irticaçı”, 
“köhnəpərəst”, “tərəqqi düşməni”. 

Fenimor Kuper (XIX əsr) –bury the hatchet “sülh bağlamaq”, “barışmaq”; dig 
up the hatchet “müharibəyə başalmaq”. 

Q. Lonqfello (XIX əsr) – ships that pass in the night “təsadüfi görüş”(Tales of 
Wayside Inn); smoke the pipe of peace “barışmaq” (The Song of Hiawtha) 

Ralf Voldo Emerson (XIX əsr) – hitch one`s wagon to a star “xəyala 
dalmaq”(Society and Solitude). 

Cek London (XX əsr) – the iron heel “dəmir daban”, “imperializm” (romanın 
adı) Marqaret Mitçell (XX əsr) – gone with the wind “mövcud olmayan”, izsiz itən” 
(romanın adı). 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində alınma frazeologizmlər 
mühüm yer tutur. 
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Sugra Maharramova 

Borrowed Phraseologisms in the English Language 
Summary 

 
According to the article about phraseologisms in “Borrowed Phraseologisms 

in the English Language” it notes that there are different sources of borrowed 
phraseologisms.The Bible ,fiction,myths and legends arrange the source of the 
borrowed phraseologisms .Phraseologisms entered the English language especially 
from the French ,German, Chinese,Arab ,Spanish,Italian,Holland languages . 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 170

Сугра Магеррамова 
Заимствованные фразеологизмы в английском языке 

Резюме 
 

В статье «Заимствованные фразеологизмы в английском языке»говорится о 
различных источниках заимствования фразеологизмов.Делается вывод о том,что 
фразеологизмы в большинстве своем заимстьуются из библии, художественной 
литературы, из мифов и легенд,с помощью примеров обосновывается проник-
новение в английский язык фразеологизмов через французский, немецкий, китай-
ский, арабский, испанский, италянский, голландский языки.  

 
 

Rəyçi:                Zahirə Əliyeva 
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ SADƏ CÜMLƏDƏ  
SÖZ SIRASI 

 
Aşar sözlər: ingilis dili, sintaksis, Azərbaycan dili, söz sırası. 
Ключевые слова: английский язык, синтаксис, азербайджанский язык, 
порядок слов 
Key words: inglish, Sytax, azerbadjani, ord order. 

 
İngilis və Azərbaycan dillərində işlənən sadə cümlələrdə sözlərin sırası sintak-

tik vasitələrdəndir. Sadə cümlə komponentlərinin bağlanmasında söz sırasının rolu-
nu nəzərə alıb-almamasına görə dilçilər, məsələn Ə.M.Cavadov: K.M.Abdullayev, 
K.N.Vəliyev və başqaları sadə cümlə komponentlərinin əlaqələndirilməsində söz sı-
rasının əhəmiyyətini göstərirlər. Lakin digər Azərbaycan dilçisi Ə.Xəlilov bu fikri 
müdafiyə etmir.Sadə cümlədə söz sırası da intonasiya kimi cümlə strukturunun və 
onun əmələ gəlməsini təmin edən dil vasitəsidir. Sadə cümlədə sözlərin sırasından 
danışarkən ilk növbədə onun başqa dil qanunları arasındakı mövqeyini müəy-
yənləşdirmək lazımdır. Dil qanunlarını iki qrupa bölmək mümkundur: xüsusi dil qa-
nunları,ümumi dil qanunları. Bütün dil sistemində özünü göstərən dil hadisələrinə 
sıralanma, intonasiya, vuğu və təkrar daxildir. Hər bir dilin morfoloji quruluşu onun 
sintaktik quruluşuna və ya əksinə, sintaktik quruluşu morfoloji quruluşuna uyğun 
gəlir. Sistemlər arasındakı uyğunluq,ahəng, məhz ümumi qanunlar əsasında müm-
kün olur.Məsələn: Azərbaycan dilində söz vurğusu axırıncı hecanın üzərinə, mənti-
qi vurğu isə xəbərdən əvvəlki,sözün üzərinə düşür. Deməli, istər sözdə,istərsə də 
cümlədə vurğu eyni yerə düşdüyü üçün vahid vurğu sistemi yaranır. Söz sırası da 
vurğu kimi morfoloji quruluşu sintaktik quruluşlu bir-birinə bağlayır və vahid ahən-
gə salır.Məsələn:Azərbaycan dilində Yazı-çı-liq və yaz-dır -ıl(maq) ayrı-ayrı nitq 
hissələrinə məxsus quruluşdur.Lakin sıralanma prinsipinə görə bunlar eynidir.Çı-
lıq; dır-ıl şəkilçilərinin eyni mövqedə yerləşməsi təsadüfi xarakter daşımır. Çı- 
şəkilçisinin isimlər üçün yaratdığı mənanı-dır fellər üçün yaradır.-Lıq şəkilçisi mü-
cərrədliyin, -ıl şəkilçisi isə məchulluğun əlamətidir.Məchulluqla mücərrədlik isə 
bir-birinə yaxındır. Deməli, nitq hissəsindən asılı olmayaraq abstraktlıq və ya 
mücərrədlik bildirən şəkilçilər kökdən uzaq düşür.Buna görə də B.A.Serebrennikov 
yazır ki, iltisaqi dillərdə şəkilçilərin sıralanmasında müəyyən bir qanun vardir. Abs-
traktlıq bildirən şəkilçilər isə kökə yaxın yerləşir. İstər cümlələr, istərsə də şəkilçi-
lərin sıralanma prosesini üç mərhələyə bölmək olar.  

I mərhələ: Sıralanmanın 1-ci mərhələsində hadisə, əşya,hərəkətlə, əlaqədar 
olaraq məntiqi-semantik ardıcıllıq əsasında dilin lüğətindən sözlər, qrammatik for-
malar seçilir.Əgər ev haqqında danışılacaqsa -ev, -divar, -qapı,-pəncərə və sair 
sözlər seçilir. Bu mərhələ seçmə və ya seleksiya adlanır.  

II mərhələ: Seçilmiş sözlərin və qrammatik formaların bir-birinə olan münasi-
bəti müəyyənləşir,onların birləşmə qabiliyyəti aşkar olunur,valentliyi təyin edilir. 
Çünki, sıra komponentinə daxil olan sözlərin,şəkilçilərin,cümlələrin hamısı eynihü-
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quqlu (eynivalentli) olmur. Sözlərin,şəkilçilərin.cümlələrin müxtəlif huquqluğu 
(müxtəlif valentliyi) onların sıralanması üçün şərait yaradır,kiçik valentli ünsür 
yüksək valentli ünsürə güzəştə gedir. Məsələn: 

 Ev ,qapı,pəncərə,divar sözlərinə görə yüksək valentlidir və qalan sözləri 
özünə tabe edir.Qapı,divar,pəncərə sözləri eynivalentli sözlər olduqları üçün bunlar 
birləşə bilmirlər.Beləliklə, dildəevin qapısı, evin pəncərəsi ,evin divarı və sair 
birləşmələri yaranır. Dildəki şəkilçilər müəyyən vəzifə daşıyır.Şəkilçilərin mənası 
onların semantik valentlik münasibətinin meydana çıxmasına şərait yaradır.Cümlə 
səviyyəsində semantik valentlik zamana,məkana və aspektə görə müəyyənləşir.Bir 
qayda olaraq keçmiş, indiki və gələcəkdən,böyük məkan kiçikdən, təsdiq forma 
inkar formadan əvvəi gəlir. 

III mərhələ: Əgər birinci və ikinci mərhələ bütün dillər üçün eynidirsə, 3-cü 
mərhələ dilin quruluşu ilə bağlıdır.Buna görə də eyni məqsəd üçün seçilmiş eyni 
valenti tol,ayaq (Azərbaycan dilində), -leg, -table(ingilis dilində) sözləri müxtəlif 
şəkildə sıralanır. 

Məsələn:  
-Stolun ayağı (Azərbaycan dilində). - The leg of the table(İngilis dilində). 

Senantik valentlik dilin bütün yarışlarında mühafizə olunur. Məsələn:-Musa dayı, 
Səriyə xala və uşaqlar da işləyirdilər (Azərbaycan dilində)  

- Uncle Musa, aunt Sariya and childen working,too(İngilis dilində). Bu 
cümlələrdə ata (father); ana (mother), Musa dayı –(Uncle Musa), Səriyyə xala-(aunt 
Sariya) sözlərindən sonra yerləşir. Sözlərin semantik valentliyi qrammatik 
kateqoriyaların semantik valentliyindən kiçikdir.Buna görə də semantik valentlik 
cəhətdən kiçik olan söz qrammatik vəzifə daşıdıqda yeni keyfiyyət kəsb edir.Əgər 
Əli dəni Məstan xoruza,toyuq və cücələrə atırdı – cümləsində xoruz, toyuq ,cücə 
sözləri valentlik cəhətdən bu cür sıralanırsa,bu sözlərdən bir yeni qrammatik vəzifə 
kəsb etdikdə onun semantik valentliyi qrammatik-semantik valentliklə əvəz 
edilir.Məsələn:-Çil toyuq da cücələri ilə birlikdə Məstan xoruza baxırdı-
cümləsində,toyuq sözü qrammatik vəzifəsinə görə leksik valentlikdən üstündür .Dil 
vahidlərinin semantik əsaslar üzrə sıralanması leksik-qrammatik sahələrin meydana 
çıxmasına səbəb olur. Sintaktik vahidlərin sıralanmasından danışarkən dil və nitqin 
münasibətini də nəzərə almaq lazımdır.Çünki dil və nitq ayrı-ayrı sıra xüsusiyyətlə-
rinə malikdir. Dil və nitq müxtəlif, bir-birindən fərqli sıralanmanın meydana çıxma-
sına şərait yaradır.Dil və nitqlə əlaqədar olaraq söz sırasında əmələ gələn fərqləri 
aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar:  

I.Nitq ictimai hadisə olmaqla bərabər fərdiliyə də meyl edir.Buna görə 
də,dilin daxili qanunları əsasında yaranan söz sırasını məqsəddən asılı olaraq 
dəyişdirmək mümkündür.Dilçilikdə tez-tez rast gəldiyimiz adi,normal, düzgün 
sıralanma istilahları-dilə:qeyri-adi normal olmayan,inversiya edilmiş sıra isə - nitqə 
məxsusdur. Məsələn:  

- Kərim kitabı qardaşına verdi – cümləsi eyni dildə danışan bir neçə şəxsin 
(ümuminin) dilin daxili qanunları əsasında qurduğu cümlədir.Lakin bu cümləni bu 
və ya digər səbəbdən asılı olaraq müəyyən fərdlər – Kitabı Kərim qardaşına verdi:- 
Kərim qardaşına kitab verdi: -Qardaşına Kərim kitabı verdi kimi qura bilərlər.  

II. Nitq hərəkidir, dinamikdir, amma dil isə statikdir, sabitliyə meyl edir. Dilin 
sabitliyi həmişə nitq tərəfindən pozula bilər. Beləliklə,nitq axımında sabit nə varsa 
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dilə, dəyişkənliklər isə nitqə məxsus xüsusiyətdir. III.Nitq bütün ictimai və tarixi 
hadisələrə məruz qalır. O realizasiya şəraiti ilə bağlıdır. Dilin daxili 
qanunauyğunluqlarına isə bunlar təsir edə bilmir. Yəni nitqdə dəyişikliklər baş ver-
sə belə, onlar daxili qanunauyğunluqlara təsir etmir. Dil vahidlərinin sıralanmasına 
xidmət edən göstəricilər ya isim, ya da fellə əlaqadardır. Əlbəttə,isim və ya felin bü-
tün kateqoriyaları deyil,ancaq ismin haları və felin zamanları sıralanmaya xidmət 
edir. L.Yelmslev yazır ki,sıra özü-özlüyündə hal kateqoriyasını ifadə edə bilər. On-
dan bir az sonra bolqar dilçisi Teodorov Balamu halsız dil yoxdur fikrinə əsaslan-
araq hətta,hal olmayan dildə belə halları axtarmışlar. Hər bir dildə sözlərin sadə 
cümlə əmələ gətirmə prosesində sıralanması müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir. Belə 
ki, dilçi alim S.D.Kasnelson sadə cümlələrin qurulmasında halların sırasını mühüm 
amillərdən hesab edir, subyektlə obyektin bir-birindən yerinə görə seçildiyini 
göstərir. Ç.Qrinberq isə onu belə müəyyənləşdirir. Əgər dildə fel,ismi subyekt və 
obyektdən sonra gələrsə, belə bir sıralanma aparıcıdır və dildə hal sistemi vardır. İs-
min hallarının cümlədə sözlərin sıralanması ilə əlaqadar olmasını Azərbaycan dilçil-
ərinin əsərlərindən də gömək olar. Azərbaycan dilində sadə cümlədə sözlərin sıra-
sından danışan S.Cəfərov tamamlığın yerindən bəhs edərkən biri –kimdən (nədən 
digəri isə -kimə (nəyə)) sualına cavab verən tamamlıqdan əvvəl kimdən, sonra isə 
kimə tamamlığının gəldiyini göstərir.  

Yaxud, biri kimlə,digəri isə kimə sualına cavab verən tamamlıqlardan əvvəl 
kimlə sonra isə kimə sualına cavab verən tamamlıq gəlir. Digər bir dilçi R.Xəlilov 
zərfliyin yerindən danışarkən yazır: Əşyanın çıxış və ya başlanğıc nöqtəsini bildirən 
və çıxışlıq halda duran yer zərfliyi əvvəl, hərəkətin istiqamət və yaxud qurtaracaq 
nöqtəsini bildirən və yönlük halda duran yer zərfliyi isə sonra gəlir. Əlbəttə, Azər-
baycan dilində sadə cümlə daxilində işlənən hallarına sıralanması aşağıdakı sxem 
üzrə gedir: kim (nə),-kimi (nəyi), kimdə (nədə), kimdən (nədən),kimə (nəyə)-nə. 
Müasir ingilis dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq hal kateqoriyası yoxdur. 
Məhz bu baxımdan müasir ingilis dilində söz sırası xeyli sabitdir. Qeyd etmək la-
zımdır ki, sadə cümlədə söz sırasının sabitlik,yaxud sərbəstlik dərəcəsi həmin dilin 
qrammatik, konkret desək, morfoloji quruluşundan asılı olur.Dildə morfoloji quru-
luş nə qədər zəngin olsa,söz sırası da bir o qədər sərbəst olur (Məsələn:Azərbaycan 
dilində, rus dilində olduğu kimi). Bunun əksinə olaraq morfoloji quruluş nə qədər 
zəif və kasıb olsa,həmin dilə xas olan söz sırası da bir o qədər sabit olur.Buna müa-
sir ingilis dilini göstərmək olar. Belə ki,Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ingilis 
dilində hal kateqoriyası və hal şəkilçiləri yoxdur.Bunları ingilis dilində söz önləri 
əvəz edir. Dildə söz sırasının sabitlik və sərbəstlik məsələsi ismin qrammatik kate-
qoriyaları, xüsusən ismin hal formaları zəif olan, yaxud heç olmayan dillərdə söz 
sırası sabitləşmək məcburiyyətində qalır , o ismin hal kateqoriyasının funksiyasını 
daşımalı olur, sözlər arasındakı qrammatik əlaqələri ifadə edir. Müasir ingilis dilin-
də söz sırası sadə cümlə tərtib etmək vasitəsi olmaqla yanaşı iki əlavə funksiya da 
daşıyır: 1.sintaktik-semantik: 2.stilistik. Bir sıra hallarda sadə cümlədə mübtəda ilə 
vasitəsiz tamamlığın, söz birləşməsində isə təyinlə təyin edilən komponentin yerini 
dəyişdikdə, cümlə üzvlərinin və eləcə də söz birləşməsinin komponentlərinin 
sintaktik fuksiyası,həm də cümlə və söz birləşməsinin semantikası dəyişir. 
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İngilis dilində: 
The hunter killed a tiger.-(Ovçu pələng öldürdü). Bu sadə nəqli cümlədə 

sözlərin yerini dəyişsək,görərik ki,cümlənin mənası dəyişir. Məsələn: 1.The hunter+ 
killed + a tiger –(Ovçu pələng öldürdü).  

2. A Tiger + kiled + the hunter –(Pələng ovçunu öldürdü).  
İngilis dilində verilmiş 1-ci sadə nəqli cümlədə sözlərin yerini dəyişdikdə 

cümlə öz struktur quruluşuna görə dəyişmir, ancaq semantik baxımdan yeni bir 
cümlə yaranır. Yəni struktur baxımdan 1-ci cümlədə söz sırası (cümlə üzvlərinin 
yerinə görə) dəyişmir və belə düzülür: 

Mübtəda + xəbər + tamamlıq 2-ci cümlədə də struktur quruluş 1-ci ilə eyni 
olaraq qalır,ancaq məna baxımından dəyişir. Azərbaycan dilində isə əksinə olaraq 
sadə cümlədə söz sırasını dəyişdikdə cümlənin mənası dəyişmir. Məsələn: -Ovçu 
pələngi öldürdü. -Pələngi ovçu öldürdü. Yuxarıda ingilis dilində verilmiş birinci 
sadə cümlədə the hunter ismi cümlənin başlanğıcında,xəbərdən (killed) əvvəl 
durduğu üçün - mübtəda (subject) a tiger –sözü xəbərdən (killed) sonra durduğu 
üçün vasitəsiz tamamlıqdır; ikinci cümlədə isə a tiger -sözü cümlənin başlanğıcında, 
xəbərdən əvvəl durduğu üçün mübtəda (subject)- the hunter – sözü xəbərdən sonra 
durduğu üçün vasitəsiz tamamlıqdır. 

Azərbaycan dilində verilən sadə cümlələrdə isə söz sırası bundan 
fərqlidir.Belə ki, birinci cümlədə ovçu ismi cümlənin əvvəlində, vasitəsiz 
tamamlıqdan (pələngi) əvvəl işlənərkən mübtəda olur və xəbər cümlənin sonunda 
olur; ikinci cümlədə isə (pələngi) vasitəsiz tamamlığı ovçu mübtədasından əvvəl, 
xəbər (öldürdü) cümlənin sonunda işlənir.Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ingilis 
dilində sadə nəqli cümlənin xəbəri həmişə mübtədadan sonra gəlir. Sözlərin sadə 
cümlələrdə yerini bu şəkildə dəyişməsi sayəsində həmin cümlələr bir-birinə zidd 
mənaya malikdirlər. Azərbaycan dilində verilən hər iki cümlədəki sözlərin yerini 
dəyişsək belə onların ümumi semantik mənası dəyişməz.İngilis dilində isə həm 
quruluş,həm də mənası dəyişər. Bunu aşağıdakı sxemdə də göstərmək olar. 
Məsələn:Azərbaycan dilində:  

1.Ovçu pələngi öldürdü[1(M);2(T);3(X)].  
2.Pələngi öldürdü ovçu[2(T);3(X);1(M)].  
3.Öldürdü pələngi ovçu[3(X);2(T);1(M)]. 
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К.Мехтиханлы 
Порядок слов в английском языке 

Резюме 
 

Синтаксис – это часть грамматики языка, указывающая правила соеди-
нение слов и словосочетания в предложениях. В статье рассматриваются не-
которые аспекты простого предложения в современном английском языках, 
его роль и значимость в художественной и разговорной речи. 

В статье также рассматривается порядок слов в современном литеРатур-
ном английском языке, его некоторые виды простого и сложного предложе-
ния английского языка. 

 
K.Mekhikhanli 

Word order in english 
Summary 

 
The functionsl reatures of the simple sentence in modern English and 

Azerbaijan languages, in the fiction andn spoken languages are considercd in this 
article. The article speaks about the word-order in contemporary literatural English, 
its compare with Azerbaijani, also some kinds of simple and compround sentences 
of the English language. 
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TƏRKİBİNDƏ BİTKİ ADLARI OLAN FRAZEOLOJİ 
BİRLƏŞMƏLƏRİN DİLÇİLİK ELMİNDƏ ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 
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Ключевые слова: Фразеологические единицы, флористических компонентом  
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Tərkibində bitki adları olan frazeoloji birləşmələr hər bir dildə olduğu ki-

mi Azərbaycan və ingilis dillərində də frazeoloji fondun mühüm bir qismini 
əhatə edir.Məlum olduğu kimi, frazeoloji vahidlər insanları əhatə edən gerçək-
liyin obyekt və hadisələrini əks etdirən dilin mühüm bir qismini təşkil edir. O, 
həmin gerçəkliyi özünəməxsus şəkildə ifadə edir. Özü də bu ifadəetmə heç də 
sırf ifadə etmə səciyyəsi daşımayıb, praqmatik məqsəd daşıyır. Belə ki, frazeo-
loji vahidləri işlətməkdə məqsəd ünsiyyətdə müəyyən effektə nail olmaqdır. 
 İnsanı əhatə edən obyektiv aləm onun yaşayışının, dolanışığının mənbə-
yini təşkil edir. Bunda başqan, xalqlar, insanlar bitki və heyvanlar aləminin 
məhsullarından istifadə etməklə öz həyatlarını qururlar. 

İnsanlar təkcə yeyib-içmir, onların xoş və xoş olmayan günləri, bayram-
ları, yasları, mərasim və ayinləri ilə bağlı olan mənəvi həyatları olur. Bütün 
bunları bitki aləminə mənsub olan realiyalarsız təsəvvür etmək çətindir. Məsə-
lən, Azərbaycan xalqının əziz bayramlarından olan Novruz bayramının sabit 
atributlarından biri səməni ilə bağlıdır. Səməni cücərdilmiş buğdadan hazırla-
nıb, özünün yaşıl (göy) rəngi ilə yeni həyat, yaz rəmzi kimi qiymətləndirilir. 
Buğda insanın gündəlik yeməyə ehtiyacını ödəyən bir bitkidir. Onu üyüdül-
müş, qovurulmuş şəkildə müxtəlif xörək, şirniyyat və çörəklərin tərkibində iş-
lədirlər. Buğdadan səməni şəklində istifadə təkcə insanın yeyib-içmə ehtiyacın-
dan irəli gəlmir. O, müəyyən mərasimlə bağlıdır. Buradan da aşağıdakı misra-
larda əksini tapmış əhval-ruhiyyə meydana gəlmişdir: Səməni, saxla məni, İldə 
cücərdərəm səni. Məsələ təkcə səməni ilə bitib-tükənmir. Bitki aləminin bütün 
obyektləri (ot, tərəvəz, meyvə, kol, ağac və s.) insanda müəyyən müsbət və ya-
xud mənfi münasibətlər doğurur. Odur ki, frazeoloji vahidlərdə də bu münasi-
bətin cürbəcür təzahürlərini görürük. Frazeoloji vahidlər həmin nöqteyi-nəzər-
dən müxtəlif dillərin materialları əsasında intensiv şəkildə öyrənilməkdədir. Bu 
sahədə aparılmış tədqiqatların bir çoxu müqayisəli şəkildə yerinə yetirilmişdir.  

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, belə bir tədqiqat Azərbaycan dilinin 
materialları əsasında hələ də aparılmamışdır. Bildiyimiz kimi, dünyada təsadüf 
edilən 11 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. Səmərəli iqlim şəraiti bu torpağın bitki 
örtüyünün zənginliyində öz əksini tapmışdır. Azərbaycan xalq danışıq dili, 
zəngin folklor irsində bu zənginliyinin nişanələri bol-bol əks olunmuşdur. 

Frazeoloji vahidlər dilin ifadəliliyinə, ekspressivliyinə xidmət edir, ancaq 
burada artıq başqa şəkildə ifadə edilmiş gerçəklik formaları nəzərdə tutulur və 
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artıq dildə mövcud olan işarələr inventarından istifadə edilir. Floristik tərkib 
hissəli və ya tərkibində bitki adları olan frazeoloji vahidlər bu prosesi dolğun 
şəkildə əks etdirir. Məqalənin əsas məqsədi ingilis və Azərbaycan dillərində 
tərkibində bitki adları olan frazeoloji birləşmələri müqayisəli şəkildə təhlil et-
məkdən ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə yetiril-
mısinə səy göstərilmişdir: 

- Azərbaycan və ingilis dillərində bitki adlarının hansı qruplar əmələ 
gətirdiklərini araşdırmaq. 

- Azərbaycan və ingilis dillərində bitkilərə münasibətin oxşar və fərqli 
cəhətlərini aydınlaşdırmaq; 

- Azərbaycan və ingilis dillərində bitki adlarının frazayaratma imkanları-
nın nəzərdən keçirmək; 

- Azərbaycan və ingilis dillərində frazeoloji sistemlərin formalaşmasında 
müşahidə edilən linqvistik təmayülləri müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirmək; 

- Bitki adları tərkib hissəli frazeoloji vahidlərin qrammatik strukturunda 
oxşar və fərqli cəhətləri müqayisəli şəkildə öyrənmək. 

Məqalədə Azərbaycan və ingilis dillərinin bitki adlarının iştirakı ilə düzə-
lən frazeoloji vahidlər, təsviri və müqayisə-qarşılaşdırma metodları əsasında 
öyrənilir. Aydın məsələdir ki, frazeologizmlər bir gündə, bir ildə əmələ gəlib 
inkişaf etmir. Bunlar müəyyən müddət ərzində formalaşır, fəaliyyət göstərir və 
hətta aradan çıxır. Beləliklə, frazeologizmlərin tarixi aspektdə öyrənilməsi də 
lazım gəlir. Odur ki, burada bir sıra tarixi-diaxronik cəhətədn yanaşılmışdır. 
Frazeologiya elmi artıq elə bir mərhələyə gəlib çatmışdır ki, onun müraciət 
etdiyi material olduqca müxtəlif aspektlərdə öyrənilir. Həmin aspektlərdən biri 
də frazeoloji materialın özək tərkib hissələrinə görə öyrənilməsidir. Bu aspekt 
dil və obyektiv gerçəklik, dil və təfəkkür kimi məsələlərlə sıx təmasdadır. 

İngilis dilinin frazeoloji materialları bu aspektdə həm özü-özlüyündə, 
həm də başqa dillərlə müqayisədə kifayət qədər öyrənilmişdir. Azərbaycan 
dilinin floristik mənşəli frazeoloji vahidləri indi-indi öyrənilir. Özü də həmin 
material başqa dillərin, o cümlədən ingilis dilinin materialları ilə müqayisədə 
ilk dəfədir ki, öyrənilir. Hər iki cəhət bu tədqiqatın elmi yeniliyi hesab edilə 
bilər. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, frazeologiya elminin 
tərkib hissəsi olan bu iş müqayisəli tədqiqatlar üçün yeni material, yeni yanaş-
ma platforması təqdim edir. İkincisi, bu tədqiqat sayəsində Azərbaycan və in-
gilis dillərinin frazeoloji sistemlərinin müqayisəsindən hasil olan qənaətlər 
müəyyən olunur. Bu ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycan, həm də ingilis dillə-
rində frazeoloji vahidlər fikrin obrazlı ifadəsinə xidmət edir, lakin burada özək 
tərkib hissələrinin seçilməsi meyarları başqa-başqadır. Tədqiqatın praktik əhə-
miyyəti ondan ibarətdir ki, birinci, burada müvafiq dillərin floristik tərkib his-
səli frazeoloji vahidlərinin necə formalaşması nümunələr əsasında aydınlaş-
dırılır. Məhz buna görə də həmin materialdan ali və orta məktəb auditoriya-
larında ingilis və Azərbaycan dillərinin tədrisində, ingiliscə-azərbaycanca və 
azərbaycanca-ingiliscə lüğətlərin tərtibində istifadə etmək olar. 

Frazeologiyanın elmi tədqiqi, hər bir dil sahəsinin tədqiqi kimi, müvafiq 
vahidlərin təsnifatından başlayır. Frazeologiyanın təsnifi sahəsində müasir dilçi-
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likdə böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bunlar işə cəlb edilən materialların və 
tətbiq edilən üsulların bolluğuna baxmayaraq, əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:  

1) frazeoloji vahidlər sabit söz birləşmələrinin bir növü (tipi) kimi;  
2) frazeoloji vahidlərin dil sisteminə münasibətdə müəyyənliyi (nitq his-

sələrinə aidiyyəti);  
3) frazeoloji vahidlərin struktur baxımından müəyyənliyi;  
4) frazeoloji vahidlərin tematik sahələr üzrə təsnifi və s. 
Ş.Balli frazeoloji tərkibləri üç tipə bölmüşdür: seçmə sərbəstliyinin 

müəyyən hədlərlə məhdudlaşdırdığı adi uyuşmalar; iki ünsürün az qala bir va-
hidə çevrildiyi halda mümkün olan frazeoloji qruplar (remporter une victoire 
“qələbə çalmaq”), nəhayət, bölünməz bütöv təşkil edən frazeoloji vahidlər 
(faire table rase “yer boşaltmaq (təmizləmək)”. Ş.Balli sözün ekvivalenti olan 
frazeoloji tərkiblər arasında iki əsas tipi fərqləndirmiş, onları frazeoloji vəhdət-
lərdə (birliklərdə) birləşdirmişdir. 

V.V.Vinoqradov rus dili frazeologiyasını dərindən öyrənməklə, sintaktik 
cəhətdən bölünməz olan frazeologizmlər arasında frazeoloji vəhdətlər (birlik-
lər) və frazeoloji qovuşmaları ayırd etmişdir. V.V.Vinoqqradovun təsnifat uzun 
müddət sovet dilçiliyində frazeologiya məsələlərinə həsr olunmuş işlərdə isti-
nad nöqtəsi rolunu oynamışdır. Bununla belə, həmin təsnifatın çatışmayan 
cəhətlərinin hələ keçən əsrin 60-70-ci illərində qeyd olunduğunu da görürük. 

 N.N.Amosova ingilis dilinin frazeologiyasına həsr etdiyi əsərində qeyd 
edir ki, sovet dilçiliyində ingilis frazeologiyası problemlərinin işlənməsindən 
ötrü akad. V. V. Vinoqradovun bu sahədəki işləri mühüm stimul olmuşdur. Son 
vaxtlara qədər ingilis frazeologiyası fonduna aid heç bir iş onun frazeoloji 
konsepsiyasından kənara çıxmamışdır.  

N.N.Amosova V.V.Vinoqradovun frazeoloji konsepsiyasına tənqidi möv-
qedən yanaşmasına baxmayaraq, bütövlükdə onu belə qiymətləndirir: 
V.V.Vinoqradovun frazeoloji konsepsiyası “bölünməz birləşmələr” nəzəriyyə-
sinin inkişafında xüsusi bir mərhələ olub, rus dilçiliyində o vaxta qədər edil-
mişlərlə müqayisədə daha yüksək bir mərhələ təşkil edir. Onun sayəsində fra-
zeolji vahidlər daha artıq əsaslandırılmış xüsusi semantik özünəməxsusluğu 
olan konseptlər kimi müəyyənlik kəsb etmişdir.  

N.N.Amosova həmin konsepsiyanın bəzi nöqsanlarını da göstərir.  
a) konsepsiyanın eskiz xarakteri daşıması xüsusiyyəti; 
b) vahid prinsip üzərində qurulmuş təsnifatın olmaması; 
c) müəllifin ümümi frazeolgiya nəzəriyyəsinin bir sıra məsələlərinin üs-

tündən sükutla keçməsi (məsələn, frazeoloji vahidlərin formalaşması problemi; 
frazayaratmanın söz birləşməsindən fərqi məsələsi); 

ç) dil hadisələrinin kifayət qədər obyektiv olmayan metodları; 
d) həmin konsepsiyanın yalnız rus dilinin materiallarına əsaslanması. 
V.V.Vinoqradovun frazeoloji konsepsiyasının tənqidinə Azərbaycan dil-

çiliyində də rast gəlirik. Belə ki, M.T.Tağıyev frazeoloji vahidlərin semantik 
əlamətə görə qruplara bölünməsinə öz münasibətini bildirərək, göstərir ki, fra-
zeoloji uyuşmalar, frazeoloji vəhdətlər və frazeoloji birləşmələrdən ibarət olan 
üçlüyün tərəfləri arasında dəqiq, açıq-aşkar sərhəd yoxdur. M.T.Tağıyev həmin 
təsnifatı məhdud hesab edir və qeyd edir ki, kifayət qədər uzun müddət ərzində 
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bu və ya digər dilin frazeoloji tərkibinin həmin siniflər üzrə heç kəsin təsnif et-
məməsi təsadüfi deyildir. Tədqiqatçılar bir qayda olaraq onunla kifayətlənmiş-
lər ki, bir neçə misalı ya uyuşmaların, ya vəhdətlərin, ya da birləşmələrin qəli-
binə salmışlar. Faktiki olaraq frazeoloji vahidlərin tam təsnifinə rast gəlmirik. 
Materialın həmin metod üzrə təsnifatının nə nəzəri, nə də praktiki əhəmiyyəti 
olmamışdır. 

M.T.Tağıyev semantik metoddan savayı frazeoloji vahidlərin tərkib 
ünsürlərinin qrammatik xarakteristikalarına görə təsnifatının da adını çəkir. O, 
bu münasibətlə N.M.Şanskinin “Frazeoloji tərkiblər onların strukturu nöqteyi-
nəzərindən” tədqiqatına istinad edir. Ancaq həmin metod da onu qane etmir. 
Müəllif bunlardan başqa, frazeoloji materialın leksik tərkibinin xarakteri, mən-
şəyi, ekspressiv-üslubi xüsusiyyətlərə görə təsnifatı məsələlərini də qeyd edir. 
O, əhatə metoduna üstünlük verməyi lazım bilir. M. T. Tağıyev əhatə metodu-
nun mahiyyətini belə şərh edir. Konkret vahidin əhatəsinin müəyyənləşdirilmə-
si və materialın bu baxımdan öyrənilməsi nüvə vəzifəsini frazeologizmin yeri-
nə yetirdiyi konfiqurasiya əsasında aparılır. 

Tədqiqatçıya görə, əhatənin qrammatik və leksik-semantik tiplərini 
müəyyənləşdirməkdən ötrü ekspressivləşmə yolu ilə frazeoloji əhatənin forma 
və həcmi bütün mümkün olan variantlarda yoxlanılır və əhatə situativ əlaqələr 
və genişlənmələrə qarşıdurma yolu ilə təsbit edilir. Açıq-aydın struktur əlamət-
lər sayəsində əlaqənin konfiqurasiyaları situativ olub, struktur olmayan nə var-
sa, onlardan ayırd edilir. Bundan sonra müəllif əhatə metodunun köməyilə izah 
edilə bilən bir sıra problemləri sadalayır.  

İngilis dili frazeologiyasının görkəmli tədqiqatçılarından olan A.B.Kunin lek-
sik adlandırma ilə frazeoloji adlandırmanı müqayisə edərək göstərir ki, frazeoloji 
adlındırmada konnotativlik üstündür. O, üslubi cəhətdən markalanmışdır. Onda qiy-
mətvermənin xüsusi çəkisi çox artıqdır. Tədqiqatçı frazeoloji adlandırmanı qanuni 
dil hadisəsi hesab edir v əonu insanın obyektləri və onlara münasibəti ifadəli dil 
vasitələri ilə işarələndirmək cəhdi ilə bağlıdır. 

İ.İ.Çernışeva alman frazeologiyasının öyrənilməsi, identifikasiyası prin-
siplərindən danışarkən frazeoloji vahidlərin eyniləşdirilməsi və onların başqa 
sabit söz birləşmələrindən ayırd edilməsi üçün istifadə olunan meyarlara aşağı-
dakılar aid etmişdir: 

1. Qrammatik (sintaktik) struktur: a) söz birləşmələri; b) predikativ bir-
ləşmələr və cümlələr. 

2. Əmələgəlmə üsulu: a) tərkib hissələrinin tək-tək calanması; b) seriya 
şəklində əmələgəlmə; c) model üzrə əmələgəlmə. 

3. Məna struktur və sabit söz birləşmələrinin konkret tərkibində semantik 
inkişafın (сдвиг) olub-olmamasının qarşılıqlı təsirinin nəticəsi kimi: a) tərkib 
hissələrinin semantik dəyişməsinin nəticəsində meydana çıxmış məna; b) tər-
kib hissələrinin məxsusi leksik mənalarının əsasında meydana çıxmış məna; c) 
tip strukturu nəticəsində meydana çıxmış məna. 
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 F.Panakhova 
The Phraseological Units with Floristic Component 

Summary 
 
The phraseological units with floristic component cover an important part of 

the phraseological funds in the Azerbaijani and English languages. The study aims 
to provide a comparative analysis of phraseological units with floristic component 
in English and Azerbaijani languages. The article is also devoted some kinds of 
verbs in simple and compound sentences, their role and significance in morphologi-
cal system analysis the construction of a sentence and phrase in context of pragma-
tically pronunciation. The author of article gives the thoughts and ideas of well-kno-
ws scientists and linguistics. 

Ф.Панахова 
Фразеологические единицы с флористических компонентом 

Резюме 
 
Фразеологические единицы с флористических компонентом составляют 

важную часть фразеологического фонда азербайджанского и английского язы-
ков. Целью исследования является проведение сравнительного анализа фра-
зеологических единиц с флористических компонентом в обозначенных язы-
ках. В статье также рассматриваются некоторые виды глаголов в простых и 
сложных предложения, из роль им значение в морфологическом системе ан-
глийского языках. В данной статье анализируются конструкция предложения 
и фразы в контекстах прагматических пропозициях. Автор статьи выдвигается 
мысли и высказывание известных ученых и лингвистов. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİNDƏ İNGİLİS DİLİ MƏNŞƏLİ 
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Aşar sözlər: Azərbaycan dili, İngilis dili, fonetik təsir. 
Ключевые слова: фонетическое влияние, английском языке, 
азербайджанский язык, 
Key words: Azerbaiyan lauguage, English, phonetic influence.  

 
 Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti kitabları 4 cilddən iba-

rət olub, akademik M.A.Dadaşzadənin rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə başa çatmışdır. 
Geniş oxucu kütləsi üçün tərtib edilmiş bu ilk filoloji lüğət, Sovet hakimiyyəti 
illərində respublikamızda iqtisadiyyatın, həm də keyfiyyətcə dilimizin lüğət tərki-
bində meydana çıxmış yeni mənalar, məfhumlar və məna incəliklərini izahlı anla-
mını açıb göstərmişdir.<<Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti>> kitabı müasir ədəbi 
dilimizin bütün leksikasını əks etdirməyi nəzərdə tutmuşdur.Lüğətdə əks olunan ana 
dili sözləri ilə yanaşı Şərq mənşəli ərəb və fars sözləri, həmçinin Qərb mənşəli in-
gilis alman, fransız və s. mənşəli sözlər də daxil edilmişdir.Lüğətdə əcnəbi sözlərin 
mənşəsinin verilməsi xüsusi çətinlik törədən məsələlərdən biridir.Çünki, məlum ol-
duğu kimi, əcnəbi sözlərin çoxu müxtəlif dillərdə olduğu kimi yazılmır və işlənmir. 
Lüğətdə həmçinin əks olunan ingilis dili mənşəli sözlər də dilimizin lüğət tərkibinə 
keçərək onun fonetik və qrammatik qanunlarına uyğunlaşaraq işlənmişlər.İngilis 
dilinə məxsus sözlər idman, ailə-məişət, hərbi sənaye və bir çox sahələrdə işlən-
məklə yanaşı, elm və texnika sahəsində də onlardan geniş şəkildə istifadə edilmiş-
dir. Lakin bununla yanaşı Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində əks olunan ingilis 
dili mənşəli sözləri tədqiq edərkən aşağıdakı prinsipləri nəzərə almaq lazımdır: 
1) İngilis dilinə məxsus söz və terminləri düzgün və səlist ifadə etmək, 
2) Onların məna və məna incəliklərinin açıb göstərmək, 
3) Hər hansı bir ingilis dilinə məxsus söz və terminlərin işləndiyi sahənin hüdüd və 
çərçivəsini müəyyən etmək,        
4) İngilis dilinə məxsus söz və terminlərin ana dilinin fonetik və qrammatik 
dəyişikliyə uğramasını açıb göstərmək və s.    
 Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti müəyyən dərəcədə normativ bir lüğət ol-
duğundan orada işlənən ingilis dilinə məxsus söz və terminlərin heç də hamısını 
əhatə etmir.Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində əks olunan, özünəməxsus yer tutan 
ingilis dili mənşəli sözləri öz işlənmə məqamlarına görə aşağıdakı qruplara bölmək 
olar: 

a) Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində əks olunan ingilis dili mənşəli sözlərin 
əksəriyyəti terminoloji xarakter daşıyır. 

Termin qəti surətdə müəyyənləşmiş mənaya malik olan sözdür. 
İngilis dilinə məxsus sözlərin Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə daxil 

olunması üçün əsas şərt onlara olan tələbat və onların az-çox geniş yayılmasıdır. 
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Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində tibb, biologiya, ailə-məişət, texnika, 
iqtisadiyyat, hərbi sənaye və s. sahələrə aid yüzlərlə alınma sözlər vardır ki, 
bunların da müəyyən bir hissəsi ingilis dilinə məxsusdur. 

b)Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində əks olunan ingilis dili mənşəli sözlərin 
daha bir işlənmə sahəsi onların ümumtəhsil məktəbləri üçün tərtib edilmiş dərslik 
və dərs vəsaitlərində, həmçinin elmi-kütləvi ədəbiyyat, mətbuat səhifələrində və s. 
sahələrdə işlənməsidir. 
Quruluşca növləri 

İngilis dili mənşəli sözlər Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində struktur quruluş 
baxımından aşağıdakı növlərə ayrılır. 

1.Sadə tərkibli ingilis dili mənşəli sözlər: 
 Məsələn; avral, lift, boks, futbol, kompyuter, rinq,akr, bunker,allo, vaqon, 

vağzal və s. 
2.Ana dilinə mənsub şəkilçilərlə işlənən düzəltmə tipli ingilis dili mənşəli 

sözlər, 
Məsələn; boksçu,liftçi,vaterpolçu,futbolçu və s. 
3.İngilis və başqa Avropa dillərinə məxsus iki sözün birləşərək mürəkkəb 

tərkibli sözlər. Məsələn; vaqon-restoran, qaz-holder, kinofilm,qazlift və s. 
Fonetik araşdırma 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ingilis dili mənşəli sözləri yazılış və 

fonetik tərkibinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:   
 1.Yazılmış və fonetik tərkibini dilimizdə saxlayanlar:   
 Məsələn; lift-lift,film-film və s. 

 2.Yazılışına görə fərqlənən, lakin fonetik tərkibcə dilimizə yaxın olan sözlər. 
 Məsələn: check-çek və s. 
3.Həm yazılış, həm də fonetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən ingilis mənşəli 

sözlər.Məsələn: meeting-mitinq və s. 
Qeyd etmək lazımdır ki, başqa əcnəbi sözlər kimi, ingilis dili mənşəli sözlər 

də dilimizə rus dili vasitəsilə keçmişdir və onun fonetik, qrammatik qanunları əsa-
sında formalaşmış və onlar Azərbaycan dilinin 4 cildlik izahlı lüğətində rus dili 
variantında olduğu kimi işlənmişlər.Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində rus dilindən 
və rus dili vasitəsilə ingilis dilindən alınan sözlərin əksi orijinala maksimum dərəcə-
də yaxın yazılır.Amma, hər halda ingilis sözlərinin Azərbaycan dilindəki trələffüzü 
rus dilində olduğundan müəyyən dərəcədə fərqlənir.Azərbaycan dilinin izahlı lüğə-
tində işlənən ingilis dili mənşəli sözləri Azərbaycan dilinin fonetik sisteminə tabe 
olması qanunauyğun və obyektiv prosesdir.Bu terminlərin, yəni ingilis dili mənşəli 
sözlərin fonetik cəhətdən dilimizdə dəyişilməsi dil sistemləri arasındakı fərqlərdən 
irəli gəlir.  

Orfoqrafik təhlil 
 Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ingilis dili mənşəli sözlərdən bəhs etdik-

də orfoqrafik təhlil aparılması zəruri və məqsədə müvafiq hesab edirik. 
 Orfoqrafiya- yazılı nitq formasıdır.Orfoqrafik təhlil Azərbaycan dilinin yazı 

normalarına görə qanunlaşdırılmış müxtəlif təzahürləri, onların yazılmışının 
tənzimləməsidir. Əlbəttə, bütün bunlar müəyyən prinsiplər əsasında müəyyənləşir 
və dilimizin daxili inkişaf qanunlarına əsasən uzlaşır.İngilis dili sözlərinin orfoqra-
fik mənimsənilməsinin əsas içtimai mahiyyəti dil daşıyıcılarından yazılı anlaşmasını 
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təmin etməkdir.Bunun əsasında Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları durur. 
Həmin qaydaların özəyini isə fonetik, morfoloji və tarixi ənənəvi prinsiplər təşkil 
edir. Bə”zən orfoqrafiyanın əməli qaydalarına ciddi riayət olunmadıqda eyni tipli 
ingilis sözlərinin yazılışında müxtəlifliyə yol verilir.   

Məsələn, Azərbaycan dilində d samiti r samiti ilə yanaşı işlənə bilir. 
“dörd,dərd,mərd,yurd” və s. 

Burada d samiti karlaşsa da tam “t” samiti tələffüzündə düşmür.Bu qayda in-
gilis dili mənşəli sözlərə şamil edildikdə bə”zən yazılış normasında vahidlik prinsipi 
pozulur. 

 Məsələn, standart - standart. 
   crossvord - krasvord. 
    start- start. 
Rus dili vasitəsilə ingilis dilində alınmış bu sözlərdə qoşa samitli sözlərin 

yazılışı ingilis və Azərbaycan dillərində müxtəlif olurlar. 
Məsələn: İngilis dilində: Azərbaycan dilində: 
   Cottedj   koteç 
     Crossvord   krossvord 
    Voleyballe     voleybol 
   Effect     efekt 
   Differential    diferensial 

    Qrammatik Təhlil 
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində əks olunan ingilis dili mənşəli sözlərin 

qrammatik təhlili dilçilik və lüğətçilik baxımından maraqlı bir məqam olub, əcnəbi 
sözlərin ana dilimizin qrammatik qaydalarına uyğunlaşmasını, onunla həmahəng 
işlənməsini nəzər diqqətimizi cəlb edir.Qrammatik mənimsəmə dedikdə ingilis 
sözlərinin dilimizin morfoloji kateqoriyalarına uyğunlaşmasını nəzərdə tutur.Ana 
dilinin qrammatik ölçülərini nəzərə almadan qəbul edilmiş əcnəbi sözlər formasız, 
biçimsiz leksik parça kimi qəbul edilir.Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində əks 
olunan ingilis dili mənşəli sözlərin aşağıdakı seçilmiş sözlərdə ana dilimizin qram-
matik qanunlarına uyğunlaşaraq işlənməsinə nəzər salaq: 

a) çı, çi, çu, çü-şəkilçiləri ilə 
qreyderçi, liftçi, voleybolçu, traktorçu, rekordçu, kombaynçı, buldozerçi 
b) layıcı, ləyici-şəkilçiləri ilə 
ştamp-ştamplayıcı  
asphalt-asfaltlayıcı 
şrift-şriftləyici 
press-presləyici 
manevr-manevrləyici 
 v) lamə, ləmə-şəkilçiləri ilə 
şirf-şirfləmə 
pres-presləmə 
mina-minalama 
 q) ləşdirmə-şəkilçisi ilə 
modern-modernləşdirmə 
kredit-kreditləşdirmə və s. 
Semantik Araşdırma 
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Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində əks olunan ingilis dili mənşəli sözlərin 
semantic təhlili xüsusi maraq kəsb edir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, əcnəbi sözlərin ana dilimizdə mənimsənilməsi iki xüsusi 
əlamət daşıyır: 

1) Formal əlamət 
2) Funksional əlamət 
 
Formal mənimsəmə -əcnəbi sözün fonetik,qrafik və morfoloji xarakterini alan 

dilin müvafiq normalarına maksimum yaxınlaşma xəttinə deyilir. 
Funksional mənimsəmə-əcnəbi sözlərin leksik-semantik dəyişməsi işlədilmə-

sinin müxtəlif aspektlərini əhatə edir.Dilimizdə işlənən ingilis sözləri semantik sis-
temə daxil olur,müstəqil dəqiq mə”nalar qazanır.İngilis mənşəli sözlərin dilimizdə 
işlənərkən ilk növbədə mə”na seçimi faktı əsas götürülür.Əcnəbi sözlər dilimizin 
leksik semantik sisteminin tələblərinə müvafiq olaraq dəyişikliyə uğrayır. Dilimizdə 
semantik strukturunu genişləndirən ingilis mənşəli “sonq” sözü də Azərbaycan 
musiqi terminologiyasında “komik operalar, musiqi nömrələrində oxunan satirik 
mahnılar” mə”nasında deyil, hal-hazırda tamamilə fərqli mə”nalarda işlənməyə 
başlayır: 1) caz elementləri ilə sosial-tənqidi məzmunlu mahnıların xüsusi növü;  2) 
Ən dəbdə olan və populyar mahnıların cazla muşaiyət olunması. Başqa bir ingilis 
mənşəli menager-menecer sözü 2 mə”na daşıyır: 1) Təsərrüfatda, idarəetmədə 
işləyən mütəxəsis; 2) peşəkar idmanda idmançıların məşq və yarışını təşkil edən 
şəxs. “Menecer” sözünü Azərbaycan dilində izahında rus dilindən kəlmə əlavə 
mə”naları təkrar olunur: 

1) Şirkətlərin, bankların, maliyyə idarələrinin, onların struktur bölmələrinin 
rəhbər heyəti; 

2) Emissiyaların və borc istiqrazların kapital bazarında yerləşdirilməsini 
həyata keçirən rəhbər qrupun iştirakçıları. 

İngilis dili mənşəli blok - blok termini Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində  (1 
cild, səh.210) Azərbaycan dilinin həm siyasi və həm də texniki lüğətlərində 
çoxmənalı söz kimi işləyir: 

1) Blok- ağır şeyləri qaldırmaq üçün sadə maşın, mexanizm və onun 
fırlanan dişdən (çarxdan ) ibarət olan hissəsi; 

2) Blok- sözü bir sıra element və hissələrdən ibarət olan qurğunun 
hissələri.Məsələn: qapı blokları və s. 

3) Blok- beton kütlədən ibarət iri kərpiclər şəklində tikinti. 
4) Blok- böyük bir binada mənzillər qrupu. 
5) Blok- siyasi məfhum- Atlantik bloku. 
 
 Mə”ruzədə qeyd olunan ingilis dili mənşəli sözlər dilimizdə struktur quruluş 

e”tibarilə - sadə, düzəltmə və mürəkkəb olmaqla 3 qrupa aid olması canlı misallarla 
izah edilmişdir. Leksik – semantik araşdırma bir neçə ingilis dili mənşəli sözlə sü-
buta yetirilmişdir və orfoqrafik, fonetik, qrammatik analiz mə”ruzənin ana xəttinin 
təşkil edir. 

    



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 185

Ədəbiyyat 
 

1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətləri. 4 cilddə. 
      ( 1969 – 1987 – ci illər ). 
2. Nadir Məmmədli. Alınma terminlər.  1997, “Elm"nəşriyyatı. 
3. Aslanov A.Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində başlıca dəyişikliklər. 

1954. Azər. Respubl.EA. 
4. Qarayev A.A. Azərbaycan dilində Avropa dillərindən alınma sözlər. Bakı, 1990. 
5. Qasımov M.Ş. Azərbaycan dilinin terminologiyasının əsasları. Bakı, 1967. 

 
С. Мусайева 

В азербайджаних словарей замествованных слов английского происхождения 
Резюме 

  
 В статье рассмейриваются в азербайджаних словарей замествованных 

слов английского происхождения, методы их перевода на азербайджанский 
язык, а также рассматриваются использование в терминологический словарей. 
В Этой же статье также рассматривается аккоьодасия-фонетическое влияние 
гласных звуков на согласных или наобарот,а также фонетическое явление 
элизия-выпадания звуков на английском языке. 

  
S. Musayeva 

The phonetical word creation 
Summary 

 
The article ingestigates the translation styles of English origin words and 

terms of the Azerbaiyan lauguage at the use of member compasite and 
wouycomposent terms at the Azerbaijani terminological dietiouuairies. The article 
deals with phonetic influence of the vowels to the consonants- accomodation or 
contrary also the dropping of the sound in English-elision  

 
 

Rəyçi:                      Rəfiq Cəfərov 
                  filologiya elmləri namizədi, dosent 
 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 186

НИНА БУНЯТОВА 
ЛЯМАН АХУНДОВА 

АЗТУ 
nina@mail.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Açar sözlər: fonetika, sait, samit, dişarası səslər, vurğu, işarə əvəzliyi,modal feillər. 
Ключевые слова: фонетика, согласный, гласный, межзубные звуки, ударение 
указательные местоимения, модельные глаголы, фонетическая, транскрипция 
глухие, согласные, звонкие, согласные, существительный, наречие. 
Key words: phonetics, consonant vowel voiceless constant voiced constant, inter-
dental, stress demonstratic pronoun, modal Verb, adverb hearing, phonetic trans-
cription. 

 
Аннотация. Основной целью данного раздела является приобретение 

умения правильно произносить английские слова и предложения, а также раз-
витие способностей слышать и понимать речь носителей языка. Для достиже-
ния этих целей необходимо знать, как произносятся отдельные звуки, а также 
слова, в которых они используются. Не менее важным является также знание 
того, как интонационно оформляются английские предложения, какие члены 
предложения ударные, а какие безударны и другие фонетические особенности 
английского языка. В этот раздел будут включены тексты, озвученные носи-
телями языка, и у вас будет возможность слышать образцы как британского, 
так и американского произношения. Классификация английских звуков 

При произнесении согласных звуков воздух на своём пути встречает раз-
ные преграды, образованные активными органами речи: языком, губами, зуба-
ми и альвеолами.  

Согласные 
Если органы речи смыкаются так, что полностью преграждают проход 

для воздуха, то мы произносим смычный согласный. Такие согласные также 
называют взрывными, так как при размыкании органов речи слышен неболь-
шой взрыв. К смычным взрывным звукам принадлежат русские согласные [jr, 
б, т, д, к, г] и английские [р, b, t, d, k, g]. 

Если воздух проходит наружу через полость носа, то такие смычные зву-
ки называются носовыми. Примерами носовых смычных являются русские 
[Н'г м] и английские [п, ш, д]. Если органы речи смыкаются не полностью, а 
оставляют узкий проход - щель для воздуха, то мы произносим щелевой сог-
ласный. В русском языке щелевыми являются звуки [с, з, ф, в, ш, ж* л], в ан-
глийском языке. Преграда на пути выдыхаемого воздуха может быть об-
разована различными органами речи. Если нижняя губа сближается с верхней, 
то появляются губио-губные согласные. В русском языке это звуки [ п, м ], в 
английском [ p , m  w]. Если нижняя губа прикасается к верхним зубам, то та-
кие согласные называются губно-зубными. В русском языке это звуки 
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СФ, в}, в английском - [f, vj. Если кончик языка находится между 
нижними и верхними передними зубами, то произносится межзубный 
согласный: 

[0 , 5). Русские согласные [т, д, н, л, с, з] - зубные, так как конец языка 
поднимается к внутренней поверхности верхних зубов. Английские согласные 
[t> d, t, s, z] - альвеолярные, так как кончик языка прикасается или 
приподнимается к альвеолам. 

По работе голосовых связок различают глухие и звонкие согласные. 
Жри произнесении глухих согласных голосовая щель раскрыта и выдыхаемый 
воздух проходит через гортань беззвучно. При звонких согласных голосовые 
связки сближены и напряжены. Выдыхаемый воздух приводит их в колеба-
ния, в результате чего образуется звонкий согласный звук. В русском языке 
звуки: [ б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р, ц] - звонкие согласные, а звуки: [ к, п, 

c, т, ф, х, ч, ш, щ ] - глухие согласные звуки. В английском языке к 
звонким звукам относятся: [ b, v, g, d, z, 1, m, n, r ], к глухим – [ k, p, s, t, f, tü, 
ü, 0 , h ] .   

Сравните: 
Звонкие согласные: Глухие согласные: 
б - [ b ]  к - [ k ]  
в - [ v ]  п - [ p ]  
г - [ g ]  c - [ s ]  
д - [ d ]  т - [ t ]  
ж - [ j ]  ф - [ f ]  
з - [ z ]  х - [ h ]  
л - [ l ]  ч - [ t ü ]  
м - [ m ]  ш - [ ü ]  
н - [ n ]  щ - [ 0 ]  
р - [ r ]   
ц -[dü ] 
Гласные  
Для классификации гласных рассматриваются различные положения 

языка относительно твердого нёба, а также, какая часть языка участвует н 
артикуляции и как высоко спинка языка поднимается к твёрдому нёбу. 
Различают гласные переднего ряда, когда копчик языка упирается п ос-
нование нижних зубов, а спинка языка довольно близко подходи г к твердому 
небу~ английский гласный [ i:} и русский [и]. Если язык оттянут назад и 
кончик языка опущен, а спинка языка приподнята к мягкому нёбу, мы произ-
носим гласные заднего ряда: английский звук [ а: ] и русские звуки [о] и [y]. 
По положению губ различают огубленные и неогубленные гласные. 
Ы£пример, при произнесении русского звука [у] губы округляются и выдви-
гаются вперёд: [у] является огубленным гласным. При произнесении [и] гу- 
бш чуть растянуты, но не выдвинуты вперёд: гласный |и] - неогубленный 
гласный. Качество гласного зависит от напряжённости мускулатуры органов 
реяис чем напряжённее артикуляция, тем отчётливее и ярче звук. Соответст-
венно различают гласные напряжённые и ненапряжённые. Например, ан-
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глийский гласный [i:] произносится с большим напряжением, чем [i].* 
Особенности английского произношения 

Органы речи устроены у всех народов одинаково. Однако в каждом язы-
ке* есть свои особенности в звуковом строе, свои способы произношения зву-
ков; и фраз. Каждый язык характеризуется определённым укладом органов ре- 
чши имеет свои особенности в интонации предложения. 

В отличие от русского языка звонкие согласные в английском языке в 
конце слов и перед глухими согласными не оглушаются. Звонкость - глухость 
в английском языке являются смыслоразллчительной чертой, т.е. отличает 
одно слово от другого: bad (плохой) - bat (летучая мышь) 

1 Глухие согласные в конце слов произносятся очень энергично. Звонкие 
же* согласные произносятся менее энергично, особенно в конце слов. В рус-
ском- языке звонкие согласные в конце слов и перед глухой согласной оглу-
шаются: дуб, сев. 

[ tin ] tin - тень I dei ] day - день I feit ] late - лет [ neim ] name - нет 
Английский язык чётко различает напряжённую и протяжную артикуля-

цию одних гласных звуков и ненапряжённое и краткое произнесение других. 
Шпример: 

[nit - ni:t ] 
1 luk I lu:z | 
В русском языке противопоставления слов по долготе и краткости нет. 
В английском языке есть долгие звуки, которые произносятся 

напряжённо и протяжно, в то время как краткие гласные - ненапряжённо и 
кратко: 

[u-u:] 
11111 
Долгота в транскрипции обозначается двумя вертикальными точками 

после гласной. Долгота - краткость отличают одно слово от другого. Нап-
ример: 

Г /  ал 1 полный - [ fu:l ] дурак 
В русском языке долгота - краткость не несёт смыслоразличительной 

шшрузки. Звуки противопоставляются по твёрдости - мягкости: угол - уголь 
ел - ель нос-нёс 

и ио глухости - звонкости: путь - будь , том - дом собор - забор 
Б английском языке согласные не смягчаются, 
В английском языке существуют дифтонги (да - два*, фтонг - звук), 

которые являются неделимыми звуками.,Первая часть дифтонга "ядро" произ-
носится довольно чётко, вторая часть представляет собой скольжение в нап-
равлении звуков [i] или [э]. Кроме того, имеются гласные звуки, состоящие 
из? трёх элементов: [aiə], [ auə ]. В русском языке дифтонгов' нет. Сочетания 
звуков- "ой, эй, ай" дифтонгами не являются. 

Большинство английских гласных звуков произносится с плоским 
укладом губ, т.е. углы губ слегка оттянуты в стороны*, aı губы не 
округляются шве выпячиваются. Например: 

[ pen ] реn 
[ si:v ] sieve 
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[ kout] coat 
И, наконец, в английском языке существуют звуки^ которых в русском 

языке, нет: 
межзубные звуки [5, 0]. Например: 
[0ik ] thick - густой  
[0in] thin-тонкий  
[ бех ] they - они  
[ öis ] this - это 
губно-губной звук [ w ]. Например:  
[ weit ] wait - ждать Ё wi: ] we - мы I wai} why - почему носовой звук [ г) 

] Например: 
[sig ] sing - петь I raitiq ] writing - пишущий звук [ г ] Например: 
[ rait | write - писать I rout ] wrote - написал I 'rivə} river - река звук В а: }, 

при котором используется уклад языка не характерный для русского языка. 
Например: 

[ ə:li ] early - рано [ gə:l ] girl - девочка I tOT ] turn – поворот 
В английском языке артикуляция, т.е. произнесение гласных почти не 

поддаётся влиянию согласных. Гласный звук является ведущим в 
артикуляции. В связи с этим рекомендуется при постановке английского 
произношения сочетать а гласным звуком как можно больше различных 
согласных звуков. Мы придерживаемся этого принципа в фонетических 
упражнениях, данных ниже. В русском языке артикуляция гласных в большой 
степени зависит от твёрдости или мягкости соседних согласных: вол - вёл; нос 
- нёс. 

Фразовое ударение  
Выделение голосом слов в предложении или во фразе называется фразо-

вым ударением. 
В русском предложении слова не выделяются так резко фразовым ударе-

нием и оно падает почти на каждое слово; русская речь, по сравнению с ан-
глийской, производит впечатление более плавной. Конечно, и в русской речи 
есть слова, которые не выделяются ударением, но их не так много. Не вы-
деляются ударением, например, частицы ли, же, ведь; обычно безударны сою-
зы и, но; не всегда ударны личные и притяжательные местоимения (я, он, она, 
мой, его, её), часто безударны предлоги (в, на, от, и т.д.). 

Сравните: 
'Я 'стал рассказывать ей об 'этом инци'денте, но 'она 'так ниче'го и 'не 

поня'ла. 
EBe'gan 'telling her about the 'incident, but she 'didn’t under stand 'anything. 
В английском языке происходит чередование ударных и безударных 

сло- шв* что создаёт определённый ритм английской речи. При большом 
количестве многосложных слов в русской речи и при свободном ударении, 
ритм русского предложения не столь ясно уловим, как в английской речи. 
Если же произносить? английские предложения, ставя ударения по законам 
русского языка, то такая английская речь будет звучать как чтение по слогам. 
Поэтому совершенно необходимо знать особенности фразового ударения в 
английской речи. 
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Примечание: 
- В полных отрицательных формах ударной является лишь частица* глагол - 
безударен: 

It% 'not on the 'table. I do 'not 'like it. He can'not 'do it 
- В английском языке ударение обозначается значком ', который сжавится 
перед ударным слогом. 
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İngilis dilinm fonetikası 
Xülasə 

 
Ingiüscə səslənmələr, necə intonasiya biliklər, cümlo hissələri ingilis difi di- 

gər fonetik xüsusiyyətləri də az vacib deyil və ya vurğusuz okmur. Ana dil 
tərəfindən səsləndirilib mətnləri bu bölməsinə daxil olacaq və siz Britaniya və 
Amerika tələffüz həm nümunələri eşitmək imkanmız olacaq. İşdə göstərilən mövzu 
geniş amdırılmaş ingilis dilinin fonetikası təhlil edilmişdir. 

"The English pronunciation, phonetics of the English Language" 
 

N. Bunyatova 
L. Akhundova 

The knowledge of how intonation the English 
Summary 

 
The knowledge of how intonation the English offers are made out, what 

sentence parts shock and what are unaccented also other phonetic features of 
English language is not less important also. The texts sounded by native speakers 
will be included in this section, and you will have a possibility to hear samples both 
British, and the American pronunciation. A main objective of the given section is 
ability acquisition correctly to say English words and offers, and ako development 
of abilities to hear and understand speech of native speakers. For achievement of 
these purposes it is necessary to Know, how separate sounds, and also words in 
which they are used are said.  
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İNTERFERENSİYA PROSESİNDƏ STRUKTUR-SEMANTİK 
DƏYİŞMƏLƏR 

 
Açar sözlər: struktur – semantik dəyişmələr, problemlər, interferensiya, dillərarası 
əlaqə. 
Key words : structural – semantic changes, the problems, the interference, in the 
contacting languages. 
Ключевые слова: структурно – семантические изменения, процесс 
интерференции, проблемы, межъязыковая отношения. 

  
Xarici dillərin öyrənilməsinə təlabat durmadan artir. Bu da özünü həyatımızın 

bütün sahələrində xüsusilə də elmi texniki, iqtisadi və mədəni sahələrində daha 
parlaq biruzə verir. Müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan digər ölkələrlə əlaqələrini 
gündən-günə genişləndirməkdədir. Xüsusilə yetişməkdə olan gənc nəslin intellect 
kimi formalaşmasında beynəlxalq aləmə çıxış, dünya mədəniyyəti ilə elmin müx-
təlif sahələrinin inkisafı ilə tanisliq, təhsildə kompyuter texnologiyası imkanından 
geniş istifadə olunması, Avropaya inteqrasiya cəhdi, dünya təlim-tərbiyə, təhsil və 
tədris təcrübəsindən faydalanma müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Bildiyiniz kimi, İngilis dili beynəlxalq aləmdə, eləcə də bütün dünyada böyük 
nüfuza malikdir. Məhz, bu baxımdan ölkəmizdə də xarici dillərin, xüsusilə də ingi-
lis dilimin öyrənilməsinə maraq artmaqdadır. Ona görə də ingilis dilinin hərtərəfli 
öyrənilməsi üçün onun Azərbaycan dili ilə muqayisəli şəkildə öyrənilməsi olduqca 
zəruridir. Bu baxımdan Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif sistemli dillərin tədqiqinə 
son dövrlərdə maraq xeyli artmışdır. Dilçi alimlərimiz xarici dillərin Azərbaycan 
dili ilə tutuşdurmaqla və muqayisəli öyrənilməsi istiqamətində xeyli işlər görmüşlər. 

Bütün dünyada 3000-ə yaxın dil mövcuddur. Onlar müxtəlif dil qruplarına 
daxildir və onlar arasında coxlu fərqlər olduğu halda, oxşar cəhətlər də az deyil. Hər 
bir dil bir xalqın nemətidir. Elə dillər vardır ki, onların yazı dili yoxdur, lakin insan-
lar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi qalmaqdadır. Dillər – istənilən fikri səslərlə ifadə 
etmək üçün insanların istifadə etdikləri ünsiyyət vasitəsidir. Əgər insan öz nitq 
fəaliyyətində bir neçə dildən istifadə edirsə, deməli həmin dillərlə əlaqədə olur. 
Dillərarası əlaqələrin baş verməsi vəziyyəti iki və daha cox dillərin kontaktı əsasın-
da olur. Bu əlaqələr zaman dillərin interferensiyası baş verir ki, o da dillərin bütün 
sferalarına təsir göstərir. 

İlk dəfə olaraq Praqa dilçilik məktəbinin alimləri interferensiya hadisələri 
haqqında fikir söyləmişlər. Onlar belə bir fikir söyləmişlər ki, interferensiya prosesi 
zamanı dillər arasında dil normalarının pozulması baş verir. Bu zaman həm mənfi, 
həm də müsbət nəticələr əldə edilə bilər. Belə interferensiya anlayışı daha geniş 
yayılmışdır.  

İki müxtəlif dil sistemlərindən-(məsələn Azərbaycan və ingilis dilləri) insan 
nitqinə əlaqəli təsir göstərən amillərdən biri ana dilinin xarici dilə təsiridir. Biz əsas 
dil sistemi kimi Azərbaycan dilini interferensiyanın bir mənbəyi kimi, ingilis dilini 
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isə interferensiyanın bir obyekti kimi götürə bilərik. Lakin bu o demək deyildir ki, 
əsas sistemi biz Azərbaycan dili götürək. Bunun əksi də ola bilər, yəni əvvəllər öy-
rənilmiş xarici dil də götürülə bilər. Bu da belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, 
əgər ana dili bütün sahələrdə dəqiq dil normaları əsasında öyrənilirsə, o halda ana 
dili interferensiy anın əsas mənbəyi ola bilir. Əks halda isə öyrənilən ingilis dili 
Azərbaycan dilinə təsir göstərməklə gündəlik nitqimizə daxil ola bilir. İnterferensi-
ya məsələsi dilçilikdə əsas problemlərdən biridir. Bu məsələnin öyrənilməsində biz 
Azərbaycan və ingilis dillərinin bütün səviyyələrinə müraciət etməliyik. Bu məsə-
lənin araşdırılmasını hər iki dili qarşılaşdırmaqla, onların müxtəlif səviyyələrini öy-
rənməklə həll etmək olar. İstər şifahi nitqdə, istərsə də digər yaruslarda buna şahid 
olmaqla müxtəlifliyi görmək olar.  

Əlaqədə olan dillərin quruluşlarının fəqli olması (məsələn, ingilis və Azərbay-
can dilləri) interferensiyanın baş verməsi ücün əsas faktorlardan biridir. Ona görə də 
interferensiyanın vaxtında və düzgün aradan qaldırılması ücün ilk öncə ana dili və 
ingilis dili arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri bilmək daha vacibdir. Bu əsasda ingi-
lis və Azərbaycan dillərinin quruluş fərqlərini bilmək interferensiya faktorunun baş 
vermə səbəblərini açmış olur.  

Xarici dilin tədrisində interferensiyanın müxtəlif növləri baş verə bilir:  
1). əmələgəlmə mənşəyinə görə - xarici və daxili ; 2). ana dili vərdişlərinin 

ötürülmə xarakterinə görə - birbaşa (vasitəsiz ), bilavasitə ; - dolayısıilə (vasitəli) 3). 
əmələgəlmə xarakterinə görə - açıq və gizli ; 4). linqvistik təbiətinə ( yəni səviyyə-
lərinə ) görə - fonetik , leksik və qrammatik ;  

Xarici interferensiya - xarici dil nitqinə nüfuz etmədir. Ona görə də onu dillə-
rarası adlandırırlar.  

Daxili interferensiya - dildaxili oxşatma və bənzətmə nəticəsində meydana 
gəlir.  

Bir dilin xüsusiyyətlərinin digər xarici dilə birbaşa (vasitəsiz ) şəkildə ötürül-
məsi – birbaşa interferensiyadır. Yəni, xarici dilin əlamətlərini ana dili əlamətləri 
əvəz edir. Dolayısıilə ötürülən xüsusiyyətlər isə vasitəli interferensiya adlanır. Yəni, 
xarici dilin əlamətlərinin heç bilinməməsi və ya az bilinməsi və onun ana dilində 
iştirak etməməsidir.  

Deyilənlərdən belə aydın olur ki, birbaşa (vasitəsiz ) interferensiya zamanı 
Azərbaycan dilinin semantik, qrammatik xüsusiyyətləri və tələffüz normaları, 
bütövlükdə ingilis dili nitqinə keçir və başqalarından fərqli, xüsusi milli aksentlə 
xarici nitqdə səslənir. Nitq səhvləri birbaşa interferensiyanın əmələ gəlməsinə səbəb 
olur ki, bu da özündə sözün hərfi tərcüməsinin ana dilindən ingilis dilinə keçməsini 
ifadə edir. Məsələn :”boy” – sözü Azərbaycan dilində dastanda boy (yəni qollar ) ; 
oğuz türklərinin soy kökü ; hündürlük mənasında işlənir. İngilis dilində isə “boy” – 
oğlan mənasında işlənir.  

“top” –ingilis dilində - zirvə; təpə; yüksək nöqtə, Azərbaycan dilində isə silah 
növü ,parça, kağız (topu); oyun ücün top.  

“fit” – ingilis dilində : 1). ürəkkeçmə; tutma; ruh yüksəkliyi, 2). uyğun 
gəlmək; münasib olmaq. Azərbaycan dilində isə “fit” çalan ,səs çıxaran alət 
mənasında işlənir.  

“it” – Azərbaycan dilində heyvan və itmək mənasında işlənir. “it” - ingilis 
dilində III-cü şəxs təkdə cansız əşyaların əvəzinə işlənir və “o” kimi tərcümə edilir.  
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“not” –Azərbaycan dilində musiqi işarəsi kimi işlənir, ingilis dilində isə 
“xeyr” mənasında işlənən inkarlıq ədatıdır. Yuxarıda göstərilən nümunələr birbaşa 
Azərbaycan dilindən ingilis dilinə keçir ki, bu da birbaşa interferensiyanın yaranma-
sına səbəb olur. Lakin dilə birbaşa keçməsinə baxmayaraq burada verilən nümunə-
lər səhv ekvivalentdir. Ona görə ki, yazılışı və oxunuşu eyni olmasına baxmayaraq 
mənalar tamamilə fərqlidir. İnterferensiya hadisəsi əsasən bir dilin digərinə təzahür 
etməsi və təsir göstərməsidir. Bu hadisə iki dilin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı gedən bir 
prosesdir ki, bu zaman dil normaları pozulur və digər dil təsirinə məruz qala bilir. 
Müşahidələr göstərir ki, interferensiyanın müxtəlif növləri mövcuddur.  

Xarici dilin öyrənilməsində yeni dil materialının mənimsənilməsi və həmin 
xarici dilin müxtəlif elementlərinin öyrənilməsi həmin dilin fonetik, leksik və qram-
matik normalarının dəyişməsi əsasında baş verir. İlk öncə xarici dili öyrənən həmin 
dilin xüsusiyyətlərini doğma dil normalarına uyğun öyrənməyə çalışır. Bu zaman 
hər iki dil həm fonetik, leksik və qrammatik müqayisə olunmalıdır.  

Müasir dövrdə ingilis dili əsas beynəlxalq dil səviyyəsində öyrənilir və biz də 
bunu gündəlik həyatımızda hiss edirik. Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı və onlar ara-
sında xarici dilin funksiyasının artması, dünya mədəniyyətlərinin ingilis dilində öy-
rənilməsi Azərbaycan və ingilis dillərinin interferensiyası prosesində də özünü gös-
tərir. Məhz, bu əlaqələr özünü ən çox xarici şirkətlər,firmalar və təşkilatların fəaliy-
yət sahəsində biruzə verir. Məsələn: internet, compyuter, marketing, server,pleyer, 
reyting, limit, market, şou, şoumən, şoubizness,klip, kontur, broker, biznes, brifinq, 
bos, kontrol, konflikt və s.  

Dilimizə daxil olan bu sözlər bəzən dil normalarını pozur,bəzən də olduğu ki-
mi qəbul edilir. Bu zaman iki dil arasında interferensiya hadisəsi baş verir, yəni bir 
dil digərinə müdaxilə etməklə ona təsir gəstərir. Ona görə də interferensiyanın təd-
qiqi xarici dillərin öyrənilməsində əsas rol oynaya bilir. Məhz, bu əsasda interferen-
siya əlaqədə olan dillərin daxili mexanizmini açmaqla onların həm mənfi, həm də 
müsbət nəticələrini üzə çıxarır. Bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, mənfi 
nəticəli interferensiya sanki bir xəbərdarlıq edirmiş kimi nitqdə təzahür etməklə dil 
əlaqələrinin inkişafına maneə yaradır. Dil sistemlərinin belə pozulması interferensi-
yanın təsir nəticəsi kimi xarici dildə nitqin qurulmasının bütün səviyyələrində aşkar 
edilir. Dilin inkişafından danışarkən dildaxili (intralinqvistik) və dilxarici (ekstra-
linqvistik) faktorlardan danışılır. Dillərarası əlaqələr məhz dilxarici faktorlara 
daxildir. Bütün bunlar ümumilikdə bütün social əlaqələri əhatə edir. İstər qohum 
dillərin , istərsə də onlarla yanaşı qohum olmayan dillərin qarşılıqlı əlaqələri iqtisadi 
və mədəni əlaqələrin zəminində yaranır. Social əlaqələr nəticəsində dillərin kontaktı 
baş verir. Çoxmənalı ingilis sözləri dilimizə daxil olmaqla daha geniş işlədilir. Mə-
sələn: “meeting”- sözü ingilis dilində çoxmənalı bir sözdür: - 1)mitinq , 2) iclas, 
3)yığıncaq, 4) görüş, 5) qovuşuq yeri kimi mənası olduğu halda, Azərbaycan dilində 
: yalnız bir mənası “miting”(toplantı) mənasında işlənir. “Ring”, “start”, “leader” və 
başqa bu kimi sözlər ingilis dilində çoxmənalı sözlərdir , Azərbaycan dilində isə 
təkmənalı sözlərdir. İngilis dilindən sözalmanın dilxarici amilləri arasında Qərblə 
əlaqələrin güclənməsinin də xüsusi yeri vardır. Belə əlaqələrdə daha fəal iştirak 
edənlərin mentalitetində müəyyən dəyişmələr baş verir.  
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Beləliklə, interferensiya yavaş-yavaş baş verən prosesin ayrılmaz hissəsi 
olmaqla, qəbul edilmiş dil sistemində bu və ya digər dillərin hər elementinə təsir 
göstərməklə nüfuz edir.  

İngilis dilinin leksikologiyasını sistemli şəkildə araşdırmış V.V.Yeliseyeva bu 
dildəki omonimiya faktlarının mənbələri sırasında etimoloji dubletlərin xüsusi yer 
tutduğun qeyd edir və bunu konkret nümunələr əsasında nəzərdən keçirir: bazis 
towest part of anything və eyni zamanda basis deep sounding. Bu kimi dil faktları 
eyni zamanda dublet səciyyəli leksik parallelizmləri təşkil edirlər. Dilçilik ədəbiy-
yattlarında bu kimi dil faktlarına etimoloji dubletlər problemi çərçivəsində ceniş 
şəkildə müraciət edilir, onların yaranma səbəbləri və şəraiti müxtəlif rakuslarından 
araşdırılır. Onu da qeyd edək ki, etimoloji dubletlər məsələsini leksik paralellər 
problemi çərçivəsində araşdırmaya cəlb edərkən, istər-istəməz leksik variantlar 
probleminə də toxunmalı oluruq. Belə ki, sistemdaxili parallelik situasiyaların, ha-
belə dubletik vəziyyətini yaradan situasiyalarda məhz variantlılıq öz işini görmüş 
olur. konkret olaraq «İngilis diliin tarixində etimoloji dubletləri»ni araşdırmış 
M.O.Nikitina özünü eyniadlı dissertasiyasında bu dildəki etimoloji dubletlərdən 
bəhs edərkən onların həm dialekt rəngarənliyi səbəbiylə, həm də fərqli zamanlı və 
fərqli tranzit dil vasitəçiliyi ilə mənimsənilən alınmalarla bağlı meydana çıxdığını 
qeyd etmişdir. Dilçi, bu qrup leksemlər və variantları sırasında ancient-ensign, 
guard-ward, mainour, manner-manoeuvre və s. faktları qeyd etmişdir. «Müasir 
ingilis dilinin lüğət tərkibinin etimoloji əsasları» sahəsində fundamental araşdırma 
müəllifi olan N.N.Amosova da məsələyə geniş rakusdan nəzərə salaq, etimoloji 
dubletlik situasiyası ilə səciyyələnən paralellik hallarının yekcins təbiətli qənaətini 
dilə gətirmişdir. Belə ki, dilçi bizim xüssui növ sistemxalili paralellik kimi xarakte-
rizə edə biləcəyimiz bu dil faktlarının meydana gəlməsində daxili və xarici 
faktorların rolunu fərqləndirmişdir. Daha dəqiq desək, biz, müəllifi apardığı fərqlən-
dirmə əsasında yanaşmanın məhz intro- və ekstralinqvistik faktorlara söykəndiyi 
haqqında məntiqi nəticə hasil edə bilmişik. Konkret olaraq N.A.Amosova «ümum-
milli dildə təsadüf edilən dialektal dubletləri, yəni eyni bir sözün fonetik variant-
larını» fərqləndirmiş və müvafiq nümunələri qeyd etmişdir: kent.dial dent-əzik, 
mərkəzi şərq dial. dint-zərbə, şimal diat. Raid-hücum, mərkəzi Şərq road-yol və s. 
İrəlidə təkrarən Amosovanın yanaşmasına qayıtmamaq üçün məqamı yetişdiyinə 
görə, onun variant və dublet faktlarına yanaşması ilə bağlı məsələyə öz münasibəti-
mizi bildirmək istərdik. Belə ki, doğurdan da, sistemdaxili paralelliklərdən bəhs 
edərkən, sözün variantları ilə bağlı nəzəri problemə toxunmamaq mümkün deyil. 
Lakin variantlılıq situasiyasının N.N.Amosovanın yanaşmasında şahidi olduğumuz 
kimi, demək olar ki, dubletlik hadisəsi ilə eyniləşdirilməsi bir qədər qeyri-adekvat 
təhlil yanaşması hesab edilə bilər. Belə ki, bu növ dubletlik özlülüyündə, N.N.Amo-
sovanın bildirdiki kimi, çox vaxt semantik şaxələnmə ilə nəticələnən variantlılığı tə-
gəssüm etdirmir. Dubletlik özlülüyündə tələffüz fərqliliyinin sərhədlərini aşan bir 
hadisə olub mütləq şəkildə variantlılıq çərçivəsindən kənarlaşan müstəqil söz yara-
dıcılığını ehtiva edir. N.N.Amosovanın bu qeydi ilə bağlı fərqli mövqeyimizin ol-
masına baxmayaraq, ümumilikdə, onun ingilis dilinin sistemdaxili paralellikləri ilə 
bağlı fikirləri ilə bölüşürük. Belə ki, daha əvvəl də bildiyimiz kimi, ingilis dilinin 
tarixi leksikologiyasını araşdıran dilçi bu dildəki sistemdaxili paralelliklərin 
yaranma səbəbləri sırasında kənar dil faktorunun da mövcudluğuna, tam bağlı ola-
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raq, diqqət çəkərək yazırdır: «İngilis dilinin lüət tərkibində anqlo-skandinav dublet 
formaları da mövcuddur. Həmin dublet formalar səs forması və məna cəhətlərinə 
görə fərqlənsələr də, ortaq kökdən şaxələnmə faktlarını ehtiva edirlər. Məsələn: 
shirt-köynək və skirt-ətək». 
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 Yusif Suleymanov  

The structural – semantic changes in the interference process 
Summary 

 
 
 This article is devoted about the interference between Azerbaijan and English 

languages. All the problems have been discussed in the article. And also here is 
shown and explained the examples about structural – semantic changes in these 
languages.  

As we know during the appearing of the interference in the both languages all 
the norms are lost. It is clear that everybody must know well his own language 
completely. 

  
 Юсиф Сулейманов  

Структурно – семантические изменения в процессе интерференции 
Резюме 

 
 Это статьи посвящено структурно – семантические изменения в про-

цессе интерференции между Азербайджанским и английским языками. Все 
проблемы в этом статьи обсуждено.  

Тоже здесь указаны и объяснены с примером о структурно – семантичес-
кие изменения в процессе интерференции при контакте языков. Поэтому каж-
дый дольжен знать свой язык польностью.  
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FRANSIZ VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRiNDƏ GƏLƏCƏK ZAMAN 
FORMALARININ QRAMMATİK VƏ MƏNA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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Bir çox dillərdə olduğu kimi, fransız və azərbaycan dillərində də qrammatik 

gələcək zaman obyektiv gələcək zamanı bildirməyə xidmət edir.  
Gələcək zaman bu ümumiliklə yanaşı çətinlik, müəyyənlik, müstəsnalıq, bir-

dəfəlik, çoxdəfəlik, qeyri-qətilik, dinamiklik, statiklik və s. kimi məna xüsusiyyətlə-
ri ifadə etmək üçün istifadə olunur.  

1. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman hərəkətin qətiyyətlə icra 
olunacağını ifadə edir. Belə hallarda fransız dilində sadə gələcək (futur simple), 
azərbaycan dilində isə qəti gələcək zaman forması işlənir. Məs: C`est moi gagnerai 
la course – Yarışda birinciliyi özüm qazanacağam.  

2. İnsanlar öz müdrik əməllərindən Xəzərə nur qədər verəcəklər.  
Tutub gur çayların ağ əllərindən Xəzərin qoynuna gətirəcəklər.  
(N.Xəzri Sumqayıt səhifələri. “Şeirlər” c. 99)  
Göründüyü kimi yuxarıdakı misallarda fellər hərəkətin qətiyyətlə icra oluna-

cağını ifadə edir. Haqqında danışdığımız fellərin ifadə etdiyi bu məna xüsusiyyətləri 
danışanın subyektiv münasibətlərdən asılı deyildir. “Bu çətinlik danışanın iradəsin-
dən kənarda obyektiv aləmdə fəaliyyət göstərən hal və hərəkətlərin mahiyyətində-
dir”. (A.Axundov .“Felin zamanları” Bakı. 1961. səh. 1)  

2. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman, hərəkətin müəyyən gələ-
cək zamanda icra olunacağını ifadə edir. Gələcəyin müəyyənliyi adətən cümlədəki 
zaman zərfliklərinin köməyi ilə əmələ gəlir.  

Fransız dilində b mənada əsasən sadə gələcək (futur simple), bəzən isə yaxın 
gələcək (futur immediat), azərbaycan dilində isə qəti gələcək zaman forması işlənir. 
Məs:  

1) Nous aurons du monde mardi. 
Çərşənbə axşamı qnağımız olacaqdır. (g. Möpassant. Bel ami. s. 240.) 
2) Aujourd`mi c`est moi qui vais arriver le premier. (Eme M. Le derier. 

“Novelles”. P-25). Bu gün birinci mən gələcəyəm.  
3. Sabah Xəzərimə töküləcəkdir. – 
Bəlkə Peçora da, bəlkə Lena da?! (N.Xəzri “Sumqayıt səhifələri”, şeirlər. 

100) 
İstər fransız dilində haqqında danışdığımız gələcək zaman formalarının bu 

məna xüsusiyyəti mütləq xarakter daşıyır. (Bax A.Axundov Felin zaman formaları. 
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Səh. 96). Ehtimal gələcək (futur hypothefique) və qeyri-qəti gələcək zaman forması 
da zaman zərflikləri ilə işlənib müəyyənlik ifadə edə bilir. Lakin bu xüsusiyyət ehti-
mal gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman forması üçün tipik olmadığı halda, sadə 
gələcək zaman forması üçün çox tipikdir.  

3. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman bir sıra hallarda ümumi 
qaydaya görə istisna olan hərəkətin icrasının müstəsnalığını ifadə edir. Bu mənada 
fransız dilində sadə gələcək azərbaycan dilində isə qəti gələcək zaman forması işlə-
nir. Məs: 

1) Mon mari arrioe ce soir, apres six semaines d`inspection. Nous aurons donc 
relache. (g. Mappassant. “Bel ami s. 98)  

Bu axşam ərim ay yarımlıq yoxlamadan sonra qayıdır. Bir həftə görüşmək 
mümkün olmayacaqdır. (səh. 90) 

2) Sabah qiraətxana bağlı olacaq. Burada verilmiş fellər adi qaydadan fərqlə-
nən bir hərəkətin icra olunacağını ifadə edir. Sadə gələcəyin bu mənası özünü əsa-
sən “etre” (olmaq) köməklik və əsas felin passiv formasında və “ağoiq” (malik ol-
maq) göstərdiyi halda, qəti gələcək zaman forması özünü bir qayda olaraq “olmaq” 
köməkçi felində göstərir. (bax. A.Axundov “Felin zamanları”. Səh. 96) 

4. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman bir sıra hallarda danışanın 
müəyyən bir şəxsə və ya onun danışığına kinayəsini bildirir. Gələcək zamanın bu 
məna xüsusiyyətinin əmələ gəlməsində intonasiya və müxtəlif leksik vasitələr 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada fransız dilində yaxın gələcək (futur imme-
diat), azərbaycan dilində qəti gələcək zaman forması işlənir.  

Məs: 1) Blaise – Vartigue! Que je vais me moquer de mes camarades! Que je 
vois me carrer! (P.Morivaux. Comedies, p. 97). 

Blez – aman allah! Mən ki, bunları masqaraya qoyuram. Guya mən onlar 
üçün bəzənirəm! Guya onlar üçün özümü çəkirəm!  

2) Guya ki, fəhlənin mazutlu əli Dövlət yaradacaq, qanun verəcək, əsilzadələr 
isə yerə girəcək. (S.Vurğun. “Dram əsərləriə”. Səh. 161).  

Belə hallarda fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman anlayışı xeyli 
zəifləyir, qətilik mənasından heç bir əsər-əlamət qalmır. (s. 97) 

5. fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman bir sıra hallarda hərəkətin 
bir dəfə icra olunacağını ifadə edir. Bu mənada fransız dilində sadə gələcək (bax. O. 
Богомолова. Соир. Франс. У. Москва 1948. с. 262.). “Azərbayan dilində isə qəti 
gələcək zaman forması işlənir”. (s. 97) 

Məs: 1) Madame Zaroche Mathieu viendra diner avec la comtesse de Persem-
eur. (g. Maupassat. Bel amiş p. 207) 

Madam Maro. Montye qrafinya Persemyur ilə axşam yeməyinə gələcəklər.  
2. Yekə saat ramazanın qabarlı əlində göründü: - Tahir, oğlum dedi get, din-

cəl, iki saatdan sonra gecə növbəsinə yola düşəcəyik (M.Hüseyn “Abşeron” 138) 
Yuxarıdakı misallarda gələcək zaman formasında duran fellər hərəkətin gələ-

cəkdə bir dəfə icra olunacağını ifadə edir.  
6. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman bir sıra hallarda hərəkətin 

gələcəkdə dəfələrlə icra olunacağını ifadə edir. Bu mənada fransız dilində sadə gələ-
cəkdə (futur simpa) duran son .......səh 5 bax........ (davam etmək), repetur (təkrar et-
mək) felləri və leksik ifadələr “Par mois ” – hər ayda, autant aue ma vie – öm-
rüm boyu və s. işləndiyi halda, azərbaycan dilində qəti gələcək zaman forması lek-
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sik ifadələrlə (həmişə, hər bir zaman) və feli bağlama tərkibli sadəcümlələrdə işlə-
nir. Məs:  

1. Bu toucheras pour cela deux cents francs mois de fixe (g. Maupassant. Bel 
ami, 62.) 

Bunun əvəzində ayda müntəzəm olaraq iki yüz frank almalısan.  
2. Bu anlar qalacaq həmişə yadda.  
Çağlayır könlümün sevinc ümmanı. (N.Xəzri. Vətənə qayıdarkən, şeirlər, 84) 
3. Ötdükdə qoynundan dağın, təpənin  
Köksümdə ürəyin vuracaq sənin. (N.Xəzriş “İki yaşında”, şeirlər, 50) 
Burada birinci misalda “touche ras” (alacaqsan) feli hərəkətin gələcəkdə bir 

neçə dəfə icra olunacağını mətndəki “par mois de fixe” (ayda müntəzəm olaraq) 
leksik vasitəsinin köməyi ilə, ikinci və üçüncü misallarda “qalacaq” və “vuracaq” 
felləri haqqında danışdığımız məna xüsusiyyətini “həmişə” sözü və “ötdükcə” feli 
bağlamasının köməyi ilə ifadə etmişdir.  

7. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman hərəkətin sürəkliliyini 
ifadə edir. Bu mənada fransız dilində mürəkkəb gələcək (futur anterieur) və ən 
mürəkkəb gələcək (futur  surcompose) azərbaycan dilində qəti gələcək zaman 
forması işlənir. Belə hallarda gələcək zamanı əhatə edən sintaktik-asmantik şərait 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Məs: 1. H.aura tout fait en un clin d`ocil.  
O bir göz qırpımında hə şeyi edəcəkdir (etmiş olacaqdır).  
2. f`aurai eu tout prepare en une seconde. (Mən bir saniyədə hər şeyi artıq 

hazırlamış olacağam). 
3. Stansiyaya daxil olacaq qatar bir göz qırpımında növbəti stansiyaya 

çatacaqdır.  
Göründüyü kimi gələcək zaman formalarının sürəklilik bildirməsi üçün bir 

göz qırpımında, bir saniyədə - kimi ifadələrin işlənməsi də zəruridir.  
8. Azərbaycan dilinin gələcək zaman formalarından fərqli olaraq, fransız 

dilində mürəkkəb gələcək, gələcəyin müəyyən məqamında hərəkətin olub qurtara-
cağını göstərir (ifadə edir). Demain j`mrai lu ce livre – Sabah bu kitabı oxumuş ola-
cağam.  

F.Bruno, L.Bidua, A Dal mürəkkəb gələcəyin bu məna xüsusiyyətini nəzərə 
alaraq bunu bitmiş gələcək adlandırmağı təklif edirlər.  

Danışıq dilində isə hərəkətin daha qəti icra olunub qurtaracağını göstərmək 
üçün ən mürəkkəb gələcək (futur surcompose) istifadə olunur.  

Məs: J`aurai eu tout prepare en une seconde – Mən bir saniyədə hər şeyi artıq 
hazırlamış olacağam.  

9. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman hərəkətin dinamikasını ifa-
də edir. Belə hallarda fransız dilində yaxın gələcək (futur immediat), mürəkkəb 
gələcək (futur anterieur) ən mürəkkəb gələcək (futur surcompose), ehtimal gələcək 
(futur hpothetique), azərbaycan dilində qəti gələcək zaman forması işlənir.  

Məs: 1. He vais preudre un taxi. (A.Maurais, “Fleurs de saison”, Novellas, 60) 
Mən taksi ilə gedəcəyəm.  
2. En un instant, I aura fini son travail – O, bir anda işini qurtaracaqdır.  
3. En un instant I aura en acheve son diner – O, bir anda artıq öz naharını 

qurtarmış olacaqdır.  
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4. Etvenne guaetta le moment ou elle tournerait la tete – Etyen onun başını 
çevirəcəyi vaxtı gözləyirdi. (A.Maurois, Fleurs de saison, Nouvelles, p. 89) 

10. Fransız və azərbaycan dillərində gələcək zaman dinamik və statik 
hərəkətlər ifadə edir. Fransız dilində belə hallarda futur simple, azərbaycan dilində 
isə qeyri-qəti gələcək zaman forması işlənir. Bu zaman formaları, hərəkilik 
bildirdikdə dinamiklik, ümumilik bildirdikdə isə statiklik ifadə edir.  

Məs: 1. Je lui demanderai de montrer le maivement a l`actrice qui jouera le 
personnage – Gərək xahiş edən gəlib həmin hərəkəti, rolu oynayacacq artistə 
göstərsin. (A.Maurois. Ci es un grand artiste. “Nouvelles. P. 107.”) . Aktyorluq 
məharəti.+ 

2. Qui vivra, verra  
Ölmərik, görərik (atalar sözü) 
3. Lenin əl verdi ona 
Dedi: yaxın bir zaman 
Ukrayna təmizlənər 
Alman quldurlarından 
(R.Rza. “Lenin”, s. 15) 
4. Canını sevən, qanından keçər.  
Burada birinci və üçüncü misllardakı verilmiş “təmizlənər” felləri hərəkətin 

inkişafını, onun dinamikasını ifadə etdiyi halda, ikinci və dördüncü misallardakı 
“Vivra”, “verra” və “keçər” felləri geniş zamanlılıq – statik hərəkətlər ifadə edir.  
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Грамматические и семантические свойства французский 3аимствoванных слов 
в азербайджанском языке 

Резюме 
 
В статье рассматривается суть и связ категорий времени грамматики 

французского языка,а также анализируются мотивы и употребление ностоя-
щего,будущего и прощедшего времен французского языка и их эквиваленты в 
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Азербайджанском языке.В данной статье также анализируется лексико-сеьан-
тическое развитие слов и терминов французское происхождение в современ-
ном французском языке. 

 
 R.Djafarov 

  A.Qasanova  
Grammatical and semantical precularites of french borriwing in azerbaijani. 

Summary 
 
The article deals with the connection and essence of the category of tense in 

the English grammar, also use and montive of present, past and future tence forms 
of English and their enquivalents in Azerbaijan are analysed. The article deals with 
the lexic-semantical progress of the evords and terms of the contemporary French 
language. 

 
 

Rəyçi:                   Nuriyyə Rzayeva 
               filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.  



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 201

ŞƏFƏQ MƏHƏRRƏMOVA 
 QƏNİRƏ ALLAHVERDİYEVA 

  AzTU 
 Şəfəq.@imail.ru 
 

MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ VARİANTLIQ 
PROBLEMİNİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: dil vahidləri,variativlik, mürəkkəb sintaktik vahid 
Клечевые слова: :единицы языка,вариантность,сложный синтак- 
tический единиц. 
Key words: language units,version,sintaktichesky complekx units 

 
Son dövrlərdə müxtəlifsistemli dillərdə variativlik problemini araşdırarkən 

mürəkkəb cümlələr, sintaktik vahidlər, bağlayıcılar və onların növləri kimi məsələ-
lər xüsusilə alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Müxtəlifsistemli dillərdə tabeli 
mürəkkəb cümlələrin intonasiyasını tədqiq edən dilçilər maraqlı nəticələr əldə 
etmişlər. Alimlərin əksəriyyətinin qənaətinə görə, sintaktik vahidin intonasiyası, 
eyni zamanda onun sintaqmlara bölgü xarakteri, hər bir sintaktik vahidin mənasın-
dan, hansı fikri ifadə etməsindən və mürəkkəb sintaktik vahidin məqsədindən asılı-
dır. Mürəkkəb sintaktik vahidin variativliyi və eləcə də onu təşkil edən komponent-
lərnin bir-biri ilə əlaqəsi onların qrammatik əlaqəsindən daha sıxdır. Üzvlənmə 
cümlənin konkret məna tərəfindən və onun məqsədindən asılıdır. Belə ki, intonasiya 
danışanın söylədiyinə münasibətini ifadə etməklə yanaşı, onun məna t.indən asılı 
olaraq da variativliyiə uğrayır. Mürəkkəb sintaktik vahidin baş və bucaq cümlə 
komponentlərinə və eyni zamanda sintaqmlara bölüməsi, həmin tip mürəkkəb 
sintaktik vahidlərin komponentlərinin kifayət qədər məna tamlığına malik olmasına-
dan asılıdır. Hətta baş və budaq cümlə komponentləri arasındakı qovuşuqda dəqiq 
intonasiya bölgüsü, əsas tonun yüksəkliyinin variativlik xarakteri, sintaqmların 
tonal bitkinliyi və komponentlər arasındakı fonetik pauzanın olmaması özünü 
büruzə versə belə, sintaqmatik bölgü digər vasitələrlə, məsələn sintaqmlarda məna 
mərkəzinin tapılması, intensivlik amplitudasının artması, əsas tonun yüksəkliyi, 
ayrılmış hecaların uzunluğu, baş və budaq cümlə komponentlərinin qovuşuğundakı 
temp kontrastının, növbəti sintaqadakı son hecaların mütəmadi uzanması hesabına d 
həyata keçə bilər. «Yeni» tərkibin ikinci komponentində yerləşən bağlayıcılı və 
bağlayıcısız mürəkkəb sintaktik vahid yaranır. Bu qrupa daxil olan mürəkkəb sin-
taktik vahidlərin əksəriyyətində variativlik baş verir. Əsas tonun hərəkət xəttində 
bitkinliyə malik olmayan mürəkkəb sintaktik vahidlərin birinci komponenti intona-
siya müstəqilliyinə malik olmur. 

«Bucaq cümlə komponenti baş cümlə komponentinə bağlayıcı və bağlayıcı 
sözlərlə bağlanaraq mürəkkəb sintaktik vahidin sonunda yerləşir və bu tipdən olan 
mürəkkəb sintaktik vahidlər əlavə olunaraq komponentlərdaxili (pauzalardaxili) 
üzvlənməyə məruz qalır. «Yeni» tərkib mürəkkəb sintaktik vahidin ikinci kompo-
nentində yerləşir». Komponentlərin bağlayıcı və bağlayıcı sözlərdə bağlanıb «yeni» 
tərkib birinci komponentdə işlədilən mürəkkəb sintaktik vahidlərdə ikinci kompo-
nent birinci komponentə həm məna, həm də intonasiya cəhətdən əlavə güc verir. 
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Onun məna qatamamlığı mürəkkəb sintaktik vahidlərin sintaqmlara bölgüsü zamanı 
fasilənin qeyd alınmaması, mürəkkəb sintaktik vahidlərin kompleks intonasiya birli-
yinə malik olması zamanı baş verir. Belə hallarda ikinci komponentin rolu bəzən 
artaraq, mürəkkəb sintaktik vahidin birinci komponentində tonun düşməsi, həmin 
komponentin tam bitkinliyi üçün vacib hesab olunan ana qədər daam edir. Qeyd 
edək ki, müxtəlifsistemli dillərdə variativlik probleminin başlıca səciyyəsi tədqiq 
olunarkən qrammatik xüsusiyyətlər – bağlayıcı sözlər, komponentlərini yerləşmə 
vəziyyəti, mürəkkəb sintaktik vahidlərin komponentlərinin leksik cəhətdənq daha 
da genişlənməsi, komponentlərin hansı feldən sonra işlədilməsi və s. faktorlar da az 
əhəmiyyət kəsb etmir. 

Tabelilik bağlayıcıları müasir ingilis və Azərbaycan dillərində ceniş yayılmış 
köməkçi nitq hissəsi olan bağlayıcıların bir növüdür. Bu bağlayıcılar mürəkkəb 
cümlə daxilində müxtəlif baduq cümlələri baş cümləyə bağlayır, sadə cümlə tərki-
bində işlənə bilir, cümlənin həmcins üzvlərini bir-birinə bağlayır. 

L.S.Barxudarov və D.A.Ştelinq ingilis dilində tabelilik bağlayıcılarını bağ-
ladıqları bucaq cümlələrə görə aşağıdakı kimi qruplaşdırıblar: 

1) ismi budaq cümlələri bağlayan tabelilik bağlayıcıları:  
- mübtəda budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: that, if, whether; 
- predikativ budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayınlar: that if, whether, lesit, 

because, as, as if, as though; 
- tamamlıq budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: that, if, whether, lest. 
2) zərflik budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayan tabelilik bağlayıcıları: 
- zaman budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: when, whenever, while, 

till, until, after, before; 
- yer budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: when. Wherever; 
- səbəb budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: as, because, since, for, so; 
- məqsəd budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: that, in order that, so 

that, lesi, for fear that ; 
- nəticə budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: so tzat, so … that, such 

… tzat, that; 
- tərhi-hərəkət budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: as, the, way; 
- müqayisə budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: than, as, as if, as 

though, like, as … as, not so…as; 
- şərt budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: if, once, unless, in case, on 

condition that, provided that seeing that; 
- güzəşt budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: though, although, even 

though, no matter how. 
3) appozitiv budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayanlar: that. whether, as if. 
M.Hüseynzadə isə Azərbaycan dilində tabelilik bağlayıcılarını aşağıdakı kimi 

qruplaşdırıb: 
1) aydınlaşdırma bildirənlər: ki, belə ki; 
2) səbəb bildirənlər: çünki, ona görə ki, bundan ötrüdür ki, o səbəbə, buna gö-

rə də, indi ki, madam ki; 
3) müqayisə və bənzətmə bildirənlər: sanki, guya, elə bil ki, necə, deyirsən, 

deyərdim; 
4) şərt bildirənlər: əgər, hərgah, yoxsa, indi ki, madam ki, vaxta ki, halda ki; 
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5) güzəşt bildirənlər: hərçənd, hərçənd ki, gərçi, madam ki, indi ki. 
Bildiyimiz kimi, qrammatk quruluşuna görə ingilis dili flektiv (analitik) dillə-

rə, ondan fərqli olaraq Azərbaycan dili isə aqqlütinativ (sintetik) dillərə məxsusdur. 
İki qohum olmayan və müxtəlif dil ailələrinə mənsub olan dildə tabelilik 
bağlayıcılarının tədqiqata cəlb edilməsi və tədqiqatın nəticəsində hər iki dil arasında 
oxşar və fərqli cəhətlərini üzə çıxarılmpası istər nəzəri, istərsə də praktik cəhətdən 
müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, ingilis və Azərbaycan dilləri müxtəlif 
qruplara daxil olmasıea baxmayraq, aparılan tədqiqatlar nəticəsində tabelilik bağla-
yıcılarının işlənməsində oxşar cəhətlər özünü göstərir ki, bu da müxtəlifsistemli 
dillərdə qrammatik morfemlarin variativliyi kimi özünü göstərir. 

Hər iki dildə tabelilik bağlayıcıları tabeli mürəkkəö cümlələrin tərkibindəki 
budaq cümlələrin baş cümləyə bağlanmasında mühüm rol oynayır. Bu bağlayıcılar 
bağladıqları komponentlərdən birinin digərindən asılı vəziyyətə düşməsinə, birinin 
digərinə tabe olmasına ciddi təsir edir. İngilis və Azərbaycan dillərində tabelilik 
bağlayıcıları real məna yox, formal qrammatik məzmun kəsb edir. Yəni tabelilik 
bağlayıcıları ayrılıqda lüğəvi mənaya malik müstəqil söz olmadıqları üçün söz yara-
dıcılığında iştirak etmir, yəni sözdüzəldigi şəkilçi qəbul edib başqa nitq hissəsinə 
çevrilə bilmir, bağladıqlar hissələrin ümumi məzmunu ilə bağlı olub, birləşmələrlə 
birlikdə meydana çıxır, cümlədə müstəqil sintaktik funksiya daşıya bilmir, başlıca 
vəzifəsi sözlər, söz birləşmələri və ya müstəqil cümlələr arasındakı əlaqələri ifadə 
etməkdən ibarətdir. İntonasiya müstəqilliyindən məhrum olan mürəkkəb sintaktik 
vahidlərin komponentləri, müstəqil cümlə funksiyası daşıya bilməzlər. Yalnız 
bütövlükdə mürəkkəb sintaktik vahid ayrı-ayrı komponentləri özündə ehtiva etmək-
lə. Müəyyən kommunikativ tip kimi çıjxış kdir və intonasiya müstəqilliyinə malik 
olur. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, hər iki dildə tabelilik bağlayıcılarının işlənmə-
si qismən baş cümlədə işlənən fellərin semantik xüsusiyyətlərindən və budaq cüm-
lədə ifadə olunan fikrin məzmunundan çox asılıdır. N.A.Kobrina və E.A.Korneyeva 
vurğulamışdılar ki, ingilis dilində əsasən «that, if, lest» bağlayıcıları hiss-qavrayış 
bildirən fellər, təfəkkür mənalı, arzu, istək, güman bildirən fellər, xahiş, əmr, təklif 
bildirən fellər və nitq bildirən fellərdən sonra işlənərək tamamlıq budaq cümlələrini 
əmələ gətirir və baş cümləyə bağlayırlar. Ə.Abdullayev Azərbaycan dilində ki bağ-
layıcısının yuxarıdakı mənaları ifadə edən fellərdən (görmək, hiss etmək, inanmaq, 
arzulamaq, xahiş etmək və s.) sonra işlənərək tamamlıq bucdaq cümlələrini baş 
cümləyə bağladığını qeyd etmişdir. Müəllif «Müasir Azərbaycan dilində tabeli 
mürəkkəb cümlələr» adlı əsərində yazır: «Müxtəlif mənbələrdən toplanmış tabeli 
mürəkkəb cümlələri araşdırdıqda belə qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycan dilindəki 
tammalıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş cümlələrin xəbərləri daha 
çox nitq felləri ilə, təffəkkür və görmə-eşitmə prolsesi ilə əlaqədar olan fellərlə 
ifadə olunur. Belə baş cümlələrdə ismi xəbərlər və başqa fellərlə iafdə olunan 
xəbərlər az işlədilir». 

Adı çəkilən alimlərin fikrincə, ingilis dilində that bağlayıcısının sure, certain, 
sorry, glad, pleased, anxious, desired sifətlərindən sonra, Azərbaycan dilində isə ki 
bağlayıcısını əmin, şad, arxayın, razı, günahkar, ümidvar sifətlərindən sonra işlət-
məklə tamamlıq budaq cümlələrinin baş cümləyə bağlandığını müşahidə etmək olar. 

Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində elə tabelilik bağalayıcıları vardır 
ki, onlar omonimlik, başqa sözlə, variativlik xüsusiyyətinə malikdir. Belə ki, eyni 
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tabelilik bağlayıcısından müxtəlif budaq cümlələri baş cümləyə bağlaman üçün 
istifadə olunur. Müasir ingilis dilində that bağlayıcısısı mübtəda, predikativ, tamam-
lıq, məqsəd və nəticə budaq cümlələrini, if bağlayıcımı mübtəda. Tamamlıq, predi-
kativ, şərt budaq cümlələrini, as bağlayıcısı predikativ, səbəb, zaman, tərz-hərəkət, 
müqayisə budaq cümlələrinin, since bağlayıcısı səbəb və zaman budaq cümlələrini, 
because bağlayıcımı predikativ və məqsəd budaq cümlələrini baş cümləyə bağlayır. 
Azərbaycan dimlində isə ki bağlayıcısı demək olar ki, bütün budaq cümlələri, indi 
ki, madam ki, bağlayıcıları səbəb, şərt və güzəşt budaq cümlələrini baş cümləyə 
bağlayır. Bunlardan əlavə, ki bağlayıcımı zaman budaq cümləsinin əmələ 
gəlməsində də fəal iştirak edir və budaq cümlələrinin müxtəlif tiplərini yaradır. Bu 
məsələ ilə əlaqədar olaraq rolf. Ə.Abdullayev bu tip cümlələrdə ki bağlayıcısının qı-
sa təsvirini vermişdir. Alimin fikrincə, «baş cümlədən qabaq gələn zaman budaq 
cümləsinin digər bir tipi yenə də ki bağlayıcısı vasitəsilə əmələ gəlir. Lakin bu tipin 
əvvəlkindən fərqi ondadır ki, orada ki bağlayıcısı baş cümlə ilə budaq cümlə arasın-
da yerləşirdi. İkinci tip zaman budaq cümlələrində isə ki bağlayıcısı budaq cümlənin 
daxilində yerləşir. Zaman budaq cümləsinin bu tipi mənaca səbəb (yaxud əsas) və 
nəticə bildirir». Həm şifahi, həm də yazılı ədəbi dilimizdə bu tip cümllər geniş 
şəkildə işlənir.  

Müxtəlifsistemli dillərdə variativliyin özünəməxsus qrammatik komponentlə-
rini səciyyələndirərkən baş və budaq cümlələrini struktur tiplərini də aydınlaqşdır-
mağı məqsədəuyğun sayırıq. Baş cümlə komponentinin müxtəlif mövqelərdə işlən-
məsinə baxmayaraq, o, yalnız formal cəhətdən həmin funksiyanı yerinə yetirir. Baş-
qa sözlə, zahirən baş cümlə komponentinə oxşayan, ancaq mürəkkəb sintaktik vahi-
din müxtəlif mövqelərdə (əvvəldə, ortada. sonda) işlənən hissələr ara cümləyə meyl 
edir. İngilis dimlinə məxsus baş və budaq cümlə komponentlərinin həm yerinə, həm 
də işlənməsinə görə araşdırılmış mürəkkəb sintaktik vahidlərin nətidələrindən aydın 
olur ki, həm bağlayıcılı, həm də bağlayıcısız tamamlıq budcaq cüsmlələri eynidir. 
Digər struktur əlamət, budaq cümlə komponentinin baş cümlə komponentində işlə-
dilən müəyyən söz qrupundan asılılıq dərəcəsidir. Belə bir nüvəsöz tamamlıq budaq 
cümləli mürəkkəb sintaktik vahidlrin baş cümlə komponentində işlədilən, şəxsli və 
şəxssiz formalarda olan təsirli fellərdir. Şəxsli və şəxssiz formalarda olan təsirli 
fellər sindetik və asindetik tammalıq budaq cümləli tabeli mürəkkəö cümlələrin 
təşəkkül tapmasında iştirak edərək, onun struktur növlərindən biri kimi çıxış edir. 
Sintaktik əlaqə vasitəsi kimi, tamamlıq budaq cümlə komponentli mürəkkəb sintak-
tik vahidlərin hissələri arasında əvəzliklərin işlədilməsi və vacib şərtləndəndir. Hə-
min əlaqə vasitəsi kimi anaforik əvəzliklər həm sindetik, həm də asindetik tamamlıq 
budaq cümlə komponentli tabeli mürəkkəb cümlələrə eyüni dərəcədə xasdır. Araş-
dırmalardan aydın olmuşdur ki, ingilis dilində daxili struktur-semantik əlaqə – baş 
cümlə komponentinin işlənsmə mövqeyi, baş cümlə komponentində izahedici sözün 
olması, felin zaman formalarının işlədilməsi, anaforik əvəzliklərin işlədilməsi, heç 
də komponentlər arasında that bağlayıcısını olub-olmaması ilə əlaqədar deyildir. 
That bağlayıcısının rolu budaq cümlə komponentinin baş cümlə komponentinə tabe 
olunduğunu bir daha sübuta yetirir. Bəzən that bağlayıcısı baş və budaq cümlə kom-
ponentləri arasında sərhəd siqnalı rolunu oynayır. O, nə baş cümlə komponentinə, 
nə də budaq cümlə komponentinə aiddir. Hər bir nitq icimasında müxtəlif fərqlərin 
olması faktı hamıya məlumdur. Bir insanın bildiyi çox sayda söz onun qonşusuna 
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məlum olmaya bilər. Bu zaman leksik variativliyin bir neçə növü diqqəti cəlb edir. 
Xüsusi leksik variantivlərin, regional və sosial dialektlərin olmasına rəğmən, dialek-
tal fərqlər səthi olaraq qalır. Bu fərqlər ola bilsin ki. gələcəkdə dar çərçivəyə düş-
sün. Bu baxımdan mürəkkəb cümlələrin əmələ gəlməsində intonasiya, bağlayıcı 
sözlər, bağlayıcılar, komponentlərin məna və qrammatik uyğunluğu və sair amillər 
önəm daşıyır. Variativlik xüsusiyyətinə malik olan bağlayıcıların qazandığı sintak-
tik vəzifə özünəməxsus əlamətləri ilə seçilir. 
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 Leksik alınmalar müxtəlif dillərin inkişaf tarixində əhəmiyyətli yerlərdən 

birini tutur. Alınmalar çoxşaxəli söz hadisəsi kimi həmişə dilçi alimlərin diqqətini 
özünə çəkmişdir. Sözlər başqa-başqa dillərdən müxtəlif səbəblərdən alınır. Belə 
alınma prosesi dilə keçmiş sözlərin dilin leksik sisteminin fərqli laylarinda da yer 
almasına da təsir göstərir. Məsələn, tərkibində yunan və latın mənşəli ünsürlər olan 
alınma sözlər daha çox terminoloji laya daxil olur. Bu xüsusiyyət bütün dillərdə 
özünü göstərir. Məlumdur ki, sözalma həm dilxarici, həm də dildaxili amillərlə 
səciyyələnir. Hər bir yeni anlayışı ifadə etmək üçün dilin daxili imkan və vasitələri 
kifayət etmir. Bu baxımdan, leksika dilin digər şöbələri ilə müqayisədə alınmaların 
təsirinə daha tez qalır, dəyişir. Müasir dövrdə yaranan yeni sözlər dünya dillərində 
sürətlə yayılır. Bu, bir tərəfdən, qloballaşma və inteqrasiya ilə bağlıdırsa, digər 
tərəfdən, elmi-texniki imkanlarının son dərəcə artması,asanlaşması ilə əlaqədardır. 

 Dünya dillərindəki hər bir yeni informasiya müasir kommunikasiya vasitələri 
ilə bir-birinə ötürülür. Yeni anlayışların adları, təbii ki, inişaf etmiş ölkələrdə 
beynəlxalq dillərdə yaradılır. Informasiya alan dildə yeni anlayışların ifadəsi üçün 
söz və terminlərin kifayət etməməsi ilə yanaşı, yeni ad və terminlərin 
unifikasiyasına meyllilik alınma sözlərin üstünlük verilməsinə səbəb olur. Beləliklə, 
başqa dildən söz və terminlər ya hazır şəkildə alınır, ya da onlarda müəyyən 
dəyişikliklər edilməklə işlədilir. Elm və texnikanın inkişafı, həmçinin Azərbaycanın 
dünya birliyinə inteqrasiyası Avropa dillərindən külli miqdarda sözlərin dilimizə 
keçməsinə zəmn yaratmışdır. Avropa dillərindən Azərbaycan dilinə o zaman söz 
keçir ki, bu dildə həmin sözün ifadə etdiyi məfhumu bildirən başqa söz olmur və ya 
onun tam ekvivalent variantını dildə ifadə etmək çətin olur. Məsələn, telefon, mobil 
telefon, çarter, konqres, memorandum, panoram, kompüter, biznes, mikser, bill, 
sistern, aysberq, kross, printer, ofset, menecer, marketinq, lider, spiker, monitor, 
lobbi, boykot, piket və s. kimi sözlərin dilimizdə qarşılığı, demək olar ki, yoxdur. 

 Son dövrdə alınmaların çoxu müasir həyatın öncül sahələrinə aid anlayışları 
adlandıran sözlərdir. Yeni alınmalarin böyük bir hissəsi ingilis mənşəli sözlərdir. Bu 
sözlər dilimizdə yayılma dərəcəsinə və işlənmə tezliyinə görə fərqlənir. Bir qism 
sözlər çox, digər qism sözlər isə az işləkliklə səciyyələnir. Elə alınmalar da vardır 
ki, hazırda Azərbaycan dilində böyük işləklik qazanmış, hamının istifadə etdiyi 
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ümumişlək sözlər qrupunda yer almışdır. Bu cür alınmalar dil daşıyıcıları tərəfindən 
asn başa düşülür. Məsələn, menecer, konveyr, konteyner, dispetçer, vağzal, kom-
fort, futbol, boks, xokkey, bifşteks, lider, lift, kloun, doker, detektiv, caz, qol, 
dopinq, kabel, layner, autsayder, blok, avral, ballast, banknot, boykot, bul-
fanq, bufer, büdcə, nokaut, nokdaun, centlmen, dollar, klub, mitinq, miçman, 
tennis, kovboy, avtokar, alleqator, barmen, buklet, kompüter, şou, market və s. 
belə alınmalardandır. Azərbaycanda eləcə də başqa dövlətlərdə baş verən hadisələr, 
ölkə həyatınınbütün sahələrində gedən işlər, ilk növbədə informasiya vasitələrində 
işıqlandırılır. Kütləvi informasiya vasitələri vizua (dövri mətbuat), audial (radio), və 
audiovizual (televiziya və sənədli kino) olmaqla üç yerə bölünür. Kütləvi informasi-
ya vasitələrinin əsas funksiyası informasiyanın ötürülməsi, onun əhalinin geniş küt-
lələrinə çatdırılmasıdır. Mətbuatda informasiya yazılı dildə ifadəsini tapır. Informa-
siyanın qeyd edilməsi üçün onunıa bağlı bütün anlayışların adları olmalıdır. Bu və 
ya digər anlayışın adının dildə olmaması həmin adı bildirən sözün başqa dildən alın-
masını tələb edir. Beləliklə, dilə alnma sözlər gəirilir. Yeni alınma sözün dildə yaşa-
ma hüququ qazanması ilə zaman tələb edir. Bir sıra hallarda alınma söz dilin daxili 
quruluşuna, onun leksik, qrammatik, fonetetik sisteminə yad olduğundan dildə qal-
mır. Lakin bu və ya digər mətbuat orqanında işləyənlərdən asılı olaraq alınma söz-
lərin ardıcıl və izafi işlədilməsi hadisəsi də baş verir. Jurnalistə, məqalə müəllifinə 
hər hansı sözü işlənməməklə bağlı qadağa qoymaq olmur. Nəticədə, mətbuatda işlə-
dilən yeni alımalar həm mövcud dövr üçün zəruri, həm də dilə lazımsız yerə gətiri-
lən yad sözləri əhatə edir. Alınmaların az olmayan bir qismi isə sahə terminologiya-
larının payına düşür və bu terminlər elmi-texniki tərəqqi, müasir dövrlə bağlı yeni 
anlayışların adları kimi dilə keçir. Avropa mənşəli alınmaların mətbuatda və Azər-
baycan dilində sayı artdıqca bu alınmaların müxtəlif aspektlərdən tədqiq edilməsinə 
ehtiyac da artır. Bu baxımdan, bir sıra alınmaları araşdıraq. “Brifinq” publistikada 
ictimai-siyasi termin kimi işlənir. Əvvəllər də dilimizdə istifadə olunmuş bu söz son 
dövrlərdə mətbuatda çox işlənir və tədricən ümumişlək söz səciyyəsi almaqdadır. 
“Brifinq” sözü elmi ədəbiyyatda amerkanizm (briefinq) kimi qiymətləndirilir. In-
gilis dilinin to brief felindən yaranmış, ingilis dilinə fransız dilindən (brif) keçmiş-
dir. Ilk dövrlərdə həmin leksik vahid ingilis dilinə “kral məktubu”mənasında işlən-
mişdir. Brief isminin əsas mənası “qisa, yığcam” deməkdir. Brifinq sözü Azərbay-
can dilində dövlət nümayəndələrinin jurnalistlərlə keçirdikləri qısa görüşün adını 
bildirir. Bu söz daha çox siyasi terminlərə yaxınlaşır. İ.Aydınovun izahına görə, bri-
finq – xarici siyasət idarəsinin, beynəlxalq təşkilatların rəsmi nümayəndələrinin 
mətbuat vasitələri ilə qısamüddətli gərüşüdür. “Xarici işlər nazirlərinin bir saatlıq 
təkbətək söhbətindən sonra jurnalistlər üçün brifinq keçirildi. Brifinqdə jurnalist-
lərlə görüşdə müzakirə edilmiş məsələlər barədə qısa məlumat verildi”. 

Konqres sözünün mənası iclas olan kongressus latın mənşəli sözündən alın-
madır. Müasir dövrdə yüksək səviyyəli, beynəlxalq miqyaslı toplantılar konqres ad-
lanır. Bir sıra ölkələrdə qanunverici orqan konqres sözü ilə ifadə olunur. Sözün bu 
yeni mənası ingilis dili zəminində yaranmışdır. Konqresmen konqres üzvü. Bu 
söz ingilis dilində yaranmışdır. Latın mənşəli songressus sözü ilə man “ kişi, adam, 
şəxs” sözünün birləşməsidir. “ABŞ konqresində soyqırım məsələsinin təkrar gündə-
mə çıxarılması gözlənilir. Bu dəfə konqresmenlərin soyqırımı tanıma ehtimalı 
əvvəlkindən çoxdur”. Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif mərhələləri üçün dildə mü-
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əyyən tematik qrupların aktuallaşması səciyyəvidir. Son dövrdə hesablama 
texnikasının, müasir informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə bağlı dilimiz 
keçmiş alınma sözlərin sayı xeyli artmış və bu sözlərin leksikası, kompüter slenqləri 
ilə bağlı araşdırmaların aparılmasının aktuallığını dönö-dönə qeyd edirlər. 

Kompüter sözü ingilis dilindəki “hesablama” mənalı compute felindəndir. 
Oksford lüğətinə görə compute feli ingilis dilində 1961-ci ildən işlədilir. Həmin 
lüğətdə computer sözünün aşağıdakı mənaları verilmişdir: 1) sayan, 2) rəsədxanada 
hesablama aparan və s. Oksford lüğətində computer leksik vahidinin “elektron-
hesablama maşını” mənasına rast gəlmirik. Bu mənaya sonrakı lüğətlərdə təsadüf 
olunur. Bu lüğətdə “computer” sözünün isim kimi iki mənası verilmişdir. 1) hesab-
layan insan, yaxud əşya; 2) ali riyaziyyatın mürəkkəb əməliyyatlarını yüksək sürətlə 
yerinə yetirməyə qadir olan mexaniki, yaxud elektron aparat. Işlənmə tezliyinə görə 
də bu söz rus və Azərbaycan dilinə aid əvvəlki lüğətlərdə qeydə alınmır. Bu da 
hesablanma texnikasının bu vasitəsinin ötən əsrin 80-ci illərdə dilimizə keçməsi ilə 
əlaqədardır. Azərbaycanda 1993-cu ildə çapdan çıxmış informatika lüğətində kom-
puter sözü də yerini almışdır. Söz “elektron hesablama maşını” mənasında izah edi-
lir. Komputer Azərbaycan və ingilis dillərində eyni anlayışı - əsasən mürəkkəb he-
sablamaları aparmaq üçün istifadə olunan elektron qurğusunu ifadə edir. Azərbay-
can dilində əvvəllər bu anlayışı bildirmək üçün elektron-hesablama maşını (EHM) 
sözbirləşməsi – termindən istifadə edilirdi. Bir müddət hər iki termin sinonim kimi 
çıxış etmiş, son dövrlərdə isə “komputer” termini “elektron-hesablama maşını” 
söz birləşməsi – termininin, demək olar ki, tamamilə dildən sıxışdırmışdır. “Kom-
püterdə alüdə olanların axır zamanlar sayı xeyli artıb. Uşaqlar vaxtlarının çoxunu 
kompüter qarşısında keçirirlər”. ( “Təhqiqat” 18 mart 2010).Yard “ yard” 
91,44sm-ə bərabər uzunluq vahididir. Bir yard 3 futdur. Yard sözünün ingilis dilin-
dəki mənaları arasında rey onun ölçü vahidi kimi işlənməsinə əsas verə bilən məna-
dır. Dənizçilikdə “man the yards! ” Reyə! – komandası vardır. Rey sözü holland 
dilindən alınmadır. Gəmidə dor ağacına eninə bərkidilmiş metal və ya ağac tiri bil-
dirir. Düz yelkənlərin bərkidilməsi və siqnalın qaldırılması üçün nəzərdə tutulur. 
Çoxmənalı “yard” sözünün isim kimi ondan çox leksik mənası vardır. Azərbaycan 
dilində Scotland Yard birləşməsi işlənir. Ingilis dilindən Scotland Yard birləşməsi 
də alınmışdır. London cinayət-axtarış polisi idarəsinin adını bildirir. Ingilis ölçü sis-
teminin həcm bildirən vahidləri də dünya dillərinin bir çoxunda işləklik qazanmışdir. 
Müasir dövrdə ingilis ölçü sisteminə məxsus həcm vahidlərinin bir hissəsindən bey-
nəlxalq miqyasda istafadə olunduğundan bu sözlərin əksəriyyəti internasional sözlər 
cərgəsinə daxil olmuşdur.Barel (barrel) – həcm vahidi. Bu vahid həm dənəvər 
maddələrin, həm də mayelərin ölçülməsində istifadə olunur. Dənəvər maddələr 
üçün bir ingilis bareli 163,651, ABŞ-da bir neft bareli 1591-dir. Barrel sözünün 
əsas mənası çəlləkdir. Maye və dənəvər məddələrin məhz belə tipi qablarda ölçül-
məsi məqsədəuyğun olduğundan ölçü vahidinin adı da bu sözdən götürülmüşdür. 
Ingilis ölçü sistemində tətbiq olunan başqa bir həcm vahidi qallon sözü ilə 
adlandırılmışdır. Mayelər üçün 1qallon=4,4051 (ABŞ). Ingilis qallonuna bəzən 
imperial gallon da deyilir. 

Hazırda Azərbaycan neft ixrac edən ölkələrdən biri olduğundan neftlə bağlı 
dünyada gedən proseslər bilavasitə ölkə ilə bağlı olur. Dünya bazarında neft məzən-
nəsinin dəyişməsi ilə bağlı məlumatlar təkcə qəzetlərdə deyil, radio və televiziyada 
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da, demək olar ki, hər gün səslənir. “ Neftin bir barelinin qiyməti yenə də aşağı düş-
müşdür. Bu gün birjalarda “Azəri layt” adlanan Azərbaycan neftinin bir bareli 72 
ABŞ dollarına satılmışdır”. Çəki ölçüsü kimi ingilis dilində funt sözü geniş işlənir. 
Bu sözün “pund” və “punt”sözü geniş işlənir. Ingilis dilində “pound” və “pond” 
formalarında yazılır. Latın dilində “pondus” – çəki daşı mənasında işlənmişdir. Al-
man dilində eyni mənanı verir və “pfund” şəklində yazılır. Alman dilindən ingilis 
dilinə keçmişdir. Müasir ingilis dilində (ph) qrafem birləşməsi (f) səsini verir. In-
gilis ölçü sistemində ticarət funtu 0,4536 kq-a, aptek, pul funtu isə 0,3732 kq-a bə-
rabərdir. Böyük Britaniyada pul vahidi funt sterlinqdir. Ingilis funt sterlinqi dünya-
nın əsas dönər valyutalarından biri olduğundan onun adı dünya dillərinin çoxuna, o 
cümlədən Azərbaycan dilinə keçmişdir. Funt sterlinq söz birləşməsi şəklində olan 
termindir. Birləşmənin ikinci tərəfi sterlinq sözü qədim ingilis gümüş sikkəsinin 
adını ifadə edir. Azərbaycan dilindəki Avropa mənbəli alınmaların bir qismi dilin 
ümumişlək leksik fonduna daxil olmuş və bu dilin müvafiq lüğətlərində oz yerini 
tutmuşdur. Azərbaycan dilinin izahlı və Avropa mənşəli sözlərin qısa lüğətindəki 
alınmaların müqayisəsi gösrərir ki, iki lüğətə daxil edilmiş alınmaların ümumi sayı 
üst-üstə düşmür. Qeyd etmək lazımdır ki, “Avropa mənşəli sözlərin qısa lüğəti” 
çapdan çıxanadək Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinin iki cildi nəşr olunmuşdur. Ona 
görə də Avropa mənşəli sözlərin lüğətinin tərtibçiləri, yəqin ki, həmin nəşrlərdən 
istifadə etmişlər. Bununla belə, bəzi sözlər izahlı lüğətlərdə, digərləri isə alınmalar 
lüğətində qeydə alınmır. Bir sıra sözlərin mənşəyi iki lüğətdə fərqli şəkildə göstə-
rilir. Qeyd olunan lüğətlərdəki alınmalar suverenlikdən əvvəlki dövrə aiddir. Sonra-
kı dövrdə dilimizə xeyli miqdarda yeni alınma daxil olmuşdur. Bəzi alınmaların se-
mantikasında və işlənmə sahələrində dəyişmələr baş vermişdir. Buna aid bir nümu-
nəni nəzərdən keçirdək.Bufer (ing). Dəmiryol vaqonlarında, avtomobillərdə və s. 
yerlərdə toqquşa zamanı təkanın gücünü azaltmaq üçün yaylı qurğudur. Eyni za-
manda bufer münaqişədə olan tərəfləri bir-birindən ayırma, təhlükəli rəqibdən qo-
runmaq, ondan aralanmaq üçün aralıq yer, məkan, vasitə anlamlarında da istifadə 
olunur. Bu mənalar izahlı lüğətdə verilmiş birinci mənadan sonra yaranmışdır. Bu 
da sözün sonralar semantik inkişaf keçməsindən xəbər verir. 

İzahlı lüğətdə tərkibində “bufer” sözü olan terminoloji söz birləşməsi də 
verilmişdir: “bufer dövlət - ərazisi, bir-biri ilə rəqabət edən böyük dövlətlər arasın-
da olan hərbi və siyasi cəhətdən zəif dövlət”. Müasir dövrdə hesablama texnologi-
yaları sahəsində də “bufer” sözü termin kimi işlənir. Kompüterlərdə fəal yaddaş 
qurğusu ilə yanaşı, bufer yaddaş da qurğusu da olur. Bu və ya digər məlumat bufer-
də yerləşdirilir və lazım gəldikdə həmin məlumat buferdən götürülür. R.C.Cəfərov 
1990-cı ildəki tətqiqatında göstərir ki, Avropa mənbəli terminlərin Azərbaycan 
dilində çoxdur. Və Azərbaycan dili ilə Avropa dilləri arasında birbaşa dil əlaqələri-
nin olmadığından onlar vasitəçi rus dilinə keçdikdən sonra alınmışdır. Avropa mən-
şəli termin əvvəlcə rus dilində müəyyən model əsasında formalaşmış, rus modelinə 
uyğun şəkildə Azərbaycan dilinin müvafiq teminoloji sahəsinə keçmişdir. Əlbəttə ki, 
R.Cəfərovun sözlərində müəyyən qədər həqiqət vardır. Müasir dövrdə Avropa mən-
bəli terminlərin heç də hamısı rus dilinə məxsus modellər əsasında formalaşmır. Bu 
terminlərin birbaşa alnması prosesi gedir. Təhlil göstərir ki, Azərbaycan dilində Av-
ropa dillərindən alınma terminlər daha çox sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, elmi-texni-
ki sahələrə, mədəniyyət və idmana aiddir. Qeyd olunduğu kimi, hər bir dövrdə baş 
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verən dəyişmələr, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, elmi və mədəni sahələrdə yer alan 
hadisələr ilk növbədə mətbuat səhifələrində özünə yer alır. “Mətbuat dilində alınma 
terminlərin iki başlıca xüsusiyyəti – spesifikliyi və ümumişlək səciyyə daşıması ge-
niş müşahidə olunur. ...Mətbuat dili elm və texnikanın son nəaliyyətləri ilə əlaqədar 
yaranmış terminoloji xarakterli vahidləri tezliklə dar semantik sahədən çıxarıb 
ümumişlək anlayışlar sırasına daxil edir.” (11, 42-43). 
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Zoometoforizmlərin insanin əsl xarakterinin, simasının müxtəlif cəhətlərinin 

üzə çıxarılmasına imkan verən məcazlaşmış, metaforikləşmiş zoonimlərdir.Belə 
sözlərin məcazi mənada işlənməsinin əsas meyarı həmin sözlərin mənalarının aid 
edilən canlıya uyğun gəlməsidir.Sözün ifadə etdiyi məcazilik aid olduğu canlının 
ümumiləşdirilmiş konkret bir əlaməti əsasında formalaşır və dildə çox geniş istifadə 
olunur. Sözə məcazi mənanın verilməsi dil daşıyıcısının məxsus olduğu xalqın 
həyat tərzi ilə, onların yaşadığı şəraitlə, mühitlə və ilk növbədə həmin xalqın 
ümumiləşmiş davranış tərzi və milli xüsusiyyətləri ilə sıx surətdə əlaqədardır. 

Zoometaforizmlərin bütün dillərinin lüğət tərkibinin ayrılmaz hissəsi olub, 
onun söz ehtiyatının artımında böyük rol oynayır.Onlar lüğət tərkibinin xüsusi bir 
təbəqəsini təşkil edir və fikrin yığcam, dəqiq, obrazlı, emosional ifadəsi üçün, bu və 
ya digər üslubi məqamlarda mətni çalarlıq üçün lazım olan zəruri ehtiyacı təmin 
edir. Xalqın mədəni-milli dünya anlamı baxışları və dünyagörüşləri etnoqrafların, 
tarixçilərin, psixoloqların, dilçilərin və digər elm sahəsi mütəxəssislərinin tədqiqat 
mərkəzində durur.Bu mənada xüsusilə dil sistemlərində ümumi və spesifik əlamət-
ləri aşkar etməyə imkan verən müqayisəli şəkildə aparılan tədqiqat işləri xüsusi ak-
tuallıq kəsb edir. 

Semasiologiyanın həsr olunmuş bütün tədqiqat işlərində metaforik vahidlərin 
yaranması, ardıcıl olaraq, dilin milli-mədəni spesifikası ilə əlaqələndirilir.Xalqların 
və dillərin daha da yaxınlaşdığı, sıxlaşdığı, dillər arasında əlaqələrin, inteqrasiya 
prosesinin xeyli dərəcədə artdığı bir dövrdə cəmiyyətin sosial quruluşundan asılı 
olaraq dil vahidlərinin, söz və ifadələrin mənalarını dərindən araşdırmaq zəruri və 
elmi baxımdan çox əhmiyyətlidir. 

Zoometoforizmlərdə xalqın müdrüklüyü, sevinci, kədəri, məhəbbəti, nifrəti, 
zəhmətkeşliyi, mübarizliyi, ətaləti, bir sözlə, bir çox mənfi və ya müsbət keyfiyyət-
ləti əks olunur. Zoometaforizmlərdə yaxından və dərindən tanışlıq və təhlil bizə 
ingilis və Azərbaycan dillərinin tarixində özünü göstərən spesifik xüsusiyyətləri, 
onlar arasında oxşar və fərqli cəhətləri müqayisə yolu ilə ayırd etməyə imkan verir. 
Hər bir zoometoforizmin yaranma tarixi vardır;bəziləri isə çox qədim olub insanla-
rın, bəşəriyyətin lap ibtidai inkişaf dövrünə gedib çıxır.Hər bir müasir dilin lüğət 
tərkibinin ümumi zoonimik və eləcədə zoometaformik fondunda bu cür tarixi dü-
şüncə tərzinin, dünyabaxışının nadir, qiymətli söz və ifadə nümunələri hifz olunub 
saxlanılır. 
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Belə bir qənaətə gəlmişik ki, coğrafi ərazicə yaxın olan dillərin əksəriyyətinin 
zoometaforiyası, əsasən uyğun gəlir.Bu yaxın ərazidə yaşayan heyvanların səciyyə-
vi xüsusiyyətlərinin müxtəlif etnoslara məlum olması ilə bağlıdır.Onların kökü, 
mənşəyi lap qədimlərə gedib çıxa bilər.Ola bilər ki, bir çox leksemlər əsas kökə dilə 
məxsus olaraq koqnat olsunlar;hətta ötəri müqayisə və tutuşdurma göstərir ki, müa-
sir Avropa dillərinin zoometaforizmlərin əksəriyyətinin mənşəyi ümumidir.Bu cəhət 
də diqqəti cəlb edir ki, əsas kök dilin semantik mikrosistemlərinin bəzi izləri müasir 
dövrümüzə qədər zoometaforizmlərin polisemiyasında özünü qoruyub saxlayır. 
Bunlara ən qədim folklor nümulərində, əfsanə və nağıllarda rast gəlmək olur. 
Məsələn: bir çox Hind-Avropa dillərində, o cümlədən german dillərində ayı(bear) 
sözü-qaba, köntöy, yöndəmsiz, kobud, qanmaz, sadəlövh adam kimi məcazi məna-
lara malikdir. Azərbaycan dilində: A yı qandı, kürd qanmadı, Köntöy ayı, səndə 
onun tayı, Həssaslıq hara, o hara, əsil ayıdır və s. ifadələrdə də “ayı” sözü həmin 
məcazi çalarlarda işlənmişdir. Sadəcə beynəlxaq və regional təşkilatlarda rəsmi 
yazışma dili olmaqla deyil,eyni zamanda söz ehtiyatının zənginliyi və keçdiyi in-
kişaf yolu ilə də digər dillərdən bu və ya digər dərəcədə fərqlənən ingilis dili bədii 
ədəbiyyatda və məişət üslubunda istifadə olunan idiomların (sabit söz birləşməlri) 
bolluğu ilə nəzər-diqqəti cəlb edir.Bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,həmin 
dildə geniş istifadə olunan idiomatik ifadələr tərkibində rəng,heyvan,qida, ev əşya-
ları və sair fərqli məfhumları ifadə edən sözlərin olması ilə səciyyələndirilə bilər. 

Oksford dilçilik və fonetika lüğətinə görə idiomun tərifi belə verilir: “idom 
(latın dilində “idioma” olub xüsusi mülkiyyət mənası verir) məcazi məna verən söz 
birləşmələrinin ifadə edilməsidir.Burada məcazi məna dedikdə sözün normal 
izahatından və hərfi mənasından fərqlənən ifadələrin təqdim edilməsi nəzərdə 
tutulur. İdiomlara müxtəlif dillərdə tez-tez rast gəlinir və təxmini hesablamalara gö-
rə ingilis dilində 25 000 idiomatik ifadə vardır”. 

Bəzi dilçi alimlərə görə sabit söz birləşmələrinin mənası ifadənin tərkib hissə-
lərini təşkil edən sözlərin bütünü kimi başa düşülməlidir. Başqa sözlə, hər bir sözü 
başa düşən şəxs ümumilikdə ifadənin tam mənaasını başa düşməlidir.(2).  

Bununla belə vurğulamaq lazımdır ki,bu,heç də bütün idiomların tərcüməsi 
üçün qüvvədə deil. Məsəslən; “Fred kicked the bucket “ cümləsində sözlərin hərfi 
mənasına baxsaq “Fred vedrəni təpiklədi” kimi baş düşülür.Lakin,bu cümlənin 
ikinci mənası olaraq “Fred öldü” mənası da var. Yəni burda “kick the bucket” 
sərbəst yox, sabit söz birləşməsi olaraq istifadə olunub. 

 Eyni zamanda,yuxarıdakı fikirləri dəstəkləyən idiomatik ifadələrə də tez-tez 
rast gəlmək olar. 

Məsələn; “He lays the cards on the table” cümləsinə fikir verək.Burada 
“kartları stolun üstünə qoymaq” ilə yanaşı “gizli olanları aşkara çıxartmaq” mə-
nası da anlaşılır. Çünki kartlar əgər stolun üzərinə qoyularsa demək ki, artıq gizli 
bir şey qalmır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi,müasir ingilis dilində istifadə olunan sabit söz 
birləşmələrinin bəzilərinin tərkibində at,pişik,it,inək,qoyun,keçi,ördək,toyuq və sair 
kimi ev heyvanlarını ifadə edən sözlər istifadə olunur (fat car,sitting duck,mad as 
üet hen, to be in the dog house və sair).Bu idiomların etimologiyasına və Azərbay-
can dilinə tərcümə edilmə yollarına və eyni zamanda hər iki dildə ifadələrin yaran-
ma vəziyyətinin müqayisə edilməsinə fikir vermək olar. 
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Ümumiyyətlə ingilis dilində olan atalar sözləri,zərb məsələlər və idiomların 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunması üçün bir neçə metoddan istifadə edilir ki,onlar 
arasında ən çox istifadə olunanların aşağıdakı kimi sinifləndirmək olar: 

 1. Ekvivalent tərcümə: həm məna,həm obraz,həm də leksik tərkib etibarilə 
hər iki dildə demək olar ki,eyniyyət təşkil edən ifadələr.Belə ifadələrin sintaktik 
quruluşu isə cox vaxt bir-birinə uyğun gəlmir ki,bu da ingilis və Azərbaycan 
dillərinin qramatik quruluşları arasında fərqli xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Məsələn; All 
that glitters is not gold=hər parıldayan qızıl deyildir. 

 2. Anoloji (anoloq) tərcümə: mənaca uyğun,lakin obraz və leksik tərkib 
etibarilə bir-birindən qismən,yaxud tamamilə fərqli olan idiomlar. 

Məsəslən;every man thinks his own geese swans =heç kim öz ayranına tuş 
deməz. 

 3. Kalka və bir baş tərcümə üsulu: Azərbaycan dilində analoq və ekvivalent 
qarşılığı olmayan ifadələr bu üsulla tərcümə olunur. 

 Məsəslən; never refuse a good offer-yaxşı məsləhətdən heç vaxt imtina etmə 
(3;6) 

 Yuxrıda sadalandığımız və ən çox istifadə olunan metodlardan əlavə izah 
edici və antonim tərcümə metodlarından da yararlanır ki,birincidə məxəz dildə 
verilən ifadənin izah edilməsi,ikincidə isə antoniminin verilməsi ilə hədəf dildə 
qarşılığı verilir. 

 Sadaladığımız və qısa da olsa izahıı verdiyimiz metodları da nəzərə almaqla 
aşağıda göstərdiyim və tərkibində ev heyvan adlarının ifadə edildiyi sözlərin olduğu 
idiomların tərcüməsinə fikir verərək hər iki dildə işlənmə mexanizimlərinə nəzər 
salaq: 

 1. Fat cat – ingilis məişət və publisitik üslublarında geniş istifadə olunan bu 
ifadə ilk dəfə 1920-ci illərdə ABŞ-da siyasi partiyalara yardım edən varlı insanlar 
üçün istifadə edilib.Həmin insanların siyasi təbliğat kampanyalarını 
maliyyələşdirmək imkanı geniş idi (4).Bu söz dilimizdə “varlı insan” kimi tərcümə 
olunur və göründüyü kimi bu da izah edici metod ilə həyata keçirilir.Başqa sözlə bu 
ifadənin dilimizdə analoq və ya ekvivalent qarşılığı olan ifadə yoxdur və bir ölkəyə 
məxsus olduğu üçün onun izahatına baxıb söz formasında qarşılığını veririk.Əlavə 
məlumat üçün də istifadə olunur. 

 Azərbaycan dilində varlı insanlar üçün “kök işik” ifadəsinin işlənməsi 
təcrübəsi yoxdur.Lakin varlı və kök insanlara “harınlamış”, “piylənmiş” kimi ifadə-
lərin işlənməsi tez-tez rast gəlinən haldır.Bununla belə bəzi mətbu orqanlarda artıq 
bu ifadədən istifadə olunma hallarına rast gəlinir.Məsələn,www.faktxeber.com 
saytında 14.05.2011 tarixli bir xeberin başlığına diqqetimizi yönəldək:”Medvedev 
Duma üzvlərinə “kök pişi” dedi” (5).  

Mətini oxuyarkən belə bir cümlə ilə qarşı-qarşıya gəlirik: “Artıq ölkədə sağ-
lam siyasi rəqabət zəifləyib.Hazırda Duma siyasi partiya nümayəndələri tərəfindən 
idarə olunmalıdır,nəinki kök pişiklər tərəfindən” (5). 

Zənnimcə bu cümlənin dilimizdə belə verilməsi oxucuauditoriyası üçün 
qaranlıq qalır və burada “kök pişik” ifadəsi ilə nəzərdə tutulan fikrin tam anlaşılma-
sına zəmin yaradılmır (çünki qəzet oxuyan hər kəs siyasi terminlərlə tanış olmaya 
bilər). Çünki,”kök pişik” “fat cat” idiomunun ekivalenti kimi nəzərdə tutulursa,onda 
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məna və obraz etibarı ilə də eyni olmalıdır.Burada isə sadəcə leksik tərkib eynilik 
təşkil edir.Bu isə dil normasının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. 

Başqa misal olaraq 01.05.2010-cu il tarixində www. milli.az saytında təqdim 
edilən xəbərə fikir verək “”the New York Times” bildirir ki,ölkənin iri banklarının 
rəhbərlərini maliyyə terrorizmində suçlayan aksiya iştirakçılarının əllərində “Uoll-
strikdəki “piyli pişik”lər daha da şişir!”, “Uoll-Strit iqtisadiyyatımızı şişirdib!” və 
“Böyük bankların məsuliyyəti artırılmalıdır!” plakartları tutublar (6). 

Burada kök əvəzinə piyli sözü ifadə edilir,amma yenə düşünmək olar kı,bu 
sözün orjinal mətndə işlənmə yerini bilməyən oxucu məsələdən tam agah olmaya 
bilər. Ona görə də mətbu orqanlarda xarici qəzəztlərə istinadə verilən xəbərlərdə 
“fat cat”idiomu bir başa “kök pişik” kimi deyil, “varlı siyasətçilər”, “xalqin pulunu 
mənimsəyən şəxslər kimi” verilsə daha məqsədəuyğun olar. Eyni zamanda Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına dilçilik İnsitunun hazırladığı 4 
cildlik “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə də “kök” sözünün izahında belə bir ifa-
dəyə rast gəlmədik. 

 2. Let the cat out of bag-http://idioms.thefreedictionary.com saytı bunun 
izahını belə verir:hər hansı bir həyacanlı xəbəbrin agah edilməsi aşkar edilməsi (bə-
zən istənmədən də baş verə bilər). İfadənin hərfi tərcüməsini şərh etsək “torbada 
olan pişiyin çıxarılması” kimi ifadə alınar. Azərbaycanda bizim gündəlik danışıqla-
rımızda və ədəbi əsəsrlərdə hər hansı bir şəxsin sevincli,həyacanlı olmsı vəziyyətlə-
rində “deyəsən,torbada pişik var” ifadəsinı tez-tez rast gəlinir. Göründüyü kimi hər 
iki dildə olan və “pişik” sözünün köməyi ilə yaranan ifadələr demək olar ki,eyni 
mahiyyət daşıyır sadəcə antonim tərcümə vasitəsi ilə məsəsləyə işıq tutulur. 

3. Dog-tired,like a fish out of water,wouldn’t hurt a fly,could eat a cow və 
sair idiomlar dilimizə ekvivalentləri ilə tərcümə olunur-müvafiq olaraq “it kimi 
yorulmaq” “sudan çımış balıq kimi”, “milçəyi belə öldürməz”, “acindan lap inək də 
yeyərdi”.Göründüyü kimi bu idiomlar hər iki ölkədə eyni vəziyyətlərdə və eyni 
obraz və məna yükü daşıyaraq eyni leksik tərkiblərdən istifadə olunmaqla istifadə 
olunur. 

 4.Hold your horses,separate the sheep from the goats və buna bənzər 
idiomlar dilimizə anoloq yolla tərcümə edilir.Məsələn,ingilislərdə hərfi mənası 
“atını saxla” olan birinci yazdığımız sabit söz birləşməsi Azərbycan dilində “ayaq 
saxla”, “dayan” kimi çevrilir. Bu ifdə 19-cu əsrdə ABŞ-da istifadə olunmağa 
başlayıb və idiomun əmələ gəlməsi kimi müxtəlif səbəblər göstərilir (Çində barıtın 
partlaması ilə döyüşçülərin atlarının yüyənini çəkərək dayanmaları və sair ) (7). 

İkinci yazdığımız ifadə isə yenə eyni üsulla-analoq-tərcümə olunur və “pisi 
yaxşıdan ayırmaq”, “ağı qaradan seçmək” kimi ədəbiyyatımızda istifadə olunur. 

Yuxarıda az olsa ev heyvan adları ilə yaranan idiomların qısa şərhi bizə bunu 
deməyə imkan verir ki,bu ifadələrin hamısını eyni üsulla tərcümə etmək mümkün 
deyil və bu üsulların səhv tətbiqi müəyyən anlaşılmazlıqlara gətirib çıxara bilər.Ona 
görə də məxəz dildəki mətnlərdə belə hallara rast gəldikdə,ifadələrin original 
mətndə işlənmə yerini baxaraq Azərbaycan dilində onun uyğunlaşdırılmış 
qarşılığını tapmaq lazımdır.Əgər belə bir ifadə və ya söz yoxdursa,bu məqamda 
izah edici üsuldan yararlanaraq tərcümə edilməlidir. 
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Translation of some English idioms that have words relating to 
domestic animals into Azerbaijani and their analyses 

Summary 
 
In both English and azerbaijani languages the use of idioms are frequently 

observed. Because they are widely used in the English language, in press materials 
and literary works reders encounter with them.In these cases, it is important to 
comprehend them and some methods must be employed to translate these idioms. 

Otherwise some misunderstandings will occur and language norms will be 
violated.In the article analyses of some idioms have been presented. 

   
Ш.Алиева 
 Э.Лейла 

Перевод и анализ некоторых английских идиомов, включающих названия 
домашних животных 

Резюме 
 
Как на английском, так и в азербайджанском языке часто встречаются 

случаи использования постоянных словосочетаний. Широкое распростране-
ние таких словосочетаний, в частности на английском языке, приводит к их 
частому появлению перед читателями в прессах (редакциях) и в литературных 
произведениях. В этом случае, в их понимании для перевода на азербайджанс-
кий язык должы быть использованы различные методы.  

В противном случае произойдут определенные недоразумения и это при-
ведет к нарушению норм языка. 

В статье уделено место анализу некоторых идиомов. 
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AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ ANTROPONİMİK SÖZLƏRİN 
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Bir-birindən köklü şəkildə fərqlənən tarixi inkişaf yolu keçməsinə baxmaya-

raq ingilis və Azərbaycan xalqlarının antroponimik sistemlərdə semantik baxımdan 
oxşar yaxud eyni adlara rast gəlmək mümkündür. Bu oxşarlıqlar hər iki xalq üçün 
ümumi olan bəzi qanunauyğunluqlara əsaslanır. 

Fərqli mədəniyyətlərə malik olan xalqlar arasında oxşar və ya eyni semantik 
əsaslara söykənən antroponimik vahidlərin meydana gəlməsi bir sıra tarixi hadisə-
lərlə izah olunur. 

Fikrimizcə ingilis və Azərbaycan antroponomiyasında fonetik cəhətdən oxşar 
olması ya onların eyni dil ailəsini təmsil edən xalqların dillərindən yayılması ilə ya 
da təsadüfən fonetik paralel yaratması ilə bağlıdır. 

Adlar haqqında Pulqramın və Con Stüart tətqiqatları daha qiymətli sayılır. 
Mill qeyd edir ki, xüsusi adlar şəxsə ancaq adlandırmaq və çağırmaq üçün verilir. 
Lakin şəxsi fərdi səciyyələndirilmir. Şəxs adlarının əsas əlaməti ondan ibarətdir ki 
onlar əslində heç bir məna vermir. Valideynlər uşağa adı öz gələcək arzularına uy-
ğun verirlər. 

Adı verən valideyn ümid edir ki onun verdiyi ad gələcəkdə özünü doğrulda-
caq. Şəxs adının insana fərdilik gətirə biləcəyinə də inanmaq olar, lakin bu bir o qə-
dər də əsaslı fakt hesab olunmur. Bununla yanaşı adın başqaları tərəfindən necə qə-
bul edilməsi şəxsiyyətin özünəhörmətinə təsir göstərir. 

Qədim dövrlərdən müşahidə edilən adın mistikləşdirilməsi böyük bir tarixi 
dövr ərzində xalqların advermə adət və ənənələrində mühüm rol oynamışdır. Təkcə 
ləqəbləri deyil hətta yeni dogulan uşağa birinci adı seçərkən də valideyinlər onun öz 
adını doğruldacağını düşünür və buna görə də öz arzularına müvafiq ad verirlər. 
Elm bunu inkar etsə də uşağın böyüyərək ona verilmiş adı doğrultduğu haqqında bir 
sıra faktlar məlumdur. Məsələn almanlarda Herr Gross cənab Böyük Nəhəng adlı 
şəxsin özündən müştəbehlik mərəzinə tutulduğu, Her Klemer cənab Kiçik adlı şəx-
sin natamamlıq kompleksinə mübtəla olduğu qeydə alınmışdır. Dünyanın bütün ant-
roponimik sistemləri universaldır, eləcədə ingilis və Azərbaycan xalqlarının adseç-
mə ənənəsi bir-birinə uyğun gəlir, həm ingilislərdə həm də azərbaycanlılarda insa-
nın xarici gözəlliyini əks etdirən sözlər antroponimləşdirilir. 

Həm ingilis həm də Azərbaycan vətəndaşı ad seçimində ülviliyə, xoşbəxtliyə, 
gözəlliyə, yüksəkliyə can atır, ən bəşəri hisslərini əks etdirir. Bununla yanaşı hər iki 
xalqın adlar sistemində tarixən formalaşmış və hazırda sıradan çıxmış ad yaradıcı-
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lığının qalıqlarına rast gəlirik. İngilis dilində bəzi adlar insanın xarici fiziki nöqsanı-
nı əks etdirir. Məsələn məşhur Campbell adı qael mənşəli olub əyriağız mənasını 
verir. Cameron adı qael dilində əyriburun deməkdir. Cecil adı kor sözündən 
götürülmüşdür. Bu cür adlar ənənə əsasında bu gün də işlənilməkdədir. 

Mücərrəd təfəkkürün hələ formalaşmadığı qədim dövrlərdə insanlar özlərini 
təbiətin bir parçası kimi təsəvvür edir, ad seçərkən ətraf mühitdəki əşyaların adın-
dan istifadə edir, yalnız müəyyən müddətdən sonra uşaq böyüyüb ərsəyə gəldikdə 
göstərdiyi şücaətə, özünü tanıtdığı hansısa bir hərəkətə görə ikinci bir adla adlan-
dırılırdı. Bu cür ibtidai advermənin izlərinə günümüzdə də rast gəlmək mümkündür. 

Ş.Sədiyev yazır ki, xalqımızın tarixində övlada ad verilməsinə nikbin mü-
nasibət bəslənilmişdir. O zamanlar bu hadisə şadlıqla, təntənə ilə qeyd olunardı. Hə-
min vaxtlarda ad məsələsini valideynlər deyil ancaq advermə peşəsinə görə xalq 
arasında tanınmış hörmətli şəxslər həll edərdilər. Onlar da xoşagələn bir ad seçib 
uşağa həmin adın verilməsini məsləhət görərdilər. 

Qədim azərbaycanlılar zərdüşt dininə və ayinlərinə sitayiş edir, göyə, günəşə, 
aya, oda, suya, torpağa, dəmirə, daşa, ruhlara və ətraf aləmdəki canlılara pərəstiş 
edirdilər. 

1. Totemlərə sitayişlə əlaqədar olan şəxs adları- Laçın, Tərlan, Aslan, Qaplan 
və s. 

2. Göyə, Tanrıya etiqatla əlaqədar olan şəxs adları- Göyxan, Tanrı və s. 
3. Qədim azərbaycanlılar ətrafda xarab olmayan əbədi hesab etdikləri təbiət 

materiallarına tapınıb və bunlardan şəxs adları düzəldirdilər- Aydəmir, Altın, Polad 
və s. 

Müasir ingilis antroponimiyasında işlədilən qədim german və ya roman-ger-
man mənşəli Ada-alicənab, Eric-şərəfli hakim, bşçı, Elva-pəriyəbənzər kimi bir sıra 
adlar xristianlıqdan qabaqki dövrün məhsulu sayıla bilər. Eyni zamanda burada 
vaxtilə Britaniya adasında məskunlaşmış tayfaların sorağını verən bir çox şəxs adla-
rı ingilisləşdirilmiş şəkildə işlənilməkdədir. 

Xristian dinini qəbul etdikdən sonra ingilislər arasında da yeni advermə mə-
dəniyyəti meydana gəlmiş və burada xristian kilsəsinin böyük rolu olmuşdur. Orta 
əsrlərdə və yeni tarixdə kilsə nəinki yeni doğulan uşağa ad vermək ayinini də icra 
edir, hətta yeni ingilis antroponimik modellərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. 

Məlum olduğu kimi ingilis dilində bizim adət etdiyimiz şəxs adı ifadəsinin va-
hid terminoloji qarşılığı yoxdur. Həmin anlayışı ifadə etmək üçün ingilis baptismal 
name, christian name, first name, given name və s. kimi söz birləşmələrindən istifa-
də edirlər. Eləcə də forename və latın mənşəli prename sinonimləri familiyadan qa-
baq gələn ad mənasında işlədilir. Məşhur ingilis və amerikan yazıçılarının tam 
adlarına diqqət yetirək: 

William Makepeace Thackeray  
Charles John Huffam Dickens 
Qeyd etmək lazımdır ki, müsəlmanlarda olduğu kimi müasir ingilislərin 

əcdadları arasında da dini mədəniyyətin təsiri altında seçilən şəxs adları hazır 
şəkildə götürülüb işlədilir və bu zaman ibtidai dövrlərdə adın mənasına və yaxşı 
səslənməsinə diqqət yetirilməsi prinsipinə əsasən bir o qədər də əhəmiyyət verilmir, 
bununla ingilislər də özlərinin dindənqabaqkı adət və ənənələrindən tədricən 
uzaqlaşdırılır. 
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İctimai-siyasi tarixin sonrakı gedişində türklər arasında bu və ya digər dərəcə-
də dindən uzaqlaşma prosesi baş vermiş, bu da öz növbəsində onların advermə mə-
dəniyyətinin yeni pilləyə keçməsinə, ad seçimində ruhanilərin rolunun sıxışdırıb 
aradan çıxarılmasına səbəb olmuşdur. Halbu ki eyni zaman kəsiyində ingilislərdə bu 
proses müşahidə edilməmiş, burada kilsənin və din xadimlərinin rolu demək olar ki 
əksilməmişdir və orta əsrlərin dərinliyindən keçib gələn müvafiq ənənə bütövlükdə 
və ya bu ənənənin nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük izləri bizim günlərimizdə də öz 
gücünü qoruyub, saxlamaqda davam edir. 

 Nitqin yaranması və tədricən inkişafı ilə əlaqədar olaraq xüsusi adların 
yaranması zərurəti meydana çıxmışdır.Xüsusi adlar xalqın tarixini, milli adət-
ənənələrini, 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 

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

Antroponomika onomastikanın ən geniş yayılmış sahələrindəndir. Antropono-
miya-yunan mənşəli olub-anthropos ( insan.adam, şəxs) və onoma (ad) sözlərindən 
ibarətdir. Antroponomiya insan adlarını öyrənən sahədir. Azəəərbaycan dilçiliyində 
bu termin insan adları ( Xurman, Sevda, Elşad, Samir və s.), ingilis dilində isə 
“Personal names” (Tom, Elizabeht, Hamlet, Laura və s.) kimi ifadə olunur. 
Antroponimlər 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, ca-
nın çıxsa yaxşıdır”, və s. Ad həmişə san, nüfuz, reputasiya hasab olunmuşdur. 
Tanınmış adama “adlı-sanlı” , pis əməl edənə isə “heç adına-sanına yaraşmır” 
deyilməsi təsadüfi deyildir. Adlar ilk insan qrupları, ailə yaranandan meydana 
gəlmişdir. Tayfa, nəsil, yaxud ailə içində adamların sayı artdıqca onların fərqləm-
dirmək, fərdiləşdirmək 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. 
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. 
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 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 “Aldan-
mış kəvakib” povestində on yeddi obraz göstərilir. “Hindistan şahzadəsi Kəmalüd-
dövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə yazdığı məktub” adlı fəlsəfi əsə-
rində saysız-hesabsız onomastik vahidlər-antroponimlər, 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 ərəb-
lərin 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 gətirdi-
lər”. “ Gorklü Məhəmməd” deyəndə “görkəmli , yaraşıqlı Məhəmməd” nəzərdə tu-
tulur. Dastanın əksər boyları “ günahlarını adı görklü Məhəmməd Mustafaya bağış-
lasın” cümləsi ilə tamamlanır. Dastanda İslam dinin müqəddəs şəxslərdən Əli, Hə-
sən, Osman, Hüseyn, Ayişə, Fatimə və başqalarının adı çəkilir. “Kitabi – Dədə Qor-
qud” dastanında salur Qazan adı demək olar ki, bütün boylarda şəkilir. Digər qəh-
rəmanlardan bayandır xan, şölkü Məlik, Aruz Qoca, Banu Çiçək və başqalarının ad-
ları da çəkilir. 

Mahmud Kaşğarlarının “ Divani lüğət – it – türk” əsəri əvəzsiz tarixi xə-
zinələrdən biridir. B lüğətdə türk xalqlarının dili, mədəniyyəti, etnoqrafiyası, folklo-
ru, adətləri öz əksini tapmışdır. “ Divan”da onomastika məsələləri xüsusi yer tutur. 
Mahmud Kaşğarlı əsərdə toponimik adları – qədim şəhər, göl, çay adlarını xəritəyə 
köçürmüşdür. Qaraxanlılr dövrünün toponimik sistemini ətraflı əks etdirmişdir. “- 
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 göstəri-
lir. “ 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. 

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, 
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Nişabur, Barsğan və s. adları bunlardır: Sitkün, Suğnak, Karnak, Karaçuk, Sepren 
(Sabran). 

 
Ədəbiyyat 

 
1. Abbasova A. Müxtəlif sistemli dillərdə antroponimlərin struktur-semantik 

xüsusiyyətləri. B., 2005. 
2. Əliyeva H. Ümumi antroponimika problemləri. B., 1985. 
3. Həsənov H.Ə. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı-etimoloji lüğəti. B., 2002. 
4. Qurbanova A. Azərbaycan dilinin onomalogiyası. B., 1988. 
5. Sədiyev Ş. Adlar necə yaranmışdır. B., 1969. 
6. Nuessel F. The study of Names. A Guide to the Principles and Topics. 

Greenwood Press Westport Connecticut London. 
7. Ragussis M. Acts of Naming. The family plot in Fiction. New-York, 1986.  
8. Rastorguyeva T. The history of Engilish language. M.,1983. 

  
 Q.İlakha. 

 Z.Khalida 
Antroponimic sуstems of english and azerbaydjani. 

Summary 
 

 The article deals with naming traditions of English and Azerbaicani nations. 
All the antroponimic systems in the world are universal, therefore, naming 
traditions of English and Azerbaijani nations Coincide-both of them include words 
that resemble beauty, happiens and parents beliefs. 

Г.Илаха 
З.Халида 

Антропономия в английском и азербaйджанском языках 
Резюме 

 
 Статья посвящена традициям наименования в Английской и Азербайд-

жанской нациях. Все антропонимные системы мира универсальны следо-
вательно наименования в Ангилийской и Азербайджанской нациях совпа-
дают-обе включают в себя слова ассоциирующиеся с красотой счастьем и до-
верием родителей. 
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In this part of my thesis, I am investigating some linguistic features and their 
relationships with various psychological meanings to an association with internatio-
nal and resident military members. Research determines; what are the causes of di-
versified speech, why do servicemen use various speeches, and how language chan-
ges from psycholinguistic point of view. In addition, it is frequent information that 
servicemen come from all regions or for international army forces they come from 
almost all over the world, but it is also frequent information that servicemen use ac-
ronyms and jargon, so its psycholinguistic impact can be taken into account in the 
research papers, as well. Moreover, as you know human stays both in the center of 
language and psychology. Nevertheless, nowadays effects of psycholinguistics in 
modern military forces of first country are being reduced day by day because of 
highly improvement in technology which becomes so mentioned for its sound sys-
tem orders. Modern speech technology is based on digital signal processing, proba-
bilistic theory and search algorithms. These techniques make it possible to perform 
significant data reduction for coding and transmission of speech signals, speech 
synthesis and automatic recognition of speech, speaker or language(1). It lets the 
people in the army use less direct speech and increase technology in military en-
vironment. Besides, I am going to draw your attention to language used for com-
mand and its psychological point, language of communication and its psychological 
point, used language in control mechanism in military services and its psychological 
point and at last characters and physical appearance impact on language. 

What does the word "command" reminds you. The word itself is not soft, 
pleasure or kind, furthermore, it reminds us some anxiety, short up, obey, officiality 
and etc. In this part of my academic research, "Yes Sir" psychology in Azerbaijan 
military services, speech codes, training test and real condition atmosphere and ge-
nerally used language is going to be researched. First and foremost, "Yes Sir" psyc-
hology plays unbelievable role in Azerbaijan military service. If a soldier can res-
pond respectfully "Yes Sir" on time to the commands given by commander despite 
the fact that you as a soldier do it exactly or not, you can get along well with almost 
all commanders. In addition, this kind of soldiers are known as alert soldiers by 
servicemen and become idol in the regiment and company. For psycholinguistic 
point of view in spoken language of military service when you say "Yes Sir" the 
commanders will remember you as an obedient member of company, they believe 
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that you will obey all rules of army and that is why they will not deal with you 
anymore. Moreover, arranging your speak intonation, speed, and tone while saying 
"Yes Sir" on time without postponing will create you great opportunity such as to 
be respectful soldier among elder officers, non-commissioned officers and soldiers. 
In short, "Yes Sir" psychology lets soldiers get along well with servicemen, to be 
alert , seen as if you are obedient one, and makes you one of the respectful soldiers 
in military service. 

From psycholinguistic point of view, commanding required some language 
characteristics. Best or obeyed commands announced by commanders who are well 
known for their discipline and their self-confidence. While commanding selected or 
used language should be harsh to make the soldiers' psychology ready to obey the 
rules. For instance, "Go and die with your honor!" expression call obligation to 
mind but "Could you possible go and die, please?" this expression call soldiers' 
mind as "What a nonsense command it is." and they never obey it. Furthermore, 
language in military service must be official. Otherwise, soldiers never take serious-
ly. In other words, language has not been used in an emotional way which inclines 
to pity in military services. Although war is growing up day by day in a country, to 
reduce its pitiful emotion or to increase logical emotion in soldiers’ eyes, people in 
the army use some specific vocabulary. The tasks that soldiers are required to per-
form are emotionally taxing and, in today's society, much more violent than the tas-
ks required of an average citizen. As such, soldiers must maintain a different level 
of emotional distance from their everyday activities in order to be able to perform 
these tasks. This distance may be partly established through using acronyms or 
military jargon to describe events whose words in civilian society bear a great deal 
of emotional semantic content (Kirtley 2010: p 79). The word war is latent with ne-
gative or traumatic meaning, but O.E.F, the acronym for Operation Enduring Fre-
edom, which is how the war in Afganistan is referred to by the military, has much 
emotional content (2). In addition, stress plays significant role in language. Stress 
psychology itself, demonstrates us the thing that we deal with is very important and 
that is why my behavior especially my psychology changes randomly to overcome 
the mission. Stress heightens while encountering these tree situations; workload, 
emotional state (anxiety and fear), deception, training test and training condition. 
Workload makes the people feel themselves not sufficient; indeed, they labor under 
responsibility. Military operations are often conducted under conditions of stress 
induced by high workload, high emotion tension, G-forces, and other conditions 
commonly encountered in the battlefield operations put military personnel under 
stress, which in turn impacts on their speech and the communication they have with 
speech processing equipment and other military personnel (3). Feeling anxiety or 
fear drives people to stressful situation, as well. Well trained people in military are 
mentally robust and they react to anxiety and fear differently than less trained peop-
le in society who are civilians. Their speech changes while producing differently 
than military people. At last people cannot dissimulate their feelings during decep-
tion, in fact, they seem as if they struggled with the truth therefore, psychologically 
they cannot control their voice, their speech, and their feeling so they speak stres-
sfully. In addition, this is obvious that training test cannot be as same as training 
condition, it is for only preparation to get ready for in all conditions of war. Mem-
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bers in the military service behave differently in training tests than training condi-
tion. Stress plays main role and their feelings such as angry, fast, loud and soft rises 
and falls according to test and condition. I am going to demonstrate you how the 
speech and its psychology changes during training test and training conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In brief, workload, emotional state, deception and training test-conditions are 

causes for stress while speaking especially commanding. 
Short and secure commands are Speech codes. According to me, speech codes 

should be easy to use or pronounce in speech and should be short particularly, in 
multilingual military services it can be hard to pronounce and make the people un-
derstand it clearly. For example, word "snow" coded for the word "attack" in spite 
of using "conversationalist". Moreover, in military language servicemen protect its 
secure language and never make public this secret speech codes. For instance, they 
do not use commands clearly, if they know that enemy forces can hear their 
dialogue. They say a word "move" with numbers or they say "leaf", "rose" codes for 
the word "fire". Speech codes are useful to make military language confidential to 
not make the others understand it. 

Summing up the paragraphs given above is to get along well with servicemen, 
to be alert, to be obedient and respectful "Yes Sir" language psychology plays main 
role. Using language harshly, officially, logically emotional and its stress, 
psychologically help the servicemen make the soldiers obey the rules of army. To 
make the contrivance hidden, secure, easy and short speech codes can be taken into 
account in military services. All asserted given above in the last paragraph induced 
to give right orders and make soldiers do it on time and entirely. 

Controlling in military service affairs has priority position. Defect controlling 
system in military cannot sort out military discipline. However, commanding or 
communicating works in this system. In accordance with controlling, inspecting 
officers' behavior, psychology and speech style changes from tolerant to serious, 
from mild to harsh and from modest to arrogant. More significantly, inspector psyc-
hology is ready not to use appeasement. Therefore, they used to be a little impolite 
in other words, they have some specific vocabulary to prohibit something such as 
"cannot", "must" or "must not". Most significantly, they use harsh language psyc-
hology, in fact, their speech tone is generally rising and their spoken vocabulary is 
not uncertain it is absolutely definite. Above all, control officers or inspecting offi-
cers are chosen for prior rank. So psychologically, this cause may give possibility to 
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the inspecting officers as showing themselves arrogant and also using arrogant lan-
guage. For me arrogant language psychology consists of three parts. One of them is 
rude speaking psychology. An others are uppish and directly refusal language psyc-
hology. To sum up, while controlling spoken language is far away from appease-
ment, inspecting officers' behavior has impacts on their psychology and their psyc-
hology has impacts on their speech and that is why they use rude, harsh, arrogant 
and refusal language more.  

In this part of my research paper I am going to point out types of communica-
tions and its psycholinguistic causes. People in military service have different 
speech comprehension and usage than civilians. Kirtley (2010) conducted 
interviews with seven members of military in order to find out how they believe 
military and non-military speech differ. The interviewees reported a wealth of 
differences between the two groups’ speech. The first and most frequent thing that 
interviewees were likely to note was the use of military-related lexical items, inclu-
ding acronyms and slang (4). Military communication psychology is changeable for 
its respondent. Internal forces, external forces, inspirational language psychology, 
punctuality, speech codes, monolingual and multilingual language psychology are 
come up for review in academic paragraphs given below. 

Servicemen find themselves in the middle of communication in every walk of 
their life. They get in touch with internal and external members of military service. 
Internal military members can be separated in two parts; servicemen communicate 
with soldiers and servicemen communicate with servicemen. Communication bet-
ween servicemen to soldiers make the language psychology work in an authorita-
rian way; that is, commanders are prior rank, older than soldiers and generally they 
are more powerful and more clever than majority of soldiers hence, all these men-
tioned items give me a chance to write about psycholinguistics in military service 
such as commanders use of language to soldiers is harsh, brave, certain with rising 
intonation but soldiers use of language to commanders is modest, flawless, and res-
pectful. Communication psychology between servicemen to servicemen can be 
diversified according to military degree of rank. To exemplify, a captain talks 
respectfully to major; in contrast, a captain make communication glibly with same 
rank members in the army who are captain or lieutenant. However, external army 
forces members always use respectful language despite the fact that they are older 
than soldiers or army officer, they are more powerful and more clever than majority 
of soldiers or army officer. Psychologically the reason is that external military 
forces members do not know each other very well because their togetherness has 
not been continued over long. In brief, in internal army forces, members commu-
nication are different to soldiers than army officer but in external army forces 
members use of language psychology is generally stable. 

Used language in military communication required punctuality, it should be 
absolutely definite. Listener or receiver can easily understand what the spoken 
subject is about. Well psychology lets speaker to speak punctually. On the other 
hand, misunderstanding comes out in a language, it can be resulted with undesirable 
effects and even a very low error rate can have dramatic consequences. Some words 
in English are nearly same with each other but have opposite meanings. For 
example, if receiver hears eject instead of reject he can make a big mistake in the 
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army. Moreover, people in the army avoid of using "oh" instead of "zero" because 
of its pronunciation. It can cause a big target firing problems in coordinate system 
of rockets. Speaker psychology should not be prejudiced by bad reports or some so-
cial and especially family problems for not to make mistake or cause misunderstan-
ding during communication. 

As it is given in commands, speech codes also take a part in communication 
in military service. One of the main reasons behind coded language psychology is 
useful to make the things secure. Communication must operate securely, with high 
intelligibility, under conditions of noise and jamming. The speech signal, for 
example, must be coded and transmitted with sufficient fidelity to be understood by 
listeners who are not native in the language being spoken (5). Fidelity can be taken 
into account psychologically and this psychology about fidelity have some impacts 
on our speaking such as being secure or protect the information privacy. 

Army is a place where the servicemen accept new candidates without paying 
attention to their accent and language vastly. In developed countries' armed forces 
we can see so many multilingual servicemen and in developing countries' military 
forces we can see different servicemen who use language in different accents. In 
multilingual armed forces it is expected to standardize soldiers’ language such as 
their shape or uniform. Although its members come from all over the country and 
from every kind of background, the military is a community of speakers, one that 
vigorously practices institutionalization that results in greater homogeneity. Along 
with standardized haircuts and uniforms, the language used in the military is 
something that new recruits begin to adopt from the moment that they enter service 
(6). In multilingual armed forces, the difficulties to change the language come out 
obvious in the situations given below and can cause a lot of language understanding 
problems. 

 During the negotiation of the integration plans; 
 During the preparation of training exercises; 
 During the generation of mission orders; 
 During the performance of the mission; 
These problems arise due to the lack of: 
* Basic knowledge of the foreign language involved; 
*Common definitions of critical military terms; 
* Employment of working automatic machine translation system (7). 
On the other hand, it is difficult to say same idea for monolingual armed for-

ces. As an army officer you can shape soldiers uniform, hair cut, language, behavior 
and also their accent while giving commands to the soldiers who are junior in rank 
but you cannot change his accent or dialect in daily military communication becau-
se it is a natural part of his psychology. Using their own accents in their daily com-
munications can be a good subject to laugh and discuss among soldiers. As 
psychologically, it is normal for the soldiers, who did not know each other before 
military service and did not have anything in common before this period of military 
years, to make a joke about their accent. The most consistently discussed differen-
ces about speech in the military in Kirtley (2010) were lexical items. Just as when 
an American Speaker and a British speaker of English come together and talk about 
the different words that they have for the same referents, the interviewees 
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particularly noted the new words that they learned to use for the first time during 
service (8). Moreover, non-native language members face difficulties to be com-
prehensible among native speakers. Speech communication system must provide a 
high degree of performance despite the fact that many of the talkers and listeners 
will be working in languages, which are not their native language. This causes 
difficulties due to foreign accents and due to human comprehension limits in non-
native languages (9). To sum up, in multilingual military services soldiers try to 
learn common language and adapt themselves to the language for being com-
prehensible however, they face so many difficulties but in monolingual psychology 
soldiers never give up their accent in daily communication. 

Inspiring language always changes servicemen psychology from negative to 
positive. Army officers should know how to speak psychologically and in which 
circumstances they should speak. First, they are able to boost the morale during 
discourse and encourage them to gain success. To make the soldiers feel themselves 
always ready army officers use some specific psychological language. Some of 
these motivating sentences are;"Homeland! may my life be a sacrifice for you", 
"My love, you are my homeland." or to give some examples from their own 
glorious history and also tell some hero lives from history. Then, thanks to some 
psychologically true sentences army officers can cause togetherness in the 
company. After that, encouraging sentences make soldiers to believe themselves 
and primarily their army officers. Used discourse in gaining success, boosting the 
morale, feeling togetherness and trust are result of inspiring language psychology. 

To sum up communication language psychology in armed forces and its psyc-
hological causes draw our attention to its sections. Speech in internal forces changes 
according to its respondent but in external discourse it is almost stable. Certain lan-
guage usage does not provide an opportunity for misunderstanding each others du-
ring communication in military service years. Speech codes and its fidelity psyc-
hology causes secure. Monolingual armed forces integral part is its accent and mul-
tilingual armed forces face difficulties in language among native and non-native 
speakers. Inspiring language psychology, its causes and effects help us to unders-
tand success, morale, togetherness and trust in military service. All these causes in 
speech are diversified according to its language psychology. 

Servicemen's physical appearance, character, age, social statue has impact on 
servicemen language. Through gym or sport activities in military regime, military 
officers' physical appearances are shaped more differently than civilians’ body. 
Shaped body and military regime have some effects on characters and also 
including servicemen's speech. According to my observation during military service 
for a year I can claim that the first cause on rude spoken langauge in military 
service is negative characteristics of servicemen. Perverted servicemen use lan-
guage in an ignorant and swearing way. Uneducated or ill-educated servicemen 
speak loudly with some swearing, ignorance and jargon. In contrast, smart service-
men use language concisely and clearly. Athletic ones uses direct language. Alert 
ones also speak loudly. Serving military members speak authoritatively. Respectful, 
aloud and direct speeches are used by honest people in the armed forces. Hardwor-
king ones language usage can be described as authoritatively and concisely. Strong, 
disciplined, patriotic and dominant military members use authoritative, concise, 
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respectful, clear, and sometimes loud language. In addition, low socio-economic 
family back grounded members, who live shanty town, use jargon language in 
army. At last, I want to draw your attention to young and older military members. 
Young members generally use swearing and ignorant language. However, old mem-
bers use authoritative, concise, clear and respectful language. In brief, people in ar-
med forces who have negative attitude behave negatively, who have positive atti-
tude behave positively, poor family members and different group of age members in 
army have their own speech styles.  

In conclusion of military language and its psychological causes, I declare 
command language with "Yes Sir" psychology, speech codes and used commanding 
language. Then, harsh, adamant and patronizing language psychology are required 
in controlling language. While communicating, military members use their verbal 
behavior differently against to internal and external forces. Furthermore, speech co-
des, definite, mono and multilingual language plays significant role in communica-
tion. At last how physical appearance, character, age and social statue have an im-
pacts on language usage are mentioned in this part of my academic research. Psyc-
holinguistic causes are explained why people use various speech in military service. 

 
References 

1. Dr. Edouard GEOFFROIS, Dr Timothy ANDERSON, Ms Ozgur ORMAN, Use 
of Speech and Language Technology in Military Environments, Turkey, 2005, 
P25 

2.  M. Joelle Kirtley, Speech in the U.S Military: A Sociophonetic Perception 
Approach to Identity and Meaning, USA, 2011, P 25 

3. Dr. Edouard GEOFFROIS, Dr Timothy ANDERSON, Ms Ozgur ORMAN, Use 
of Speech and Language Technology in Military Environments, Turkey, 2005, 
P35 

4. M. Joelle Kirtley, Speech in the U.S Military: A Sociophonetic Perception 
Approach to Identity and Meaning, USA, 2011, P 24 

5. Dr. Edouard GEOFFROIS, Dr Timothy ANDERSON, Ms Ozgur ORMAN, Use 
of Speech and Language Technology in Military Environments, Turkey, 2005, 
P17 

6. M. Joelle Kirtley, Speech in the U.S Military: A Sociophonetic Perception 
Approach to Identity and Meaning, USA, 2011, P 24 

7. Dr. Edouard GEOFFROIS, Dr Timothy ANDERSON, Ms Ozgur ORMAN, Use 
of Speech and Language Technology in Military Environments, Turkey, 2005, 
P24 

8. M. Joelle Kirtley, Speech in the U.S Military: A Sociophonetic Perception 
Approach to Identity and Meaning, USA, 2011, P 25 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 228

9. Dr. Edouard GEOFFROIS, Dr Timothy ANDERSON, Ms Ozgur ORMAN, Use 
of Speech and Language Technology in Military Environments, Turkey, 2005, 
P17 

Ramil Haciyev 
Hərbiçilərin dil psixologiyası 

Xülasə 
 

Psixologiyanın həyatın hər səhifəsində o cümlədən hərbi qüvvələrdə hərbi 
qulluqçularımızın istifadə etdikləri danışıqda önəmli rol oynadığını hamımız bilirik. 
Əmirlər verilərkən psixologiyanın ona hazır olması həmin psixoloji vəziyyətin əm-
rin cəld və tam icra olunmasındakı səbəblər haqqında yazdım. Hərbiçinin ünsiyyət 
psixologiyasının zaman-zaman dəyişmə səbəblərindən bəhs etdim. Bundan əlavə 
yoxlama əsnasındakı danışıqların fəqliliyinin psixolojik tərəflərini araşdırdım. Ko-
mandirlərin fiziki görünüşlərinin və karakterlərinin danışıqlarındakı fərqlili-
yin yaranmasına təsirini və onun psixolojik səbəblərini müşahidə etdim. 

 
Рамиль Гаджиев 

Язык психологии военных 
Резюме 

 
Мы все знаем важную роль психологии во всех сферах жизни, особен-

но, в жизни военнослужащих. Написал о причине психологического сос-
тояния, когда издаются приказы быть готовым психологически быстро и 
четко выполнения приказа. Обсудил причину общения военных со време-
нем. Кроме этого во время проверки исследовал разницу разговоров с пси-
хологической стороны. 

Наблюдал физической внешность командиров и отличие характеров и 
его психологическую причину. 
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Task-based language learning (TBLL), also known as Task-based language 
teaching (TBLT) or Task-based instruction (TBI) focuses on the use of authentic 
language and on asking students to do meaningful tasks using the target language. 
Such tasks can include visiting a doctor, conducting an interview, or calling custo-
mer service for help. Assessment is primarily based on task outcome, in other words 
the appropriate completion of real world tasks, rather than on accuracy of prescri-
bed language forms. This makes TBLL especially popular for developing target lan-
guage fluency and student confidence. As such TBLL can be considered a branch of 
Communicative Language Teaching (CLT). 

The idea of the Task-Based Learning (TBL) was popularised by Prabhu who, 
working in schools of South India, claimed that students were just as likely to learn 
language if they were thinking about a nonlinguistic problem than if they were 
concentrating on particular language forms. Instead of a language structure, students 
are presented with a task they have to perform or a problem they have to solve.  

According to the key principles of TBL, learning is fostered through per-
forming a series of activities as steps towards successful task realization. The focus 
is on language use for authentic, real-world needs. TBL relies heavily on learners’ 
knowledge of the world, on learners’ using skills of deduction and independent 
language analysis to exploit the situation fully. Motivation for communication 
becomes the primary driving force. The emphasis is on communicative fluency 
rather than the accuracy. The target language is used in a naturally occurring 
context. The materials are selected and adopted from authentic sources.  

Analysis of the key principles of the Task-Based Learning demonstrates the 
apparent similarity between the Task-Based Learning and the Communicative 
Language Teaching. A basic distinction between TBL and CLT is that CLT is a 
philosophy or orientation whereas TBL represents a body of principles and 
procedures for making communicative language teaching work in the classroom. 

The four fundamental principles underlying the Task-Based Teaching (TBT) 
are: meaning is primary, grammar and form are not ignored, the task is a complete 
unit and there is a systematic relationship between pedagogical tasks and 
target/real-world tasks. 

There are different interpretations and definitions of a task in the Task-Based 
Teaching. According to Ellis [1], a task is a work plan that requires learners to 
process language pragmatically in order to achieve an outcome that can be 
evaluated in terms of whether the correct or appropriate propositional content has 
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been conveyed. To this end, it requires them to give primary attention to meaning 
and to make use of their own linguistic resources. Nunan [2] defines a task as “a 
piece of classroom work that involves learners in comprehending, manipulating, 
producing or interacting in the target language while their attention is focused on 
mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning. The task 
should also have sense of completeness, being able to stand along with a beginning, 
a middle and an end”. 

In a foreign language classroom both pedagogical and linguistic tasks are 
used. Pedagogical tasks 

have a principal focus on meaning while linguistic exercises focus on 
manipulation of form. Tasks have a non-linguistic outcome while exercises have a 
linguistic outcome. 

Willis [5] suggests three basic stages in the framework of the Task-Based 
Learning: the Pre-task, the Task cycle, and Language focus. In the Pre-task the 
teacher explores the topic with the class and highlights useful words and phrases, 
helping students to understand the task instructions. During the Task cycle, the 
students perform the task in pairs or small groups while the teacher monitors from 
the distance. The students plan how they are going to report to the class on what 
they do. In the language focus stage the students examine and practice specific 
language features which the task has provoked. 

The major criticism of TBL concerns its applicability to lower learning levels. 
However, there are 

many tasks that are suitable for beginners or young learners. Another point of 
criticism is about restricted patterns of language that are usually used in the Task-
Based Learning. Language patterns that are used in discussion, debate, or social 
interaction of other kind fail to be included in the task-based interaction. 

 According to N.S.Prabhu, there are three main categories of task; 
information-gap, reasoning-gap, and opinion-gap.[3] 

•  Information-gap activity, which involves a transfer of given information 
from one person to another – or from one form to another, or from one place to 
another – generally calling for the decoding or encoding of information from or into 
language. One example is pair work in which each member of the pair has a part of 
the total information (for example an incomplete picture) and attempts to convey it 
verbally to the other. Another example is completing a tabular representation with 
information available in a given piece of text. The activity often involves selection 
of relevant information as well, and learners may have to meet criteria of 
completeness and correctness in making the transfer. 

•  Reasoning gap Reasoning-gap activity, which involves deriving some 
new information from given information through processes of inference, deduction, 
practical reasoning, or a perception of relationships or patterns. One example is 
working out a teacher’s timetable on the basis of given class timetables. Another is 
deciding what course of action is best (for example cheapest or quickest) for a given 
purpose and within given constraints. The activity necessarily involves 
comprehending and conveying information, as in information-gap activity, but the 
information to be conveyed is not identical with that initially comprehended. There 
is a piece of reasoning which connects the two. 
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•  Opinion gap Opinion-gap activity, which involves identifying and arti-
culating a personal preference, feeling, or attitude in response to a given situation. 
One example is story completion; another is taking part in the discussion of a social 
issue. The activity may involve using factual information and formulating argu-
ments to justify one’s opinion, but there is no objective procedure for demonstrating 
outcomes as right or wrong, and no reason to expect the same outcome from 
different individuals or on different occasions.[3] 

In TBL learning is fostered through performing a series of activities as steps 
towards successful task realization. Since the emergence of TBL tasks have been 
widely used in language teaching, either as the basis of language course or as one of 
its components. The major criticisms of TBL concern its applicability to lower 
learning levels and the use of restricted language patterns. Nevertheless, tasks are 
widely used in language teaching, either as the basis of language course or as one of 
its components. 

The term Content and Language Integrated Learning (CLIL) was defined in 
1994, and launched in 1996 by UNICOM, the University of Jyväskylä and the 
European Platform for Dutch Education, to describe educational methods where 
“subjects are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the 
learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language” [6] CLIL 
can be interpreted as an “umbrella” term describing both learning content subject 
such as physics or geography through the medium of a foreign language and 
learning a foreign language by studying a content-based subject [7]. In CLIL content 
subjects are taught and learnt in a language, which is not the mother tongue of the 
learners. Knowledge of the language becomes the means of learning content, lan-
guage is integrated into the content-based subject teaching, and this increases 
motivation to study natural contextualized language. Therefore, CLIL provides a 
practical approach to both content and language learning that improves intercultural 
understanding [8]. 

The important advantage of CLIL is its potential for achieving bilingualism 
and improving intercultural understanding. Firstly, CLIL helps to broaden 
intercultural knowledge and understanding and develops intercultural communica-
tion skills. Secondly, CLIL improves target language competence and raises awa-
reness of both mother tongue and target language. Thirdly, CLIL provides oppor-
tunities to study content and learn subject-specific terminology and hence prepare 
students for future studies and/or working life. Finally, CLIL offers new learning 
strategies while adding diversity and flexibility to existing methods and forms of 
classroom practice. 

The implementation of CLIL is based on four main principles. These are cog-
nition, community, communication and culture. The four guiding principles means 
that the learner works with an interface in which cognition (the thinking skills and 
problem solving approaches specific to that particular topic), community (the deve-
lopment of the self-awareness of the learner with respect to the content, him/herself 
as a learner, and the purpose of learning in the wider environment be it at school, 
university or the surrounding society), communication (interaction with others and 
the language domains specific to the topic), and culture (how the learner engages 
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with the language and content and the discourse features required to both learn and 
communicate), are all interlinked [9]. 

In a CLIL lesson all four language skills are usually combined: listening (it is 
an input activity, vital for language learning), reading (it is the major source of 
input, using meaningful material), speaking (it focuses on fluency, accuracy is seen 
as subordinate), writing (it is a series of lexical activities through which grammar is 
recycled). 

Vilkancien points out five major tasks for successful CLIL implementation: 
course design, methodology, tasks and activities, competence development, and 
teaching and learning environment [4]. Successful implementation of CLIL very 
much depends on the attitude of educational authorities towards this innovative and 
creative approach and their ability to develop strategies for implementing the ap-
proach at schools and to express more support for local initiatives. 

CLT, having an aim to improve students’ ability to communicate, has left a 
deep mark on teaching and learning of a foreign language and has been extensively 
used in classrooms all over the world, notwithstanding the criticism for having 
neglected the teaching of grammar with a consequent loss among students in ac-
curacy in the pursuit of fluency. 

The important advantage offered by CLIL is its potential for achieving bilin-
gualism and improving intercultural understanding. Firstly, CLIL helps to broaden 
intercultural knowledge and understanding and develops intercultural communica-
tion skills. Secondly, CLIL improves target language competence and raises aware-
ness of both mother tongue and target language. Thirdly, CLIL provides oppor-
tunities to study content and learn subject-specific terminology and hence prepare 
students for future studies and/or working life. Finally, CLIL offers new learning 
strategies while adding diversity and flexibility to existing methods and forms of 
classroom practice. 

The basis of CLIL is that content subjects are taught and learnt in a language 
which is not the mother tongue of the learners. 

•  Knowledge of the language becomes the means of learning content 
•  Language is integrated into the broad curriculum 
•  Learning is improved through increased motivation and the study of 

natural language seen in context. When learners are interested in a topic they are 
motivated to acquire language to communicate 

•  CLIL is based on language acquisition rather than enforced learning 
•  Language is seen in real-life situations in which students can acquire the 

language. This is natural language development which builds on other forms of 
learning 

•  CLIL is long-term learning. Students become academically proficient in 
English after 5-7 years in a good bilingual programme. 

•  Fluency is more important than accuracy and errors are a natural part of 
language learning. Learners develop fluency in English by using English to 
communicate for a variety of purposes 

•  Reading is the essential skill. 
Each of the approaches can be successfully adopted in the English language 

classroom either in combination or separately. Students’ needs determined by 
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students’ psychological characteristics as well as other factors influencing the 
learning/ teaching process should be decisive in an approach selection. 

CLIL has precedents in immersion programmes (North America) and educa-
tion through a minority or a national language (Spain, Wales, France), and many 
variations on education through a 'foreign' language. Euro-funded projects show 
that CLIL or similar systems are being applied in some countries, but are not part of 
teacher-training programmes. There has been an increase in the number of schools 
offering 'alternative' bilingual curriculum, and some research into training and 
methodology. Several major European organizations specializing in CLIL projects 
have emerged, including UNICOM and TIE-CLIL. 

There is no doubt that learning a language and learning through a language 
are concurrent processes, but implementing CLIL requires a rethink of the 
traditional concepts of the language classroom and the language teacher. The 
immediate obstacles seem to be: 

•  Opposition to language teaching by subject teachers may come from 
language teachers themselves. Subject teachers may be unwilling to take on the 
responsibility. 

•  Most current CLIL programmes are experimental. There are few sound 
research-based empirical studies, while CLIL-type bilingual programmes are 
mainly seen to be marketable products in the private sector. 

•  CLIL is based on language acquisition, but in monolingual situations, a 
good deal of conscious learning is involved, demanding skills from the subject 
teacher. 

•  The lack of CLIL teacher-training programmes suggests that the 
majority of teachers working on bilingual programmes may be ill-equipped to do 
the job adequately. 

•  There is little evidence to suggest that understanding of content is not 
reduced by lack of language competence. Current opinion seems to be that language 
ability can only be increased by content-based learning after a certain stage. 

•  Some aspects of CLIL are unnatural; such as the appreciation of the 
literature and culture of the learner's own country through a second language. 

Until CLIL training for teachers and materials issues are resolved, the 
immediate future remains with parallel rather than integrated content and language 
learning. However, the need for language teaching reform in the face of 
Europeanisation may make CLIL a common feature of many European education 
systems in the future. 
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 Şəkər Mehdili 
“Tapşırığa əsaslanan dil tədrisi” və “Məzmun və Dilin qarışıq şəkildə öyrənilməsi”  

Xülasə 
 

Bu məqalə İngilis dilinin tədrisində geniş istifadə olunan “Tapşırığa əsaslanan 
dil tədrisi” və “Məzun və Dilin qarışıq şəkildə öyrənilməsi”nə həsr olunmuşdur. 
Müəllim bu metodlardan ingilis dilinin tədrisi zamanı istifadə edərək şagirdlərdə 
nitq vərdişlərini inkişaf etdirməyə çalışır. Bir çox məhşur metodistin bu metodlar 
haqqındakı fikirləri məqalədə öz əksini tapmışdır. Məqalənin yazılması zamanı 
xarici ədəbiyyatlara müraciətlər olunmuşdur. 

 
 Шекер Мехдили  

«Обучение на основе задания» и «Обучение содержания и языка в  
интегрированной форме»  

Резюме 
 
 Эта статья посвящена «Обучение на основе задания» и «Обучение 

содержания и языка в интегрированной форме» которые широко используйся 
на занятиях английского языка. Учитель старается развивать речевые навыки 
студентов использованием этих методов. В этой статье представлены зрения 
многих известных методистов. При написании статьи мы обращались к зару-
бежной литературе.  

 
Rəyçi:                       Balaxan Hüseynov 
                     filologiya elmləri doktoru, professor 
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As ESL students are integrated into age-appropriate classes, teachers face the 
challenge of meeting their needs as well as those of their English-speaking peers. It 
is common for teachers to ask themselves questions such as: 

•  How can I address all of the prescribed learning outcomes in the 
curriculum when I have to make haste slowly with the ESL learner? 

•  How can I get the ESL student(s) to grasp the subject matter, understand 
instructions, and participate in classroom activities? 

•  Do I try to teach grammar? ... phonics? 
•  How much should I attempt to individualize instruction? 
•  What use, if any, should students be allowed or encouraged to make of 

their first language as part of classroom learning? When first bringing ESL students 
into a mainstream class, some degree of special preparation is helpful. This can 
include: 

•  familiarizing yourself with the students individual profiles (cultural 
background, prior education, current skills in English, etc.) by reviewing their initial 
assessment records and meeting with the ESL specialist 

Instructional Tips and Strategies 
ESL students who have been placed in a mainstream learning environment 

typically face a threefold challenge. They are simultaneously working to develop: 
•  a grasp of the knowledge, skills, and attitudes specific to various 

subjects 
•  a better command of the English language 
•  an ability to interact with others and function within the social 

environment of the school. 
There are many possible ways in which teachers can adjust their instructional 

practice to help ESL students meet these challenges, without jeopardizing the 
learning of other students. Several adaptations are suggested here. These are based 
on the recognition that: 

•  for ESL students, even teachers who do not think of themselves as teac-
hers of language have an important role to play in facilitating linguistic develop-
ment (teaching in any subject area consequently needs to involve some focus on 
language) 

•  teachers need to use varied forms of presentation and encourage students 
to represent their knowledge and understanding in a variety of ways in order to res-
pond effectively to diversity within the student population. 
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Teachers will find that many of the strategies and approaches suggested here 
also help enhance the learning achievement of English-speaking students in their 
class (es). While most can be applied or adapted for use in any classroom that inc-
ludes ESL students, teachers will need to select from these strategies and approac-
hes on the basis of their students needs. It is important to note that, for funding pur-
poses, where the only additional services provided to the students are adaptations 
within the mainstream classroom, there must be documentation of adaptations 
specifically designed to address theneeds of the ESL student which are distinct from 
those that would normally be provided to address student differences.  

The Teachers Use of Language 
•  provide additional “wait time” for student responses to questions 
When asked a question, ESL students typically translate it into their first lan-

guage, formulate an answer in their first language, and translate an approximation 
of the answer into English, before giving their response. They accordingly need 
more time to respond than do students whose first language is English. 

•  teach the language of the subject 
In some subjects students not only encounter specialized vocabulary (e.g., 

photosynthesis in biology), but also language structures that occur with high 
frequency in that subject. For example, passive construction, though not frequently 
used in everyday discourse, is extensively used to describe processes in subjects 
such as Science and Studies (e.g., the experiment was carried out, the logs are felled 
and floated downstream, the ballots are counted). Subject-specific vocabulary also 
includes many words that have different meanings in specific contexts (e.g., mass 
has more than one meaning, including its very specific and precise meaning in 
physics). ESL students need to have these words explained in context, as the dictio-
nary generally lists common meanings of words first, which tends to increase the 
learners confusion. Clozeexercises based on lesson content (i.e., passages with 
important key words omitted for students to fill in) are a good way to reinforce ESL 
students grasp of content and new vocabulary. 

•  simplify sentence structures and repeat sentences verbatim before trying to 
rephrase  

Short, affirmative sentences (no negatives) are easiest for new learners of 
English to understand. Complex sentences and passive verb constructions pose a 
greater challenge and should be used judiciously. ESL students will gradually 
become familiar with these more challenging constructions, if they are given help 
processing them. Explanations can be useful, but it is often a good idea to repeat 
verbatim difficult sentences containing important information and ideas. This gives 
students a second chance to process the same structure something they don’t get if 
they are presented too quickly with a rephrased version that may be just as 
challenging as the original sentence. 

•  rephrase idioms or teach their meaning 
ESL students often translate idiomatic expressions literally. For example, a 

teacher might say Take a stab at it, to encourage a student; the ESL students would 
be very confused by their literal interpretation of this. If someone uses an 
expression like this, rephrase it so that ESL students can attach meaning to it. Post a 
list of the weeks idioms for students to see. 
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•  clearly mark transitions during classroom activities 
To avoid confusing ESL students when changing topic or focus, explicitly 

signal the changes (e.g., first we will..., now it’s time for...) 
Contextual Supports for Linguistic Development 
•  write key words on the board and use visual and other non-verbal cues, 

wherever possible, to present key ideas 
 Concrete objects, charts, maps, pictures, photos, gestures, facial expressions, 

etc. form an important complement to oral explanations for ESL students. Advance 
organizers are sometimes useful cues for upcoming activities. 

•  provide written notes, summaries, instructions, and prereading  
ESL students may not be able to process oral information quickly enough to 

understand fully or to make their own meaningful notes; your notes can highlight 
key ideas, new words, etc.; written instructions are particularly useful to students 
when homework or major projects are assigned. 

•  use the students native languages to check comprehension and clarify 
problems 

If you or some of your students speak some of the native languages of your 
ESL students, use the first language to clarify instructions, provide translations of 
key words that are difficult to explain in English, and find out what the students 
know but cannot express in English. Most ESL students will only need this additio-
nal support for a limited time or in rare situations. Research indicates that the more 
highly developed a students first language, the more successful they will be in ac-
quiring a second. In fact, bilingual learners who continue to develop their first lan-
guage have more success than those who focus entirely on acquiring English; there 
are also many benefits for students self-esteem when they know that their primary 
language is valued. 

•  communicate interest in students linguistic development and set 
expectations 

Recognizing that all students use language to both grasp and formulate ideas, 
let ESL students know that their progress in learning the language is important to 
you. Give feedback and evaluation on this as well as on the other aspects of their 
learning related to particular subjects. 

•  respond to students language errors 
In responding to students written errors, try to focus on consistent errors of a 

specific type (e.g., lack of plural endings) and concentrate on modelling or 
correcting only that error. If you target each and every error, the student cannot 
easily see the logical rule that must be applied in particular situations and may 
become confused and overwhelmed. Always remember to focus on content first, 
however. 

•  use directed reading activities 
Many students hope careful reading of the textbook will make up for what 

they failed to understand in class. Guided or directed reading assignments will help 
them read and to better effect than if they simply attempt to wade through a chapter 
with the help of a dictionary. With ESL students it is often better to discuss before 
they read, rather than the reverse. Consider: 
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•  previewing the text (focusing on chapter headings, illustrations, 
glossaries, etc. so that students have a sense of the organization and content before 
they begin to read) 

•  providing a pre-reading question about the main idea(s) in the text as a 
focus for reading 

•  having students locate key words (e.g., technical terms) in the passage 
and use contextual clues to explain their meaning 

Some ESL students may be unfamiliar with cooperative learning strategies or 
even culturally predisposed to reject them. The rationale for cooperative learning 
may consequently need to be explained, and the related strategies may need to be 
explicitly taught. 

Cooperative learning groups provide opportunities for ESL students to 
interact orally with their peers in a small, non-judgmental forum. ESL students are 
able to hear others use the language of the subject to review key points. They are 
also able to ask questions they might be reluctant to pose in front of the whole class. 
Research studies show that the use of carefully structured learning groups has many 
positive outcomes in terms of academic achievement, communication skills, race 
relations, the development of socially responsible and cooperative behaviour and 
attitudes, and self-esteem. 

•  encourage students to rehearse information or instructions orally 
Students can work in pairs or small groups to explain or reinterpret 

instructions to each other. In this way, peers help ensure that everyone in the group 
understands. 

•  use peer tutoring 
Use of peer tutors is especially helpful for integrating new arrivals and 

helping orient them to school and classroom routines. The approach works best if 
the students being paired are compatible, if specific responsibilities are assigned, 
and if some training and recognition are provided for those who undertake the 
tutoring. For example, a supportive student (perhaps a well integrated ESL student 
whose language skills are already quite developed) can be assigned to work with an 
ESL peer ona set of math problems, verbalizing each step of the process aloud. If 
the ESL student can verbalize the process at the end of a specified period, both 
students receive recognition. 

•  establish a homework club 
A homework club is usually a safe, quiet environment for students to 

complete homework assignments. 
In most subject areas, ESL students should be able to grasp essential concepts, 

if these are presented carefully, emphasized through repetition, and clearly 
distinguished from finer points that the students are less able to fully assimilate. 

When engaging in educational planning for a Special Needs student for whom 
English is a second language, it is important to include an ESL specialist teacher on 
the IEP team. It may also be necessary to include on the team a bilingual individual 
who can facilitate home-school liaison. As participants in the planning process for 
ESL students who have special needs, these individuals may be able to help provide 
information or perspective on: 
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•  the student’s family situation (What is the immigrant status of the student 
and the student’s family? Does the student have siblings?) 

•  the language(s) used in the students home (What command of the English 
language do the student’s parents or guardians have?) 

•  the student’s first-language proficiency (Has the student’s level of first 
language proficiency been assessed? Is the student literate in a language other than 
English? When did the child begin to speak the first language?) 
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 Zeynab Xəlilova  

Xarici dil dərslərində sinfin planlaşdırılması 
Xülasə 

 
Məqalədə xarici dil dərslərinin planlaşdırılmasından söhbət gedir. Xarici dil 

dərslərini planlaşdıran zaman müəllim hər şeyi diqqətlə nəzərə almalı və şagirdləri 
yaxşı motivasiya etməyi bacarmalıdır. Dərslər elə təşkil edilməlidir ki, şagird bura-
da daha çox xarici dildə danışsın. Xarici dil dərsləri zamanı şagirdin nitq vərdişləri-
ni inkişaf etdirmək çox önəmlidir. Müəllim bunun üçün bir çox vasitələrdən istifadə 
etməyi bacarmalıdır ki, bu da müəllimin peşəkarlıq səviyyəsindən çox asılıdır.  

 
 Зейнаб Халилова  

Планирование класса на уроках иностранного языка 
Резюме 

 
Эта статья посвящена планированию уроков иностранных языков. В 

планирование уроков учитель должен хорошо всё подумать и уметь хорошо 
мотивировать своих студентов. Учитель должен постараться чтобы ученики 
говорили в иностранным языке. Важно развивать речевых навыков студентов. 
Для этого учитель должен использоваться многими средствами, а это зависит 
от учителя. 

 
 

Rəyçi:            Balaxan Hüseynov 
               filologiya elmləri doktoru, professor 
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СОЗДАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИКИ ПЕРЕВОДА В СФЕРЕ 
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Key words: English, text, scientific-technical, methods, terminology. 

 
Одной из главных задач обучения иностранному языку в вузах является, 

известно обучение навыкам перевода оригинальной литературы по специаль-
ности. Для создания рациональный методики в области научно-технического 
перевода необходимо знать особенности языка научной литературы и, разуме-
ется, в первую очередь, специфику его словаря. Тексты, переводимые сту-
дентами разных специальностей, отличаются друг от друга по типу по стилю 
изложения и по содержанию. Даже простое перечисление отдельных видов 
научной литературы (статьи в научных и технических журналах, доклады, мо-
нографии и т.д.) показывает необходимость более или менее различного 
подхода к обработке и переводу текстов. Всю научную и научно-информатив-
ную литературу можно условно разделить на три типа: 

1) Научно-техническая литература: статьи, монографии, книги, патен-
ты, технические отчеты и описания; 

2) Правовая и политическая литература: постановления, указы, догово-
ры и др. 

3) Документальная литература управленческого характера: приказы, 
деловые бумаги, директивы, удостоверяющие факты юридического значения. 

Естественно, такое деление не устраняет наличие смешанного типа мате-
риалов. В научной литературе довольно часто встречаются труды популяр-
ного жанра, где авторы используют средства художественной образности. 

Предпосылки квалифицированного перевода научно-информативного 
текста сводятся в основном к владению языком оригинала и перевода и оп-
ределенной общеобразовательной подготовке. Перевод всегда имеет дело с 
системой языковых средств, определенным образом отобранных и органи-
зованных в подлиннике и требующих такого же отбора и организации средств 
того языка, на который подлинник переводится. Средства, использованные 
для выражения определенного содержания в подлиннике, и средства, служа-
щие для передачи их в переводе, всегда непосредственно связаны граммати-
кой и словарем. Отсюда вытекает необходимость самого должного внимания 
и к смыслу слов, и к грамматическим формам в их взаимосвязи, и к термино-
логии, которая прежде всего характерна для научно речи. 

Связь между предложениями обычно выражена четкими логическими 
соединениями типа: «однако»….., «в результате этого», «в связи с этим» и 
эмоционально окрашенная лексика, разговорная фразеология, лексика с 
преобладающим образным содержанием, средства подчеркнутого синтакси-
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ческого построения. Господствующей тенденцией для этого вида материала 
является подчинение его отдельных особенностей стилистической норме 
книжно-письменной речи. Что же касается словаря научной литературы, то 
выделяют обычно три основных пласта: а) нейтральная лексика, б) литератур-
но-книжная и общеупотребительная (народная) лексика, в терминологическая 
лексика. Для текстов научно-технической литературы, наряду с общеупотре-
бительной лексикой всех типов книжно-письменного и речевого материал 
служащей основным фоном, характерно наличие терминов и определенных 
фразеологических комплексов. Общеизвестно, что под термином понимают 
слово или словосочетание, связанное с понятием, принадлежащим к опреде-
ленной области науки или техники. Современные науки и производства почти 
ежедневно выдают огромное количество терминологических наименований, 
где выделение определенных понятий и связей является делом ученых-
специалистов. На долю лингвистов падает классификация терминологической 
лексики, сопоставление выделенных групп и обоснование некоторых методи-
ческих выводов. Многочисленные исследования по терминологии позволяют 
сказать, что аспект изучения терминологической лексики еще не исчерпал 
своей проблематики. Многие исследователи дают описание терминологии в 
качестве подсистемы общелитературного языка через призму лексико-
семантических и грамматических категорий общелитературного языка.В соз-
дании терминологии путем языковых средств обычно функционируют те сло-
ва, которые способны называть объект изучения и выражать понятия. Часто 
таким номинативно дефинитивным, наречия, т.е. большое количество знаме-
нательной лексики. Научно – технической литературе термины часто преобла-
дают над общеупотребительной лексикой. Эти слова научного и научно-тех-
нического языка употребляются для выражения специальных понятий и обоз-
начают специальные предметы. Однако, как и обычные слова, термины могут 
быть многозначны.Полисемантичность термина, наличие в нем нескольких 
связанных между собой значений обычно представляется переводчику как 
обычная многозначность слова, одно из значений которого он реализует в 
переводе, опираясь на широкий контекст. В связи с многозначностью терми-
нов следует различать: 1) термины, относящиеся к понятиям, не связанным 
или находящимся лишь отдаленном родстве друг с другом; 2) термины, 
объединяющие понятия, достаточно близкие.  

Термины, многозначность которых проявляется не а одной какой либо 
специальности, обычно не представляют затруднений при переводе, тогда как 
термины второй группы, объединяющие очень близкие понятия, требуют от 
переводчика более глубокого проникновения в то, о чем в контексте идет 
речь. При переводе терминологии с английского языка на азербайджанский 
следует, прежде всего, обращать внимание на семантичность термина. Су-
ществует масса параллельных слов , значения которых семантически на сов-
падают. Тут переводчик должен быть особенно внимателен. Можно назвать 
целый ряд английских терминов, которые, прейдя на азербайджанский, освое-
ны языком, но не дают нам полного эквивалента в сравнении с подлинным 
значением их в английском языке. Здесь наблюдаются несовпадения во всех 
значениях и не совпадения частичные. Подобные слова-термины, перешедшие 
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на азербайджанский язык и освоенные им, не совпадают по значению с пер-
воначальным их понятием. Встречаясь с ними, переводчик не должен фикси-
ровать внимание на неправильном варианте, т.е. сходство здесь чисто внешн-
ее, и он имеет дело с так называемыми «ложным: друзьями переводчика». В 
изучении терминологии существует несколько аспектов, главными из них 
являются логический и лингвистический аспекты изучения терминов. В пере-
воде важны, конечно, не только вопросы терминологии, но в этом сложном и 
трудоемком процессе и терминам принадлежит не последнее место. Они 
интересны тем, что способны выражать различные употребления. Выход 
Азербайджана из замкнутой сферы социальной и экономической жизни в ми-
ровое сообщество способствовал его включению в глобальные процессы. 
Постоянное расширение научно-технических и экономических связей между 
Азербайджаном и различными странами, заключение нефтяных контрактов, 
интенсивное привлечение зарубежных инвестиций в экономику республики 
предопределили возрастающие потоки информационного обмена, увеличение 
количества литературы, издаваемой на иностранных языках, необходимое 
специалистам в их научной и практической деятельности, а также поток това-
ров и современных технологий. В этой связи преодоление межъязыковых 
барьеров стало актуальной проблемой современности и требует совершенно 
нового подхода к проблеме перевода различного рода литературы. В статье 
рассматриваются вопросы перевода текста, в общем, и научно-технической 
литературы, в частности, в контексте проблемы машинного перевода (МП). 
Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного 
текста на одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении 
текста на другом языке. При этом коммуникативная равноценность или экви-
валентность понимается как такое качество текста перевода, которое позво-
ляет ему выступать в процессе общения носителей разных языков качестве 
полноправной замены исходного текста (оригинала) в сфере действия языка 
перевода. Коммуникативная эквивалентность нового текста по отношению к 
оригиналу обеспечивается выполнением трех основных требований: 

•  текст перевода должен в возможно более полном объеме передавать 
содержание оригинала, что, прежде всего, означает недопустимость произ-
вольного опущения или добавления информации; 

•  текст перевода должен соответствовать нормам языка перевода, так 
как их нарушение, по меньшей мере создает помехи для восприятия информа-
ции, а иногда ведет и к ее искажению; 

•  текст перевода должен быть примерно сопоставим с оригиналом по 
своему объему, чем обеспечивается сходство стилистического эффекта с точ-
ки зрения лаконичности или развернутости выражения.  

Однако выполнение указанных требований к тексту перевода часто 
связано с преодолением разного рода объективно существующих трудностей. 
Рассмотрим те из них, с которыми мы можем столкнуться при автоматической 
переработке текста, в частности, при машинном переводе. Понятно, что в дан-
ном случае, если перевод не соответствует этим нормам, винить некого, пос-
кольку машинный перевод еще не предназначен для самостоятельного пере-
вода, он требует редактирования. 
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Перевод может осуществляться: 
1) с одного языка на другой – неродной, родственный, близкородствен-

ный;  
2) с литературного языка на его диалект и наоборот, или с диалекта од-

ного языка на другой литературный язык;  
3) с языка древнего периода на данный язык в его современном состоя-

нии (например, со староазербайджанского языка на современный азер-
байджанский, с древнерусского языка на современный русский, со староан-
глийского на современный английский и т.д.).  

Круг деятельности, охватываемой понятием «перевод», очень широк. 
Переводятся с одного языка на другой стихи, художественная проза, научное 
и научно-популярные книги из различных областей знания, дипломатические 
документы, деловые бумаги, статьи политических деятелей и речи ораторов, 
газетные материалы, беседы лиц, разговаривающих на разных языках и вы-
нужденных прибегать к помощи посредника-переводчика, дублируются 
кинофильмы. При этом различают технический перевод, где важно знать 
принятые за рубежом стандарты обозначений тех или иных понятий, и 
литературный перевод, когда требуется получить текст, по художественной 
ценности максимально близкий к оригиналу. В данном случае представляет 
интерес исследование возможностей выполнения этих типов переводов с по-
мощью компьютера. Так, говоря о МП, следует, прежде всего, помнить, что 
компьютер-создание бездушное. Он не понимает языковых нюансов, намеков 
в тексте, того, что называется тонкой игрой слов. Да и, собственно, понять со-
держание текста в полной мере ему не под силу. Мышления как такового при 
МП не происходит: предложение расчленяется на части речи, в нем вы-
деляются стандартные конструкции, слова и словосочетания переводятся по 
находящимся в памяти машины словарям. Затем переведенные части речи со-
бираются по правилам другого языка. Хотя сегодня программы-переводчики 
умеют строить осмысленные фразы, и за последние несколько лет качество 
перевода улучшилось, однако компьютер еще плохо разбирается в граммати-
ческих нюансах и жаргоне, поэтому его главное назначение - переводы науч-
но-технической и научно-популярной литературы, деловых бумаг, руководс-
тв, писем из электронной почты, страничек из Интернета (Web-страниц). Эти 
типы переводов достаточны лишь для общего понимания текста. Другое 
применение систем – облегчение рутинной работы переводчиков, выполнение 
за них подстрочного перевода, который можно легко подправит. 

Предметом научно-технического перевода является литература, различ-
ная по своему характеру: монографии и книги по научно-технической темати-
ке, различные учебники, журнальные статьи технические описания, справоч-
ники, инструкции, чертежи, планы, патенты, лицензии и организационно – 
распорядительная документация. Эти виды научно-технической литературы 
отличаются друг от друга. Например, язык научных трудов отличается от язы-
ка технических справочников яркостью, наличием образных сравнений или 
элементов полемики. Однако форма изложения у всех видов научно-техничес-
кой литературы довольно схожа. Перевод научно-технической литературы – 
это та сфера переводческой деятельности, в которой наблюдается взаимное 
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проникновение специальной терминологии из одной области знаний в другие. 
В результате этого для перевода технической литературы и документов тре-
буется одновременно использовать отраслевые и толковые словари различных 
предметных областей. 
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G.İsmayılova 
Elmi-texniki terminologiya sahəsində ingilis dilindən tərcümə prosesində optimal 

metodologiyanin yaranmasi. 
Xülasə 

 
Məgalədə elmi-texniki terminologiyanın tərcümə prosesində çətinliklərdən, 

problemlərdən,və onları aradan galdırılması yollarından danışılır,həmçinin, ingilis 
dilində elmi-texniki terminologiyanın başqa dillərə tərcümə prosesində optimal 
metodologiyadan söhbət açılır. Tərcümədə əsas şərt aşağıdakılardan ibarətdir: 
mətnin məzmunu açıü-aydın, konkret və dəqiq olmalıdır, mətn ədəbi dil nor-
malarına uyğun olmalı,tərcümə prosesində onun ümumi məzmunu itməməlidir, 
mətnin ingilis dilindən azərbaycan dilinə tərcümə prosesində əlavə fikir irəli 
sürülməməli,müəllifin ideyası əsas götürülməlidir. 

 
 G.İsmailov 

Formation of optimal metodolojy in the process of translation drom english on the 
branch of technological terminology 

Summary 
 
 This article deals with the difficulties of scientific-technical translation and 

devolopement of technique. Problem arising during the translation and elimination 
methods of these matiers have been reflected in this article, too important terms of 
the translation are those that the text  should berich in content idea should be fully 
clear and locanic and should keep the norms of the literary scientific-technical 
literature in Azerbaijani an English has got some ways of training.The article gives 
the wall analise of their learing. 
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNIN FRAZEOLOJİ SISTEMINDƏ 
OMİTONİM KOMPONENTLİ VAHİDLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK 

TƏHLİLİ 
 

Açar sözlər: frazeoloji vahid, antroposentik mücərrədləşmə, ornitonim, semantik 
təhlil, oxşarlıq. 
Key words: phraseological unit, anthropocentric abstraction, omithonym, the 
semantic analysis. similarity. 
Ключевые слова: фразеологическая единича, антропочентрической 
абстракции, орнитоним, семантический анализ, сходства. 

 
Azərbaycan və ingilis dillərinin frazeoloji sistemində yer alan ornitonimli 

komponentli frazeologizmlərin leksik - semantik təhlilinə tətbiq edəcəyimiz digər 
qruplaşdırma antroposentrik ölçü meyarlarına istinad edir. Yəni, biz. bu təsnifatda 
əsas kimi, omitonimli frazeologizmlərdə həmin aparıcı komponentin davranış və ya 
ələmətlərinin insanın hansı davranış və əlamətlərinə köçürülməsindən çıxış edəcə-
yik. Araşdırma, daha konkret desək, təsnifatlandırma zamanı omimetaforik keçidi 
reallaşdıran implikasiaya zəngirinin əks istiqamətindəki məna spektrlərinin müəy-
yən əsas konseptlər tərkibində qruplaşdırmasını təklif edəcəyik. Xatırladaq ki, müa-
sir leksik - semantik xarakterli araşdırmalann qəlibləşmiş terminoloji vahidlərindən 
sayılan konsept "koqnitiv səviyyə vahidi olmaqla, özündə hər hansı bir anlayış və 
məna təbiətinə dair olan hər bir şeyi ehtiva edir" [9]. Məsələn, "xeyir" konsepti və 
ona daxil olan anlayışlar, eləcə də "şər" konsepti və ona daxil olan anlayışlar və s. 

Antroposentrik təhlil meyarının təhlilinə qayıdaraq onu qeyd edək ki, bu cür 
yanaşma konsepsiyasının tarixi antik fəlsəfənin təşəkkül dövrlərinə gedib çıxsa da, 
onun (antroposcntrizmin) leksik semantık təhlil meyarı kim. dilçilik araşdırmalarına 
aktiv şəkildə cəlb edilməsi dönəmi kimi, bir çox tədqiqatçılar məhz, son zamanlar, 
konkret olaraq, XX - XXI əsrləri qeyd edirlər (daha ətraflı: [8]). Lakin obyektivlik 
naminə onu da qeyd etməliyik ki, antroposentrizmin fəlsəfi konsepsiya kimi mahiy-
yətini açıqlayan N.M.Smimova bu yanaşmanın (antroposentrizmin) klassik formulu 
hələ Protoqonın "insan bütün aşyaların ölçü vahididir" - kəlamında öz ifadəsini tap-
dığını qeyd edir. Filosof alim yazır: "antroposentrizm idrak, qavrama göstərisi 
(no3HaBaTejıı>Hafl ycTaHOBKa) olan və təbiət və cəmiyyət haqqında istə-nilən 
biliklərdə, habelə qavrayışn, idrakın özündə insanın ölçü meyarı kimi olduğunu önə 
sürən antropomorfizmin ən kəskin, qütbləşən forması kimi təzahür tapır (kursiv 
bizimdir. - F.V.)" [12 ]. öz növbəsində, antropomorfızm isə (yunan dilində "insan" 
və "foma", "növ" sözlərinin birləşməsindən törəmişdir) " cansız təbiətin əşya və 
hadisələrinin və eləcə də heyvan və göy cisimlərinin, mifik varlıqların insana aid 
psixi xüsusiyyətlərlə "təhciz edilməsi". onların (yəni, sadalanan canlı - cansız 
varlıqların F.V.) insana uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur" [6] Yəni, insan öz təbiə-
tinə aid olan xüsusiyyətləri eynilə ətraf aləmə köçürür. ətraf aləmdəki canlı və can-
sız varlıqlar onun kimi (insanın özü kimi) qəzəb və sevinc hissləri yaşayır, sevir və 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 246

sevilir və eləcə də yalnız ali şüur daşıyıcısı olan insana xas olan digər əlamət və xü-
susıyyətlərə "malik olur'". Digər tərəfdən antroposenirık yanaşma heyvanların, o 
cümlədən quşların aparıcı özəlliklərinin insanın üzərinə "köçürülməsini" də müm-
kün edir. 

 Frazeoloji vahidlərin meydana gəlməsində. təcəssüm abstraksiyasının mü-
hüm rol oynadığını vurğulayan A.V.Kunin onun (təcəssüm abstraksiyasının — 
F.V.) yalnız, çıxış nöqtəsi, istinad məqamı olan obyektlərin fərqlənən cəhətlərindən 
kənarlaş-maqla (yəni, mücərrəd təcəssümün yaradılması anaında fərqli aspektləri 
bir o qədər də nəzərə almadan F.V.) meydana gəldiyini" qeyd edir. Və əlavə edir ki, 
bu zaman əsas diqqət həmin obyektlərin ortaq cəhətlərinə verilir. Lakin bu heç də o 
demək deyil ki, həmin obyektlər tamamilə eyniyyət təşkil edirlər. Təcəssüm 
abstraksi-yası üçün müqayisə edilən obyektlərin qismən eyniliyi tamamilə yetərlidir 
[11;135] Məhz, frazeoloji antropomorfızm də bu xarakterli mücərrədləşməni 
meydana gətirmiş olur. Yəni, müqayisə edilən tərəflər, yəni bir tərəfdən insan digər 
tərəfdən isə quşların eyniyyəti kimi absurdluq iddiası ortaya atılmır. Halbuki, daha 
əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, primitiv insanların ilkin metaforik məna keçidlərinin 
mənbəyini, məhz, həmin aşağı inkişaf səviyyəli təfəkkürə malik insanın özünü 
təbiətlə, o cümlədən onun ayn ayrı təzahür formaları olan heyvanlar, quşlar və s. ob-
yektlərlə eyniləşdirməsindən törəmişdir. 

Bizim hal- hazırda haqqında danışdığımız antrosçntrik məna köçürməsi orni-
tomlu frazeoloji vahidlərdə eyniyyən müəyyən faktora istinad edir. Məhz, həmin 
faktor, əlamət, xarakteristika və s. insanın görünüş, davranış və s. xüsusiyyətləri ilə 
paralellik əsasında mücərrəd təcəssümlük (yəni, təcəssüm abstraksiyası) yaratmış 
olur. Məsələn, xoruzun pipiyinin al qırmızı rəngi insanın əsəb anında, gərginlik mə-
qamında və ya alkoqollu içki qəbulu zamanı əldə etdiyi rənglə eyniyyət təşkil etmə-
si müvafiq xarakterili frazeologizmin meydana gəlməsinə əsas verir. Digər tərəfdən 
köçəri quşların həyat tərzinin müəyyən bir əraziyə bağlılıq əsasında qurulmaması 
adekvat məna köçürülməsinə, daha dəqiq desək, təcəssüm abtraksiyasına yol açmış-
dır. (köçəri quş - a bird ofpassage). 

Onu da qeyd edək ki, omitonimli frazeoloji vahidlərin antroposenrizfn əsaslı 
məna köçürmələrinin leksik - semantik dəyərlondirməsinin ortaya qoyduğu təsnifata 
diqqət yetirdikdə, burada bilavasitə insanın üzərinə deyil, onun fəaliyyəti üzərinə də 
məna keçidlərini müşahidə etmiş olacağıq. Yəni, biz, bu təsnifatda aşkar antro-
posentrizmlə yanaşı (qaşqaldağa oxşamaq, toyuq kimi qırmızı olmaq, (as) red as a 
turkeycock; to eat like a bird - quş kimi (az) yemək, It is an ill bird thatfouls its own 
nest; hərfən: "Öz yuvasını batıran pis quşdur"), bilavasitə, yəni dolayısı ilə antropo-
morfızm keçidlərini də müşahidə edə bilərik. Yəni, burada insanın bilavasitə özü 
deyil, onu onun hərəkəti və ya hərəkətinin yönəldildiyi digər obyektlərin quşlarla 
müvəqqəti təcəssüm abtraksiyası ortaya qoyulur. Məsələn: A bird in the hand is 
worth two in the bush; "Soğan olsun, nəğd olsun" ; To count one's chickens be-fore 
they are hatched "Cücəni payızda sayarlar" və s. Başqa sözlə desək, sonuncu-larda 
antroposentrizm daha implicit şəkildə ifadə tapmış olur. Burada insanın özü ilə de-
yil, onun fəaliyyət sahələri ilə, və ya həmin fəaliyyət sahələrinin konkret yekunu ki-
mi ortaya çıxan digər obyektlərlə mücərrəd eyniyyət paralelləri aparılır. 

İngilis, tatar və rus dillərinin frazeoloji sisteminin təklif etdiyi geniş material-
lara istinadən "Frazeologiyada insan : antroposentrik və aksioloji aspektlər" proble-
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minin ətraflı şəkildə araşdırmış olan Baqautdinova Q.A. aksioloji frazeoloji diadalar 
(yəni, ikili qarşılaşdırmalar - F.V.) olan "həyat - ölüm", "sağlamlıq - xəstəlik", "var-
lılıq - kasıblıq" və s. məna qarşılaşdırmalarında antroposentrik yanaşmanın xüsusilə 
qabarıq şəkildə ifadə tapdığını qeyd etmişdir. [ 8 ]. 

 İngilis və Azərbaycan dillərinin frazeoloji sistemində yer alan omitonim 
kom-ponentli vahidlərin leksik - semantik təhlili burada aşağıdakı məna konseptləri 
və çalarhqlançərçivəsində məna köçürülmələrinin müşahidə edildiyini ortaya qoyur. 

 I..İnsanın fiziki göstəricilərinin səciyyəiondirməsinə istiqamətlənən (xarıcı 
görünüşünfin səcivyələndirməsi, yas - cins fərqləndirməsi istiqamotli) metafo-
rikləsmə əsaslı OFV-iər: As naked as a jaybird "Zığ - zığ quşu kimi lüt"? qaşqalqa-
ğa oxşamaq, A black hen lays a white egg "Qara toyuq ağ yumurta qoyur"; Fine 
feathers make fine birds;"Yaxşı lələk quşu gözəlləşdirir (Yaxşı lələk yaxşı quş elə-
yir)" Yəni, "Gözəllik ondur doqquzu dondur"; Builki sərçə bildirkinə cük - cük öy-
rədir, a hen party danışıq dilində zarafatla, iriniya ilə qız bazan, arvad bazarı və ya 
qadın kompaniyası, qadın - qız qonaqlığı; (as) red as a turkeycock "Hind toyuğu ki-
mi qırmızı". 

II İnsanın daxili aləmi və psixoloii - əqli durumu ilə bağlı mənaların ifa-dəsi-
nə istioqamətlənmis OFV-lər: azad adam,-free as a bird" ; (as);innocent as adove, 
ala qarğa bala çıxarmaz - someone has adong tongue"dili uzun adam, hər şeyə qarı-
şan adamhaqqında"; ala qarğa balasına aşiq olub to be head over ears in lovewith 
someone "bir kəsə (və ya nəyə) isə ifrat dərəcədə aşiq olan adam haqqında" ;ikisi də 
bir yuvanın quşudur, birds of a fealher; bırds of a feather fly (flock) together"Kor 
koru tapar, su çuxuru" Kəklik qaqqıldamasa, qaranquş onu tapmaz. - One'language 
is his (her) enemy. "Hər kəs öz ayağından (dilindən) asılar"(dili acı adamhaqqında); 
köçən quş - a bird of passage "tez - tez yerini - yurdunu dəyişməyəmeylli olan adam 
haqqında"; qanadsız quş kimi olmaq "çarəsiz vəziyyətə düşmək",quş kımi olmaq 
"özünü yüngül, sağlam hiss etmək", Qaranquş gəldı-gedərdir, sənsərçənin qədrini 
bil. - A bird in the hand is worth two ın thc bush. (Olanınla qane olmağın faydası ilə 
bağlı ibrətamiz ifadə); Quş nəğməsi ilə tanınar: Quş dimdiyi ilə, insan biliyi ilə 
tanınar. A bird may be known by its song (hərfı tərcümə: Hər qusnəğməsi ilə 
tanınar); quşbeyin (başıboş) birdbrain"; It is an ıll bird thai fouls itsown ncsl ; hər-
fən: "Öz yuvasını batıran pis quşdur"; An old bird ıs no to be caughiwith chaff. "Ke-
çəl suya getməz" ("təcrübəlı adam haqqında" ), A raven never be aneagle. "Qarğa-
dan qırğı olmaz"; a plucked pigeon "aldadılmış maymaq";Hl. 

III. İnsanın davranış və həvat tərzinin səcivyələndirməsinə istiqamətlənmiş 
OFV-lər ağzı ilə quş tutmaq /gözü ilə quş tutmaq someone will cui off the soles of 
your shocs from under you; Better an egg today, than a hen tomorrow ; Alı-cı quş 
dimdiyindən bilinər. You can tell a (thc) bırd by ıts flight. A bird may be known by 
ıts song.; Livc like a fıghting cock hərfi tərcüməsi: "Doyüş xoruzu kımı yaşamaq . 
yənı, "yağ içındə böyrək kimi yaşamaq", qarğa mondə qoz var "ö/ünii şübhəli apar-
maq"; alaca qarğaya da borcludur to bc deeply in debt to be up to the armpits in 
debt "hamıya borclu almaq, borcu çox olmaq" ; iki quşu bir güllə ilə vurmaq - to 
kill two birds with one stoiıe "eyni zamanda iki işin öhdəsindən uğurla gəlmək"; 
ilan ağzından qaçıb qurtaran quş kimi to break away from the death "ölümdən 
qurtulmaq"; like a sitting duck "oturmuş ördək kimi" - "Çəpər sər-çəsi başmı kola 
soxub elə bilir heç kim onıı görmür" Qaraquş milçək tutmaz. - An eagle doesn't 
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catch flies. (ingılis variantının hərfi tərcüməsi: "qartalmilçək tut-maz"),və ya Nei-
ther lion presses mice, nor eagle catches flies. "Nə şir siçan ovla-yır, nə də qartal 
milçəkItutur", yənı, "bir insamu özünə yaraşmayan (nəlayiq) ışi gorməsi haqqında"; 
quş olüb'göyə uçmaq someone seems to have fallen thfough the earth ; to get one’s 
ducks in a row, yəni, "işləri səhmana salmaq"; "Evdə xoruz-dur, çöldə fərə"; quşu 
gözündən vurmaq "bir işin tam şəkildə öhdəsindən gəlmək"; quşu göydə tutmaq 
"eyhamı, işarəni ani olaraq başa düşmək, və ya vəziyyəti anındaca anlamaq"; A bird 
in the hand is worth two in the bush."Nağdı qoyub, nisyəyə qaçma"; Lələ (yəni, 
quş..-fr F.V.) uçdu, yurdu.qaldı; The birdhas flowm "Əsər - əla-mət qoymamaq"; A 
cock is valiant on his own dunghill "Hər quş öz yuvasında ağadır" ; A little bird told 
me. / A little bird whispered to me. / Beards are wagging (Cəmiyyətdə ayrı - ayrı 
insanlar tərəfindən yayılan şayiələrin mənbəyini gizli saxlanması zamanı istifadə 
edilən ifadə); Every bird likes its own nest "Hər quşa öz yuvası xoşdur"; 'If (büt) 
one claw is caught the'Whole bird is lost. / A sirigle claw ensnared, and the bird is 
lost. Barmağını qatrana batıbsa, onda batdm; To count one's chickens before they 
are hatched "Cücəni payızda sayarlar"; to eat lilce a bird - quş kimi (az) yemək; Da-
nışıq dilində: Toyuq kimi dimdikləmək (insana-äid) ; The early (bir işi görmək üçün 
çox qorxmaq/çəkinmək); to tell cock-and-bull stories, hərfən ''Xoruz və buğanın əh-
valatlarmı danışmaq", yəni, "mənasız söhbət eləmək" ; söhbət at a pigeon and kill a 
crow, hərfən: "göyərçinə güllə atıb, qarğanı öldürmək", yəni, "əsl mərammı gizlət-
mək, maskalamaq". 
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 L.Najafova 
Lexico - Semantic Classification Phraseological Units with the Omithocom- 

ponents in the English and Azerbaijani Languages 
(on the basis anthropocentric abstraction) 

Summary 
 

In this article on the basis of identifying anthropocentric abstraction the lexico 
- the semantic analysis of phraseological units of English and Azerbaijani langüages 
is given. On the basis of the multisector analysis the author come#tö cohclü'siori 
that the given types of the phraseological units can be divided intö three groups: 1) 
the phraseological units abstracting on the basis of similarity to appearance of the 
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person, 2) on the basis of prospective similarity its intelligence, irmer world and 
character of the person, 3) on the basis of prospective simüarity with vital way, a 
manner of behaviour of the person. 

Л.Наджафова 
Лексико-семантическая классификация фразеологических единиц 

азербайджанского языков 
Резюме 

 
В статье рассматривается лексико-семантический анализ фразеологиче-

ских единиц английского и азербайджанского языков на основание антропот-
центрической абстракции отождествление.Автор на оснавании многосектор-
ного анализа приходит к выводу о том что,данного рода фразагеолизмы мож-
но разделить на три группы: 

1.фразеологизмы абстрагирующиеся на оснавании сходства с 
внешностью человека; 

2.на оснавании предпологаемого сходства его интеллектом ,внутренным 
миром и характером человека. 

3.на основе предпологаемого сходства с жизненным укладом,манерой 
поведения человека. 
 
Rəyçi:                     Həbib İsmayılov 
                filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent. 
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ PREFİKS VASİTƏSİLƏ YARANAN 
TÖRƏMƏ FELLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İFADƏSİ 

 
Açar sözlər: ingilis dili,azərbaycan dili,prefiks,fellər. 
Ключевые слова: английскийязык,азербайджанский 
язык,префиксы,глаголы. 
Key words: English,Azerbaijani,prefixes,verbes.  

 
Bir sıra Avropa dilləri ilə müqayisədə ingilis dilinin fel düzəldən prefiksləri 

bir qədər çox leksik xarakterə malikdirlər və bildiyimiz kimi Avropa dillərində 
prefikslər müəyyən qrammatik funksiya daşıyırlar. Prefikslər vasitəsilə düzələn 
törəmə fellər içərisində bir sıra sinonim prefikslərə də rast gəlinir. Məsələn,de-,dis-, 
mis-,un-. Bu prefikslər törətdikləri fellərə hərəkət və ya əks məna verirlər: to 
misunderstand, to mistrust, to misuse, to undertake, to underline, to overcome, to 
overlook,to unrise, to untie, to unpack, to uphold, to repay və s. 

Bu prefikslər arasında over-, under- kimi antonim prefikslər qrupu təşkil 
edənlərə də rast gəlmək olur. P.M.Karakuş fel düzəldən ön şəkilçilərdən danışarkən 
onun doqquz növünü göstərir. Fel düzəldən ön şəkilçilərdən danışarkən biz ön 
şəkilçilərinin nitq hissəsini dəyişə bilən və bilməyən xüsusiyyətlərini nəzərdən 
qaçırmamalıyıq. Çünki fel düzəldən ön şəkilçilərinin bəziləri hər hansı bir nitq 
hissəsinə artırılaraq onu dəyişdirir, bəziləri isə dəyişdirmir. 

Bu baxımdan aşağıdakı modellər yaranır: 
1)Nitq hissələrini dəyişə bilən ön şəkilçiləri; 
2)Nitq hissələrini dəyişə bilməyən ön şəkilçiləri. 
1) Nitq hissələrini dəyişə bilən ön şəkilçiləri: Be+n=v 
Bu modellərin aşağıdakı semantik xüsusiyyətləri var: 
1) Əsasın ifadə etdiyi obyekti öyrənmək, əhatə etmək, təmin etmək. Məsələn, 

cloud-becloud (buludla əhatə etmək) 
2) Əsasın ifadə etdiyini bir şeydən məhrum etmək.Məsələn,head-behead 

(boynunu vurmaq) 
3) Əsasın ifadə etdiyi kimi olmaq.Məsələn,slave-beslave (kölə etmək, nökər 

etmək) 
4) Hərəkətin gücləndirilməsi, intensivliyi, tamlığı, artıqlığı, mənası. Məsələn: 

to bebait-to bait or worry persistently, to bebreech-to breech soundly 
5) Əsasın göstərdiyi kimi etmək və ya həmin əlaməti və ya keyfiyyəti vermək 

mənasında. Buhalda “be” prefiksi əsas ənisim və sifətlə birləşir. Fellərin düzəl-
dilməsinin bu tipi, canlıvəməhsuldar tip hesabolunur. Məsələn: to bedim-to make 
dim,to befoul-to make little, to befool-to make a fool, to beblind-to make blind. 
Müasir dövrdə konversiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq “be” prefiksinin rolu xeyli 
azalıb. “Be” prefiksilə olan sözlərin tarixi və etimologiyası bunu bir daha sübut edir 
ki, onların əksəriyyəti qədim və orta ingilis dövründə yaranıb. 

De + n = v – Bu model aşağıdakı semantik xüsusiyyətə malikdir. 
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Əsasını ifadə etdiyi vəziyyətə gətirmək. Məsələn: feble-enfeeb (zəiflətmək) 
En+V=V-Semantik xüsusiyyet:adətən felə gücləndirici məna verir. Məsələn: 

close-enclose: lighten-enlighten. 
1.They should be encould be encouraged to suffer hunger without complaint 

(Jane Eyre,p.29) 
2.I learnt for the first time to take pleasure in fine scenery?in the hills yhat 

enclosed our wouded valley. (Jane Eyre,p.34) 
2)Nitq hissələrinin dəyişə bilməyənön şəkilçiləri:Un+V=V 
Un prefiksi fellere quşularaq əks hərəkət ifadə edir.Məsələn:to cover(örtmək)-

to uncover(üstünü açmaq),to behind(əyilmək)-to unbehind(qalxmaq), 
to shoe(ayaqqabı geymək)-to unshoe(ayaqqabını soyunmaq), 
to fasten(bərkitmək,bağlamaq)-to unfasten(açmaq) 
1.İ dressed unfastened the door with a trembling hand/and opened it.(Jane 

Eyre,p.55)  
2.He unstopped the mast and furled the sail and tied it.(The Pld Man and the 

Sea,p.95) 
Öz mənalarına görə “un”prefiksi ilə əmələ gələn fellər 2 böyük semantik 

qurupa bölünür: 1)Hərəkət bildirən insan əlinin köməyilə həyata keçirilə bilən fellər 
və ya onları əvəz edən düzəltmə sözlər.Bu fellər aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

a)birləşdirmək,yapışdırmaq: to bind(bağlamaq), to buckle (kəmərləmək),to 
brace (bağlamaq),to button (düymələmək),to clasp(qucaqlamaq), to fold (qatlamaq) 
və s. 

1.Miss Miller helped me to undress.(Jane Eyre,p.20) 
2.She unlocked a cupboard and brought out a good-sizet cake (Jane 

Eyre,p.33) 
2)Əqli və ruhi anlayışları ifadə edən fellər.Bu semantik qurupa daxil olan 

fellər azlıq təşkil edirlər.Məsələn: 
1. İ dislike you the worst of anyone in the world, except John Reed: (Jane 

Eyre , p.15) 
2. Martin took a bath, after which he found that the head of laundryman had 

disappeared. (Martin Eden, p.142) 
2) Bölgü mənası,əsas tərkib hissələrinə bölünmə mənası: to connect 

birləşdirmək – to disconnect ayırmaq , to join qoşulmaq , birləşmək – to disjoin 
bölünmək və s. 

3) Nədənsə məhrum etmə mənası :to disrank “rütbədən məhrum etmək”,to 
disclaim “öz hüquqlarından imtina etmək,tanımamaq” və s. 

Bu məna brinci mənadan demək olar ki,heç nə ilə fərqlənmir.Belə ki,burada 
dis- prefiksi prefiksiz əsasla ifadə olunmuş mənaya əks olan məna yalnız hərəkət 
mənası ifadə edir.Məsələn,1.There was I,standing in the middle of the room, none 
publicly dishonoured. (Jane Eyre, p.31) 

2. “Do you mean that we may dismiss you to the rainy night?” (Jane Eyre, 
p.118) 

Müasir ingilis dilində roman dillərindən keçmiş dis-prefiksi ilə başlayan çoxlu 
sayda fellərə rast gəlinir. Dis-prefiksi sözün əsasını ifadə etdiyi mənaya əks olan 
məna ifadə edir.Onların bəziləri öz inkişafı dövründə yeni məna kəsb edərək 
mənalarını dəyişiblər.Məsələn, 1.İt was discovered in the strangest way.(Jane 
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Eyre,p.143)2.The dark cloud of blood had settled and dispersed in the miledeep sea. 
(The Old Man and the Sea,p.82) Mis- prefiksinə bütün german dillərində rast 
gəlinir. Qədim ingilis dilində çatışmamazlıq, itgi,yoxluq,yanlış,səhv hərəkətləri 
ifadə etmək üçün fellərə qoşularaq işlədilirdi. Müasir ingilis dilində yayılmış səhv, 
pis mənasını ifadə edən feli prefiks mis- prefiksidir. Məsələn, to misname – 
“düzgün adlandırmamaq”,to mistake – “səhv etmək”, to miscall – “düzgün 
çağırmamaq”, to miscount – “düzgün saymamaq”, to misunderstand – “səhv başa 
düşmək” və s. Mis- prefiksinin digər mənaları aşağıdakı kimidir: to mistrust “etibar 
etməmək”, to mislike “xoşlamamaq”, to misaffect “sevməmək”. Bu fellərdə mis- 
prefiksi prefiksiz əsasın inkarlıq mənasını ifadə edir. Müasir ingilis dilində belə 
fellər az işlənir və bir qayda olaraq dis- prefiksi ilə düzəldilmiş sözlərlə əvəz olunur. 
Un,de, dis prefikslərinə oxşar olaraq mis- prefiksi də təsirli fellərin kökünə qoşulur. 
Məsələn, to advise- to misadvise, to apply-to misapply, to hear-to mishear,to beha-
ve-to misbehave 

Beləliklə,müasir dövrdə mis-prefiksi fellərin məhsuldar prefiksi hesab olunur. 
1)What was great and strong in him, she missed, or worse yet misunderstood. 

(M.Eden, p.184) 2. He didn’t truly feel good because the pain from cord across his 
back had almost passed pain and gone into a dullness that he mistrusted. (The Old 
Man and the Sea,p.65) 

Re-prefiksi latın mənşəlidir.İlk vaxtlar re- prefiksi yalnız roman sözlərinə 
qoşulurduq ancaq XVI əsrdən başlayaraq bu prefiks əsl ingilis sözlərindən yeni mə-
na qollarını verən fellər yaratmağa başladı: to live- to relive (to live again, to recall, 
to life): to greet- to regret (to greet again or in return). 

Bir qayda olaraq re- prefiksi əvvəlki və yaxud da ilkin mənaya əks olan məna-
nı ifadə edir. Məsələn, He went away, but reappearedalmost at once.(Jane Eyre, 
p.40) 

Re-prefiksivasitə silə düzəlmiş yeni felləri əvvəllər düzəldilmiş və ya alınma 
fellərdən ayırmaq üçün yeni fellərdə re-prefiksi əsasdan defis işarəsilə ayrı yazılır. 
Məsələn, to re-collect “yenidən yığmaq”, to recollect “yada salmaq”. 

Re-prefiksi aşağıdakı hallarda da defislə yazılır. 
I.Əgər əsas fel e saiti və ya başqa saitlə başlayırsa: to re-echo, to re-organize, 

to re-iterate və s.  
II.Neologizmlərdə və ya hazırki şərait üçün nəzərdə tutulmuş düzəltmə 

sözlərdəd: to re-label, to re-group. 
III. Əgər düzəltmə söz sadə şəkilçisiz sözlə qarşı-qarşıya qoyularsa onda defis 

işlədilir. Məsələn, to do- to re-do, to discuss- to rediscuss. 
1.”I did not like re-entering Thornfield”. (Jane Eyre,p.48) 
2.Frankre-examined them. (The Finacier,p.32) De-prefiksilatın mənşəlidir. 

Müasir ingilis dilində o,fellərin də düzəlməsində iştirak edri.Müller lüğətində yüz-
lərlə de prefiksi ilə düzəldilmiş fellərə rast gəlinir. Onlardan təxminən yarısı Vebs-
terin etimoloji lüğətində verildiyi kimi ingilis dilinə roman dillərindən keçiblər. Bu 
fellərin tərkibində de- prefikis var idi: to derail relsdən çıxmaq, yolundan çıx-
maq>>, to derange sıradan çıxmaq, to deport sürgün etmək (F.deportate) , to depose 
kənar etmək,çıxartmaq(işdən) (O.F.depose), to defraud aldatmaq (L.defraundare), to 
deport, to deface silmək, şəklini pozmaq (O.F.defacier). 
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De-prefiksi ilə yanaşı fellərin etimologiyası göstərir ki, onların əsasları roman 
mənşəlidir. Buna baxmayaraq müasir ingilis dilində de-prefiksi çox canlı və çox 
istifadə olunan prefiksidir.İngilis sözlərinin əsasında yaranmış, tərkibində de-prefik-
si olan fellər aşağıdakı mənları verir.1)Əks mənalı hərəkət və düzəldilmiş mənası: 
to decodeşifrələrini açmaq (to chipper şifrələmək), to defame ixtira etmək (to fame 
şöhrətlənmək), to deforest meşəni məhv etmk(to forest meşə salmaq).Məsələn,From 
detesting her and her foul tongue at firstç Martin greü to admireher as he observed 
the brave fight she made. (Martin Eden,p.176) 

2)Məhrum etmək,azad etmək,uzaqlaşdırmaq,xilas etmək və s.mənalar: to 
derate vergüllərdən azad etmək, to deplume uzaqlaşdırmaq, to depauperize< qurtul-
maq. 

Under-prefiksi ilə sözdüzəltmə Under + V=V 
Bu prefiks hələ qədim ingilis dövründə under- sözünü zərfdən (aşağı, 

aşağıda, altında mənasını verən) sözdüzəlməsi zamanı yaranıb.Elə həmin dövrdə 
under-sözyaradıcı kimi çıxış etmişdir. Məsələn, under-leginnan məqsəd daşıyan, 
under-fon nail olan və s. 

Under-prefiksi hərəkət bildirən fellərə qoşularaq əşyanın altınahərəkətin 
yönəlməsini bildirir. Məsələn, tounderlie nəyinsə altında olmaq, to underrun axmaq 
(aşağı). 

Under-profiksi fellere qosularaq tam olmayan hereket mənasini verir: to 
underload (yarimciq yükləmək), to undernourish (doyunca yedizdirmemek) ve s. 
Meselen, 1) The average personality reshapes frequently, every few years even our 
bodies undergo a complete overhaul.(Truman Capote,p. 154)  

1)‘’’I’ll be glad to undertake it’’. (The Financier, p. 128) 
Over-prefiksi ile sozdüzeltme Over +V=V 
Over-prefiksinden danisarken qeyd etmek lazimdir ki,  
Vebsterin lügetinde over- ile olan sozlerin iyirmi sekkizi ingilis  
Dovrüne aiddir. 
Müasir ingilis dilinde over- prefiksi fellerin soz yaradici elementi kimi genis 

isledilir. Fllerin terkibinde over- prefiksinin müsteqil leksik menasinin müsahide 
olunacaq derecede itirildiyini ve nisbeten daha ümümi mena kesb etdiyinimüsahide 
edirik. Müasir ingilis dilinde over ilə düzələn çoxlu fellər var ki, onlar da iki sinfe 
ayrılaraq müxtəlif mənalar kəsb edir. 

1)Over prefiksi hərəkət ifadə edən Fellərin əsasına qoşularaq yerləşdirmə 
mənasını ifadə edir. Məsələn, overbuild (binanın üstünü tikmək). 

Bu misallarda over- prefiksi öz mənasın görə under-prefiksinin antonimi kimi 
çıxış edir. 1)İstiqamət bildirmeyen hərəkət fellərinə qoşularaq over-profiksi həmin 
fellərə artıqlıq, çoxluq, bolluq mənasını verir. Məsələn, to overdo (yenidən 
qızartmaq), to overdrik (çox yükləmək) və s. Məsələn,  

1) İt was the plelude to the blankness that often overcame him. (The Path of 
Thunder, p. 148) 

1) ‘’You must have overtired yourself”. (The Picture of Dorain Grey, p. 235) 
Up- profiksi ilə sözdüzəltmə Up +V=V 
Bu prefiks istiqamətlə bağlı olan hərəkət bildirən fellərə qoşulur. Məsələn, to 

upholt, to uplift, to upraise, to uprise, touproot və s. 
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Up- prefiksi fellərin yaradılmasında söz yaradıcı element kimi iştirak edir və 
məhsuldar şəkilçi sayılır. Məsələn, 

1) The defiance of every canon of her upbringing struck her in one 
consentrated blow (Hatters Castle,p.86) 

2)Her mouth was large,her nose upturned. (Truman Capotep.127) 
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P.Mamedzade 

Verb forming prefixes in Modern Engilish Language 
Summary 

 
The subject of our article is “Verb forming prefixes in Modern Engilish 

Language” Affixes are considered to be one of the most productive ways of 
supplying the word formation because they are closely connected with lexicology 
and its branches. Affixa d types of base. 

Affixation is connecteds with morphology.All morphemes are subdivided into 
two large classes:roots and affixes.This article is of theoret affixes of the language. 

  
П.Мамедзаде  

 Префиксиальные глаголы в современном английском языке 
Резюме 

 
Данная работа посвяшена теме Префиксиальные глаголы в современном 

английском языке. B словообразовании современного английского языка пре-
фикисация играет значительную роь. 

Лингвисты-ученые в своих трудах отметили особую роль о значение 
префиксиальные словообразование и грамматический особенность и простых 
и сложных предложениях английского языка.Префиксы в английском и в 
азербайджанском языках играют важную роль в структуре грамматичесском 
словообразование и в лексическом системе. 
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 NURİYYƏ RZAYEVA 
AzTU 

nuriyyə.@.ru 
 

QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNDƏ İNGİLİS DİLİNİN 
SİNTAKSİSİNDƏ BAŞ VERƏN ƏSAS DƏYİŞİKLİKLƏR 

 
Açar sözlər: ingilis dili,sintaksis,qədim dövr,orta əsr,dəyişilirlər. 
Ключевые слова: английский язык,синтаксис,трансформация. 
Key words: English,sintaksis,transformation. 

 
Müasir ingilis dilində olduğu kimi qədim ingilis dilində də məqsəd və 

intonasiyasına göre cümlənin üç növünü fərqləndirmək olar: 
1. Nəqli cümlə - bu özü də təsdiq və inkar formasında ola bilər, məs.: 
Nu wille we secgan be suban Donna paere ea ymbe Creca land… (Orasius) 

(Now will we speak about Greece, on the south of the river Danuba) 
Hem liste nat to go to bedde sone. (They did not like to go to bed soon) 
2. Sual cümləsi, məs.  
Hu moeg se ealda mann eft beon acenned ? (how can the old man be born 

again?) Qədim ingilis dilindəki sual cümlələrindən danışarkən Peter S.Baker 
fel+mübtəda (V+S) söz sırasının sual cümlələri üçün xarakterik olduğunu yuxarı-
dakı misalla izah etmişdir. O, qeyd edirdi ki, bu tip cümlələr sual sözü ilə başlasa 
da, başlamasa da, V+S söz sırasına malik olurlar (13). 

Başqa bir mənbədə də qədim ingilis dilində sual cümlələrinin mübtəda və xə-
bər inversiyasının nəticəsində əmələ gəldiyi qeyd olunur. Bu cür cümlələrdə “do” 
köməkçi sözü tələb olunmurdu(12). Hwaet getacniad donne da twelf oxan buton da 
XII apostolas? (What signify then those twelve oxen except those XII apostles?)  

Gördüyümüz kimi hər iki mənbədə də sual cümləsinin mübtəda və xəbərin 
yerdəyişməsi nəticəsində əmələ gəlməsi qeyd edilmişdir. Bununla belə Peter 
S.Baker bu cür söz sırasının (V+S) həm də nəqli cümlələrdə də ola biləcəyini 
göstərmişdir. O, “Beowulf” əsərindən belə bir misal çəkir.  

Eart pu se Beowulf, se pe wid Brecan wunne. (7, 23 ) Baker qeyd edir ki, bir 
çoxları bu parçanı sual cümləsi kimi tərcümə edirlər: “Are you the Beowulf who 
contended with breca?” Lakin , müəllif təkidlə bu cümlənin nəqli cümlə olduğunu 
söyləyir. “You are that Beowulf? the one who contended with Breca!”(13). 

Qədim ingilis dilindən sual cümlələri müxtəlif vasitələrin köməyi ilə əmələ 
gəlmişdir. Bu vasitələrə sual əvəzliklərini və zərflərini, yuxarıda haqqında danışdı-
ğımız cümlənin baş üzvlərinin inversiyasını (burada xüsusi sualların yaranması nə-
zərdə tutulur) və ya sadəcə inversiyanı (burada isə ümumi sualların düzəldilməsi 
nəzərdə tutulur) aid eləmək olar. O dövrdə sual cümlələrində işlənən əvəzliklərə 
Hwaet (what), hwa (Who is that man?); Hwaet sceal ic sinzan? (What shall I sing?); 
Hwylc is min modor? (which is my mother?) Bununla yanaşı qədim ingilis dilində 
xüsusi sual vermək üçün bu cür sual zərflərindən də istifadə olunmuşdur: Hwanne 
(when), hu (how), hwy (why), hwaeder, hwider (where) və s. Bu zərflərdən sonar da 
baş üzvlərin inversiyası olur. Məs.: Hwider hweorfad we? (Where do we set out?) 
(10? 268-269)  
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Suzan Pintzuk qeyd edir ki, “Helsinki corpus”- da ponne (then) zərfinin daxil 
olduğu 43 “vh-sualların”dan birində vh-tərkibi ilə təsriflənən fel arasında zərf işlə-
nir: Forhwy ponne sceal anegum men dyncean to rede odde to uniede? (Why then 
shall it seem too severe or hard to any man?) O göstərir ki, 42 sual cümləsində isə 
zərf təsriflənən feldən sonrta işlənir. Məs.: Bid he ponne buton swylce stan oppe 
treow? (What is it then but like stone or log?); Hwaer beop ponne his welan and his 
wista? (Where are then his riches and his feasts?) (8,164). 
 Əmr cümləsi: cümlənin bu tipinə gəldikdə isə müasir ingilis dilində olduğu kimi 
qədim ingilis dilində də əmr cümləsi fellə başlamışdır. Bu da onun fel əsasında 
qurulduğunu göstərir. Məs.: Brinz pa pinz ( Bring those things); Beod ze on soelum 
(Be you happy); Brinz me tva pa betstan tyccenu (Bring me tvo, the best kids). 
Misallardan goründüyü kimi burada II şəxsin təkinə və yaxud cəminə müraciət 
olunur (10, 251). Qədim ingilis dilində də yuxarıdakı cümlə növləri yüksək hiss və 
həyacanla ifadə edildikdə nida cümləsi kimi işlədilmişdir. Məs: and cwoed: “Foeder 
min” (and said: “My Father!”); Cedmon, sinz me hwoet – hwuzu! (Cedmon, sing 
me something!) Qədim ingilis dilində struktur cəhətdən nida cümləsi əmr cümlələ-
rində demək olar ki, fərqlənməmişdir. Onlar yalnız tonun dəyişməsi və emosionallıq 
dərəcəsinə görə bir - birindən seçilirdilər. Belə bir misala nəzər salaq: Doet woes 
zod cyninz ! (That was a good king!) (10, 270). 

Orta ingilis dili və erkən yeni ingilis dili dövründə cüttərkibli cümlənin kom-
munikativ tiplərinin strukturunda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Orta ingilis dilin-
də cümlənin kommunikativ tiplərindən olan sual cümləsinin qurulmasında elə bir 
əhəmiyyətli dəyişiklik baş vermir. Onu qeyd edə bilərik ki, bu dövrdə sual cümlələ-
rinin ümumi və xüsusi tiplərində felin analitik formaları ilə əlaqədar olan natamam 
inversiya halları daha da artmışdır. Sual cümlələrinin yaranmasında əsaslı dəyişik-
liklər isə məhz erkən yeni ingilis dili dövrünə təsadüf edir. Bu yeniliklər cümləıdə 
sabit söz sırasının yaranması ilə bağlı olmuşdur. Dövrün ilk vaxtlarından cümlədə 
sintaktik münasibətlərin əsas ifadə vasitəsi söz sırası olmuşdur. Bu dövrdə sual 
cümləsində ki, sıraya əsasən sözönsüz tamamlıq feldən sonra işlənmişdir. Məhz elə 
bu vəziyyətdə sözönsüz işlənən tamamlığın əsas sintaktik əlamətinə çevrilmişdir. 
Lakin bununla belə XVI əsrin əvvəllərində bəzi sual cümlələrində xəbərlə sözönsüz 
tamamlığın arasında mübtədanın işləndiyi hallarda olurdu. Məs: Eat cats mice? Orta 
ingilis dilində sual cümlələri ilkə qarışıqlıq tam inversiyanın olduğu hallarda ortaya 
çıxmışdır. Belə ki, tam inversiya zamanı köməkçi feldən istifadə olunmadan indiki 
və ya keçmiş zamandakı xəbər cümlənin əvvəlində işlənmişdir. XVI əsrin əvvəl-
lərində indiki və ya keçmiş qeyri-müəyyən zamanda olan cümləyə istər ümumi, is-
tərsə də xüsusi sual verərkən tam inversiya baş vermişdir. Məs.: Call you? What 
find I here? Sual cümlələrinin bu cür işlənməsi erkən yeni ingilis dili dövrünə qədər 
davam etmişdir. Tədricən erkən yeni ingilis dilində indiki və keçmiş qeyri – müəy-
yən zamanların analitik formaları olan “do” və “did” köməkçi fellərindən istifadə 
olunmağa başlanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, “perifrastik” (yəni, semantik yükə 
malik olmayan ) “do” ilk dəfə XIII əsrdə meydana gəlmiş, ancaq o dövrdə onun nə 
inkarlıq, nə də inversiya ilə heç bir xüsusi əlaqəsi olmamışdır (11, 156). 

Köməkçi fel kimi “do” sözündən XV əsrdən başlayaraq həm sual, həm də in-
kar cümlələrinin qurulmasında istifadə olunmağa başlamışdır. Xüsusən də, sual 
cümlələrində “do” köməkçi felindən istifadə olunması cümlədə mübtəda və xəbərin 
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yerinin sabitləşdiyini göstərirdi. Qeyd edək ki, erkən yeni ingilis dilinin sonlarına 
yaxın “do” və “did” analitik forması xüsusi sual cümlələrinin yaranmasında istifadə 
edilirdi. Məs: Why did you not speak to him? (3, 202) Bu dövrün görkəmli siması 
V.Şekspirin əsərlərində həm “do” ilə , həm də onsuz işlənən xüsusi suallarada rast 
gəlmək olur. Məs.: What meanes this, my lord?;How like you this play?; What doe 
you call this play? və s. Ümumi sualların düzəldilməsində hələ uzun müddət qədim 
quruluş tipindən istifadə olunmuşdur. Belə ki, XVIII əsrin ortalarına qədər ümumi 
suallar tam inversiyanın köməyi ilə (yəni, köməkçi feldən istifadə olunmadan felin, 
cümlənin əvvəlinə keçməsi ilə) qurulmuşdur. Məs: Seemed he a gentleman?; Know 
you to whom you speak? Ümumi sual cümlələrinin müasir dövrdəki quruluşu isə 
ancaq 1750-ci ildən sonra formalaşmağa başlamışdır (10, 269). 

“Do” köməkçi felindən danışarkən Kroch məsələnin funksional izahını ver-
məyə çalışmışdır. O qeyd edir ki, cümlədə işlənən “do” dinləyiciyə mübtəda və ta-
mamlığı fərqləndirməyə kömək edir. O, “V+NP+NP” modelli cümlə ilə 
“ Do+NP+V+NP”modelli cümləni fərqləndirir. Kroch fikrini bununla əsaslandırır ki, 
ikinci modeldəki “do” sözünün köməyi ilə ondan sonra işlənən birinci NP-in mübtə-
da olmasını söyləmək çətin deyildir ( 6,72). Müəllif öz araşdırmasında beş cümlə 
tipinin həm qədim, həm də müasir dövrdəki strukturlarını fərqləndirmiş və diqqəti 
də “do” köməkçi felinin işlənməsinə yönəltmişdir. O, bu cümlə tiplərinə nəqli inkar 
(negative declarative), sual inkar (negative question), təsdiqdə olan təsirli sual 
(positive question transitive), təsdiqdə olan təsirsiz sual (positive question 
intransitive) və təsdiqdə olan “wh-obyekt” suallarını (positive wh-object) aid etmiş-
dir. Bu cümlə tiplərinin həm qədim, həm də yeni dövrdə hansı struktura əsasən 
qurulduğunu müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı cədvələ nəzər salaq: 

Bundan başqa “do” sözü nəinki köməkçi fel kimi sual cümlələrinin yaranma-
sında, həmçinin fel əvəzləyicisi kimi nəqli cümlələrdə də istifadə edilmişdir. “Do” 
sözünün bu mənada işlənməsi əsas fel olmadan işlənən modal və köməkçi fellər 
kimi, cümlədə xəbərin yerini də boş qala bilməyəcəyini göstərmişdir. Məsələn: 

Helpeth me now, as I Dyde yow whileer (Chaucer). 
(Help me now as I did (help) you formerly.) 
Stand! So I do, against my will… (Shakespeare) 
İngilis dilinin tarixində diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də müəyyən də-

yişikliklərə məruz qalmış inkarlıq olmuşdur. Qədim ingilis dilinin sintaksisindən 
məlum olduğu kimi o dövrdə inkar cümlələrinin yaranmasında iki və daha çox 
inkarlıq bildirən elementdən istifadə olunurdu. “Ne” ədatı qədim dövrdə beon (to 
be), habban (to have), willan (to want), witan (to know) kimi fellərlə birləşib cümlə-
də inkarlığı bildirmək üçün işlənirdi: ne+is nis; ne+waes naes; ne+waeron naeron; 
ne+ hadde nadde; ne+had nad və s (2,90). Qədim ingilis dilinin sonlarına yaxın baş-
qa qüvvətləndirici inkar ədatı naht (noht) inkar cümlələrinin düzəldilməsində istifa-
də olunmağa başlayır (4,96). İnkarlığın ifadə vasitələrindəki əsaslı dəyişikliklər 
məhz orta ingilis dili dövründə baş vermişdir. Bu dövrdə qədim dövrdəki nawiht 
əvəzliyindən yeni bir inkar ədatı “ not (nat)” inkişaf edib, qədim inkarlıq bildirən 
“ne” ədatının işlənmə dairəsini azaldır. Artıq orta ingilis dilinin əvvəllərindən “ne” 
demək olar ki, müstəqil şəkildə işlənmirdi; yəni o, həmişə “noht (not)” ədatı ilə 
birlikdə işlənirdi. (ne ... noht (naht)) XIV əsrdən “not” ədatı inkar cümlələrində 
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aparıcı rol oynamağa başlayır. Məs.: The Longabardis which dwelled not thane in 
Itaile (The Longabards which didn’t dwell then in Italy)/ 

XVI əsrin ortalarından isə feldən əvvəl işlənən “ne ... noht (not)” formasında-
kı “ne” ədatı tamamilə istifadədən çıxır. XVI əsrin sonlarına qədər “not” inkar ədatı 
daha çox felin şəxsli formasından əvvəl işlənmişdir. Məs.: My sunne I not defende. 
Buna baxmayaraq V.Şekspirin dilində “not” ədatının feldən sonra işlənməsi halları-
na da rast gəlmək olar. Məs.: I know not which is which. 

Sual cümlələrindən danışarkən qeyd etdik ki, XV əsrin əvvəllərindən indiki və 
qeyri-müəyyən zamanların analitik formaları (do, did) yarandı.Bu analitik formalar 
nəinki sual cümlələrinin qurulmasında, eyni zamanda bu dövrdən başlayaraq təd-
ricən inkar cümlələrində də istifadə olunmağa başlandı. Məs: I see you do not mea-
ne to parl with her; Thou dos not love her. Qeyd edək ki, XVI-XVII əsrlərdə bütün 
cümlə tiplərində işlənən perifrastik “do”, məhz XVII əsrin sonlarına yaxın daha çox 
sual və inkar cümlələrinin qurulmasında istifadə edilmiş, təsdiq bildirən cümlələrdə 
isə sintetik formalara üstünlük verilmişdir. Elə bu vaxt “do-parafrazı” indiki və keç-
miş qeyri-müəyyən zamanda olan inkar və sual cümlələrinin analitik formasına 
çevrilmişdir. Orta ingilis dilinin əvvəlləridə hələ də çoxinkarlılıq üstünlük təşkil 
etmişdir. Məs.: He nolde no raunsoun (He did not want any ransom); Ne soeh ich 
nauere oer swulche cnihtes (I had never seen such knights). Zaman keçdikcə ingilis 
dilindəki bu polineqativlik mononeqativliklə əvəz olunmağa başlayır. Artıq orta 
ingilis dilinin sonlarına yaxın “non man i-cumen” (nobody came) tip cümlələrə rast 
gəlmək olardı. Bununla belə, ona da deyə bilərik ki, hələ tam mononeqativlik 
formalaşmışdı. Çünki erkən yeni ingilis dilində də bir neçə inkari sözün işləndiyi 
rast gəlmək olar. V.Şekspirdən götürülmüş misallara nəzər salsaq, dediyimiz fakt 
daha aydın olacaqdır: that can not be so neither; love no man in good earnest.  

İnkar cümlələrinin inkişafında yeni mərhələ erkən yeni ingilis dili dövrü ilə 
bağlı olmuşdur.Belə ki, bu tip cümlələrin strukturunda baş verən dəyişiklik “ne” 
ədatının istifadədən düşməsi oldu. Məs.: This may in nothinge restrane the kynges 
pover. Bu dövrdə belə mononeqativ cümlə ilə yanşı başqa tip inkar cümlələrindən 
də istifadə edilirdi: bu tip cümlələr feldən əvvəlk işlənən inkarlıq bildirən sözdən və 
təsdiqdə olan ümumiləşdirici üzvdən ibarət olmuşdur (10,266). Məs.: I can not char-
ge yow with any thing.Nida cümlələrinə gəldikdə isə, qədim ingilis dilindən fərqli 
olaraq orta ingilis dilinin sonu və erkən yeni ingilis dilində nida cümlələrinin 
sturukturunda müəyyən dəyişikliklər oldu. Bu dövrlərdə də “What (what)” və ya 
“how” sözləri ilə başlayan nida cümlələrinə rast gəlmək olar. Məs.:How sweet the 
moonlight sleeps upon this bank! (Shakespeare). Cümlənin digər kommunikativ 
tipləri də xüsusi intonasiya ilə deyildikdə nida cümləsi əmələ gəlirdi, məs: Hold up 
thy tayl, thou Sathanas! (Hold up your tail, Satan!) (Chaucer). 
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N.Rzayeva 

The changes in the communicative types of the sentence in the course of the 
historical development of the English language 

Summary 
 
The article focuses on the changes in the communicative types of the sentence 

throughout the development of the English language.The content of the article 
comprises the following problems: -the changes happened in the structure of the 
declarative sentences; -the use of the analytical forms in the formation of the 
negative and interrogative sentences; -the formation of the imperative and 
exclamatory sentences in the course of the historical development of the English 
language, etc. Here is presented different examples from old, Middle and Modern 
English literature in order to interpret this theme. 

 Н.Рзаева 
Трансформация в структуре синтаксисе в древней и средней  

английского языка 
Резюме 

 
В статье рассматривается трансформация в синтактическом структуре в 

средней и древней английского языка,их типология на современном этапе, 
взаимосвязь родственных языков и коммуникативные формы синтаксиса и их 
употребление на современном этапе. В статье также анализируется история 
языковые и культурные связи английского языка с другими Западноевро-
пейскими языками а также рассматривается в древнем английского языка син-
тактические трансформация в составе предложений и его всесторонные разви-
тия в историческом этапе. 
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ФОНЕТИКАНЫН ОРФОГРАФИЙА ВЯ ОРФОЕПИЙА ИЛЯ ЯЛАГЯЛИ 
ТЯДРИСИНИН НЯЗЯРИ-МЕТОДИК ЯСАСЛАРЫ ЩАГГЫНДА  

 
Açar sözlər: fонетикa, орфографийа вя орфоепийа иля ялагя, nязяри-методик ясас 
Ключевые слова: фонетический, связь между орфографией и орфоэпией, 
методико-теоретическая основа 
Key words: phonetic, communication(connection) between spelling and орфоeпи-
kal, methodical theoretical basis 
 

Нитгин ян кичик ващиди сяслярдир. Проф. А.Ахундов йазыр: "Инсанлар арасын-
да ян ваъиб цнсиййят васитяси олан дил юз вязифясини-коммуникатив ролуну, щяр 
шейдян яввял, данышыг сясляри васитяси иля йериня йетирир. Тякъя бу щал дилин варлыьы 
вя фяалиййят эюстярмяси цчцн фонетиканын ня гядяр бюйцк ящямиййятя малик олду-
ьуну айдын эюстярир". Даща сонра о, фикриня давам едяряк йазыр: "Дил цнсиййят 
васитяси олмаг вязифясини ики шякилдя: шифащи вя йазылы дил васитяси иля иъра едир. дилин 
бу ики формасы бир-бири иля сых баьлыдыр. Беля ки, дилин мадди ясасыны тяшкил едян 
сяслярдян кянарда дил йохдур вя ола да билмяз. Диэяр тяряфдян, йазылы дил юзц дя 
фонетик гурулуш дахилиндя данышыг сясляринин лингвистик еквиваленти олан фонемляр 
ясасында мцмкцн олур вя фяалиййят эюстярир. Йазылы дил мящз данышыг сясляринин, 
даща дягиг десяк, фонемлярин йазылы ишаряси олан щярфляр, графемляр системиндян 
ибарятдир. Демяли, фонетик гурулуш няинки сясли дилин, щямчинин йазылы дилин варлыьы 
цчцн дя ясас шяртлярдян биридир" (2, 7). 

М.И.Матусевиъ ися фонетиканын дилдяки нязяри ящямиййятиндян данышаркян 
йазыр: "фонетиканын нязяри ящямиййяти ашкар шякилдя беля бир фактдан иряли эялир ки, 
о (фонетика), дилин хариъи форма олан сяс ъящятини юyрянир ки, бу хариъи формада 
да онун мязмуну ифадя олунур вя дил юз ясас вязифясини щяйата кечирир" (9, 71). 
Демяк дили онун хариъи формасы олан сяслярдян (фонемлярдян) вя онларын йазыда 
еквиваленти олан щярфлярдян кянарда юйрятмяк гейри мцмкцндцр. 

Сяс вя щярф арасындакы мцнасибятлярин юйрядилмяси билаваситя орфографийа 
вя орфоепийа иля баьлыдыр. Проф. Й.Кяримов йазыр: "Сюзлярин сяс-щярф тяркиби, сюз-
лярдя сяс вя щярфин арасындакы фярглярин шаэирдляря анладылмасы шаэирдляри йазы иля 
ядяби тяляффцз арасындакы фярги анламаьа щазырлайыр. Бу да шаэирдлярин 
орфографик-орфоепик вярдишляря йийялянмясиня сябяб олур" (7, 116). 

 Фонетикадан юйрядилян сяс вя щярф арасындакы мцнасибятляр яввялъя орфог-
рафийа иля орфоепийа арасындакы мцнасибятляри, даща сонра ися мащиййят етибариля 
иля дцзэцн йазы иля дцзэцн тяляффцз арасындакы мцнасибятляри юйряnмяйə эятириб 
чыхарыр.  

Ибтидаи синифлярдя фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси ин-
дийя гядяр хцсуси тядгигат обйекти олмамышдыр. Щяля дя дилчилийин бу бюлмяляри-
нин фяндахили ялагяляр системиндя мювгейи вя ролу нязяри-методик ъящятдян лазы-
мı сявиййядя ишляниб щазырланмамышдыр. Щалбуки, ибтидаи синифлярдя фонетиканын 
орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу 
ящямиййят, щяр шейдян яввял, ашаьыдакыларла шяртлянир. 
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а) фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси шаэирдлярин 
фонетик щазырлыьыны артырыр, онларын дцзэцн йазы вя дцзэцн тяляффцз баъарыьыны инки-
шаф етдирир; 

б) шаэирдлярин сясля щярф арасындакы фярги даща айдын баша дцшмяляриня 
имкан йарадыр. Бу да орфографийа иля орфоепийа арасындакы фярги, даща сонра ися 
йазылы нитгля шифащи нитг арасындакы фярги анламаьа сябяб олур; 

ъ) бир сыра мцщцм фонетик щадися вя ганунларын орфографийа вя орфоепийа 
иля ялагяляндирилмяси шаэирдлярин орфографик вя орфоепик нормалара йийялянмяляри-
ня, онларын интеллект кими формалашмасына кюмяк едир. Yазы вя тяляффцздя юзцнц 
эюстярян негатив щалларын, диалектизмин арадан галдырылмасында шцурлулуьу тя-
мин етмиш олур вя с. 

Проф. Я.Яфяндизадя эюстярир ки, орфографийа вя орфоепийа щаггында елми 
анлайыша шаэирдляр илк дяфя олараг ясасян, фонетика бящсини юйряняркян йийялянир-
ляр. Башга сюзля, йазылы нитгля шифащи нитг нормалары арасында фяргли ъящятлярин ол-
дуьуну бу бящси кечяркян дярк едирляр. Демяк, фонетика шаэирдлярдя орфографик 
вя орфоепик вярдишлярин йаранмасында бир нюв зямин ролуну ойнайыр (5, 158). 
Проф.Я.Яфяндизадя йазыр ki, əдяби тяляффцз, башга сюзля десяк, орфоепийа орфог-
рафийанын башлыъа принсипляриндян бири олан фонетик принсипин ясасыны тяшкил едир. 
Демяк дцзэцн йазынын ясасында дуран ясас амиллярдян бири дя дцзэцн тяляффцз-
дцр. Лакин бунунла беля бир сыра щалларда бунун яксини дя эюрцрцк. Йяни сюзцн 
дцзэцн тяляффцзцнцн ясасында онун дцзэцн йазылышы (орфографийасы) дурур. Мяся-
лян, стякан, грамматика, план, галстук вя с. сюзлярин дцзэцн тяляффцзц онларын 
дцзэцн йазылышына (орфографийасына) ясасланыр. Беляликля, айдын олур ки, фонетика 
дилдахили ялагяляр консепсийасы чярчивясиндя орфографийа вя орфоепийа иля даща 
чох баьлыдыр. Бу да фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси 
тялябини ортайа чыхарыр. 

Ибтидаи синифлярдя фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядрисинин 
ящямиййятини ашаьыдакыларла сяъиййяляндирмяк олар: 

1. Фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси щям фонетик 
мювзуларын мющкям мянимсянилмясиня сябяб олур, щям дя шаэирдлярин бир сыра 
ваъиб орфографик вя орфоепик гайдалара йийялянмясиня имкан йарадыр. Мясялян, 
саит вя самитлярин тядриси заманы гошасаитли вя гошасамитли сюзлярин йазалышы вя 
тяляффцзц цзяриндя апарылан ишляр нятиъясиндя шаэирдляр щям саит вя самит сясляр 
барядя даща эениш мялумат ялдя едир, щям дя анлайырлар ки, сюзцн сяс тяркиби иля 
щярф тяркиби щямишя бир-бириня уйьун эялмир. Йяни дилимиздяки бир сыра сюзляр 
тяляффцз едилдийи кими йазылмыр вя йа йазылдыьы кими тяляффцз олунмур. 

2. Мяктябдя фонетик мювзуларын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли 
тядрисинин бир ящямиййяти дя ондан ибарятдир ки, бу ялагяляндирмя просесиндя 
истифадя олунан тest вя чалышмалар бир тяряфдян шаэирдлярин ялдя етдикляри биликляри 
мющкямляндирир, диэяр тяряфдян дя эяляъякдя юйрядиляъяк бир сыра биликлярин асан 
мянимсянилмяси цчцн яввялъядян ялверишли зямин йарадыр. Мясялян, ащянэ гану-
ну барядя верилян билик, эяляъякдя шякилчилярин дцзэцн йазылышы вя тяляффцзцнц 
мющкям вя шцурлу мянимсямяйя яввялъядян ялверишли шяраит йарадыр, йахуд щеъа, 
вурьу барядя фонетикадан ялдя олунмуш биликляр сюзлярин сятирдян-сятря дцзэцн 
кечирилмяси гайдаларыны, йахуд сюзлярин вурьуйа эюря дцзэцн тяляффцзцнц тез вя 
мющкям мянимсямяйя имкан йарадыр. 
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3. Фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси ифадяли оху вяр-
дишляринин инкишафы цчцн дя чох ящямиййятлидир. Адятян мяктябляримиздя чох вахт 
мцяййян сящвляр цзцндян китаб дилиня, щярфи тяляффцзя цстцнлцк верилир. Бу оху 
просесиндя юзцнц даща бариз эюстярир. Шаэирдляр мцхтялиф бядии мятнляри мящз 
йазылдыьы кими охумаьа мейл эюстярирляр вя юз алямляриндя буну дцзэцн сайырлар. 
Яслиндя ися бу, чох зярярли бир вярдишдир. Китаб дилиня мейл ифадяли оху нормалары-
ны позур, дили тябиилийиндян узаглашдырыр. Она эюря дя мцяллим фонетиканын тядриси 
просесиндя орфографийа вя орфоепийа цзяриндя иш апараркян йазылышы иля тяляффцзц 
арасында фярг олан сюзлярин орфоепийасыны юйрятмякля шаэирдлярин ифадяли оху вяр-
дишлярини инкишаф етдирмиш олар. 

Бир чох щалларда шаэирдляр, мясялян, сону ъинэилтили самитлярля (б, д, з, г, ъ 
вя с.) битян сюзлярин айры-айрылыгда йазылышы вя тяляффцзц арасындакы фярги дейир, 
изащ едир, бунлара даир мцхтялиф мисаллар да эюстярирляр. Лакин оху просесиндя 
онларын ядяби тяляффцз гайдаларына мцвафиг тяляффцз олунмасына риайят етмирляр. 
Мцяллим чалышмалыдыр ки, фонетиканын тядриси иля баьлы юйрядилян щяр ибр офрографик 
вя йа орфоепик гайдайа шаэирдляр йазы вя оху просесиндя ямял етсинляр, юйрянилян 
гайдалары ямяли фяалиййятляриндя тятбиг етмяйя сяй эюстярсинляр. Ишин беля тяшкили, 
сюз йох ки, шаэирдлярин ифадяли оху вярдишляринин инкишафына чох мцсбят тясир 
эюстярмиш олар. 

4. Фонетиканын орфографийа иля ялагяли тядриси оху-йазы тялиминдя мцяййян 
чятинликляр тюрядян диалектизмин, шивя хцсусиййятляринин арадан галдырылмасына да 
чох мцсбят тясир эюстярир. Мялум олдуьу кими, республикамызын мцхтялиф 
бюлэяляриндя бир чох сюзляр мцхтялиф ъцр тяляффцз олунур. Мясялян, дейил сюзц 
мцхтялиф лящъялярдя дяйил, дюйцл, деэил, дюэцл вя с. кими, йахуд тойуг сюзц тойух, 
товуь, тавуг, тавыг, товых вя с. кими тяляффцз олунур. Орфоепик вя орфографик 
гайдаларын юйрянилмяси нятиъясиндя шаэирдляр беля сюзлярин щям дцзэцн тяляффцзц-
нц, щям дя дцзэцн йазылышыны мянимсямиш олурлар ки, бу да савадлы йазы вя дцз-
эцн тяляффцз цчцн чох ящямиййятлидир. 

Диэяр тяряфдян фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси 
просесиндя шаэирдляр тяляффцзц йазылышына эюря мцяййянляшян сюзлярля дя таныш 
олурлар. Бу да онларын орфографик вя орфоепик вярдишляринин инкишафына кюмяк 
едир. Беля ки, дилимиздя бир сыра сюзляр вардыр ки, онларын дцзэцн тяляффцзц 
дцзэцн йазылышы иля мцяййян едилир. Бу сюзлярин бир гисми йазылдыьы кими 
тяляффцз олунмадыгда щятта сюзцн мянасы да дяйишя билир. Мясялян: щисс, 
аддым, кялля, кцлл вя с. Бу гябилдян олан сюзляри йазылдыьы кими, йяни гоша 
самитля тяляффцз етмядикдя сюзлярин мянасы дяйишир. Мцгайися ет: щисс-щис, 
аддым-адым, кялля-кяля, кцлл-кцл вя с. 

Бир гисм сюзляр ися тяркибиндя самитлярин йанашы ишляндийи алынма сюзлярля 
баьлыдыр. Беля сюзляр тяляффцздя мцхтялиф ъцр сясляндийиня эюря, мясялян: стякан-
истякан-истакан; бригадир-бригядир-биргядир, шкаф-ишкаф-ышкаф вя с. йазыда да 
мцяййян чятинлик тюрядир. Йяни щям сящв тяляффцз олунур, щям дя сящв йазылыр. 
Беля сюзлярин дцзэцн тяляффцзц онларын йазылышы ясасында мцяййян едилир. Йяни сюз 
неъя йазылырса, еля дя тяляффцз олунмалыдыр. Дилимиздяки бу кими щадисялярин 
шаэирдляря практик шякилдя юйрядилмяси сюз йох ки, онларын йазы-оху мядянийятини 
йцксялдир. Орфографик-орфоепик нормаларын дярк едилмяси цчцн ясас верир. 

5. Нящайят, фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси бцтюв-
лцкдя дил тядрисинин, хцсусян морфолоэийа, лексика, сюз йарадыъылыьы бящсляринин 
мянимсянилмяси цчцн дя ялверишли зямин йарадыр. Чцнки дилин бу бюлмяляринин 
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щамысында сюзлярин дцзэцн йазылышы вя дцзэцн тяляффцзц ясас шярт кими юзцнц 
эюстярир. 

Ибтидаи синифлярдя Азярбайъан дили тялиминин ясас мягсяди шаэирдляря савадлы 
йазы вя дцзэцн тяляффцз вярдишляри ашыламагдан ибарятдир. Бунун ясасы ися фонети-
канын тядриси иля баьланыр. Ибтидаи синифлярдя ана дили фяннинин тядрисиндя башлыъа 
мягсяд шаэирдляря доьма дилдя охумаьы, йазмаьы юйрятмяк, онларын шифащи вя 
йазылы нитгини инкишаф етдирмякдир. Шифащи вя йазылы нитгин ясасында ися орфографик 
вя орфоепик нормалар дурур. Мящз буна эюря дя nəticəyönümlü kurikulum 
(програм) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan dili” dərsliklərində шаэирдлярин ор-
фографик нормалары эюзлямякля савадлы йазыйа йийялянмяляри вя oxu заманы ор-
фоепик нормалара риайят етмяляри diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Ибтидаи синифлярдя фонетиканын орфографийа вя орфоепийа иля ялагяли тядриси 
тамамиля ганунуйьун бир просес сайылыр вя бюйцк təcrübi ящямиййят кясб едир. 
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 Л.Асадова 

О методико-практической основе взаимосвязи 
орфографии и орфоэпии с фонетикой 

Резюме 
 

Самая малая единица речи – это звуки. Основную тему фонетики сос-
тавляют звуки и буквы. Именно в этом аспекте школьники постепенно начи-
нают понимать и воспринимать понятия звуков и букв, и их взаимосвязь с 
фонетикой. Взаимоотношение между звуками и буквами неотделимо связаны 
с орфографией и орфоэпией. Взаимосвязь фонетики с орфографией и орфоэ-
пией в период обучения до сих пор не являлось особым объектом ис-
следования. В настоящее время взаимосвязь фонетики с орфографией и ор-
фоэпией в начальных классах играет большую роль и характеризуется следу-
ющими: 
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•  В период обучения взаимосвязь между фонетикой с орфографией и 
орфоэпией увеличивает степень подготовки ученика и направляет их на 
правильное правописание и произношение. 

•  Создает условия для более четкого понимания букв и звуков и 
разницы между ними. И это в дальнейшем служит причиной для дальнейшего 
изучения письменных и устных речей и нахождения различий между 
орфографией и орфоэпией 

В период обучения создание ассоциации правильного произношения и 
правописания оценивается как важное условие. С этой точки зрения обучение 
фонетики играет важную роль в обучении всего курса грамматики. В школь-
ной программе большое место уделяется взаимосвязи между фонетикой и ор-
фографией и имеет практическое значение обучения. 

 
 L.Asadova  

About a methodical practical basis of interrelation 
Spelling and орфоeпиkal with phonetics 

Summary 
 

Smallest unit of speech are sounds. The basic theme of phonetics is made 
by(with) sounds and letter. In this aspect the schoolboys gradually begin to 
understand and to perceive concepts of sounds and letters, and their 
interrelation with phonetics. Mutual relation between sounds and letters are 
inseparably connected to spelling and орфоeпиkal. The interrelation of phonetics 
with spelling and орфоeпиkal during training till now was not the special object 
of research. Now interrelation of phonetics with spelling and орфоeпиkal in 
initial classes plays the large role and is characterized by the following: "during 
training the interrelation between phonetics with spelling and орфоeпиkal 
increases a degree of preparation of the schoolboy and directs them on correct 
spelling and pronunciation. "creates conditions for more precise understanding 
of the letters both sounds and difference between them. And it further serves 
the reason for the further study of written and oral speeches and presence of 
distinctions between spelling and орфоeпиkal 

During training the creation of association of a correct pronunciation and 
spelling is estimated as the important condition. From this point of view the 
training of phonetics plays the important role in training all rate of grammar. 

In the school program the large place is given to interrelation between 
phonetics and spelling and has practical meaning of training. 
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               filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С КОМПОНЕНТАМИ – 

ЗООНИМАМИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Açar sözlər: Frazeoloji vahid, zoonim, ingilis dili, rus dili. 
Ключевые слова: phraseological units, zoonyms, English into Russian . 
Key words: Фразеологизм, зоонимами, английский язык, русский язык, 

 
Животные всегда играли значительную роль в жизни нашей планеты. 

Они обожествлялись и часто использовались первобытными людьми в ри-
туалах, а именно из ритуала, по мнению мн6огих лингвистов, и возник язык. 
Значительная роль животных в картине мира находит адекватное отражение в 
языковой картине мира. Человек никогда не обходился без животных, с древ-
них времен они живут в тесном взаимодействии друг с другом. Животные 
сопровождали его всю жизнь, являясь неотъемлемой его частью. Некоторые 
из них имели символическое значение. Так, например, корова считалась небо-
жителем, олицетворением неба и божества. Лошадь олицетворяла сумерки 
хтонического мира, считалась порождением ночи. Что касается кошки, то она 
была символом колдовства и зла [Маковский,1992].В древней картине мира 
собаки занимали крайне низкое положение и причислялись к нечистым су-
ществам, к тому же в народном сознании они часто отождествлялись с 
дьявольскими силами [Миллер,1876]. 

Наиболее полное представление о носителях языка заключается во фра-
зеологических единицах данного языка, поскольку именно в них отражается 
история народа, быт и мировоззрение. 

Рассмотрим фразеологические единицы, содержащие зоонимы (названия 
животных), которые представляют собой достаточно большой слой лексики и 
обладают высокой употребляемостью в английском языке и исследуем спосо-
бы перевода английских фразеологических единиц, содержащих зоонимы на 
русский язык. 

С.В.Влахов и С.С.Флорин отмечают, что возможность достижения пол-
ноценного словарного перевода фразеологической единицы зависит от соот-
ношений между единицами ИЯ (исходный язык) и ПЯ (переводящий язык): 

1. Фразеологическая единица имеет в ПЯ точное, не зависящее от кон-
текста полноценное соответствие (смысловое значение + коннотации), т.е. 
фразеологизм ИЯ, равный фразеологизму ПЯ, переводится эквивалентом. 

 2. Фразеологическую единицу можно передать на ПЯ тем или иным 
соответствием, обычно с некоторыми отступлениями от полноценного  

перевода, т.е. фразеологизм ИЯ, приблизительно равный фразеологизму 
ПЯ, переводится вариантом (аналогом). 

 3. Фразеологическая единица не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни анало-
гов, непереводимое в словарном порядке, т.е. фразеологизм ИЯ, неравный 
фразеологизму ПЯ, передается иными, нефразеологическими средствами. 
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Упрощая схему, можно сказать, что фразеологические единицы перево-
дят либо фразеологизмом – фразеологический перевод, либо иными средства-
ми – нефразеологический перевод [Влахов, Флорин, 1980: 183]. 

Помимо данного деления, фразеологичские эквиваленты можно класси-
фицировать следующим образом: 

I Полные эквиваленты – это русские эквиваленты, в большинстве своем 
являющиеся моноэквивалентами английских фразеологизмов, совпадающие с 
ними по значению, по лексическому составу, образности стилистической нап-
равленности и грамматической структуре.  

Число подобных соответствий немногочисленно, к этой группе относят-
ся фразеологические единицы интернационального характера, основанные на 
мифологических преданиях, библейских легендах и исторических фактах. 

Например: англ. Augean stables – Авгиевы конюшни 
Pyrrhic victory – Пиррова победа 
Achilles’ heels – Ахиллесова пята 
The apple of discord – яблоко раздора 
Из фразеологизмов других типов А.В.Кунин отмечает: 
- сравнения: as bold (brave) as a lion – «кроткий (храбрый) как лев»; 
as free as a bird – «свободный как птица»; 
as cunning as a fox – «хитрый как лиса»; 
as busy as a bee – «трудолюбивый как пчелка»; 
- пословицы: extremes meet – «крайности сходятся»; 
 habit is a second nature - «привычка – вторая натура». 
II Частичные эквиваленты – это не означает какой-либо неполноты в 

передаче значения, а лишь содержит лексические, грамматические или лекси-
ко-грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной и 
той же стилистической направленности. Поэтому частичный эквивалент по 
степени адекватности перевода следует считать равноценным полному эк-
виваленту. 

Частичные эквиваленты в свою очередь делятся на следующие группы: 
- частичный лексический эквивалент. 
А.В.Кунин, как и В.Н.Комиссаров, подразделяют их на две подгруппы: 
русские эквиваленты английских фразеологизмов, совпадающие по 

значению, стилистической направленности и близкие по образности, но 
несколько расходящиеся по лексическому составу. Примером могут служить 
следующие обороты: 

- light as a feather – «легкий как перышко»; 
- put by for rainy day – «отложить на черный день»; 
- like a tired butterfly – «как сонная муха»; 
- as flies to sugar – “как мухи на мед”. 
а также некоторые пословицы: 
- hawks will not pick hawks’ eyes out – «ворон ворону глаз не 

выклюет»; 
- don’t count your chicken before they are hatched – «цыплят по осени 

считают». 
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русские эквиваленты английских фразеологических единиц, совпадаю-
щие с ними по значению, по стилистической направленности, но разные по 
Образности. Это явление В.Н.Комиссаров называет аналогом. Примером мо-
гут служить следующие обороты: 

- to be born with a silver spoon in one’s mouth – «родиться в сорочке»; 
- when pigs fly – «как рак на горе свиснет», «после дождичка в 

четверг»;  
- he that sleeps with dogs must rise up with fleas - «с кем поведешься, от 

того и наберешься»; 
- put the cat near the goldfish bowl - «пусти козла в огород»; 
- the dog that fеtches will carry – «тот, кто сплетничает с вами, будет 

сплетничать о вас» 
- частичный грамматический эквивалент. 
К этой группе относятся русские эквиваленты английских фразеологиз-

мов, совпадающие с ними по значению, по стилистической окраске и образ-
ности, но отличающиеся числом, в котором стоит существительное, или поря-
дком слов: 

Расхождение в числе  
- fish in troubled waters–«ловить рыбу в мутной воде»; 
- play in somebody’s hands – «играть на руку»; 
- catch old birds with chaff - «провести старого воробья на мякине». 
Расхождение в порядке слов  
– all is well that ends well – «все хорошо, что хорошо кончается»; 
- a hungry fox dreams about chicken – «голодной лисе все куры снятся»; 
- strike while the iron is hot - «куй железо, пока горячо». 
III Калькирование или дословный перевод фразеологизмов при наличии 

полного или частичного эквивалента. 
Несмотря на наличие полного или частичного эквивалента, устойчивые 

сочетания слов иногда приходится переводить дословно. Такой перевод 
особенно важен, когда образ, заключающийся во фразеологизме, небезразли-
чен для понимания текста, а замена его другим образом не дает достаточного 
эффекта. Например: the lion’s share – «львиная доля»; 

- love me – love my dog - «любишь меня – люби и мою собачку» (т.е. все, 
что со мной связано); 

- crawl along like a turtle - «ползти как черепаха». 
Дословный перевод часто применяется при наличии расширенной мета-

форы, фразеологических синонимов, игры слов и каламбуров. Оборот care 
killed a cat переводится «заботы до добра не доводят»; «не работа старит, а 
забота». Однако наличие противопоставления в следующем отрывке из Шекс-
пира требует дословного перевода: 

- Claudio, what! Courage, man! What care killed a cat, thou hast mettle enough 
in thee to kill care (Shakespeare, “Much Ado About nothing”, act 5, scene 1). 

- Клавдио, подбодрись, дружок! Хоть говорят, что забота и кошку 
уморить может, у тебя такой живой нрав, что ты можешь и заботу уморить. 

Согласимся с точкой зрения С.В. Влахова и С.С. Флорина, утверждаю-
щих, что предпосылкой для калькирования является достаточная мотиви-
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рованность значения фразеологической единицы значениями ее компонентов. 
Т.е. калькирование возможно только тогда, когда дословный перевод может 
довести до читателя истинное содержание всего фразеологизма (а не значения 
составляющих его частей). Это осуществимо, во-первых, в отношении образ-
ных фразеологических единиц, главным образом фразеологических единств, 
сохранивших достаточно свежей метафоричности. В истинных идиомах – 
фразеологических сращениях – образная основа почти не воспринимается, и 
кальки с них кажутся бессмысленными, например: 

let the cat out of the bag – «разболтать секрет»; 
enough to make a cat laugh - «курам на смех»; 
wait for cat to jump - «занимать выжидательную позицию»; 
that cock won’t fight - «этот номер не пройдет». 
Во-вторых, калькированию подвергаются ряд пословиц, которые не 

обладают подтекстом: extremes meet. 
В-третьих, калькой можно передать и некоторые устойчивые сравнения, 

но только убедившись, что носитель ПЯ воспримет их правильно: заячья 
душа, например, будет понятна для тех народов, у которых заяц – символ 
трусости; но у индийцев этот зверек символизирует мудрость, так что в Индии 
перевод калькой будет непонятен читателю. Англ. bite the hand that feeds you 
(«кусать руку, которая тебя кормит») вызывает представление о неблаго-
дарности; английскую пословицу fish and visitors smell in three days можно 
также перевести калькой: «рыба и гости протухают через три дня», такой 
перевод, несмотря на наличие подтекста («нельзя злоупотреблять гостеп-
риимством»), будет понят каждым. Иначе, чем калькой, которая здесь сбли-
жается с лексико-фразеологическим и свободным переводом и не переведешь 
характерных английских пословиц типа правил гигиены: After dinner sleep a 
while, after supper walk a mile может принять, например, такой вид: «Пообе-
давши – вздремни, ужин съел – гулять иди» [Влахов, Флорин, 1980: 195]. 

IV Буквализм. Калькирование принципиально отличается от буквализма 
тем, что калькирование – оправданный дословный перевод, буквализм же – 
дословный перевод, искажающий смысл переводимого высказывания. Напри-
мер: in a bee line – «напрямик»; 

dog my cats! - «черт возьми!»; 
see the elephant - «приобрести жизненный опыт»; 
to eat crow - «признавать свои ошибки»; 
to have butterflies in one’s stomach - «нервничать от страха». 
Если перевести данные фразеологические единицы дословно, то полу-

чится бессмыслица, так как буквализм нарушает языковую форму, т.е. 
стремится к линейному построчному механическому замещению элементов 
исходного текста. 

V «Обертональный» перевод – это своего рода окказиональный экви-
валент, используемый для перевода фразеологизма только в данном кон-
тексте. Следует учитывать, что окказиональность данного эквивалента 
определяется исключительно особенностями контекста, и в другом 
контексте перевод может и не быть «обертональным», а полным или 
частичным эквивалентом.  
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To have a bee in one’s bonnet обозначает «носиться с какой-то идеей», 
«быть с причудой», но этот перевод должен быть заменен «обертональным» в 
следующем отрывке:  

Everybody knew that “young Mont” had a bee in his bonnet about children 
immigration (J.Galsworthy. “Swan Song”, p. 1, ch.12) 

Все хорошо знали, что иммиграция детей – конек «Молодого Монта». 
VI Описательный перевод фразеологической единицы сводится, по су-

ществу дела, к переводу не самого фразеологизма, а его толкования, как это 
часто бывает с единицами, не имеющими эквивалентов в ПЯ. Это могут быть 
объяснения, сравнения, описания, толкования – все средства, передающие в 
максимально ясной и краткой форме содержание фразеологической единицы. 
Этот вид перевода применим к пословицам и поговоркам. В различных 
вариантах описательного перевода наиболее полно отражается творческий 
подход автора к предлагаемому материалу. В данном случае наиболее ин-
тересным является перевод пословиц с русского языка на английский, где в 
некоторых случаях используются компоненты английской пословицы или 
поговорки, например: шила в мешке не утаишь – «truth will out» (ср. англ. 
пословицу – «murder will out») 

Привлекает внимание также и другой вид описательного перевода, в ко-
тором полностью или частично передается образность русской пословицы или 
поговорки, например: «за что купил, за то и продаю» – I sell my goods at the 
price I’ve paid for them. 

Многие описательные переводы являются рифмованными, например:  
«дуракам закон не писан» - fools are fools, they observe no rules; 
«в гостях хорошо, а дома лучше» - East or West, home is best; 
«знает кошка, чье мясо съела» - well knows the kitten, whose meat is eaten. 
Анализ лингвистической литературы позволяет нам сделать вывод, что 

существует много способов перевода фразеологических единиц с компонен-
том - зоонимом, однако мы должны помнить, что реальный процесс перевода 
фразеологических единиц не сводится к подбору “эквивалентных языковых 
соответствий”, а представляет собой сложный процесс, в котором помимо 
собственного мастерства переводчика играют роль и набор культурных зна-
ний потенциальных реципиентов, на которые ориентируется переводчик, и 
характер взаимоотношения контактирующих культур, и многие другие 
факторы, влияющие на качество и приемлемость перевода. 
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 Ülkər Əsədova  
Tərkibində zoonimlər olan ingilis frazeoloji vahidlər və onların rus dilində qarşılığı  

Xülasə 
 

Bu məqalə tərkibində zoonimlər (heyvan adları) olan frazeoloji vahidlərə həsr 
olunub və belə frazeoloji vahidlərin ingilis dilindən rus dilinə tərcümə yolları 
araşdırılıb. Tərkibində zoonimlər olan frazeoloji vahidlər lüğətin böyük hissəsini 
təşkil edir və hər iki dildə geniş istifadə olunur. Amma linqvistik ədəbiyyatın anailiz 
edərək biz o nəticəyə gələ bilərik ki, tərkibində zoonimlər olan frazeoloji vahidlərin 
ingilis dilindən rus dilinə bir çox tərcümə yolları var.  

 
                                   Ulker Asadova  

English phraseological units with components - zoonyms end their  
equivalents in Russian 

Summary 
 

In this article phraseological units with components - zoonyms ( names of 
animals) are examined and different ways of translating such phraseological units 
from English into Russian are analysed. These phraseological units present a large 
layer of vocabulary and are widely used in these languages. But analising linguistic 
leterature we may come to the conclusion that there are a lot of ways of translating 
phraseological units with components - zoonyms from English into Russian.  

 
 

Rəyçi:           Çingiz Qaraşarlı 
                 filologiya elmləri doktoru 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
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Как известно, культура - объект изучения многих наук, а лингвокульту-
рология изучает взаимоотношение языка и культуры, однако, в отличие от 
лингвострановедения, основное внимание акцентирует на лингвистическом 
аспекте. Лингвокультурология сопряжена с лингвострановедением как систе-
мой руководящих принципов решения общеобразовательных и гуманистичес-
ких задач, но вместе с тем лингвокультурология имеет ряд специфических 
признаков. 

Начиная с конца ХХ века, лингвокультурология постепенно вытесняет 
страноведение и в дидактическом плане. Об этом свидетельствуют работы по 
методике преподавания русского языка как иностранного В.В. Воробьёва, 
Ю.Е.Прохорова, В.М.Шаклеина, И.Б.Игнатовой, Д.И.Башуриной и публика-
ции по методике преподавания русского языка как родного Т.Ф.Новикова, 
Л.П. Сычуговой и других. 

С последних двух десятилетий XX века термин “лингвокультурология 
всё чаще употребляется в сопряжении с термином “лингвострановедение”. 
Лингвокультурология сосредоточивает внимание на отображении в языке ду-
ховного состояния человека и общества. Это, как справедливо отмечает Д.И. 
Башурина, требует видоизменения системы дидактических координат: вместо 
системы “обучение языку - ознакомление с культурой” в центре внимания 
оказывается взаимоотношение между коммуникативной компетенцией, линг-
вокультурологией и лингвострановедением в системе “обучение языку – озна-
комление с культурой - обучение языку”. 

Методологические основания исследования проблемы взаимодействия 
языка и культуры только закладываются. Их источниками служат труды В.В. 
Воробьёва, В.М. Шаклеина, В.Н. Телия, В.А. Масловой и др. Так, для В.Н. Те-
лия методологической основой лингвокультурологии служит “семиотическая 
презентация данных этого взаимодействия, рассматриваемого с учётом когни-
тивного содержания ментальных процедур, результатом которых и являются 
культурно оязыковленные ментальные структуры” (14, c.17). Поддерживая 
эту точку зрения, всё же нужно отметить, что такое видение объекта лингво-
культурологии недостаточно рельефно отличает её от смежных научных 
дисциплин. Что же всё-таки следует считать объектом лингвокультурологии: 
язык как средство репрезентации культуры или культуру, рассматриваемую 
сквозь призму языка? И всё же, несмотря на их очевидное “родство”, ког-
нитивную лингвокультурологию следует отличать от когнитивной лингвис-
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тики. В отличие от “чистой” когнитивистики, культурология, как и другие 
науки, изучающие гуманитарное знание, “не может развиваться под сенью 
идеалов «научности» и объективности естественно-научного и тем более фор-
мализованного знания”. Однако лингвокультурология – это наука, которая не 
может обходиться без принципов научного познания мира. Соответственно, 
есть не формализованные, “бастионы” научности, где “определённая доля ме-
тодологизма и аналитики успешно сочетается с нарративностью, “расска-
зом” как свободным размышлением, и происходит это на пересечении различ-
ных “горизонтов” культуры, науки и искусства” (9, c. 499-500).  

Для лингвокультурологии такой подход вполне естествен, так как, по ут-
верждению Рикёра, “бытие в мире, с точки зрения нарративности, это бытие в 
мире, уже маркированном языковой практикой, связанной с этим предпонима-
нием” (13, c. 99). Необходимость комбинаторного подхода к объектам культу-
ры, при котором органически сополагаются нарративность, художественное 
мышление и элементы глубокого методологического анализа, обусловливает-
ся потребностью лингвокультурологии в неопределённом дискурсивно-мыс-
лительном пространстве: между строгой научностью и вольной фанта-
зией. Первая неприемлема по своей отвлеченности и по причине заключён-
ного в ней методологического насилия над продуктами дискурсивного позна-
ния, вторая как абсолютно ничем неограниченное воображение – в чистом ви-
де также неприемлема.  

Последним образцом гармоничного сочетания названных подходов счи-
тается знаменитая “Осень средневековья” Й. Хейзинги, содержащая в себе не 
только стилистику “рассказа”, поэзии, но и элементы глубокого методологи-
ческого анализа. При этом сам Хейзинга не приветствовал “беллетризованные 
исторические труды”. И всё же его стремление к свободному и творческому 
мышлению может служить для лингвокультурологии неким образцом взаимо-
дополнительности науки и нарратива. 

Сама природа гуманитарного знания предполагает особого рода “куль-
турологическую” методологию, включающую многообразие “языковых игр” с 
обязательным наличием нарративных элементов. Примечательно, что в такой 
методологии не совсем обычны и сами понятийные средства. Это не логичес-
кие понятия, а своего рода “понятия-ключи” (2), не абстрактные или взятые по 
аналогии, а скорее конкретно-образные и точно не определяющие, но 
схватывающие своеобразие предмета или события. Такие обыденные понятия 
близки к современным культурным “концептам”, способным актуализиро-
ваться в различных “контекстах”. 

В основании лингвокультурологической методологии лежат обыденные 
понятия особого рода: “концепты-словообразы”, которые не превращаются в 
абстрактные понятия, а обогащаются, благодаря живому, не “теоретизирован-
ному” повествованию, поиском в фактах культуры смысла жизни. 

Итак, поиск методологических оснований лингвокультурологии осу-
ществляется путем использования элементов концептологии, герменевтики и 
общей филологии. В соответствии с таким методологическим вектором на 
современном этапе развития лингвокультурологии предпринимается попытка 
интегрировать в лингвистические методы приемы и методики культурологии: 
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общефилософские, идеографические (описывающие) метод В. Виндельбанда, 
интуитивистские (М. Шелер, Н. Гартман), феноменологические (Э. Гуссерль), 
герменевтические (Г.Г. Гадамер), структурно-функциональный анализ (К. 
Леви-Строс и др.). 

В этом плане можно выделить несколько методов лингвокультурологии: 
1) диахронический метод, основанный на сравнительном анализе различных 
лингвокультурных единиц во времени; 2) синхронический метод, сравниваю-
щий одновременно существующие лингвокультурные единицы; 
 3) структурно-функциональный метод, предполагающий разделение объекта 
культуры на части и выявление связей между частями; 4) историко-генетичес-
кий метод, ориентированный на изучение лингвокультурного факта с точки 
зрения его возникновения, развития и всей дальнейшей судьбы; 5) типологи-
ческий метод, предназначенный для выявления типологической близости раз-
личных лингвокультурных единиц историко-культурного процесса; 6) в осно-
ве сравнительно-исторического метода лежит сравнение самобытных лингво-
культурных единиц во времени и проникновение в их сущность. 

В последнее время по способам репрезентации концептов разрабатываю-
тся и собственно лингвокультурологические методы. При этом исходят из то-
го, что способы объективации концептов, протекающей по герменевтическо-
му кругу, обеспечивают лингвокультурологу возможность создания рече-
мыслительного “портрета предмета познания”. В процессе создания такого 
“портрета”, когда прорисовываются отдельные фрагменты (элементы) образа 
предмета, происходит лингвокогнитивный отбор и интерпретация отдельных 
культурно значимых смыслов (по происхождению, качеству, внешнему виду, 
функции, переживаниям) и их знаковое кодирование в виде сем семантичес-
кой структуры слова (фразеологизма). Таким образом, создание речевого 
портрета того или иного предмета, по Е. Бартминскому, является средством 
организации минимальных смысловых элементов внутри языкового значения. 
Сами смысловые элементы являются производными, возникающими в про-
цессе фиксации интерпретируемых человеком признаков, примет, свойств, 
качеств и функций познаваемого объекта. Их мы рассматриваем как результат 
прототипной семантики. Отобранные таким образом признаки Е. Бартминс-
кий называет профилем. “Разные профили являются не разными значениями, 
а способами организации смысловой структуры того или иного значения. 
…Можно понятие прототипа рассматривать как своего рода профилирование, 
принимая факт существования прототипного профиля и его производных” (3, 
c. 220). 

Результатом процесса создания речевого портрета предмета –профили-
рования, Е. Бартминский считает профиль. В этом главное отличие его подхо-
да от концепции Р. Лангакера. Профилирование у Е. Бартминского является 
“сечением”, поиском граней общественного сознания (3, с.33). В концепциях 
Е. Бартминского и Р. Лангакера различаются основания профилирова-
ния: общественное, этнокультурное сознание у первого и сознаниесубъектив-
ное, индивидуальное - у второго. В отличие от Р. Лангакера, ограничивающе-
го профилирование рамками наблюдения (20, с.28-33), Е. Бартминский счи-
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тает, что опытную рамку формируют различные коды: вербальный, поведен-
ческий, мифолого-идеологический, предметно-символический. 

Имеет смысл говорить не столько о разных приёмах концептуального 
анализа, сколько о целесообразности их комплексного использования. Доми-
нирование в этом тандеме того или иного приёма определяет специфику соот-
ветствующей методики: визуальной методики Р. Лангакера; методики 
профилирования Е. Бартминского и его школы; описания по предикатным 
связям и моделированию диагностических контекстов; описания концепта по 
его ассоциативному полю; анализа значения по словарным дефинициям; эти-
мологического анализа; методики изучения концепта через лексико-граммати-
ческое поле лексемы, его репрезентирующей. 

Сторонники лингвистического подхода к пониманию дисциплинарного 
статуса лингвокультурологии демонстрируют её общие генетические корни с 
лингвистикой, связывая её возникновение с лингвистическими доктринами В. 
фон Гумбольдта, В. Вундта, Г. Шухардта, А.А. Потебни и др. При таком ди-
дактическом подходе, считает Ю.Е. Прохоров, культура страны рассматривае-
тся как составная часть коммуникативных потребностей изучающих язык, 
экстралингвистическая основа речевых ситуаций и реализуемых в них интен-
ций. “Целью преподавания является обеспечение коммуникативной ком-
петенции учащихся” (12, c.96).  

Предметом лингвистической культурологии является язык как реализа-
ция творческого начала человеческого духа, как отражение культурных цен-
ностей этнического сообщества, а центральной проблемой – проблема изуче-
ния языковой картины мира, специфической для каждого языкового коллекти-
ва (5, с.45). Как утверждает В.В.Воробьёв, углубление семантики до “пред-
метной синтагматики” обеспечивает способность анализировать вербали-
зованный объект культуры как единство языковой и внеязыковой сущности. 
Следовательно, лингвокультурология направлена и на анализ внеязыкового 
содержания культуры, и на лингводидактическое описание взаимосвязи языка 
и культуры, причём с акцентом на последнюю. 

По мнению Е.Ю. Прохорова, в лингвокультурологии задаётся более 
высокий и абстрактный уровень описания проблемы соотношения языка и 
культуры. Хотя автор ставит на первое место обучение культуре, он всё же 
указывает на необходимость комплексного учёта трёх критериев: 1) языково-
го, включающего в себя частотность употребления языковых единиц с учётом 
заданных границ; 2) ознакомительного, реализующегося в понятии учебно-ме-
тодической целесообразности; 3) культурологического, предполагающего 
учёт степени важности и первоочередности информации с позиции данной 
отрасли знания. 

В связи с этим становится важным использование лингвокультурологи-
ческого подхода в иностранной аудитории при обучении английскому языку, 
поскольку лингвокультурологические сведения являются необходимой сос-
тавляющей коммуникативной компетенции иностранного студента, особым 
образом воплощёнными в семантике языковых единиц. Лингвокультуроло-
гические знания вызывают необходимость формирования лингвокультуроло-
гической компетенции как части коммуникативной. Лингвокультурная ком-
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петентность, изучаемая лингвокультурологией, феномен культуры, а не фено-
мен языка. 

Анализ методической литературы позволил определить лингвокультуро-
логический подход как один из наиболее эффективных, нацеленных на фор-
мирование и совершенствование навыков и умений осуществления меж-
культурного общения путём изучения языка как феномена культуры.  

Результатом формирования у студентов вторичного когнитивного созна-
ния посредством овладения иностранным языком является обретение ими 
способности к межкультурной коммуникации. Наряду с языком при таком 
подходе культура составляет основное содержание обучения, что отвечает 
психологическим особенностям изучения иностранного языка.  

Лингвокультурологический подход даёт возможность уйти от упрощен-
ного фактологически-фрагментарного ознакомления обучаемых с определён-
ными аспектами культуры и позволяет учащимся сформировать достаточно 
полную картину “иноязычной действительности” посредством исследования 
как языкового, так и внеязыкового содержания избранных для изучения сфер. 
Поскольку в дидактической интерпретации лингвокультурология представ-
ляет собой теоретическое обоснование формирования вторичной языковой 
личности, тех коммуникативных умений, которые необходимы для обучения 
носителей разных национальных картин мира и предупреждения межкультур-
ной интерференции, то лингвокультурологический подход в обучении русско-
му языку как иностранному является одним из условий овладения лексикой, 
обеспечивающей межкультурную коммуникацию. Изучение иноязычной 
лексики и овладение ею в лингвокультурологическом аспекте способствует 
переходу на другую знаковую систему, необходимую для формирования вто-
ричной языковой личности. Владение языком в современной методике пони-
мается, как способность на нём общаться свободно, корректно и адекватно. 
Таким образом, языковая картина мира углубляется до лингвокультуро-
логической картины мира как системы знаний о культуре, воплощенной в оп-
ределенном национальном языке, а индивидуальное употребление линг-
вокультурой сменяется лингвокультурологической компетенцией как со-
циально значимой системой. 

Дополняя данное В.В. Воробьёвым определение в методических целях, 
Д.И. Башурина под лингвокультурологической компетенцией понимает систе-
му знаний о культуре, воплощенную в определенном национальном языке, и 
комплекс умений по оперированию этими знаниями. Автор доказывает, что 
способность к межкультурной коммуникации является результатом формиро-
вания у учащихся вторичного когнитивного сознания посредством овладения 
каким-либо языком как иностранным, что может быть достигнуто в процессе 
лингвокультурологического изучения репрезентативных фрагментов культу-
ры. Таким образом, при лингвокультурологическом подходе культура стано-
вится объектом познания и обучения. 

Как известно, лингвокультурология изучает взаимоотношение языка и 
культуры, однако, в отличие от лингвострановедения, основное внимание ак-
центирует на лингвистическом аспекте. Лингвокультурология сопряжена с 
лингвострановедением как системой руководящих принципов решения об-
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щеобразовательных и гуманистических задач, но вместе с тем лингво-
культурология имеет ряд специфических признаков: 1) она является дисцип-
линой синтезирующего типа, занимающей пограничное положение между 
науками, изучающими культуру и филологию; 2) основным объектом лин-
гвокультурологии является взаимосвязь языка и культуры и интерпретация 
этого взаимодействия; 3) предметом исследования лингвокультурологии слу-
жит духовная и материальная культура, вербализованные артефакты, фор-
мирующие “языковую картину мира”; 4) лингвокультурология ориентируется 
на новую систему культурных ценностей, выдвинутую современной жизнью 
общества, на объективную информацию о культурной жизни страны (5, c.32).  

Увлечение когнитивной семантикой на рубеже XX-XXI веков иногда 
сознательно или подсознательно связывается с представлением о том, что 
системно-структурные аспекты лингвистического анализа исчерпали свой 
эвристический потенциал. Такому пониманию, как ошибочному, противо-
поставляется убеждение А.В. Бондарко, что развитие когнитивной семантики 
не только не противоречит системно-структурному подходу, но, наоборот, 
предполагает его. Их совместимость допустима и с точки зрения описания 
средств формального выражения языковых значений, и с точки зрения 
системного моделирования семантических категорий языка и речи (единиц 
языка, высказывания и даже целого текста). Нет сомнения, что речь должна 
идти о системно-когнитивном исследовании языковой семантики. 

Вместе с тем это не значит, что допускается возможность простого объе-
динения семантики системно-структурной и семантики когнитивной. Этому 
противостоит отсутствие у них единого принципа. Системно-структурная се-
мантика исследует содержание слова с позиции объекта (логический подход), 
а когнитивная - с позиции субъекта (антропоцентрический подход). Некото-
рыми учёными высказываются суждения о несовместимости двух названных 
подходов (17). 

Поскольку здесь нет оснований говорить о несовместимости методоло-
гических позиций, наоборот, системно-структурный подход не противоречит 
стратегическим основам когнитивной семантики. Последняя, хотя и опирается 
главным образом на синтетическое видение объекта во всей его целостности и 
сложности, все же не может обойтись без аналитического осмысления реаль-
ной действительности - без разложения целого на части и установления между 
ними закономерных связей и отношений. Более того, синтез предполагает ана-
литическое мышление: прежде чем синтезировать познаваемое событие, 
необходимо знать, что в данный момент моделирование картины мира или 
отдельного её фрагмента подлежит мысленной интеграции. И всё же подоб-
ного рода аргументы останутся неубедительными, если не уточнить, о какой 
системно-структурной семантике идёт речь. 

В настоящее время объектом лингвокультурологии является языковая – 
дискурсивная деятельность, рассматриваемая с ценностно-смысловой точки 
зрения. Такое определение объекта лингвокультурологии восходит к гум-
больдтовской концепции, согласно которой язык активно участвует во всех 
важнейших сферах культурно-дискурсивной жизни: в восприятии и понима-
нии действительности. “Язык, в соответствии с рассматриваемой концепцией, 
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есть универсальная форма первичной концептуализации мира, выразитель и 
хранитель бессознательного стихийного знания о мире, историческая память о 
социально значимых событиях в человеческой жизни. Язык – зеркало культу-
ры, отображающее лики прошедших культур, интуиции и категории мироп-
редставлений” (11, c.30). 

Сравнение культуры и языка вообще и в особенности конкретной нацио-
нальной культуры и конкретного языка обнаруживает некий изоморфизм их 
структур в функциональном и внутри иерархическом плане. Подобно тому, 
как различают литературный язык и диалекты, выделяя при этом еще и прос-
торечие, а в некоторых случаях и арго, в каждой этнокультуре Н.И.Толстой 
различал четыре вида культуры: а) культуру образованного слоя, “книжную”, 
или элитарную; б) культуру народную, крестьянскую; в) культуру промежу-
точную, соответствующую просторечию, которую обычно называют “культу-
рой для народа”, или “третьей культурой”; г) традиционно-профессиональную 
субкультуру (пастушескую, пчеловодческую, гончарную, торгово-ремеслен-
ную) (16, с.235). 

Несколько изменив порядок перечисленных языковых и культурных 
слоев, учёные выстраивают два параллельных ряда: 

литературный язык – элитарная культура 
просторечие – “третья культура” 
наречия, говоры – народная культура 
арго – традиционно-профессиональная культура. 
Для обоих рядов может быть применён один и тот же набор различи-

тельных признаков:  
1) нормированность – ненормированность; 
2) наддиалектность (надтерриториальность) – диалектность (терри-

ториальная расчленённость); 
3) открытость – закрытость (сферы, системы); 
4) стабильность – нестабильность. 
Каждый отдельный языковой или культурный страт характеризуется оп-

ределённым сочетанием признаков, например, для литературного языка это 
нормированность, наддиалектность, открытость, стабильность, а каждый 
столбец – убыванием, ослаблением признаков и превращением их в свою про-
тивоположность, например, от нормированности литературного языка до 
ненормированности арго или от наддиалектности элитарной культуры до 
диалектности традиционно-профессиональной культуры. 

Однако всё это можно отнести скорее к предыстории науки о взаимо-
действии языка и культуры. Первые упоминания о лингвокультурологии как 
научной дисциплине содержатся уже в работах М.М. Покровского, Г.В. Сте-
панова, Д.С. Лихачева и Ю.М. Лотмана. 

Надо сказать, что, начиная с XIX века, проблема языка и культуры пос-
тоянно находится в центре внимания философов, лингвистов и культурологов, 
опирающихся на антропоцентрические принципы познания и описания мира. 
В эпицентре лингвокультурологии конца XX века оказывается не только язык, 
но и дискурс, в которых разными языковыми и дискурсивными единицами 
представлен соответствующий образ мира.  
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Особенно рельефно эта точка зрения обосновывается в работах В.Н. Те-
лия. В её концепции, лингвокультурология, в отличие от других культуроло-
гических дисциплин, призвана изучать живые коммуникативные процессы в 
их синхронной связи с этническим менталитетом, действующим в данную 
культурную эпоху. При таком понимании задач лингвокультурологии пред-
метом её исследования становится “археология культуры”. Лингвистические 
“раскопки” культурно-исторических слоев здесь осуществляются с помощью 
таких категорий, как национальная картина (образ, модель) мира, языковое 
(этнокультурное) сознание и ментальность (менталитет) народа. Названные 
категории, надо отметить, не являются синонимами: каждая из них имеет свое 
содержательное лицо (15, с.35). Однако все эти категории объединяет так на-
зываемый национальный (этнический) компонент. На важность национальных 
(этнических, в нашей терминологии) корней в жизни человека указывали 
многие русские философы начала XX века, например, работы Бердяева, 
Ильина, Трубецкого. По мнению Н.А. Бердяева, вне национальности, 
понимаемой как индивидуальное бытие, невозможно существование 
человечества. И именно через национальную индивидуальность каждый 
отдельный человек входит в человечество, он входит в него как национальный 
человек (6, с. 232-233). 

Чем обусловливается неповторимость, непохожесть этнических куль-
тур? Этот вопрос напрашивается потому, что многие элементы сами по себе 
не всегда являются уникальными, повторяясь во множестве культур. С точки 
зрения философии, уникальность этнокультуры создаётся той системой ор-
ганизации элементов опыта, которая свойственна лишь данной культуре. С 
точки зрения психологии, уникальность этнокультуры обусловливается тем, 
что “в основе мировидения и мировосприятия каждого народа лежит своя сис-
тема предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем.-
Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено, видения мира од-
ним народом нельзя простым “перекодированием” перевести на язык куль-
туры другого народа” (7, с.20). 

С точки зрения лингвокультурологии, объяснение самобытности этно-
культуры следует искать в словах, которыми фиксируются образы познавае-
мых предметов и явлений. Почему в словах? Потому что такое слово выраста-
ет из действия и несёт в себе его скрытую энергию - потенциальную модель 
культурного действия. С помощью культурно маркированного слова как раз и 
задается та система координат, в которой человек живет, в которой фор-
мируется образ мира как основополагающий элемент этнокультуры (8, с.221). 
“Назвать” - значит приписать определённое значение, а приписать определён-
ное значение - значит понять, включить в свое сознание. За словом в его 
звуковой или графической материальности стоит фрагмент живого образа из 
мира конкретной этнокультуры. Системность же значений есть отражение 
системности самой культуры, той структуры образа мира, которая в ней 
сформирована. 

Укрепление принципов когнитивистики в современных гуманитарных 
исследованиях, открывая в культурологии неизвестные страницы, вместе с 
этим ставит новые проблемы, которые нуждаются в комплексном междисцип-



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 279

линарном решении. При этом, мы имеем в виду не только интеграцию таких 
наук, как философия, психология, логика, когнитология и лингвистика, но и 
привлечение внутрипредметных взаимосвязей. В языкознании естественные и 
поэтому наиболее продуктивные взаимосвязи обнаруживают лингвокультуро-
логия, психолингвистика, прагмалингвистика и когнитивная лингвистика. 
Взаимосвязь лингвокультурологии и когнитивной лингвистики позволяет про-
никнуть в одну из самых сокровенных областей культуры - языковое созна-
ние. В основу когнитивной лингвистики кладётся аналитическая объективнос-
ть “научности”. Прагмалингвистика даёт возможность высветить этнокуль-
турологические аспекты коммуникации, психолингвистика раскрывает уни-
версальные и этнокультурные психические механизмы порождения и вос-
приятия речи, кодирования и декодирования этнокультурной картины мира; 
элементы социолингвистического анализа подчинены осмыслению об-
щественных факторов, влияющих на становление и развитие языковой 
личности и формирование национально-культурного компонента в семан-
тическом пространстве языка. 

Речь идёт о таком подходе, при котором ставятся и решаются вопросы, 
связанные с устройством объекта исследования. Именно в ходе его реализа-
ции была достаточно основательно структурирована семантическая система 
языка в отечественном языкознании. В её моделировании, как известно, 
используются элементы структурной семасиологии, а разработанная методика 
компонентного анализа позволила смоделировать семантическую структуру 
языка в целом, представить семантическую структуру отдельных языковых 
единиц и на этой основе описать принципы упорядочения отдельных семант-
ических подсистем (ЛСГ, семантических полей и др.). Однако для комплекс-
ного и корректного рассмотрения проблемы синергетики сопряженного коди-
рования информации языковыми и мыслительными средствами этого явно 
недостаточно. Собственно проблема состоит в том, что наши знания обычно 
не поддаются эксплицитной языковой и логической репрезентации. Её слож-
ность задана на нейрологическом уровне, поскольку образная информация 
сохраняется в правом полушарии коры головного мозга в виде зрительных 
образов, а мыслительная (понятийная) - в левом в виде сигнификатов линейно 
упорядоченных вербальных единиц. Знания обоих типов не существуют изо-
лированно, информация при необходимости перебрасывается с одного 
полушария в другое, она постоянно сверяется, коррелируется. Чрезвычайно 
важно понять, при помощи сопряжения каких мыслительных и языковых 
механизмов возникает та неуловимая синергетика слова, которая позволяет 
ему быть не только средством передачи, но и средством формирования и вы-
ражения мысли. Полагаю, что решение данной задачи нуждается в особом 
когнитивно-семиологическом подходе, опирающемся на синтетико-аналити-
ческое осмысление взаимодействия внеязыковой и языковой семантики. 
Структурные элементы (наносмыслы) образного и понятийного познания на 
разных этапах отражения и интерпретации действительности находятся в ин-
терактивном режиме: переходят друг в друга. Такая взаимность возможна ли-
шь в том случае, если смысловые структуры языкового и доязыкового мышле-
ния изоморфны на уровне глубинной семантики (4, с. 237). 
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Объективирование информации языковыми и довербальными средства-
ми можно рассматривать как явление двойного кодирования, согласно теории 
которого в процессе взаимодействия языкового и довербального кодов вклю-
чаются механизмы избирательного внимания, благодаря чему при переходе от 
ощущений к восприятию и представлениям запоминаются наиболее значимые 
для человека признаки и свойства познаваемого объекта. Это приводит к 
конденсации и кристаллизации приобретенной информации в форме первич-
ного концепта. Он – продукт многократного перекодирования мысли с право-
го, довербального, полушария коры головного мозга в левое (речевое) и нао-
борот. Такое перекодирование, преодолевая законы линейного мышления, по-
рождает симультанные, синергетические (нелинейные) содержательные фор-
мы концепта, образующие его многослойную организацию, на которую впер-
вые обратил внимание Ю.С. Степанов в 1997 году. Многослойный характер 
смыслового содержания концепта обусловливается двумя факторами: поэта-
пной, слойно-ярусной обработкой информации и триединством ее категориза-
ции в (а) когнитивную систему, (б) эмотивно-оценочную и (в) языковую. 
Многослойная структура концепта формируется в результате взаимодействия 
разных креативных источников – эмпирического (предметно-чувственный 
опыт), мотивационного, рефлексивного и интерпретационного. В результате 
на основе иерархически организованной информации, с одной стороны, фор-
мируется знание индивида и сознание как общественная когнитивная катего-
рия, с другой - структурируется семантическое пространство языка. 

Основой такого структурирования служат понятия “смысл”, “значение” 
и “значимость” (1). В семасиологии бытуют различные толкования этой триа-
ды. В семасиологической концепции академика Д.Н. Шмелёва (18, с.15), нап-
ример, смысл определяется как “внеязыковое предметное содержание” слова. 
В нашей концепции такое понимание смысла является исходным, но не 
единственным. Кроме довербального, мы выделяем ещё и речевой смысл. Од-
нако и во второй своей разновидности он оказывается проецированным на 
внеязыковую действительность. Это позволяет использовать категорию смыс-
ла в исследованиях по когнитивной семантике в процессе познания и вер-
бализации объектов внеязыковой действительности. Постижение семантичес-
кого пространства языка осуществляется главным образом через исследова-
ние его основной единицы - значения (10, с.62). В когнитивной лингво-
культурологии оно в конечном итоге подчиняется выявлению и структури-
рованию концептосферы. В свою очередь решение этой задачи предполагает 
анализ основной единицы концептосферы – концепта, по ряду параметров 
отличающегося от понятия. Понятие и концепт – явления, разумеется, од-
нопорядковые, сравнимые, но не равнозначные. Концепты, конечно же, лишь 
наиболее сложные и непременно обыденные (житейские) понятия, являю-
щиеся важными элементами соответствующей концептосферы языка и этно-
культуры. Однако это лишь весьма обобщённое суждение, которое предпола-
гает поиск культурологической специфики концепта. В этом плане некоторые 
исследователи усматривают возможность параллельного употребления таких 
двух смежных понятий когнитивной семантики, как “концепт” и “смысл”. 
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S.Hasanova 
The lingua-culturological aspects of interrelation of the language and culture  

Резюме 
 

Represented article is devoted to the investigation of the various aspects of the 
language and culture’s relationship. As it is known, culture is the object of in-
vestigation for many sciences, but Lingua-Culturology studies the interrelation of 
the language and culture. Beginning with the end of the XX-th century Lingua-
Culturology as an independent science displaced the course studying the regions. 
Many scientists dealt with this theme. In Slavistics – V.V.Vorobyeva, 
V.M.Shakleina, V.N.Telia, V.A.Maslova, V.S.Bibler, V.Q.Kostomarov, E.M.-
Vereschaqin, N.F.Alefirenko, in Germanistics – R.Lado, R.W. Langacker, 
S.A.Lurye, E.Goffmann, and also Azerbaijani linguists – M.T.Qayibova, 
N.Ch.Veliyeva. There is an interesting material for the development of the cognitive 
linguistics. What is a concept, the notion of the concept’s sphere, it’s specific pe-
culiarities are investigated here.  

  
 S.Həsənova 

Dil və mədəniyyət qarşılıqlı münasibətlərinin linqva-kulturoloji aspektləri  
Xülasə 

 
Təqdim olunmuş məqalə dil və mədəniyyətin bağlılığının müxtəlif aspektləri-

nin tədqiqinə həsr olunub. Bildiyiniz kimi, mədəniyyət bir çox elmlərin tədqiqat ob-
yektidir, linqva-kulturologiya isə dil və mədəniyyətin əlaqələrini öyrənir. ХХ əsrin 
sonunda linqva-kulturologiya bir elm kimi ölkəşünaslıq elmini sıxışdırmağa 
başlayır. Bir çox alimlər bu mövzuda əsərlər yazır. Rusistikada - V.V.Vorobyeva, 
V.M.Şakleina, V.N.Teliya, V.A.Maslova, V.S.Bibler, V.Q.Kostomarov, E.M.Vere-
şaqin, N.F.Alefirenko, xarici alimlərdən – R.Lado, R.V.Lengaker, S.A.Lurye, 
E.Qofman, Azərbaycan dilçilərdən M.T.Qayıbova, N.Ç.Vəliyeva. Məqalədə 
koqnitiv dilçiliyin inkişafı üçün gərəkli material təqdim olunub. Burada konsept nə-
dir, konseptosferanın anlayışı, özünəməxsus xüsusiyyətləri təhlil edilir.  

 
Rəyçi:               Nigar Vəliyeva 
              filoligiya elmləri doktoru, professor 
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İ.Nəsimi adına Dillçilik İnstutu  

                                                                                                мса@йащоо.ъом 
 

ЭЕРМАН-ТЦРК ДИЛ ЯЛАГЯЛЯРИ ТАРИХИНДЯН 
 

Ачар сюзляр: эерман, тцрк, Исвеч, Норвеч-скандинав, алынма сюзляр 
Кей wордс: Эерман, Тцрк, Сwеден, Норwай, Съандинавиан борроwинэс 
Ключевые слова: германский, тюркский, Швеция, Норвегия, скандинавский, 
заимствования 

 
Эерман-тцрк ялагяляринин ян гядим чаьлары «Гядим Скандинавийа ъоьрафийа 

ясярляри»ндя юз яксини тапмышдыр. ХЫЫЫ ясрин сону ХЫВ ясрин яввялляриня аид олан 
щямин мянбядя шимал юлкяляриня эялмиш тцркляр щаггында ашаьыдакы мялумат вери-
лир. Шимал дилиндя йазылмыш бцтцн мютябяр щекайятлярин яввялиндя сюйлянир ки, ши-
малда асийадан эялмя тцркляр мяскунлашмышлар. Буна эюря дя инамла демяк олар 
ки, онлар шимала юз диллярини дя эятирмишдиляр. Вя бизим «Шимал дили» адландырдыьымыз 
бу дил Саксландийада, Данимракада, Исвечрядя вя Норвечин бязи щиссяляриня йайыл-
мышды. Щямин халгын башчысы Тор оьлу Один иди. Онун чохлу оьуллары вар иди. Бир чох 
адамлар юз нясиллярини Одиня аид едирдиляр (3, 65). 

Скандинавийа вя цмумиййятля эерман халгларынын яфсаняви аллащлары арасында 
ясас йерляри тутан Фор вя Одинин мящз Скандинавийа мянбяляриндя тцркляря аид 
едилмясини тясадцфи щал щесаб етмяк олмаз.  

Чцнки ейни мялуматлара тяк гядим Скандинавийа ясярляриндя дейил, башга 
йазылы мянбялярдя дя раст эялирик. Онлар да Одинин башчылыьы алтында йаделли халгын 
шимала эялмясини вя шималларын сяъдяэащына чеврилмясиндян бящз едирляр. Инглинг-
ляр щаггында сагаларда Снорринин «чар» Одинин истедадына даир тясвириндя беля сюй-
лянилир. Беля сюйляйирляр ки, Один вя онунла бирликдя дюйцшчцляри шимал юлкяляриня 
эяляндя онлар адамлара еля мящарят юйрятдиляр ки, о вахтдан бяри щяля дя горун-
магда вя йашамагдадыр. (5, 95-97). Один онларын арасында ян мяшщуру иди. Чцнки, 
о бунларын щамысыны билдирди, бунунла беля щеч дя билдикляринин щамысыны юйрятмирди. 
О, юз достлары иля бир йердя отураркян еля эюзял вя фцсцнкар эюрцнцрдц ки, щамыйа 
рущ верирди. Амма юз рягибляриня гаршы дюйцшдя о чох дящшятли вя амансыз олдурду. 
Щяр заман дцшмянин бцтцн щямлялярини дяф едяряк дцшмяня галиб эялирди. О вя 
онун кащинляри мащныларын устады адландырылырды. (5, 142) Чцнки сянят шимал юлкяляри-
ня онлардан кечмишдир. О, еля едирди ки, онун рягибляри лал вя кар олур вя онлары дящ-
шят бцрцйцрдц. 

Йухарыдакы мялуматлардан эюрцндцйц кими гядим эерманлар юз аллащлары ки-
ми тясвир етдикляри Тор вя Одини шимал юлкяляриня йцрцш етмиш тцрклярин вя йахуд 
тройалыларын башчылары щесаб етмишляр. Щямин тцрк мяншяли рящбярлярин аллащлашмасы 
просеси тябии бир щал олуб, бцтцн халгларын дини сурятляринин мейдана чыхмасында 
юзцнц эюстрмишдир. Мялуматын яфсаняляшмиш вариантына нязяр салаг. Онун дюйцшчц-
ляри дюйцшдя гудуз ит вя ъанавар кими улашыр, юз галханларыны дишляйирдиляр вя чох 
гцввятли идиляр. Онлар адамлары юлдцрдцляр вя щеч бир од-дяниз онлара тясир етмирди. 
Беля дюйцшчцляр бершерхляр адланырдылар. 

Один симасыны тез-тез дяйишя билирди бу заман онун бядяни йатмыш вя йахуд 
юлмцш кими узаныглы вязиййятдя галырды. Лакин, бу анда о, бир гуш вя вящши щейван 
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гийафясиндя, балыг вя йа илан шяклиндя бир анда узаг юлкляря йетишир орада юз иши вя 
йахуд башгаларынын иши иля мяшьул олурду. О, сюз иля оду щечиря билирди. Онун «скид-
бладир» адлы эямиси вар иди. Онун васитясиля бюйцк дянизлярдя цзярди. Онун ики 
гардашы вар иди. Онлара данышмаг юйрятмишдир. Онлар чох юлкялярин цзяриндян уча 
рвя эялиб Одиня лазыми мялуматлары верярдиляр. Одур ки, Один чох мцдрик иди. Бцтцн 
бу мящарят вя баъарыглары о, рущлар вя мащнылар васитясиля юйрянирди. Буна эюря дя 
аслары ъадуэарлыг усталары щесаб едирдиляр. Одиня торпаг алтында эизлядилмиш бцтцн 
хязиняляр мялум иди. О, еля сещрляр билирди ки, онун кюмяйи иля торпаг, Гайаны, дашы 
ачдырыр орадан лазым оланлары эютцрцрдц (5, 142) 

Бу мятдян эюрцндцйц кими, Одиня эащ гейри-ади кейфиййятляр, баъарыглар 
эащ да дярин биликляр аид олунур. Ейни заманда онун башга юлкялярдян эялдийи дя 
билдирилир. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими бир чох эерман сагаларында Фор вя онун оьлу 
Один конкрет шяхсляр щесаб олунурлар. Одинин вя онун атасы Форун шимал халгларынын 
мифалоэийасында мцхтялиф аллащлара чеврилмяси, гядим халгларын мифолоэийасы цчцн 
яняняви просесдир. Онларын аслар адландырылмасы Асийа мяншяли адлар иля баьлы иди.  

Щятта хейли сонракы чаьлары ерамызын яввялляриндя аид эерчяк шяхслярин дя 
яфсанялшдирилмяси вя танрылашдырылмасы эерман мифалоэийасында юзцнц айдын эюстярир. 
Буну тцркдилли щунларла эерман тайфаларынын ерамызын яввялляриндя баш вермиш 
ялагяляриндя эюрмяк олар. 

Халгларын бюйцк кючц нятиъясиндя щунларын бир щиссяси Асийадан шярги 
Авропайа кючмцшдцр. Авропа щунларынын тяркибиндя гядим булгарлары, савиляр, 
сараматлар вя башгалары варды. Башга халглары мяьлуб едян щунлар эерман тай-
фаларындан бири олан остгатларла цз-цзя эялир. Готлар щунларын тязйиги алтында Днестре 
доьру чякилирляр. Онларын бир щиссяси ися Эерманарухун оьлу Щанибудун башчылыьы 
алтында щун иттифагынын тяркибиня дахил олмаг мяъбуриййятиндя галыр. Беляликля, эер-
манларла тцрклярин даща бир тарихи ялагяси баш верир. Ерамызын яввялки ясрляриндя тро-
йалыларла цзляшян эерманлар ерамызын ЫВ ясриндя башга бир тцрк халгы иля цз-цзя 
эялир. 

448-ъи илдя Атилланын башчылыьы алтында щунларын гярби Авропайа бюйцк щцъуму 
башлайыр. Онлар Дунай чайынын щяр ики сащили бойунъа щярякят едирдиляр. Йцрцшцн 
башландыьы анда маркоманлар вя башга эерман тайфалары щунлара гошулурлар 451-ъи 
илдя щунлар Галлийайа дахил олурлар. Страсбург, Шпейер вя башга шящярляри тутурлар. 
453-ъц илдя Атилланын юлцмцндян сонра щунларын яксяр щиссяси Гара дянизин шимал 
сащилляриня гайыдыр. Лакин щун-эерман ялагяляри щяр ики халгын етноэенезиндя 
бюйцк тясирляр бурахмышдыр Щунларын Авропада галан щиссяси ассимилйасийайа 
уьрайараг эерманлашыр. Ясрляр кечдикъя реал атилла суряти эерман халгларынын мифоложи 
сурятиня, эерман халгларынын мяшщур сурятини чеврилир. 

«Едда» адлы исланд сагасындакы Атли образы вя ону ящатя едян сурятляр эер-
ман-щун тарихи ялагяляринин мифалоэийада яйани сцбутудур. Щунларын гярби Авропа-
да эерман залглары иля ялагясини айдын эюстярян башга бир мялумата нязяр салаг 
448-ъи илдя щунлар Алилланын башчылыьы алтында гярби Авропайа бюйцк йцрцшя башлады-
лар. Онларын топладыьы ири щярби гцввялярин тяркибиня щунлардан башга антлар, 
аланлар, славйанлар, эерман тайфаларындан олан эеруллар да дахил иди Щунлар Дуна-
йын щяр ики сащили бойунъа ики ганад шяклиндя ирялиляйирдиляр. Йцрцш заманы гаршылары-
на чыхан рома галаларыны даьыдыб, маркоманлары вя башга эерман тайфаларыны юз ор-
дуларынын тяркибиня дахил едяряк Дунайын мянбяляриндя бирляшян щунлар ясасян, 
атлылардан ибарят олан дащи бир орду йаратдылар. Кейн чайынын сащилиндя щунлара 
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шярги франклар вя башга тайфалар да онлара гошулдулар. 451-ъи илдя щун ордусу бюйцк 
бир щярби гцввя иля Галлийайа дахил олур. Страсбургу, Шпейери вя башга шящярляри тут-
лурлар. Эюрцндцйц кими, эерман сагаларындакы Атлы сурятинин архасанда ерамызын 
биринъи ясриндя баш вермиш реал тарихи щадисяляр, эерман тайфалары иля сых ялагядя 
олмуш щунларын рящбяри Атилла дурур. 

Щямин щадисяляр он иллийи ящатя етмиш вя щямин дюврдя щунларын вя щун 
иттифагына дахил олан башга тцрк тафйаларынын дилляриндян эерман дилляриня хейли сюз 
кечя билиб. Арашдырмалар эюстярир ки, доьурдан да эерман дилляриндя хцсусиля 
Сканлинавийа халгларынын дилляриндя хейли ашкар едилмиш тцркизмляр вя ейни заманда 
тцрк дилляриндяки сюзлярля ейни кюкдян ибарят олдуьу эцман едилян сюзляр вардыр. 
Ашкар едилмиш тцркизмляр адландырдыьымыз сюзлярин ясл тцрк сюзляри олмасы щеч бир 
шцбщя доьурмур. Мисал цчцн «гарышыглыг», «издищам», «калабалыг» сюзц ейни мя-
нада исвеч вя тцрк дилляриндя ишлянмякдядир. Лакин ашаьыдакы эюстярдийимиз кими 
щямин сюзляр гурулушъа тцрк дилляриня мяхсусдур. Калабалыг. Бу сюз исвеч дилиндя 
«гарышыглыг», «издищам» вя с. мяналарда ишлянир. Щямин сюз тцрк мяншялидир. Мцасир 
тцрк дилиндя калабалык сюзц «гарышышыглыг», «башабас», «издищам» мяналарыны дашыйыр. 
Щямин сюз тцрк дилиндя кюк вя шякилчилийя (калаба-лык) айрылыр. Калаба сюзц дя 
айрылыгда «гарышыглыг», «издищам» мяналарыны ифадя етмякдядир (2, 33-35). 

Мцгайися едилян сюзлярин тцрк дилляриндя щям тюрямя вариантыны, щям дя сюз 
кюкцнцнцн олмасы щямин сюзцн тцрк мяншяли олдуьуну эюстярир.  

Адлиг-едлиг 
Алман исвеч вя бир сыра башга эерман дилляриндяки адел сюзц «задяэанлыг» 

мянасыны ифадя едир. Щямин диллярдяки «адлыг» сюзц (адел+лиг) ейни мяналы сифят 
олуб «задяэан ясилли», «няъабятли», «адлы-санлы» демякдир. Исвеч дилиндяки «задя-
эан мцлки», «вар дювлят» мяналы ал сюзц шцбщясиз, ейни кюкдяндир. Гядим тцрк вя 
уйьур дилляриндяки «ед» вя «ят» сюзляри «вар-дювлят», «мцлк» мянасындадыр. Гядим 
тцрк дилиндяки ед сюзц – лиг шякилчиси иля бирляшяряк едлиг сюзцнц ямяля эятирмиш вя 
бус юз эерман дилляриндяки алдиг сюзц кими «вар-дювлят», «няъиб шяхс» мяналарында 
ишлянмишдир. Беляликля, эерман дилляриндяки алт-адел-адлиг вя тцрк дилляриндяки 
«ед/ят-едлиэ» ейни мяналары ифадя едир. 

Анлаг  
Исвеч дилиндяки «анлаг» сюзц «баъарыг», «истедад» мяналарыны ифадя едир. Сю-

зцн кюкц «ана» (дуймаг) фелидирлаг ися исим дцзялдян шкилчидир. Щямчинин бу сюзц 
анламаг мянасыны дашыйыр. 

Тцрк дилляриндяки анлаг сюзц дя ейни мянасыны ифадя едир: «аьыл», «истедад», 
«зещин» вя с. Тцрк дилляриндя бу сюзцн ясасыны анла фели, щямин фелин кюкцнц ися 
тцрк дилляриндяки «асы», ана (гядим тцрк) сюзц тяшкил едир. Исвеч дилиндяки ана фели 
(«дуймаг», «анламаг») кими бу сюзляр дя «дуймаг», «анламаг», «дярк етмяк», 
«дярракя» вя с. йахын мяналарыны билдирир. Беляликля, мцгайися едилян диллярдяки 
сюзлярин ейни мяншяли олдуьу ашкардыр. 

Юса, аса фелляри исвеч вя исланд дилляриндя чюмчяйябянзяр габла су чыхарма-
ьы, кар, кур шякилчиляринин ялавяси иля дцзялян аскар, аскур сюзляри ися щямин габын 
юзцнц билдирир. Тцрк мяншяли чувашларын да дилиндя ейни мяна вя гурулуша малик 
сюзляр вардыр. Ас фели чюмчяйябянзяр габла су чыхармаьы, ка шякилчили аска исми щя-
мин габы билдирир.  

Бир сыра башга Скандинавийа сюзляринин дя даща йахын фонетик гаршылыглары 
мящз чуваш дилиндя раст эялинир ки, бу да эерман халглары иля сых тарихи ялагядя 
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олмуш щунларын хцсусиля, онларын тяркибиндяки булгарларын чувашларын билаваситя яъ-
дадлары олмасы иля изащ едиля биляр.  

Исвеч дилиндя: 
«арв», «ирс», «мирас», «артиэ», «севимли», «щалла», «адландырмаг», 

«чаьырмаг». 
Чуваш дилиндя: 
áрáв «ирс», «мирас», «артак», «севимли», «щала», «данышмаг», «адландыр-

маг». Йурта («алачыг», «чадыр»), йоэщурт («йоьурт», «гатыг») кими тцрк сюзляри ися 
йалныз эерман дилляриня дейил, бир чох башга дилляря дя дахил олмушдур. Йурта, йоэ-
щурт исвеч дилиндя дя ейни мяналары ифадя едир. Рус дилиндя дя ишлянян щямин сюзля-
рин (йурта, йугурт) тцрк мяншяли олдуьу «Рус дилиндя тцркизмляр» адлы лцьятдя гейд 
олунур (2; 4; 6). 

Эерман дилляриндя бир нечя ички ады да мцшащидя олунур. 
Боозе, боосе ХЫЫ яср инэилис дилиндя гейдя алынмыш бус юз ички мянасында 

ишлянмишдир. Тцрк дилляриндя дары, арпа вя башга биткилярдян щазырланмыш буза адлы 
ички мювъуд олмушдур. Щямин ички адына айры-айры тцрк дилляриндя ьузак, фроза, 
фроза вя с. вариантларында раст эялинир.  

Коумисс. Бу сюз инэилис дилиндя мадйан сцдцндян щазырланмыш ичкийя дейил-
мишдир. «Инэилис дилинин етимолоэийасы лцьятиндя» ону татар дилиндяки кумиз сюзцн-
дян олдуьу эюстярилир. Яслиндя ися щямин сюз яксяр тцрк дилляриндя вя гядим тцрк 
дилиндя ишлянмишдир (мяс.азярб.гыныз). «Гядим тцрк дили лцьятиндя» щямин сюзцн 
изащына да раст эялинир: Сйтдин гумуз бола тутурлар («сцд кумуза чеврилир»). Эерман 
дилляриндяки бязи тцркизмлярин мянбяйи хцсуси арашдырма тяляб едир, даща доьрусу 
онлар щяр щансы эерман тцрк ялагяляри чярчивясиндян кянара чыхараг, эерман дилляри-
ня башга мянбядян дахил олмушдур.  

Эерман дилляриндя, хцсусиля дя Скандинавийада мяскунлашмыш исвеч, норвеч 
вя диэяр халгларын дилляриндяки тцркизмляр ону эюстярир ки, эерман – тцрк ялагяля-
ринин тарихи чох гядим чаьлара эедиб чыхыр вя бу ялагялярин тарихи щяля арашдырылма-
мышдыр. Буну хцсусиля эерман дилляриня чох гядимдя дахил олмуш вя гядим Авропа 
мцяллифляринин етруск мяншяли щесаб етдикляри белт («кямяр») вя бу кими онларъа 
сюзляр щаггында демяк олар. Нювбяти мягаляляримиздя щаггында бящс едяъяйимиз, 
эерман дилляриндя мцшащидя олунан тцркизмлярин даща гядим эерман – тцрк кон-
тактларына – йени ерадан яввялки чаьлара аид олдуьуну вя онларын гайнагландыьы тцрк 
дилинин Авропада чох гядим чаьларда данышылан етрусклара аид олдуьуну эюстярир. 
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S.Mammаdova 
Абоут тще щисторй оф Эерманиъ-Туркиъ ланэуаэе ъонтаътс 

Суммарй 
 

Ресеаръщес сщоw тщат нумероус Туркиъ елементс фоунд ин Эерманиъ 
ланэуаэес wитнесс абоут верй олд Эерманиъ-Туркиъ тиес, реферринэ то пре-щисториъ 
тимес. Соме оф суъщ борроwинэс аре диреътлй реферред бй олд Еуропеан аутщорс то 
тще Етрусъан ланэуаэе, анд тщат ис а вивед прооф то жустифй тще опинионс оф тщосе wщо 
ъонсидеред тще Етрусъан ланэуаэе то бе оф Туркиъ ориэин. Тщис пщеноменон онъе 
море сщоwс тщат тщере аре мистериес ин релатион то тще етщниъал ориэин оф Етрусъанс 
wщо сеттлед Еуропе ин пре-щисториъ тимес. 

 
С.Мамедова 

Об истории германо-тюркских языковых контактов 
Резюме 

 
Древние тюркские элементы обнаруженные в германских языках свиде-

тельствуют о древности германо-тюрских языковых контактов, об их принад-
лежности к доистор ической эпохе. Некоторые из таких заимствований древне 
европейскими авторами относены этрусскому языку, что является ярким сви-
детельстом для точек зрений тех, которые были сторонниками тюркского 
происхождения этрусского языка. Эта феномена еще раз показывает сущес-
твованию тайн в отношении этрусков, поселивших Европу в доистроической 
эпохе. 

 
  

Rəyçi:                     İsmayıl Kazımov 
                 filologiya elmləri doktoru, professor 
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FƏLSƏFİ KƏMİYYƏT KATEQORİYASININ LİNQVİSTİK TƏHLİLİ 
 

Açar sözlər: fəlsəfə, kəmiyyət kateqoriyası, topluluq anlayışı, say, təklik anlayışı. 
Ключевые слова: философия, категория количества, понятие собирательности, 
числительное, понятие единичности. 
Key words: philosophy, the quantity category, collectivity concept, numeral, 
unity concept. 

 
Kəmiyyət fəlsəfi-idrakı kateqoriya olmaq baxımından bizi əhatə edən obyek-

tiv reallığı, gerçəkliyi əks etdirir. Başqa sözlə desək, kəmiyyət digər fəlsəfi-idraki 
kateqoriyalar kimi obyektiv reallığın, gerçəkliyin müəyyən detallarını aydınlaşdırır. 
Bu da məlumdur ki, obyektiv reallıq, gerçəklik, ümumən, bizi əhatə edən aləm, bir 
tərəfdən, kəmiyyət baxımından aydınlaşdırılırsa, digər bir tərəfdən də keyfiyyət 
baxımından işıqlandırılır, aşkarlanır. Məhz elə buna görə də kəmiyyət və keyfiyyət 
kateqoriyaları dialektikanın əsas kateqoriyalarından olub, dünyanın dərk edilməsin-
də həlledici pillələrdən biri sayılır. “Fəlsəfə ensiklopediyası”nda kəmiyyət kateqori-
yasının tərifi aşağıdakı kimi verilir: “Kəmiyyət kateqoriyası universal, yəni məntiqi 
kateqoriya olub gerçəkliyin dərk edilməsində vacib pillələrdən biridir” (1, s.552) 

Qeyd etdiyimiz kimi, kəmiyyət kateqoriyası məntiqi kateqoriyadır. Məntiqi 
kateqoriyalara materiyaya aid olan, onu müxtəlif cəhətlərdən təyin edən kateqoriya-
lar daxildir. Kəmiyyət, keyfiyyət və ölçü, məkan və zaman, hadisə və mahiyyət, for-
ma və məzmun, zərurət və təsadüf, səbəb və nəticə, ümumilik, xüsusilik və təklik, 
mücərrədlik və konkretlik, məntiqilik və tarixilik kateqoriyaları belələrindəndir.  

Kəmiyyət kateqoriyası müasir insan təfəkkürünün ən mücərrəd kateqoriya-
larından biridir. Mücərrədliyin çox yüksək səviyyəsinə mailik olduğu üçün kəmiy-
yət kateqoriyasının obyektiv aləmlə birbaşa əlaqədə olması ilk baxışda tez nəzərə 
çarpmır. Kəmiyyət kateqoriyası ilə müqayisədə keyfiyyət kateqoriyası obyektiv 
reallığı daha çox yaxındır, yəni iy, dad, rəng və s. bildirən sözlər “bir”, “beş”, “on” 
sözlərinə nisbətən real həyata daha çox bağlıdır. Məhz bunu nəzərə alaraq, fəlsəfə 
tarixində ayrı-ayrı cərəyanların nümayəndələri kəmiyyət kateqoriyasının obyektiv 
gerçəklikdən kənar, sırf şüur məhsulu olduğu qənaətinə gəlirlər.  

Kəmiyyət kateqoriyası dünyanın bütün dillərində mövcuddur və bu dillərdə 
leksik qrammatik vasitələrlə geniş ifadə xüsusisyyətlərinə malikdir. Dünyanın bir 
sıra dillərində kəmiyyət anlayışının leksik üsulla – xüsusi nitq hissəsi olan saylarla 
ifadəsi bir o qədər də inkişaf etməyərək, yalnız birinci onluq səviyyəsində qalmış-
dır. Bu dillərdə saylar yalnız təkliklər vasitəsilə ifadə olunur. Məsələn, L.Konantın 
verdiyi məlumata görə, botokud tayfasından olan adamlara yalnız “bir” sayı məlum 
idi. Birdən yuxarı bütün çoxluqlar “çox”anlayışı ilə ifadə olunurdu. P.Şmidtin ver-
diyi məlumata görə isə, botokudlar ikiyə qədər sayırlar. “İki”dən yuxarı çoxluqları 
“çox”anlayışı ilə ifadə edirlər.(2.s.217) Əlbəttə, botokud tayfasına məxsus olan 
kəmiyyət anlayışı və onun dildə ifadə vasitəsi dünyanın bütün dillərinə xas deyil. 
Bu hal daha çox inkişafdan geri qalmış tayfa və xalqlar aiddir. Dünyanın əksər dil 
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ailələrində (hind-Avropa, Altay, Ural, sami-hami və s.) kəmiyyət anlayışını ifadə 
edən sözlər inkişaf edərək mücərrədliyin ən yüksək pilləsinə qalxmış, bu anlayışı 
ifadə edən ayrıca nitq hissəsini – sayları meydana çıxarmışdır.  

Dünyanın inkişaf etmiş əksər dillərində, o cümlədən türk dillərində də kəmiy-
yət anlayışı qrammatik vasitələrlə ifadə oluna bilir. Kəmiyyət anlayışının şəkilçi 
morfemlərlə ifadə oluna bilməsi mücərrədliyin son nöqtəsidir. Şəkilçi morfemlərlə 
kəmiyyət anlayışının ifadə oluna bilməsi baxımından dünya dillərini bir neçə qrupa 
ayırmaq mümkündür. Bəzi dillərdə kəmiyyət kateqoriyası təkilik-çoxluq qarşıdur-
ması (türk dillərində, monqol dillərində və s.) başqa dillərdə də təklik-ikilik-çoxluq 
qarşıdurması ilə (məsələn, müasir ərəb dilində) öz ifadəsini tapır. Hətta bəzi dillərdə 
təklik-ikilik-üçlük-çoxluq, eləcə də təklik-ikilik-üçlük-dördlük-çoxluq qarşıdurması 
müşahidə olunur. Bizi əhatə edən aləmdə mövcud olan əşyaların iki, üç və dörd ol-
masını bildirmək üçün xüsusi vasitələrdən – şəkilçi morfemlərdən istifadə olunması 
dili ağırlaşdırır. Kəmiyyət anlayışının dildə ifadə olunması üçün qrammatik vahidlə-
rin – şəkilçilərin olması bir o qədər də vacib deyil. Əgər dildəki hər hansı leksik va-
hid şəkilçi qəbul etmədən çoxluq – topluluq ifadə edə bilirsə, cəm şəkilçisinin işlən-
məsinə ehtiyac duyulmur. Yəni dildəki sözün özü topluluq bildirir və bu topluluq 
fasiləli(diskret) çoxluqdan fərqli olaraq fasiləsiz (adiskret) olur. Müasir dilimizdəki 
sürü, naxır, camaat, kütlə, su, quş, rus dilindəki стадо(sürü), толпа(kütlə) və s.  

Kəmiyyət anlayışı təkcə obyektiv aləmdəki əşya və hadisələrə şamil olunmur. 
İş, hal və hərəkətin sürəkliliyi, intensivliyi felin tərz kateqoriyası ilə yanaşı kəmiy-
yət anlayışının daşıyıcıları olan sözlərlə də ifadə olunur. Məsələn, Azərbaycan dilin-
də: çox, xeyli, az; ingilis dilində: many (çox), few (az), much (çox), little ( balaca, 
az) və s. 

Kəmiyyət kateqoriyasının qədim bir tarixə malik olması rus dilçilərindən 
Y.S.Malovun, A.M.Şerbakın, N.A.Baskakovun və başqalarının əsərlərində də öz 
əksini tapmışdır. Müxtəlif dillərin qrammatikalarına dair yazılmış əsərlərdə kəmiy-
yət kateqoriyasından həm nəzəri, həm də praktik şəkildə müəyyən qədər bəhs edil-
miş, burada da əsasən -lar, -lər cəm şəkiçisinə geniş yer verilmişdir. 

Müasir dilçilik ədəbiyyatında kəmiyyət kateqoriyasının müxtəlif dillərdə ifadə 
vasitələri haqqında M.Terentyevin, N.İ.Aşmarinin, A.A.Şaxmatovun, R.A.Budaqo-
vun, A.N.Kononovun, N.K.Dmitriyevin, A.A.Reformatskinin, V.İ.Koduxovun və 
başqalarının əsərlərində də geniş məlumat verilmişdir. Digər türk dillərində olduğu 
kimi Azərbaycan dilçiliyində də kəmiyyət kateqoriyasına aid bir çox əsərlər yazıl-
mış, müəyyən fikir və mülahizələr irəli sürülmüşdür. 

Azərbaycan dilçiliyində kəmiyyət kateqoriyası haqqında ilk dəfə Xalid Səid 
Xocayev məlumat vermişdir.(3) Bu haqda az da olsa H.Mirzəzadə də yazmışdır.(4) 
M.Şirəliyev kəmiyyət kateqoriyasının üç yolla ifadə olunmasını qeyd etmişdir: mor-
foloji, leksik, sintaktik.(5) Kəmiyyət kateqoriyası haqqında məlumatlara M.Hüseyn-
zadənin, S.Cəfərovun, Ə.Dəmirçizadənin, F.Zeynalovun, N.Məmmədovun, və 
A.Axundovun, R.Xəlilovun da məqalə və monoqrafiyalarında rast gəlinir. Azərbay-
can dilçiliyində kəmiyyət kateqoriyasının tədqiqi sahəsində A.Aslanovun xidməti 
böyükdür. Belə ki, o, kəmiyyət kateqoriyasına ayrıca bir məqalə həsr etmiş, bu kate-
qoriyanın müxtəlif anlayışları haqqında geniş, ətraflı məlumat vermişdir.(6)  

 Müasir Azərbaycan dilində kəmiyyət kateqoriyasının üç yolla ifadə olunduğu 
qeyd edilir. A.Aslanov yazır: Müasir Azərbaycan dilində kəmiyyət kateqoriyası, 
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əsasən, üç vasitə ilə ifadə olunur:1.Leksik 2. Morfoloji 3.Sintaktik. Kəmiyyət kate-
qoriyasının ifadə edilməsində başlıca rol oynayan həmin üç vasitənin hər birinin 
özünəməxsus formal əlamətləri, müəyyən məna xüsusiyyətləri və müxtəlif məna 
çalarları vardır. Bu vasitələrin bəzisi geniş, bəzisi isə məhdud əhatə dairəsinə malik-
dir. Bu vasitələrlə ifadə olunan kəmiyyətlər konkret ola bildiyi kimi, ümumi və ya 
qeyri-müəyyən də ola bilir. Hər üç üsul ilə təklik, cəmlik, topluluq ifadə olunur.(6) 

Kəmiyyət haqqında J.Qəribova öz tədqiqat əsərində yazır: “Kəmiyyət kateqo-
riyasını dildə olan ən mürəkkəb və çoxcəhətli kateqoriyalardan biri hesab etmək 
olar. Bu kəmiyyət məfhumunun özünün mürəkkəb xarakterli olmasından irəli gəlir. 
Kəmiyyət kateqoriyasının daxilində iki subkateqoriyasının – ölçü və miqdar subka-
teqoriyalarının olduğunu söyləmək olar.  

 Deməli, kəmiyyət həm bölünən (diskret), həm də bölünməyən (indiskret) ola 
bilməz. Daha doğrusu, miqdar, ayrı-ayrı hissələrdən ibarət olduğuna görə, onu bölü-
nən, ölçü isə belə hissələrə ayrıla bilmədiyinə görə. Onu bölünməyən kəmiyyət kimi 
müəyyənləşdirmək olar. 

 Həm bölünən, həm də bölünməyən kəmiyyət əşyalarda, hərəkət və prosesdə 
eyni zamanda əşyaların, yaxud hərəkət və prosesin keyfiyyətində miqdar, ölçü, 
həcm, intensivlik dərəcəsi və s. kimi təzahür edir. 

Buna görə də, kəmiyyət əşyalarla deyil, hərəkət (yaxud proses) və keyfiyyətdə 
müəyyənləşdirmək olar” (7, s.6) Təxminən eyni fikirlərə Məmmədəli Qıpçağın 
«Kəmiyyət anlayışının dildə ifadəsi» adlı sanballı monoqrafiyasında da rast gəlmək 
olar.(8) 

Bütün bu tədqiqat işlərini araşdırdıqda məlum olur ki, müəlliflərin əksəriyyəti 
kəmiyyət kateqoriyasının morfoloji yolla ifadə vasitələrinə daha geniş yer 
vermişlər. Azərbaycan dilində ismin cəmi -lar,(-lər) şəkilçisi ilə düzəlir və ahəng 
qanununa uyğun olaraq sözün son saitindən asılı olaraq iki cür yazılır. Məsələn: 
qanunlar, adətlər və s. 

Azərbaycan dilində -lar (-lər) şəkilçisindən başqa digər şəkilçilər də vardır ki, 
onların vasitəsi ilə də cəmlik yaradılır. Bu şəkilçilərdən biri də az məhsuldar olan - 
gil şəkilçisidir. “Bu morfemin kəmiyyət anlayışı ifadə edən digər morfemlərdən 
fərqi ondadır ki, onun istifadə dairəsi çox dardır. Azərbaycan və türk dilləri istisan 
olmaqla bu şəkilçi digər türk dillərində işlənmir. -gil morfeminin birvariantlı olma-
sı, həmçinin müəyyən qrup sözlərlə (xüsusi adlar və mənsubiyyət şəkilçisi qəbul et-
miş qohumluq terminləri) işlənməsi ona müstəqil şəkildə yanaşmasını tələb edir.(9, 
s.36) Bu şəkilçi haqqında A.Aslanov yazır: “Bu şəkilçi ədəbi dildə az işlənsə də, 
xalq danışıq dilində, bir çox dialekt və şivələrdə geniş dairələrdə işlənməkdədir.”(6)  

Ümumiyyətlə bu şəkilçinin Azərbaycan dilində işlənməsi çox da qədimə ge-
dib çıxmır. Belə ki, bu şəkilçidən danışarkən A.Əlizadə XIX əsrdən əvvəl bu forma-
nın işlənmədiyini qeyd edir.(10) Məsələn:  

Bayaq qızım gəlib ki, bu günlərdə Feyzulla dayıgilin teatrında təzə teatr 
çıxardacaqlar. (Anar) 

Azərbaycan dilinin ingilis dilindən fərqi bundan ibarətdir ki, isimlərin saylarla 
işlənərkən cəm şəkilçisi qəbul etmədiyi halda, ingilis dilində isə işlənən isim mütləq 
cəmlənməlidir. Məsələn, Azərbaycan dilində bir kitab və beş kitab birləşm-
ələrindəki kitab sözləri cəm şəkilçisi qəbul etmir. Lakin ingilis dilində bunun tam 
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əksini görürük: one book – five books. Yəni ingilis dilində sayla isim kəmiyyətə 
görə uzlaşır.  

 Məsələn, ingilis dilində: 
Why, I pay five dollars a week for board now, an’ there’s nothin’ excitin’ 

about it, you can lay to that.( J.London) 
Azərbaycan dilində: 
Bu otuz altı ildə Fətullahın klarneti çox məclislər yola salmışdı, çox toylar 

çalmışdı, böyük ailəni – özləri də beş qız – dolandırmışdı, o klarnet qızları böyüt-
müşdü, oxutmuşdu, onalrı ərə vermişdi. (Elçin) 

Ümumiyyətlə, dilçilik tarixində müxtəlif dillərdə - istər hind-Avropa dillərin-
də, istərsə də türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində də kəmiyyət iki forma-
da işlənir: tək və cəm. 

Mənasına görə təklik yalnız əşya, şəxs, hərəkət və s.- nin vahid, tək olmasını 
bildirir. Cəmlik isə göstərilənlərin cəm halda olduğunu, topluluğunu, çox olmasını 
(çoxluğu) bildirir, əksəriyyəti - lar, -lər şəkilçisi ilə və ya müxtəlif dillərdə bu şəkil-
çinin ekvivalent şəkli ilə düzəlir. Deməli, cəmliyin əsas qrammatik ifadə vasitəsi bu 
şəkilçidir. Göründüyü kimi, təklik və cəmlik kəmiyyətin müxtəlif vasitələri ilə ifadə 
olunur: qələm- qələmlər, qapı- qapılar və s. 

 Topluluq mənasında olan söz bir neçə şəxsin, əşyanın və s.- nin toplu halda 
olmasını bildirir. Məsələn, meşə dedikdə orada bitən bütün ağaclar, ordu dedikdə 
orada olan bütün əsgərlər nəzərdə tutulur və s. 

 Digər dillərdə olduğu kimi, müasir Azərbaycan dilində də topluluq bildirən 
sözlər geniş yayılmışdır. Azərbaycan dilində topluluq bildirən meşə, quş, qarışqa, 
üzüm, alma, armud, gül. balıq, daş, ağac, qum, qoyun, kitab sözləri rus, alman və 
ingilis dillərində aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

 Rus dilində: лec, nmицa, муравей, виноград, яблоко, груша, цветок, 
рыба, камень, дерево, песок, овца, книга. 

 İngilis dilində: forest, bird, grape, apple, rear, flower, fish, stone, tree, sand, 
shur, book. 

 Müxtəlif dillərdə, o cümlədən Azərbaycan dilində yalnız təklik anlayışı 
bildirən bir qisim sözlər də vardır ki, onlara - lar, -lər cəm şəkilçisi əlavə etmək 
olmur. Bu hal bütün dillərə xas olan bir əlamətdir. Belə sözləri aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 

1.Şəxs adlarından ibarət xüsusi isimlər. Məsələn: Nigar, Rəna, Akif, Həsən; 
2.Şəhər adları: Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İstanbul, London, Paris, Nyu-York, 

Berlin və s. 
3.Ölkə adları: Azərbaycan, Türkiyə, Ərəbistan, İrak, Çin və s. 
4.Qitə adları: Asiya, Afrika, Avropa, Antarktida və s. 
5.Okean adları: Sakit okean, Hind okeanı, Atlantik okeanı, Şimal Buzlu 

okeanı. 
6.Cəhət adları: Şimal, Cənub, Şərq;  
7.Çay adları: Araz, Kür, Neva, Nil, Lena və s. 
8.Dəniz adları: Xəzər dənizi, Qara dənizi, Egey dənizi və s. 
9.Dağ adları: Qafqaz, Himalay, Tyan-Şan, Savalan və s. 
10.Rayon və qəsəbə, kənd adları: Cəlilabad, Astara, Kəlbəcər, Qazax, Bərdə, 

Badamdar (qəsəbəsi) və s. 
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11.Təbiət məfhumu ilə bağlı olan sözlər: yağış, şaxta, ayaz, şəfəq. 
12.İlin fəsilləri: yaz, yay, qış; spring, summer, autumn, winter (ingiliscə);  
13.Abstrakt mənalı feldən düzələn sözlər: həyat (yaşayış), açılış və s. 
14.İlin ayları: yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, 

oktyabr, noyabr, dekabr. 
Kəmiyyət kateqoriyasının leksik ifadə vasitələrindən biri də saydır. Say kon-

kret olaraq əşyanın miqdarını və sırasını, bir sözlə, kəmiyyətini bildirir. Bu nitq 
hissəsi də təklik və cəmlik (çoxluq) xüsusiyyətinə malik olmaqla əşya və hadisə-
lərin miqdarını konkret şəkildə göstərir. İsimlərdə konkret çoxluq mənası, demək 
olar ki, saylarla düzəlir. Bu zaman isimlərin miqdarı kəmiyyətcə konkret olaraq 
göstərilir. Məsələn, 10 tələbə, 5 kitab, 3 qələm dedikdə tələbənin on, kitabın beş, 
qələmin üç olduğu konkretliyi məlum olur. 

 Saylarda kəmiyyət müəyyən miqdar və qeyri-müəyyən miqdar saylarında 
özünü büruzə verir. Aşağıda da göründüyü kimi miqdar saylarından yalnız «bir»dən 
başqa hamısı cəmlik bildirir. 

 Müasir Azərbaycan dilində miqdar sayları aşağıdakı qruplara bölünür: təklik-
lər, onluqlar, yüzlüklər, minliklər. 

Təkliklər: bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz. 
Onluqlar: on, iyirmi, otuz, qırx, əlli, altmış, yetmiş, səksən, doxsan. 
Yüzlüklər: yüz, iki yüz, üç yüz, dörd yüz, beş yüz, altı yüz, yeddi yüz, səkkiz 

yüz, doqquz yüz. 
Təklik miqdar sayları azacıq qanunauyğun fonetik dəyişikliklə bütün türk 

dillərində eyni cürdür. 
Rus dilində: двa, тpu, четыpe, nять, шесть, ceмь, вoceмь, девять. 
İngilis dilində: two, three, four, five, six, seven, nine. 
Alman dilində: zwei, drei, vier,fünf, sechs, sieben, acht, neun. 
Onluqlar: 
Türk dilində: on, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan. 
Türkmən dilində: on, yiqrime, otuz, kırk, əlli, altmış, etmiş, seksen, toqsan. 
Özbək dilində: yiqirmi, utiz, kirk, ellik, altmış, etmiş, sakson, tukson. 
Qaqauz dilində: on, irmi, otuz, kırk, elli, altmış, etmiş, seksen, doksan... 
Rus dilində: десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, 

семьдесят, восемьдесят, девяносто.  
İngilis dilində: ten, twenty, thirty, fourty, fifty, sixty, sewenty, eighty, ninety. 
Alman dilində: zehn, zwanzig, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 

siebzehn, achtzehn, neunzehn. 
Yuxarıdakı misallardan göründüyü kimi, istər türk dillərində, istərsə də ger-

man dillərində, habelə rus dilində onluqlar həm fonetik, həm də struktur cəhətdən 
fərqli xüsusiyyətlər kəsb edir. 

 Dildə topluluq bildirən kəmiyyət kateqoriyası həm leksik, həm morfoloji, 
həm də sintaktik vasitələrlə ifadə olunur. 

 Topluluq anlayışı dairəsində əşyanın toplu halında, birgəlik halında olması, 
vahidlərin bir yerə cəmlənməsi açıqlanır. Topluluğu ayrı-ayrı vahidlərə ayırmaq 
mümkün deyildir, onları bölmək olmur. 

 Həmçinin kəmiyyət təkrar sözlərlə də ifadə ola bilər. Dilimizdə olan bu cür 
qoşasözlər üç növ üzrə qruplaşdırılmışdır: 1) qoşa sözlərin hər iki tərəfi müstəqil 
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leksik mənaya malik olur; 2) qoşa sözlərin birinci və ya ikinci komponenti lüğəvi 
məna daşıyır; birinci komponent leksik məna daşıdığı halda, ikinci tərəf leksik mə-
na daşımır və birinci tərəfin təhrif edilmiş formasını təşkil edir. Həmçinin tərəfləri 
sinonim təşkil edən (dərd-qəm, dost-aşna, əkin-səpin, gül-çiçək, mal-dövlət, el-oba, 
şax-budaq və s.) və antonim mənalı sözlərdən də (uşaq-böyük, qoca-cavan, iri-
xırda, əkin-biçin, az-çox və s.) ibarət olur.  

Cüt kəmiyyəti müxtəlif dillərdə müxtəlif şəkildə təzahür edir. Cütlük kateqo-
riyası bütün başqa qrammatik formalardan fərqlənir. Dillərdə cütlük kateqoriyasına 
çox az rast gəlinir. Qrammatik forma olan cütlük kateqoriyasının əsas xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki, bu, adi danışıq dilində də, bədii danışıq dilində də eyni cür 
səslənir. Bunu hətta inkişafdan geri qalmış bəzi xalqların (Qrenlandiya, Yeni Zelan-
diya və s.) dillərində də müşahidə etmək olar.  

Kəmiyyət kateqoriyasının cütlük forması problemi ilə bağlı ilk tədqiqat 
işi V.fon Humboldt tərəfindən yazılmışdır. Sonra bu məsələyə R.A.Budaqov, 
M.Qrande, D.İ.Edelman, E.Z.Dubnova, A.N.Jukova və başqa alimlər də toxun-
muşlar.  

Cütlük kateqoriyası sami dillərindən, əsasən, ərəb dili üçün səciyyəvidir. Ərəb 
dili vasitəsilə o, Şimali Afrikaya, Avropaya (Malta dili vasitəsilə) yayılmışdır. Bir 
sıra ərəb sözləri cütlük kateqoriyasında türk dillərinə də keçmişdir. Avropa dil-
lərindən yunan, alman, slavyan və Litva dilləri cütlük kateqoriyasını sanskrit dilin-
dən və ya sanskrit dilindən müəyyən vasitəçi dil vasitəsilə götürmüşdür. Cütlük ka-
teqoriyasına Avropa dillərindən təkcə lapland dilində rast gəlmək olur. Maraqlıdır 
ki, lapland dili ilə qohum olan fin, eston, macar və digər fin-uqor dillərində cütlük 
kateqoriyası yoxdur. Buna görə də güman etməyə əsas vardır ki, cütlük kateqoriyası 
Avropa dillərinə qədim hind sanskrit dilindən keçmişdir. Doğrudur, bəzən cütlük 
kateqoriyasının Kimr adlanan Uels və aşağı Bretan dilində də olduğunu söyləyirlər. 
Lakin Kimr dilini cütlük kateqoriyası olan dillər sırasına aid etmək olmaz. 

 Beləliklə, cütlük kateqoriyasının geniş yayıldığı yer Asiyadır. Sanskrit dili ilə 
eyni mənbədən olan digər Asiya dillərində cütlük kateqoriyası müşahidə edilmir. 
Təkcə malabar dili istisna təşkil edir. Ümumiyyətlə, belə bir fakt diqqəti cəlb edir 
ki, sanskrit dilinin qrammatikası bütünlüklə Avropaya keçdiyi halda, sanskritlə 
bağlı olan Asiya dilləri ondan az şey götürmüşdür. Belə güman etmək olar ki, 
sanskrit dili ilə eyni mənşəyə malik olan Asiya dilləri başqa dillərin təsirinə məruz 
qalmış, sıxışdırılmış, bu dillər üçün səciyyəvi olan qrammatik xüsusiyyətlərini 
itirmişdir. Buna görə də Asiya dillərini ilk növbədə bizim müasir dillərlə müqayisə 
etmək lazımdır. 

Cütlük kateqoriyası zend (Avesta dili bəzən zend dili də adlanır) dilinə yad 
deyildir. Bu dili də sanskrit dilinə aid etsək, cütlük kateqoriyasının Asiyanın üç 
rayonunda yayıldığı inkar edilmir. Cütlük kateqoriyası Avropa, Afrika və Asiyanın 
aşağıdakı dillərində müşahidə edilir: 

1.Avropada - Malta - ərəb dilində, Litva, lapland dialektlərində. Polşanın bir 
neçə kənd rayonlarında, Farer adalarında. Norveçdə, Cenevrənin bir neçə 
rayonunda, Almaniyada. 

2.Afrikada - yeni ərəb dilində. 
3.Asiyada - ərəb malabar dilində. 
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Cütlük kateqoriyası Asiyanın şərqində (özünün yayılmasının üçüncü ra-
yonunda) geniş miqyasda olmasa da, malaziya dilində, xeyli inkişaf etmiş formada 
tağal və ona qohum olan panpanq dilində (Filippin adaları), nəhayət, Yeni Zelandi-
ya adalarında yayılmışdır. 

 Amerika dillərində cütlük kateqoriyasına nadir hallarda rast gəlmək olur. An-
caq dünyanın ayrı-ayrı hissələrində, əsasən, uzaq şimalda - qrenland dilində, çox ki-
çik ölçüdə Meksikanın totanik dilində, cütlük kateqoriyasının zəif izləri isə keçua 
dilində, Çilinin araukan dilində rast gəlmək olar. 

 Bu qısa xülasədən aydın görünür ki, cütlük kateqoriyası mövcud olan dil ailə-
ləri çox azdır. Lakin onun istifadə dairəsi çox böyükdür. 

 Cüt kəmiyyətinə geniş yayılmış dil ailələrində hind-Avropa və sami dilləri 
ailələrində rast gəlinir. Bu dillərin bəziləri cüt kəmiyyətə danışan və eləcə də mü-
raciət olunan şəxsin adından «mən» və «sən» nöqteyi-nəzərindən izah edir. Bunlar-
da cüt kəmiyyəti əvəzlikdə möhkəmlənib və dilin özünə o çərçivədə toxunur ki, ora-
da əvəzliyin təsiri yayılır, bəzən, hətta bir neçə şəxs haqqında söhbət gedəndə, təkcə 
I şəxs əvəzliyi ilə, yəni «biz» anlayışı ilə məhdudlaşır. Başqa dillərdə bu forma 
təbiətən cüt obyektlərin mövcudluğuna əsaslanır: göz, qulaq, dodaq və başqa cüt 
bədən orqanlarına, cüt təsəvvür olunan göy cisimlərin - Ay və Günəşə və s. Belə 
dillərdə cüt kəmiyyəti bu anlayışlar çərçivəsindən, xüsusən də mənasından kənara 
çıxmır. Bir çox dillərdə isə cüt kəmiyyəti bütün nitq hissələrinə məxsus olmuşdur.  

 Başqa dillərdə olduğu kimi, müasir Azərbaycan dilində də cütlük anlayışı bildi-
rən sözlər mövcuddur. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, haqqında söhbət açdığımız 
«cütlük» məfhumundakı cüt sözünün özü də kəmiyyət mənalı sözdür. Bu sözlə yanaşı 
«iki» və «qoşa» sözləri də ikilik mənasını bildirir. Beləliklə, cüt, iki, qoşa sözləri bir-
birinin sinonimidir. Onlar yeri gəldikcə paralel işlənir. Məqamına görə bir-birini əvəz 
edə bilir. Məsələn, «Öküzün cüt buynuzu var, öküzün iki buynuzu var, öküzün qoşa 
buynuzu var» kimi işlədə bilirik. Bundan əlavə, «Bəzi heyvanlar cütdırnaqlılar 
(ikidırnaqlılar, qoşadırnaqlılar) fəsiləsinə aiddir» kimi də işlədilir və s.  

 Cüt, iki, qoşa kəmiyyəti bildirən sözlərin hər biri ayrı-ayrılıqda başqa nitq 
hissələrinə (xüsusilə də ismə) qoşularaq mürəkkəb sözlərin yaranmasına səbəb olur. 
Bunlar da aşağıdakı qaydalar üzrə düzəlir: 

1.Kəmiyyət bildirən eyni sözün təkrarı ilə düzəlir və həmin sözlər zərf kimi 
çıxış edir: cüt-cüt, iki-iki, qoşa-qoşa və s. 

2.İki sözü bir sözü ilə işlənərək sifət əmələ gətirir: ikibir (iki-iki, cüt-cüt). 
3.Cüt, iki və qoşa sözləri isimlə işlənir, heç bir şəkilçi qəbul etmir. Mürəkkəb 

sifət və isim düzəldir: cütbuynuz, cütyanaq, ikiqat, ikiqanad, ikigöz, ikimil, ikitaxta, 
ikirəng, ikimərtəbə, ikicərgə, qoşabuynuz, qoşaqanad, qoşadodaq (üst dodağı yarıq 
olan: dəvə, dovşan və s. heyvanlar haqqında), qoşalülə, qoşapiltə və s. 

4.Cüt, iki və qoşa sözləri sözdüzəldici şəkilçi qəbul etməklə (- lı, -li, -lu, -lü; -
lıq, -lik, -luq, -lük) isimlərlə işlənərək mürəkkəb sifət düzəldir: 

qoşaatlı, qoşaqanadlı, qoşayelkənli, qoşalüləli, qoşacibli, cütbaşlı, 
cütbuynuzlu, cütqanadlı, cütyelkənli, cütlələkli, cütçəyirdəkli, ikiağızlı, ikiadamlıq, 
ikiadlı, ikiyanaqlı, ikiaylıq, ikiarvadlı, ikiarvadlılıq, ikibarmaqlı, ikibaşlı, ikibölməli, 
ikibuynuzlu, ikivalentli, ikiqanadlı, ikiqollu, ikiqulplu, ikidayaqlı və s. 

5. Kəmiyyət bildirən cüt, qoşa, iki məfhumları ilə düzələn mürəkkəb sözlər 
müxtəlif sahələrdə termin kimi də işlədilir. Məsələn: qoşadırnaqlı(lar), cütdırnaq-
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lı(lar), ikiqanadlı(lar), qoşaqanadlı (lar) (zoologiya); ikidillilik, qoşasəsli, iki-
mənalı, ikihecalı (dilçilikdə); ikifazalı (fizikada); ikiatomlu, ikielementli (kimyada); 
ikisəsli, ikitaktlı (musiqidə); ikielektrodlu, ikimotorlu, ikisəthli (texnikada) və s. 

Ümumiyyətlə, dilimizdə mövcud olan cüt kəmiyyəti bildirən sözləri aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmaq olar: 

1.İnsanın bədən üzvlərini bildirən sözlər: göz, qulaq, yanaq, dodaq, çiyin, 
kürək, bilək, dirsək, ayaq, diz, topuq,böyrək və s. 

2.Heyvan və quş bədən üzvlərini bildirən sözlərlər: heyvanlarda buynuz, 
dırnaq, quşlarda qanad, dimdik, caynaq və s. 

3.Müasir Azərbaycan dilində əşya adı bildirən bir sıra sözlərin leksik 
mənasında cütlük kəmiyyəti anlayışı mövcuddur. Məsələn: qayçı, gözlük, kəlbətin, 
tərəzi, maşa, sırğa, əqrəb (saatda) və s. 

4.Geyim adları və bəzən onun növlərini, hissələrini bildirən sözlər: ayaqqabı, 
çəkmə, çarıq (köhnə məişətdə), corab, qol (pencəkdə, köynəkdə), əlcək və s. 

Dünya dillərində cütlük kəmiyyəti kateqoriyasının yaranmasını M.Qıpçaq be-
lə səbəbləndirir: “Dünya dillərində ikilik formasının meydana çıxmasının səbəbi tə-
biətdə cüt, yaxud qoşa şəkildə təsadüf olunan predmetlərin insan təfəkküründəki 
inikasıdır. Yəni biz bu fikirdəyik ki, ibtidai insanı əhatə edən aləmdə cüt və qoşa əş-
yaların varlığı ikilik (buna “ikilik” ideyası da demək mümkündür) haqqında təsəv-
vürün yaranması, dildə əmələ gəlməsi və ikiliyi ifadə etməyə qabil xüsusi morfoloji 
formanın meydana çıxmasına təkan vermişdir. İkilik “ideyası”nın yaranmasında 
təbiətdəki simmetrik predmetlər, xiisusən insanın bədən üzvlərinin qoşalığı, yaxud 
əksliyi (məsələn, kişi və qadın) belə təsəvvürlərin yaranmasında əsas ola bilərdi. 
Çünki elm artıq çoxdan sübut edib ki, ibtidai insan təfəkkürü indiki insanın idrakı 
ilə müqayisədə daha çox konkret idi... Beləliklə, aydın olur ki, ikilik anlayışının 
əmələ gəlməsi real gerçəkliklə bağlıdır”.(8, s.150) 

 Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, kəmiyyət kateqoriyası universal mən-
tiqi kateqoriyadır, əsasən, isimlərə xas kateqoriya olsa da, substantivləşmiş bütün 
nitq hissələrinə şamil edilir. Bu kateqoriya insan şüurunun, təfəkkürünün inkişafı ilə 
sıx bağlıdır. İnsan ictimai həyat təcrübəsində təfəkkürünün inkişafı ilə əlaqədar tək 
olanı cüt olandan, onu da çox olandan ayırmağa başlamış, tədricən qeyri-müəyyən 
cəm kəmiyyəti anlayışını yaratmışdır. Bu anlayış müxtəlif dillərdə müxtəlif şəkildə 
təzahür edir. 
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  A.Allakhverdiyeva 
Linguistic analysis of the philosophical category of quantity 

Summary 
 
The quantity category is investigated from the philosophical and linguistic 

point of view in the article. Putting forward the ideas of some scientists on the 
quantity category, the ways of expression of the quantity category is analyzed. The 
quantity category is one of the most abstract categories of modern human mentality. 
Because of high level of abstraction in the first view the direct link of quantity 
category with objective world is not observed. The quantity category exists in all 
language of the world and it has great range of grammatical and lexical expression 
means.  

 
А.Аллахвердиева 

Лингвистический анализ философской категории количества 
Резюме 

 
 В статье исследуется категория количества с философско-лингвистичес-

кой точки зрения. Рассматриваются идеи, выдвинутые о категории количества 
и способы выражения категории количества. Категория количества является 
одним из самых абстрактных категорий современного человеческого мышлее-
ния. Из-за высокого уровня абстрактности прямая связь категории количества 
с объективным миром на первый взгляд не очень наблюдается. Категория ко-
личества существует во всех языках мира и в этих языках обладает широким 
спектром грамматических и лексических средств выражения. 

  
Rəyçi:            Zemfira Əliyeva  
               filologiya elmləri doktoru



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 297

                                                                          NARİMОV HAMİD AZİMОVİCH 
Urganch Davlat Univеrsitеti Uzbekistan 

hamid. 747 @ rambler.ru  
 

ХОRAZM SHЕVALARIDAGI AYRIM ОZIQ-ОVQAT O`SIMLIKLARI 
NОMLARI HAQIDA 

 
Açar sözlər: Xarəzm şivələri, dilçilik, ərzaq adları, bitki adları 
Key words: Khorezm dialect, linguistic, names of barley, names of wheat 
Ключевые слова: Хорезмский диалект, языкознание, наименование продук-
тов, название растений 

 
Fitоnimlar tilning uzоq tariхga ega bo`lgan qismidir. Ularda хalq hayoti, 

madaniyati, tariхi, ijtimоiy-siyosiy qarashlaridan tashqari, ularni ijоd qilgan 
хalqning tili va tiliga хоs bo`lgan qadimgi an’analar saqlanib qоlganligiga shub-
ha bo`lmasligi kеrak. Ana shunday muhim manba bugungi kunda unutilib bоr-
mоqda. Chunki hоzirgi fan va tехnikaning mislsiz taraqqiyoti, qishlоq хo`jaligi 
va tibbiy bilimlarning intеgratsiyalashuvi ko`pgina fitоnimlarning istе’mоldan 
chiqishiga sabab bo`lmоqda.  

Ularning o`rnini хalqarо va adabiy tilga хоs so`zlar egallamоqda. Shuning 
uchun ham хalqimiz yaratgan bеbahо til bоyligimiz bo`lgan fitоnimlarni saqlab 
qоlish ham dоlzarb muammоlardan biriga aylandi. Bu muammо nafaqat bizni, balki 
bоshqa хalqlarning ham ushbu sоha mutaхassislarini tashvishga sоlmоqda.  

Ular “hоzirgi jamiyat dunyoqarashida sоdir bo`layotgan ijtimоiy, madaniy-
ruhiy o`zgarishlar shu darajada ko`lamliki, хalq tasavvurida ming yillar davоmida 
mavjud bo`lgan tushunchalar bir yilda ham yo`qоlib kеtmоqda” (1), – dеb bоng 
urmоqdalar. O`zbеk tilshunоsligida ham ushbu muammо dоlzarbligicha qоlmоqda.  

Biz ushbu tadqiqоtda fitоnimlarning оziq-оvqat bilan bоg`liq turlari haqida 
so`z yuritamiz. 

Хоrazm shеvalarida arpa, bug`dоy, shali, chimishkä // sеmichka 
(kungabоqar), tari // tariq, suli, zig`ir, kÿnjÿt, lоviya, mash kabi оziq-оvqat 
o`simliklari nоmlari qo`llaniladi. 

Arpa bilan bоg`liq fitоnimlar. Arpa bоshоqdоshlar (g`allagullilar оilasi)ga 
mansub bir va ko`p yillik dоn o`simligi. O`zbеkistоnda arpa yеm-хashak uchun eki-
ladi. Hоzirgi davrda uning bir qancha turlari yеtishtiriladi. Jumladan, unumli arpa, 
qarshi arpasi, tоshkallak arpasi, nutans, pеrsikum va bоshqalar.  

Arpa hоzirgi turkiy tillarning ko`pchiligida dеyarli bir хil shaklda qo`llanadi. 
Qiyos qiling: qirg`. arpa, turkm. arpa, qq. arpa, turk. arpa, оzarb. arpa, tatar. arpa, 
оltоy. arba, uyg`. apa, arpa va hоkazо. 

M.Kоshg`ariy lug`atida arpa ُاْربا shaklida qayd qilinadi: arpasiz at ashumas, 
arqasiz alp cherik sijumas (arpasiz оt qir оshоlmaydi, yordamchisiz yigit (bahоdir) 
jangda yеnga оlmaydi (2). 

 XIV asr Хоrazm yozma manbalarida arpa ارَپا (yachmеn) tarzida qo`llaniladi: 
еshək hūch arpa bеrgəndin qacharmu (3) kabi. S.Е.Malоv fikricha, arpa so`zining 
asоsi ar bo`lib, qadimgi turkiy tilda ar erta ma’nоsini anglatadi. Shunday ekan, arpa 
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erta pishar, tеz pishib yеtiladigan ma’nоsida bo`lishi mumkin (4). Lеkin so`zning 
ikkinchi qismi (-pa) haqida hеch qanday fikr aytilmaydi. Хоrazmda arpa оt yеmi 
sifatida ekiladi. Uning turli хil navlari хalq оrasida оmmalashmagan. 

Bu:day // bug`dоy bilan bоg`liq fitоnimlar. Mazkur fitоnim o`g`uz lahjasida 
bu:day, qipchоq lahjasida bug`day tarzida ishlatiladi. Bug`dоy bоshоqdоshlar 
(g`allagullilar оilasi)ga mansub dоn ekini. Bug`dоy eng qadimiy ekin bo`lib, Оld 
Оsiyoda 5-6 ming, Misr va Хitоyda taхminan 3 ming, Markaziy Оsiyoda 4-5 ming 
yil ilgari ekila bоshlagan. Mazkur fitоnim turkiy хalqlar, хususan, o`g`uzlarda 
ashliq shaklida qo`llangani yozma manbalardan ma’lum (5). 

Ushbu fitоnim barcha turkiy tillarda faоl qo`llanadi: qirg`. buuday, turkm. 
bugday, qq. biyday, оzarb. bug`day, turk. bug`dоy, qоz. biyday, uyg`. bug`day, 
ayrim uyg`ur shеvalarida bоg`day (6), tatar. bоday, оltоy. buuday. Mo`g`ul tilida 
uning ulaan buuday shakli qo`llanadi. Mahmud Kоshg`ariyning “Dеvоn”ida ushbu 
so`zning bug`daj shakli bilan birga tarig` ko`rinishi ham uchraydi (7).  

Umuman, ko`pgina manbalarda tarig` “dоn” ma’nоsini bildirgan. Qayd 
etilgan lug`atda ham tarig`lag`, tarig`lig` jer – “ekin jоyi” dеb tilga оlinadi (8). 
Ehtimоl, dala so`zi ham shu so`z bilan alоqadоrdir. Qiyos qiling: tarig`lag` → 
tarlag` → tala → dala kabi.  

Hоzirgi turkiy tillar оrasida bu so`z qadimgi manbalarga yaqin hоlatda yoqut 
tilida saqlangan: tuоraх “dоn”, chuvash tilida ham tira “dоn” ma’nоsini bildiradi. 
Mo`g`ul tilida shu mazmunni anglatuvchi tarna, ÿr tarna so`zlari mavjud.  

Хоrazm shеvalarida ta:ri dоnli o`simliklarning bir turini anglatadi. Uning 
sipsə ta:ri navi ham bоr. Хоrazm shеvalarida bug`dоyning yambash, yuna kabi 
navlari nоmi ham faоl ishlatilmоqda.  

Gunji // kunji bilan bоg`liq fitоnimlar. Kunjut Хоrazmda gunji // kunji 
shakllarida ishlatiladi. Kunjutdоshlar (kunjutgullilar оilasi)ga mansub bir yoki ko`p 
yillik o`simlik. Uning asl vatani Afrika. Hindistоn, Хitоy, Misr, Grеtsiya, Erоn kabi 
mamlakatlarda ham ekiladi. Uning 35 tacha turi mavjud. O`zbеkistоn, 
Turkmanistоn, Оzarbayjоnda ham оziq-оvqat va tibbiyotda qo`llanish uchun 
еtishtiriladi. 

Hоzirgi turkiy tillarning ko`pchiligida kunjut so`zi mavjud. Misоl uchun qirg`. 
kunjut, turkm. kunji, оzarb. kunjut, tatar. kunjut, o`zb. kunjut. Uyg`ur tilida va uning 
ayrim shеvlarida kunjut va qunjuat shakli uchraydi (9). 

Ushbu so`z erоniy tillarda ham faоl qo`llanadi. Masalan, fоrs tilida konjid (10) 
 tоjik tilida kunchud shakliga ega. Fоrs tilida bu so`z хоl (badandagi tug`ma ,کنجيد
dоg`) ma’nоsini kasb etgan (11). 

 Ayrim tadqiqоtchilar tоjik tilidagi kunjid, kunjоl // kunjоla // kunjоr // 
kunjara so`zlari o`zbеk tilidagi kunjara, kunjit so`zi bilan bir asоsga ega bo`lib, 
kunjut erоniy tillardan turkiy tillarga o`zlashgan dеb hisоblaydilar (12).  

Sha:li (ad. оrf. shоli) bilan bоg`liq fitоnimlar. Ushbu fitоnim Хоrazmda har 
ikkala lahja vakillari nutqida bir хil – sha:li shaklida ishlatiladi. Shоli 
bоshоqdоshlar (g`allagullilar оilasi)ga kiruvchi bir va ko`p yillik o`simliklar 
turkumi.  

Shоli juda qadimgi ekinlardan biri bo`lib, Хitоy, Hindistоn, Afrikada bir 
nеcha ming yil ilgari ekilgan dеgan fikrlar bоr. Оlimlarning taхmin qilishicha, Mar-
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kaziy Оsiyoda milоddan avvalgi 2-, 3-asrlarda shоli yеtishtirilgan. U ko`pchilik 
хalqlarning asоsiy dоnli ekini bo`lib, dоni (guruch)dan, yormasidan turli оvqatlar 
tayyorlanadi.  

Ko`pchilik хalqlarda nоn o`rnini bоsadi. Shоli dоni qayta ishlanib, spirt, 
kraхmal, pivо, pохоlidan qоg`оz, arqоn, shlapa va bоshqa sanоat mahsulоtlari 
tayyorlanadi. Shоli fitоnimi хuddi shu shaklda fоrs va tоjik tillarida ham mavjud. 
Turkiy tillarda ayrim fоnеtik farqlar bilan talaffuz qilinadi: qirg`. shali, uyg`. shal, 
qq. sali, o`zbеk shоli kabi.  

Хоrazmda shоlichilik ancha rivоjlangan bo`lib, hоzir uning turli navlari 
yеtishtiriladi : avangard, lazеr, өzbäk bеsh, yеtmish bеsh, talmas, äläңä, gulzar, 
aqsha:l’, qizilsha:l’, yÿldÿz, gÿlshən, nökis va bоshqalar. Shоlining tоzalangan dоni, 
ya’ni guruchi turli хil talaffuz qilinadi: burunch (o`g`uz lahjasi), bÿrÿnch // bÿrÿch 
(qipchоq lahjasi). 

V.V.Radlоvning lug`atida ushbu so`z pirinj پرنج shaklida qayd etiladi: pirinj 
danäsi (risоvое zеrnо), pirinj chоrtasi (risоviy sup), pirinjin bashini ajirtlamak 
(chistiy ris), pirinjchi (vоzdеlivatеl ris), pirinjlik (risоvое pоlе) (13). 

Yuqоrida qayd etilgan o`simliklardan tashqari, Хоrazm shеvalarida löbya (ad. 
оrf. lоviya), mash // məsh (ad. оrf. mоsh) , zig`ir (ad. оrf. zig`ir) kabi dоnli 
o`simliklar ham yеtishtiriladi.  

Ular vоhada unchalik ko`p tarqalmagan. Shu sababli bo`lsa kеrak, ularning 
turlari haqida ham mahalliy ahоli bilmaydi. Ko`pchilik оziq-оvqat uchun 
fоydalaniladigan o`simliklar madaniy hоlda yеtishtiriladi. Yovvоyi, tabiiy hоlda 
o`sadigan yеyimli o`simliklar hоzirgi kunda dеyarli yo`q. Mavjud o`simliklarni ham 
ahоlining juda kam qismi biladi. Bu, ehtimоl, cho`l va qum zоnalari asоsiy 
qismining o`zlashtirilishi оqibatidir. 

Хulоsa qilib aytganda, Хоrazm shеvasidagi оziq-оvqat nоmlariga оid 
fitоnimlarni o`rganish va ularni bоshqa tillar bilan qiyoslash til tariхimizni ilmiy-
nazariy fikrlar bilan to`ldirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.  

.  
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Narimov Hamid Azimoviç 

Xarəzm dialektində işlənən ərzaq və bitki adları 
Xülasə 

 
Məqalə Xarəzm dialektində istifadə olunan ərzaq və bitki adlarının araş-

dırılmasına həsr olunub.  
Arpa, buğda, küncüt və düyü (çəltik) adlarının mənşəyi və etimologiyası mü-

zakirə olunur və düzgün elmi qənaətlər əldə edilir.  
Arpa, bu:day // bug`dоy, gunji // kunji, sha:li, burunch (o`g`uz lahjasi), 

bÿrÿnch // bÿrÿch (qipchоq lahjasi), pirinj danäsi (risоvое zеrnо), pirinj chоrtasi 
(risоviy sup), löbya (ad. оrf. lоviya), mash // məsh (ad. оrf. mоsh) , zig`ir (ad. оrf. 
zig`ir) kimi terminlər məqalədə təhlil edilmiş, etimologiyası araşdırılmışdır.  

 
Наримов Гамид Азимович 

Имена растений и питания в Хорезмском диалекте 
Резюме 

 
Статья посвящена изучению имен питания и растений которые ис-

пользуются в Хорезмском диалекте.  
Термины ячмень, пшеница, кунжут и рис и другие имена обсуждаются и 

ведется анализ происхождения и этимологии, приводятся правильные вы-
воды.  

Такие термины, как Arpa, bu:day // bug`dоy, gunji // kunji, sha:li, burunch 
(o`g`uz lahjasi), bÿrÿnch // bÿrÿch (qipchоq lahjasi), pirinj danäsi (risоvое zеrnо), 
pirinj chоrtasi (risоviy sup), löbya (ad. оrf. lоviya), mash // məsh (ad. оrf. mоsh) , 
zig`ir (ad. оrf. zig`ir) были проанализированы в статье, и проведен этимоло-
гический анализ. 
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Narimov Hamid Azimovich 
The names of food and plants used in Khorezm dialects 

Summary 
 

The article is devoted to investigate the names of food and plants used in 
Khorezm dialects. The origin and etimology of names of barley, wheat, sesame and 
rice (paddy) are discussed. .  

Arpa, bu:day // bug`dоy, gunji // kunji, sha:li, burunch (o`g`uz lahjasi), 
bÿrÿnch // bÿrÿch (qipchоq lahjasi), pirinj danäsi (risоvое zеrnо), pirinj chоrtasi 
(risоviy sup), löbya (ad. оrf. lоviya), mash // məsh (ad. оrf. mоsh) , zig`ir (ad. оrf. 
zig`ir) terms, are analyzed in the article, the etymology investigated. 
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛОГИЗМОВ В ЯЗЫКЕ 
ДАСТАНОВ  

 
Açar sözlər: dastan, alogizm, Özbək folkloru, leksika 
Key words: dastan, epos, alogizm, Uzbek folklore, vocabluary 
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Язык фольклорных произведений обладает множеством своеобразных 
черт. Одним из них являются алогизмы, воспринимаемые нами постоянным 
образом в качестве «непреложной истины».Алогизм – суждение, противо-
положное логике.(1) Эти суждения, по определению В.Я.Проппа, являются 
первобытными формами человеческого мышления.(2) В этой связи, первич-
ные образцы подобного мышления имеют отношение к мифам. Так как мифы, 
пользуясь формулировкой французского ученого Л.Леви Брюла, представля-
ют собой воззрения человечества до появления логического мышления.(3) Че-
ловеческая речь, в частности язык основываются на логике. И по этой причи-
не мысль выражается посредством логики. Однако в основе художественного 
мышления человека лежит сильная эмоциональность, а на этой почве возни-
кает алогичная речь.(4) Данный аспект, в основном, проявляется в языке 
фольклорных произведений. Ибо профессиональный писатель в письменной 
литературе обходит данное явление. 

Известно, что фольклорные произведения, в особенности, мифы, отли-
чаются древностью своего происхождения. Алогичные суждения из их струк-
туры перекочевали впоследствии в сказки, а затем в дастаны. 

Построения, основанные на алогизме, в устном творчестве возникают на 
основе фактора антиномии (5). Данные факторы в устном творчестве находят 
свое отражение в различных ракурсах. 

Мы в нашем исследовании алогизмы, используемые в языке дастанов, 
классифицировали следующим образом: 

1. Алогизмы, связанные с полисемией. 
2. Алогизмы, связанные с пространством и временем.  

1. Алогизмы, связанные с полисемией 
Алогизмы, основанные на полисемии, часто используются в языке 

дастанов, их можно разделить на следующие тематические группы: 
А) алогизмы с гипо-гиперонимическими отношениями; 
Б) алогизмы с градуонимическими отношениями; 
В) алогизмы с партонимическими отношениями; 
Г) алогизмы с символико-метафорическими отношениями; 
Д) алогизмы с метонимическими отношениями. 
Гипонимия – это отношения между значениями, вытекающими из ие-

рархической связи лексем словарного богатства. Сущность таких отношений 
заключается в том, что лексемы, определяющие узкое понятие или значение, 
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вступают в видовую (гипоним) и родовую (гипероним) связь с лексемами, оп-
ределяющими широкое понятие или значение, данная связь осуществляется 
посредством интегральных сем. Например, значение лексемы тюльпан входит 
в состав значения лексемы цветок, значение лексемы кошка входит в состав 
значения лексемы животное. Характерно, что в языке фольклорного произве-
дения одновременно проявляется понятие вида и рода. В этой связи во многих 
случаях возникают ассоциативные обороты. Например, упоминая «хлеб-
соль», подразумеваются все виды продовольствия, при упоминании курицы и 
кошки имеются в виду все домашние животные. 

В языке дастанов также наблюдаются подобные явления, такие изобра-
жения, когда видовые и родовые понятия вытекают друг из друга, способст-
вуя возникновению алогизмов. Слово «Ёгоч» (дерево), использованное в язы-
ке дастанов, подразумевает собой все его разновидности: от саженцев до 
больших деревьев: «Икки ёғоч келтириб экиб эрди»(6). Разумеется, здесь име-
ется ввиду высадка саженцев. А в фольклорном языке данное обстоятельство 
не конкретизируется. Данные понятия уходят своими корнями в первобытное 
мышление, человек первоначально все деревья представлял посредством 
родового понятия под названием «дерево». В процессе общественного разви-
тия произошел переход от родового понятия к видовому.  

Приведенные в дастанах подобные понятия выступают в различных 
проявлениях. 

Градуонимия – градуирование того или иного признака у членов тема-
тической группы лексем. Данное градуирование рассматривается как одно из 
проявлений оппозиции и определяется по отношению к главному слову дан-
ного ряда. Например: по признаку «возраст» (главное слово выделено): бузоқ-
тана-ғунажин-сигир; қиз-жувон-аёл, На основе градуирования «признака»: 
чиройли–сулув-кўркам-зeбо; согласно признаку «темп движения»: юрмоқ-
чопмоқ-югурмоқ-елмоқ. 

В фольклорном языке слово вода приводится в качестве главного поня-
тия, при упоминании его разновидностей также основное значение сводится к 
воде: Кўзда ёшим Жайҳун этиб…  (Ошиқнома, 2-китоб, с.16) 

Мавж уриб оқади денгиз…(Ошиқнома,2-китоб, с.217) 
Кўзим ёши тўлиб, мисоли уммон…(Ошиқнома, 2-китоб, с.209) 
Все приведенные в данных примерах выделенные наименования 

определяют собой воду. Таким образом, в фольклорном языке вода 
градуируется по признаку “количества”. 

Партонимия – выражение отношений целого-частного в тематических 
группах лексем. Например, автомобиль (целое) – кузов (частное) – мотор (час-
тное) – колесо (частное), дом (целое) – комната (частное) – терраса (частное) – 
коридор (частное). Здесь лексемы автомобиль (в первом примере) и дом (во 
втором примере) являются главными словами. Известно, что в значении лек-
семы проявляется отражение событий реальной действительности в сознании 
человека, следовательно, в основе отношений целого-частного из структуры 
значений лежит необходимость выражения в языке отношений целого-частно-
го в реальной действительности. 

Данное явление можно наблюдать в следующем примере: 
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Ҳаром экан санга едирган тузи… (Ошиқнома, 2-китоб, с. 60) 
В народном сознании соль определяет родовое понятие, впоследствии 

она обрела полисемантический характер и превратилась в символ всех блюд, 
приготовляемых с добавлением соли. По этой причине, хотя соль не исполь-
зуется в своем натуральном виде, упоминание ее в речи в качестве пищи не 
выглядит сверхъестественным и в лингвистике выражает перенос значения по 
способу синекдохи. В следующем примере герой произведения при 
обращении к возлюбленной использовал своеобразное “частное”: 

Қаро кўз билан кўзлашдим, 
Ширин сўз билан сўзлашдим. (Ошиқнома, 1-китоб, с.47)  
Оборот «черные глаза» из приведенного примера представляет собой 

яркое проявление синекдохи. Ибо здесь подразумевается черноглазая возлюб-
ленная. Фольклорные произведения невозможно представить без символики. 
Объектом художественной литературы, а также устного творчества является 
реальная жизнь. Однако при изображении реальных событий основную роль 
играет художественное мышление. В этой связи главной движущей силой в 
нем выступает первобытная фантазия (7). В результате в деятельности симво-
лических изображений, образов проявляются различные грани алогизмов. 
Солнце – отец, луна – мать, звезды – дети. Подобного рода символические 
образы во множестве встречаются в фольклорных произведениях, слушатели 
воспринимают их в качестве непреложной истины. 

В дастанах наблюдаются различные проявления данного аспекта: 
Боши тумоғли бир лочин, 
Қуша тарлон салон келди (Ошиқнома, 2-китоб, с.269) 
В данных полустишиях приведены три символа, два из них подразуме-

вают возлюбленную, один - влюбленного. Действительно, невозможно встре-
тить сокола в головном уборе. Здесь речь идет о девушке, надевшей характер-
ный для женщин высокий головной убор. Упоминаемый во втором полусти-
шии тарлон (канюк-курганник) – боевая птица наподобие сокола – также 
приводится по отношению к девушке. А влюбленный оценивает себя в качес-
тве обыкновенной птицы. Ибо он пленен другой птицей. Данная символика в 
метафорической форме определяет образы молодых людей. 

Метафорические изображения, использованные в дастанах, воплощают 
в себе различные объекты живой и неживой природы.  

Ман бир тилло узук санда бўлойин,Ёр қора кўзларинг на тилар мандан. 
(Ошиқнома, 1-китоб, с.31) Влюбленный стремится предложить себя воз-
любленной в качестве «золотого колечка». Характерно и то обстоятельство, 
что влюбленный обращается к черным глазам возлюбленной. Кстати, в дан-
ном месте оба оборота - «золотое колечко», «черные глаза» способствуют 
появлению парного алогизма. В следующем примере наблюдается еще одно 
проявление данного определения: 

Қаро кўз билан кўзлашдим, 
Ширин сўз билан сўзлашдим.(Ошиқнома, 1-китоб, с.47)  
Понятно, что использованный в полустишии оборот “ласковое слово” 

определяет возлюбленную и наблюдается метафорическое явление.  
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Оборот «черные глаза» из данных полустиший полностью отличается 
от приведенного выше. В предыдущем обороте заключался главный смысл, в 
алогизм он превратился лишь с точки зрения формы обращения влюбленного 
к возлюбленной. А в последнем примере данный оборот в значении понятия 
возлюбленной представляет собой яркий образец синекдохи. В дастанах дан-
ные понятия используются то в собственном значении, то в символическом 
смысле. Слушатель, погруженный в события дастана, полнее воспринимает 
их, получает художественно-эстетическое наслаждение. 

В дастанах алогизмы чаще всего наблюдаются в изображении движения 
образов и развития событий. В устной речи стремление к краткости весьма до-
минирует. Так как в «диалектной речи» проявляется стремление к «экономии» 
(8). Несмотря на выпадение отдельных слов из структуры предложения, зна-
чение речи остается понятным: «Ўчоқда чой қайнаб турибди» (9). Обычно на 
очаг ставится кумган, в котором кипит чай. Для выражения данного понятия в 
языке дастанов используются не все компоненты предложения. В предложе-
нии «Баногоҳ от оёғининг овози эшитилди» (Ашикнаме, книга I, с.70) также 
наблюдается данная особенность. Поскольку можно услышать цоканье копыт 
коня. Однако слушатель обращает внимание не на грамматическое строение 
речи, а на движение событий. Сказитель также в своей речи особо не придер-
живается грамматических правил. В отдельных случаях предложение, выра-
жающее большой смысл, сокращается до трех слов. Однако имеется 
возможность в полной мере осознать движение мысли: «Салбиниёзнинг инжу-
си узилди» (Ошиқнома, 1-китоб, с.13). Данное предложение на самом деле 
должно было бы построено следующим образом: «Салбиниёзнинг бўйнига 
осилган инжусининг ипи узилди». Следующее предложение сокращено до двух 
слов: «Сувга кет», деб қари онам қўймади (Ошиқнома, 1-китоб, с.18). Хотя 
предложение, которое должно было бы построено в форме Сув олиб келиш 
учун жўнаб кет, приобрело в устной диалектной речи оригинальный вид, оно 
не вызывает у слушателя двусмысленности или чувства удивления. Поскольку 
слушатель, захваченный движением событий, после близкого знакомства с 
деятельностью героев дастана начинает с полунамека воспринимать сущность 
речи исполнителя. Известно, что данное явление в лингвистике называется 
эллипсис. Речь в алогизмах из дастанов имеет целенаправленный характер. 
Данная направленность составляет основу повествуемого события, а мысль 
концентрируется вокруг нее, что позволяет слушателю быстро уловить основ-
ной смысл. Например, в следующем предложении основное внимание уделено 
слову «қароқчи» (разбойник). По этой причине не представляется трудным 
раскрыть сущность вопроса явления алогизма в структуре предложения: 
«Магар сен йўл уриб юрган қароқчи бўлмағайсан?» (Ашикнаме, книга I, с.36). 
Разумеется, разбойник не бьет дорогу, он грабит людей, идущих по этой доро-
ге. Автор речи не раскрывает данную подробность. Ибо слушатель сам прек-
расно знает, чем может заниматься «разбойник», поэтому в устной речи не 
требуется пояснений. Следовательно, в фольклорных произведениях имеет 
место свойство «малым движением добиваться большого результата (релей-
ный эффект)»(10). Проявление данной особенности составляет основу устной 
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речи в фольклоре. «Алогичные» выражения, появившиеся в результате глубо-
ких чувств сказителя, получают «логическое» переосмысление у слушателя. 

2. Алогизмы, связанные с пространством и временем. 
В дастанах постоянным образом проявляют себя пространственно-

временные отношения. В обоих этих понятиях в своей неразрывной связи ис-
пользуются реальные события и фантастика(11). В дастанах часто упоминает-
ся реальное пространство: «Хоразм вилоятида Қўнғирот деган шаҳарда бир 
подшо бор эрди, отиға Тўхтамишхон дер эрдилар».(Ошиқнома, 1-китоб, 
с.170) В то же время имеют место нереальные эпические наименования: 
«Зулумот шаҳринда бир подшо бор эрди». (Ошиқнома, 1-китоб, с.263) Первый 
пример выражает конкретное, реальное пространство, подводя слушателя к 
реальной жизни. А пространство из следующего примера для слушателя 
предстает в абстрактном виде, оно представляется в качестве когда-то сущес-
твовавшего города. Кстати, данное наименование связывает слушателя с древ-
ностью и создает впечатление о существовании подобного города. Такие 
пространственные объекты, как гора «Кўҳи қоф», сад «Эрам», являются ми-
фологическими наименованиями, слушатель мысленно воссоздает их в услов-
ной форме. Поэтому все эти пространственные объекты обладают алогичнос-
тью, которую не замечает слушатель. Известно, что, хотя такие топонимы, как 
Хорезм, Кунград, были реальны, ими никогда не правил Тохтамышхан, о 
существовании города Зулумот нет никаких данных. Само собой очевидно, 
что последующие наименования являются мифологическим пространством. 
Однако слушатель дастана воспринимает эпическое повествование в качестве 
реального события. Ибо эпическое изображение вызывает у слушателя эмо-
циональный взгляд к реальности (12). В этой связи ни у кого не создается впе-
чатления о нереальности данных понятий. Данное явление в художественной 
литературе называется мистификация, этим в определенных художественных 
целях придается таинственный характер изображаемому, выдается желаемое 
за действительное. Если обратиться к категории времени, то в эпосе изобра-
жение времени наблюдается на высочайшем уровне алогичности. В фольклор-
ных произведениях также реальное историческое время творчески пере-
осмысливается создателем, превращаясь в художественное время. В данном 
случае время изображается абстрактно или в гиперболической форме. В 
вступительной части дастана используются, в основном, такие обороты, как 
«қадим замонда», «ўтган замонда». Данный прием чаще всего используется, 
чтобы показать отдаленность от слушателя происходивших событий, ибо 
насколько древнее событие, настолько слушатель проникает верой в реальнос-
ть фантастического изображения. Точнее, алогизмы сохраняют свою дейст-
венную силу. С движением событий понятие времени упоминается еще чаще. 
С точки зрения своего содержания наблюдаются два проявления. Первое 
представляет собой связанное с мифологическим мировоззрением изображе-
ние весьма нереального времени, которое вообще невозможно представить. 
Однако слушатель воспринимает это в качестве гиперболы: 

«Ҳар бир куним менинг минг йил бўлубдур».(Ошиқнома, 1-китоб, с.53)  
Второе проявление изображения времени связано с какими-то относи-

тельно достоверными моментами. 
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«Тўрт кунда йигирма кунлик йўлни олиб, Гулустун шаҳрига кириб…»  
        (Ошиқнома, 1-китоб, с.291)  

«Уч ойда борган йўлни қирқ кунда олиб, Қўнғиротга келдилар». 
(Ашикнаме, книга I, с.195) Для эпического изображения характерно то 
обстоятельство, когда выход за рамки логического в гиперболическом 
описании обосновывается эпическими закономерностями. Ибо главный эпи-
ческий герой рождается «чудесным» образом. Его алогичные действия 
объясняются данной особенностью. Его эпический конь также не является 
обыкновенным существом, во многих случаях его невеста не принадлежит к 
человеческому роду, а является пери. По этой причине слушатель верит в дос-
товерность алогичной деятельности данных образов. Поскольку понятие о 
том, что они не являются обыкновенным конем или обыкновенными людьми, 
способствует появлению у слушателя возможности «переварить» любые ало-
гизмы. В отдельных случаях изображение времени отходит от гиперболы, 
склоняясь к литоте: “Бу беш кунлик ўтар дунёи фоний” (Ошиқнома, 2-китоб, 
с.27) Таким образом, алогизмы, связанные со временем, подбираются для дос-
тижения поставленной цели при изображении события. Из приведенного 
анализа очевидно, что в лексике народных дастанов широко используются 
алогизмы. Их начальные образцы уходят своими корнями в глубь веков. 
Человечество, находившееся на первобытным этапе своего развития, было 
весьма ограничено в словарном богатстве и не способно дифференцировать 
номинации рода и вида, что создало благодатную почву для возникновения 
явления алогизма. Во-вторых, представления, связанные с мифологическим 
мышлением первобытного человека, способствовали еще большему расшире-
нию данного явления. Поэтому в фольклорном языке можно наблюдать 
взаимное изменение месторасположения понятий рода и вида, иногда расши-
рение значения. Данное явление неразрывно связано с развитием речи и 
языка. Появлению алогизмов, прежде всего, способствуют факторы художес-
твенного мышления. Не следует также забывать, что уровень аудитории слу-
шателей художественного произведения вполне позволял верно воспринимать 
алогизмы, исходя из мировоззрения составляющих ее людей.  
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 Sərvər Ruzimbayev  
Dastanların dilində aligozmlərin üslubi işlənməsi 

Xülasə 
 

Məqalədə dastanların leksikasında işlənən alogizmlər tədqiq edilmişdir. 
Alogizmlərin polisemiya yaradan hiponimiya, qraudonimiya, partonimiya, metoni-
miya, simvolik-metaforik digər növləri tədqiq edilmişdir. Alogizmlərin zaman və 
məkanla əlaqədar olması müəllif tərəfindən analiz edilmişdir. Bəllidir ki, folklor 
əsərlərinin dilinin çox orijinal xüsusiyyətləri vardır. Onlardan biri, və birincisi bu 
dildə alogizmlərin işlənməsidir. Folklor əsərlərindən xüsusilə miflər öz qədimliyi ilə 
fərqlənir. Buradakı hadisələrin, təhkiyənin sonradan dastanların dilinbə keçməsi də 
məlumdur. Müəllif məhz dastanların dilində alogizmləri öyrənmişdir.  

 
Sarvar Ruzimbayev  

Stylistic use of alogisms in language of dastans 
Summary 

 

The article is devoted to investigate alogisms which are used in the vocabula-
ry of dastans. Its hypochemy, graduonimy, parthonimy metonymy, symbolical-met-
haphorical types connected with police are analyzed. Also their types related to pla-
ce and tense are brightened. Language of folklore works possesses a set of peculiar 
fig. One of them are the alogisms perceived by us in the constant image as "indis-
putable truth". It is known that folklore works, in particular, myths, differ an anti-
quity of the origin. Illogical judgments from their structure removed subsequently to 
fairy tales, and then in dastans. 

  
Rəyçi: Professor Z.D.Dusimov  
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 A.ABDULLAYEV VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ  
 

Açar sözlər: Nitq mədəniyyəti, lüğət zənginliyi, fikrin aydınlığı. 
Ключевые слова: культура речи, богатство словаря, ясность мысли. 
Key words: speech culture, vocabulary richness, clarity of mind. 
 

Nitq mədəniyyəti: söz ustalığı, yaxşı danışıb yaza bilmək sənəti sahəsidir; o, 
nitq vasitələrindən məqsədəuyğun və təsirli istifadə etmək bacarığıdır. Nitq mədə-
niyyəti eyni zamanda adamlar arasında ünsiyyət mədəniyyətidir. İnsan bu mədəniy-
yəti bütün ömrü boyu yığır, toplayır. Şagirdlər bütün fənlərə aid dərslərdə öz fikirlə-
rini aydın, savadlı ifadə etməyi, düzgün mədəni və ifadəli danışmağı bacarmalıdırlar 
ki, bu da yüksək nitq mədəniyyəti deməkdir.  

Yüksək nitq mədəniyyəti dedikdə, hər şeydən əvvəl, dili mükəmməl bilmək, 
sözləri müvəffəqiyyətlə seçib işlətmək, fikri: ifadəli,aydın surətdə izah edə bilmək 
nəzərdə tutulur. 

Nitq mədəniyyətinin uzun bir tarixi vardır. Azərbaycanda təxminən XIX əsrin 
ikinci yarısından surətlə inkişaf etməyə başlamış nitq mədəniyyəti sonrakı illərdə 
daha da inkişaf edərək zamanın mütəfəkkir adamları tərəfindən bir mübarizə silahı 
kimi istifadə olunmuşdur. 

Dil mədəniyyəti dedikdə isə millətin ömrü boyu qazandığı mücərrəd 
ideyaların, forma və ifadələrin mürəkkəb bir sistemi nəzərdə tutulur. Məsələyə bu 
mövqedən yanaşdıqda deyə bilərik ki, Azərbaycan dili də milli mədəniyyətimizin 
nailiyyəti olmaqla bərabər, əhəmiyyəti etibari ilə başqa dillər sırasında özünə 
müəyyən və görkəmli yer tutmuşdur.Məktəbdə şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək 
üçün bir çox alimlərimizin fəaliyyətini qeyd etmək olar ki,bunların içərisində prof. 
A.Abdullayevi xüsusi qeyd eləmək lazımdır.  

Məktəbdə şagirdlərin nitq mədəniyyətini inkişaf etdirmək məsələlərinə dair 
professor A.Abdullayev bir neçə əsər yazmış və həmin materiallarda nitq mədəniy-
yətini inkişaf etdirməyin əsas yollarını müəyyənləşdirmiş, dil-ədəbiyyat müəllimlə-
rinə bir sıra faydalı göstərişlər vermişdir. Professor A.Abdullayev dövrün tələblərin-
dən çıxış edərək məktəbdə nitq mədəniyyəti məsələsini ön plana çəkməyin zə-
ruriliyini göstərmişdir. O, şagirdlərdə fikri aydın və rəvan ifadə etmək bacarığı 
yaratmaq üçün hər şeydən əvvəl, müntəzəm olaraq şagirdləri öz nitqləri üzərində 
müstəqil çalışdırmağı faydalı hesab edir. 

Şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək üçün onları çalışdırmaqla bərabər, həm də 
böyük şəxsiyyətlərin, görkəmli söz sənətkarlarının iş təcrübəsindən, nitq mədəniy-
yətinə aid söylədikləri mülahizələrdən şagirdlərə məlumat verməyi çox faydalı he-
sab edir. Belə məlumatlar şagirdlərdə maraq oyadır, onlara istiqamət verir. Pedoqo-
ji-metodik ədəbiyyatda nitq mədəniyyəti problemi üzrə professor A.Abdullayevin 
müntəzəm yazılarına rast gəlirik. 

Nitq mədəniyyəti məsələləri A.Abdullayev yaradıcılığında önəmli yerlərdən 
birini tutmuşdur. O, şərikli və ayrılıqda yazdığı metodik vasitələrdə, bir çox qəzet-
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jurnal məqalələrində şifahi və yazılı nitqin xüsusiyyətlərindən, təlim prosesində şa-
girdlərin nitqini inkişaf etdirməyin yollarından ətraflı bəhs etmişdir (1,2,3...9 və s.) 

Prof. A.Abdullayev haqlı olaraq nitqin şifahi formasının rolunun qat-qat 
genişləndiyini və onun böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edir. Lakin bu o de-
mək deyil ki, məktəblərdə şifahi nitq inkişafı çox vaxt yalnız yazılı nitqin inkişaf et-
məsinə hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirilir.  

Prof. A.Abdullayev nitq inkişafı üzrə işlərin yalnız ana dili dərslərində 
deyil, bütün təlim fənlərinin tədrisi prosesində əlaqəli və sistem şəklində aparıl-
masının əhəmiyyətini xüsusi qeyd edir. O, tələb edir ki, şagirdlərin şifahi nitqi-
nin inkişafı üzərindəki iş müəllimin məktəbdə aparacağı bütün məşğələlərdə öz 
əksini tapmalıdır. 

Şifahi nitqlə yazılı nitqin oxşar və fərqli cəhətləri, şagirdlərin tələffüzündə 
müşahidə olunan qüsurlar və onun aradan qaldırılması ilə lüğət ehtiyyatının zən-
ginləşdirilməsi, müəllimin öz nitqinin nümunəvi olması, bütün müəllimlərin ədəbi 
dil normalarına ciddi riayət etməklə nitqinin dolğun, məzmunlu, ardıcıl, əlaqəli, 
məntiqi olmasına fikir vermələri, şagirdlərin danışığındakı yersiz təkrarların, parazit 
sözlərin və s. qarşısının ilk gündən alınmasını zəruri hesab edir. Bunun üçün orfoe-
piya dərnəyinin təşkil edilməsi,lüğət ehtiyyatının zənginləşdirmək üçün bir sıra 
faydalı əyani vəsait növlərindən istifadə olunması məsləhət bilinir. 

Prof. A.Abdullayev öz yazılarında şagirdlərin nitq mədəniyyətini yüksəltmə-
yin yalnız məktəbin öhdəsinə düşən bir iş deyil, ümumxalq işi olduğunu qeyd edir. 
O, bu məqsədlə “Azərbaycan müəllimi” qəzetində (1964-cü il 4 oktyabr) “Yüksək 
savad və zəngin nitq mədəniyyəti uğrunda” adlı məqaləsi ilə müzakirə açmış, geniş 
pedoqoji ictimaiyyətin diqqətini bu məsələnin həllinə cəlb etmişdir. Bu məqalə ilə 
əlaqədar olaraq aparılan geniş müzakirə bütün müəllimləri hərəkətə gətirmiş, hətta 
tibb alimlərini, filosofları və başqa mütəxəssisləri belə, öz məqalələri ilə müzakirdə 
iştirak etməyə həvəsləndirmişdir. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin redaksiyasına 
bu barədə xeyli sayda məqalə göndərilmişdir ki, bu hal, müəllim kütləsinin nitq mə-
dəniyyəti və savad məsələsi ilə nə dərəcədə maraqlandığını bir daha sübut etmişdir. 

Şagirdlərin yazılı və şifahi nitqindəki qüsurların bir qismini doğuran səbəblər 
həm prof. A.Abdullayevin məqaləsində, həm də həmin məqalə ilə əlaqədar fikir 
söyləyən alimlərin yazılarında göstərilmişdir. 

Prof. A.Abdullayev öz məqaləsində şagirdlərin Azərbaycan dilindən dərin və 
əsaslı biliyə malik olmamasının, onların fikirlərini gözəl, aydın, səlis və rəvan 
söyləməkdə çətinlik çəkmələrinin bir səbəbini orfoqrafiyamızdakı bəzi dolaşıqlıq və 
uyğunsuzluqla izah edir. 

“Yüksək savad və zəngin nitq mədəniyyəti uğrunda ” adlı məqalədə professor 
A.Abdullayev şagirdlərin Azərbaycan dili fənnindən geridə qalmalarının bir sıra sə-
bəblərini göstərməklə yanaşı, orfoqrafiyamızda olan müəyyən dolaşıqlıqların sah-
mana salınmasını, dilimizdə olan və dilimizə keçən bəzi sözlərin yazı qaydası ilə 
tələffüzü arasındakı fərqin aradan qaldırılmasını, eyni zamanda məktəblərimizdəki 
rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafına və üslubiyyata geniş yer verilməsini məsləhət 
görmüşdür. Məktəb həyatında vacib olan bu kimi məsələlərin vaxtında qaldırılması 
və xüsusi ilə onun müzakirəyə verilməsi müəllimləri daha çox düşündürməlidir. 

Professor A.Abdullayev məktəblərdə rabitəli nitq vərdişlərinin inkişaf 
etdirilməsinə daha geniş yer verilməsini haqlı olaraq irəli sürmüşdür. Nitq 
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mədəniyyətinin inkişafı üçün digər sahələrlə yanaşı, rabitəli nitq vərdişlərinin inki-
şaf etdirilməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunu nitq mədəniyyətinin ən mühüm 
sahəsi adlandırmışdır. 

Professor A.Abdullayevin nitq mədəniyyəti sahəsində yazdığı digər bir dərslik 
isə “Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında” kitabıdır. 

Müəllif bu təqdiqatında nitq mədəniyyəti anlayışını özünəməxsus bir orijinal-
lıqla, həm də yeni aspektdə şərh etməyə səy göstərmiş və buna tamamilə nail ola 
bilmişdir. Bu dərsliyə qədər hazırlanmış bir sıra dərsliklərdə nitq mədəniyyəti bir 
qayda olaraq ədəbi dilin zəngin və rəngarəng normalarına yiyələnmək şəklində şərh 
olunmuşdur. Bu isə həmin anlayışın ancaq bir tərəfini – formasını əhatə etmiş; daha 
mühüm olan tərəf, məzmun isə kölgədə qalırdı. Professor bu dərsliyində N.Gəncəvi, 
M.Füzuli, M.F.Axundov, F.B.Köçərli kimi bir çox görkəmli şəxslərin söz sənəti və 
natiqlik haqqındakı fikirlərini dərindən öyrənərək belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, 
nitq mədəniyyətini təkcə forma gözəlliyi kimi qiymətləndirmək məsələyə birtərəfli 
yanaşmaqdır.  

Müəllif yazır: “Dil mədəniyyəti, təfəkkür mədəniyyəti deməkdir; yaxşı danı-
şıb yazmaq üçün, hər şeydən əvvəl düzgün fikirləşməyi bacarmaq lazımdır... Aydın 
təsəvvür etmədiyin bir şeyi, aydın olmayan, dumanlı şəkildə də söyləyəcəksən. İfa-
dənin qeyri-dəqiqliyi və dolaşıqlığı, əlbəttə, fikirin dolaşıqlığından meydana gəlir. 
Dil şüurun ifadə formasıdır. Dil düzgün deyilsə, demək, şüur da qüsurludur. Əgər 
dil (nitq) səliqəsiz və anlaşılmazdırsa, demək, fikrin özü qeyri-dəqiqdir ” (3,34) 

“Müəllimin nitq mədəniyyəti haqqında” əsərinin ikinci üstünlüyü orasındadır 
ki, müəllif birinci fəsildə Azərbaycanda nitq mədəniyyəti məsələsinin tarixi kökləri-
ni araşdırmış, bu barədə olan fikirləri ümumiləşdirmiş və gözəl nəticələr əldə etmiş-
dir. Burada Nizami, Füzuli, Qövsi Təbrizi, Əbdülxalıq Qafarzadə (Cənnəti) , Firi-
dun bəy Köçərli, Mahmud bəy Mahmudbəyov və başqa şəxslərin nitq haqqındakı 
mülahizələri şərh olunmuş, onların əsərlərindən maraqlı faktlar verilmişdir. Məsə-
lən, 10-cu səhifədə Firidun bəy Köçərlidən belə bir sitat verilmişdir: “Bizim yəqini-
mizdir ki, dili dolaşıq şəxsin fikri də dolaşıqdır. İbarəpərzadlıq fikrin boşluğuna və 
bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eyləyir, doğru və səlamət fikirli adamların kəlamı 
həmişə aydın, açıq və düzgün olur ”. 

Kitabın müsbət cəhətlərindən biri də budur ki, burada gözəl nitqin əsas əla-
mətləri yığcam şəkildə izah olunmuş və müəllimlərə bir sıra konkret məsləhətlər 
verilmişdir. Müəllif sözü düzgün seçib yerində işlətmək məsələsini nitqin bədii və 
təsirli olmasını təmin edən şərtlər, şifahi nitqin əsas xüsusiyyətləri, ədəbi dilin nor-
malarını gözləməyin zəruriliyi, nitqin dəqiq və yığcam olması və s. məsələləri aydın 
bir dillə oxuculara çatdırmış, bununla əlaqədar olaraq bir sıra maraqlı faktlar ver-
mişdir. 

Nitq mədəniyyətinin inkişaf etməsində üslubiyyata dair aparılmış işlərin də 
mühüm təsiri vardır. Buna görə də əgər yüksək nitq mədəniyyəti uğrunda mübarizə-
də əməli nəticələr əldə etmək istəyiriksə, ana dilimizin zənginliyini və ifadəliliyini, 
qüdrət və gözəlliyini şagirdlərə dərk etdirmək istəyiriksə, onda məktəbdə qrammati-
ka ilə yanaşı üslubiyyat üzrə məşğələlərə də müəyyən yer verilməliyik. Vaxtı ilə 
məşhur tənqidçi Belinski bu məsələlərdən danışarkən qeyd etmisdir ki, qrammatika 
yalnız düzgün yazıb oxumağı öyrədir, dilə yaxşı yiyələnməyi öyrətmək isə onun 
(yəni qrammatikanın) vəzifəsi deyildir. Belə məsələlərlə nitqdə istifadə olunan 
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vasitələrin qanunauyğun şəkildə işlədilməsini və söz ustalığının imkan və yollarını 
öyrənən üslubiyyat məşğul olmalıdır. 

Nitq mədəniyyətindən bəhs edərkən ədəbiyyat tədrisinin və yazı işlərinin 
mövcud vəziyyətinə də nəzər salmadan keçmək olmaz. Belə ki, bədii ədəbiyyat 
dilin qoruyucusudur. Kamil ədəbi-bədii əsərlərdə dilimizin tükənməz zənginlikləri, 
şeiriyyat və gözəlliyi əks olunmuşdur.  

Bildiyimiz kimi, gəncləri ədəbi dil normalarına, ümumiyyətlə dildən yaradıcı 
və müstəqil surətdə istifadə etmək məharətinə yiyələndirməkdə bu kimi nümunələr 
son dərəcə əlverişli vasitə və mənbədir. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
şagirdlərin nitq mədəniyyəti, bu mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi məsələləri hamını 
düşündürməlidir. Şagirdlərin yüksək savad və nitq mədəniyyəti uğrunda aparılan 
mübarizə - hər bir məktəbin bütün pedoqoji kollektivinin əsas işidir.  

Nitq mədəniyyətinin əsası uşaq yaşlarından, məktəbdə ana dili təliminə baş-
larkən qoyulmalıdır. Bu işə başçılıq edib istiqamət vermək isə, məktəb rəhbərinin 
və Azərbaycan müəllimlərinin şərəfli vəzifəsidir. 

Sonda onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 1992-ci ildən tətbiq olunan test 
imtahanlarının da nitqimizə mənfi təsirləri vardır. Bu mənfi təsirlər də ondan ibarət-
dir ki, test şagirdlərin nitqini məhdudlaşdırmaqla onları əzbərçiliyə sövq edir və bu 
da şagirdləri fərdi düşüncədən yayındırır, nəticədə şagirdlər müstəqil fikir 
yürütməkdə xeyli çətinlik çəkirlər. Yəni şagirdlər hər hansı məsələnin cavabını 
mexaniki olaraq əzbərləyirlər amma cavaba necə gəlib çıxmağı bilmirlər. Testin ən 
pis cəhəti isə ondan ibarətdir ki, ildən-ilə imtahan testlərində təkmilləşdirmə adı 
altında “məntiqi” suallar salmaqla novatorluq edilməsidir. Bu da çox zaman 
şagirdlərin 11 il ərzində qazandığı biliyi üzə çıxarmır, əksinə, ona tapmaca xarakter-
li testlər verilir, lazımsız əzbərçiliyə, beyni yükləməyə istiqamətləndirən dolaşdırıcı 
variantlar təqdim etməyə hesablanır.  
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Севиндж Джалилова  

А.Абдуллаева и культура речи 
Резюме 

 
В статье рассматривается вопросы история речевой кулбтуры, а также 

развития речевой культуры у школьников. Следует отметить что, нужно 
обратить внимания на развития речевой культуры у школьников с первых 
дней детского сада, и углублять в начальной школе, продолжит даже среди-
ной школе. В развития речевой культуры отмечается важность учителей, 
учебников и учебных пособий. Кроме того было подчеркнуто что нужно 
оставить в центре внимание учение всех разделов языка. Здесь был отмечен 
мысли Фиридун бека Кочарли, известного русского критика Белинского и 
также профессора А.Абдуллаева о речевой культуре.  

 
Sevinc Jalilova  

A.Abdullayev and speech culture 
Summery 

 
This article deals with the history of speech culture and the development of 

pupils’ speech culture. It is noted that the development of pupils’ speech culture is 
paid attention from the first day of their attending the kindergarten, and it should be 
extended in primary as well as upper secondary schools. The role of teachers, 
student’s books and teaching aids in the development of speech culture is noted. 
Further, there was underlined that the issue should be kept the spotlight on in 
teaching all language levels. F.Kocharli’s, famous Russian critic Belinsky’s and the 
professor A.Abdullayev’s opinions on speech culture were also provided in this 
article. 
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Xarici dillərin tədrisində verilmiş materialların dinləyiciyə çatdırılması üçün 

müxtəlif metod və priyomlardan istifadə olunur. Dilin tədrisinin ən çətin özəl-
liklərindən və xüsusiyyətlərindən biri tədris olunan materialın auditoriyanın ana 
dilində qarşılığının olmamasıdır. Belə çətinliklər ingilis dilinin tədrisi zamanı da 
qarşıya çıxır. Dil tədrisinin ən problematik aspektlərindən biri də qrammatik 
materialın auditoriyaya çatdırlıması və onun qavranılması prosesidir. Bu sahədə bir 
çox tədqiqatlar aparılmış və mühüm elmi nəticələr əldə edilərək praktikaya tətbiq 
olunmasına rəğmən bu sahədə bir sıra çətinliklər hələ də öz aktuallığını saxlamaq-
dadır. Araşdırma apardığımız məqalədə də qrammatikanın tədrisinin ən innovativ 
və müasir tətbiqi üsulu haqqında ümumiləşdirmə-hansı növ tədris prosessləri tətbiq 
etmək və praktiki əhəmiyyətini işıqlandıracağıq.  

Beləliklə, bu məqalədə müvafiq ingilis dilinin qramatikasının tədris texnikala-
rının geniş çeşidlərinin ümumi xarakteristikasını araşdırılmışdır. 

Tədris prosesini planlaşdırmadan öncə, tədrisinə start verəcəyimiz movzunun 
nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Tədris etdiyimiz qrammatıka başlığı 
altında hansı tapşırıqlar və mənalar gizlənmişdir və strukturun öyrənilməsinə nələr 
aid edilməlidir kimi məsələlər tədrisin başlanmasından öncə öyrənilməlidir.  

Bəzi qrammatik materialların öyrədildiyi dildə paralelləri olduğu üçün onlara 
yiyələnmək və qavramaq asand həyata keçir. Qrammatik materialların digər bir 
qisminin isə auditoriyanın ana dilində paralelləri olmasa da onlar bəsit olduğu üçün 
qavranılması asand olur. Lakin, bir sıra qrammatik materiallar vardır ki, onların 
paralelləri qarşı dildə olmadığı habelə, çətin olduqları üçün tədrisində bu və ya 
digər formada çətinliklər qarşıya çıxır. Onların bəziləri sadə qramatik struktur 
olsada lakin, onların öyrənilməsi və işlənmə yerini (müəyyən və qeyri müəyyən 
artikllar kimi) müəyyən etmək çətinlik yaradır.  

Buraya şifahi nitqdə tədris olunan qrammatik strukturun nümunələrini necə 
başa düşmək, onların yazılı formalarını necə müəyyən etmək, onlardan həm şifahi 
və həm də yazılı nitqdə necə istifadə etməni, kontekstdə onların mənalarını necə 
anlamaq və onlardan istifadə etməklə semantik mənalı ifadələrin düzəlməsini tədbiq 
etmək kimi məsələlər ortaya çıxır.  

Qramatikada bəlli bir qrammatik strukturu tədris edərkən, biz tələbələrə 
kifayət qədər müxtəlif lakin, əlaqəsi olan materiallar vasitəsi ilə qarşıya qoyulan 
tapşırığı yerinə yetirməyə çalışırıq.  
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İngilis dili linqvistlərinə görə, dörd əsas metod ingilis dilinin qrammatikasının 
tədrisində nəzərə alınmalıdır. 

 
1) Təqdimat,  
2) İsolyasiya və izahat,  
3) Praktika  
4) Test. (1,s7) 
 
Ənənəvi təcrübədə biz qrammatikanın tədrisi prosesində, qrammatik struktur 

materialını auditoriyaya təqdim etməklə başlayırıq. Təqdimatın məqsəd və vəzifəsi 
strukturun auditoriya iştirakçılarının qavramasına nail olmaqdan ibarətdir. Burada 
məqsəd məlum qrammatik materialın forma və məzmunu həm yazılı və həm də 
şifahi nitqdə işlənmə yerinin öyrədilməsi və qisa müddətli yaddaşa həkk olunması-
dır. Bu zaman müəllim və ya tələbə qisa bir hekayəni və ya dialoqu mətn kitabların-
dan seçərək oxuyur və tədris olunan qramatik strukturu analiz edərək anlamağa və 
qavramağa çalışır. Bunun davamı olaraq, yəni qısa müddətli yaddaşa məlumatların 
ötürülməsi üçün tələbələrdən verilmiş mətni ucadan oxumaq, təkrarlamaq və ya 
mətndəki müvafig hissələri köçürtmək tapşırığı verilə bilinər. Qrammatik material 
asand və tez qavrandığı halda isə təqdimat mətni bir və ya iki cümlədən artıq olma-
ya bilər.  

“İzolyasiya və izahat” adlanan ikinci metod isə qrammatik kontekstin təqdi-
mat prosesindən sonra qrammatik məsələlərin özünün üstündə dayanmaq zərurətini 
ehtiva edir. Bu zaman onların necə səslənməsi və qarşılıqları, onların anlamı, işlən-
mə dərəcəsi və yeri və tətbiq olma qaydaları üzərində iş aparılmalıdır. Burada əsas 
məqsəd dinləyicilərin və öyrənənlərin strukturun müxtəlif aspektlərini başa düşmə-
sidir. Bəzi dərslərdə dinləyicilərə ana dilllərində müəyyən məsələlərin izahını, tər-
cüməsini və ümumiləşdirilməsini verilə bilinər. Akademik siniflərdə və qrammatik 
strukturun kifayət qədər çətin aspektlərinin tədris olunduğu yerlərdə isə bu mərhələ 
daha çox zaman lakin, sadə və ya ana dilinə paralel ola bilən qrammatik strukturun 
tədrisi zamanı isə bu daha az vaxt apara bilər.  

Prkatiki metoda gəldikdə isə, bu mərhələ müxtəlif sinif və ev tapşırıqlarının 
yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Bu proses qısa yaddaşa həkk olunmuş materialların 
uzun müddətli yaddaşa transfer olunmasında böyük rol oynayır.  

Qavranılması çətin olan qrammatik strukturlarda isə, biz yazılı və şifahi 
formaların manipyulasiyasına vaxt ayırmaqla, məzmuna üstünlük verməməklə baş-
laya bilərik. Belə praktikalar adətən ayrıca tapşırıqlar verməklə ( praktik edilmək 
üçün strukturu nümunə olaraq istisna olmaqla aralarında xüsusi bağlantı olmayan 
müxtəlif sözlər, frazalar vəya cümlələr)yerinə yetirilir. Bu tip tapşırıqlar aşağıdaki 
kimi olur: 

a) Nöqtələrin yerini doldurmaq (dinləyici müvafiq yeriləri verilmişnümunədə 
doldurur). 

He is ....... boy. We have …… umbrella. (a,an) artikılları düzgün 
yerləşdirilməlidir. 

 Transformativ tapşırıqlar ( dinləyici strukturu bir tərzdən başqa tərzə keçirir.)  
This is a woman. ( put into the plural)  
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Cavab: They are women.(1,s 8) 
 Bu tip tapşırıqların funksiyası və qayəsi qaydaları sadə etmək və 

dinləyicilərin materialı daha yaxşı qavramasına əmin olmaqdan ibarətdir. Bu tip 
tapşırıqları yerinə yetirən dinləyici qrammatik materialı daha tez qavramaq 
imkanına malik olur və tədricən fikirlərini həmin struktura müvafiq olaraq istehsal 
edir və həmin dildə danşıan əcnəbi tərəfindən anlaşıla bilinir. Lakin, praktikası az 
olan dinləyicilərdə bu tip tapşırıqların səmərəliliyi məhdud çərçivədə olur.  

 Praktik proseduranın başqa bir kateqoriyası düzgün formanın qavramasını və 
ya istehsalını vurğulamaqla yanaşı məna çalarlarını da buraya əlavə edir. (1,s8). 

Belə praktiki tapşırıqlar yenə də ayrıca tapşırıqlar əsasında yerinə yetirilir. Bu 
tip tapşırıqlar aşağıdakılardır: 

a) Tərcümə, əcnəbi dilə və ya əksinə 
O, hər gün ingilis dili üzərində məsuliyyətlə çalışır. 
Və ya  
He works hard at his English every day. 
Bu tərcümə söz, cümlə, ifadə və ya mətn formasında da həyata keşırılə bilinər.  
b) Nöqtələrin yerini doldurmaq və ya dörd seçimli testlər,  
He(works, is working, worked) at the moment 
Cavab: He is working at the moment (1, s8) 
c)  Nöqtələrin yerini variant verilməməklə doldurmaq 
Last night we ……. Television  
d) Uyğunlaşdırma  
He an animal 
İ is soldiers 
She are a woman 
The men am a student 
The dog a soldier 
Cavab: He is a soldier və s.  
  
 Qrammatikanın tədrisində yerinə yetiriləcək son metod isə “Test”-dir. 

Dinləyici test tapşırıqlarını yerinə yetirməklə özlərinə və müəllimlərinə 
oyrəndiklərini və qavradıqlarını nümayiş etdirir. Testin əsas obyekti tədris olunmuş 
materiallar çərçivəsində olunmalıdır.  

 Keçirilmış test tapşırıqlarının nəticələri təhlil olunmalı və təhlil olunmuş 
nəticələr uyğun olaraq tədris olunmuş materiaların qavranılmasında olan zəif 
nüanslar yenidən öyrədilməlidir.Dinləyicilər tərəfindən zəif qavranılmış qrammatik 
materialın yenidən tədris etdikdən sonra, bir daha test məərhələsi həyata keçirilir ki, 
öyrənənlərin verilmiş materiallara tam yiyələnməsinə əmin olunsun.  

 Nəticə olaraq qeyd etmək istərdim ki, yuxarıda təhlil olunan 4 metodologiya-
nın ən zərurisi və əhəmiyyətli olanı praktiki mərhələdir. Praktiki mərhələnin daha 
effektli aparılması qısa yaddaşda olan məlumatların uzun müddətli yaddaşa 
ötürülməsində və tətbiqində böyük rol oynayır.  
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Elmi yenilik: 
Tədqiqat praktik metodun daha çox tədris prosesində önəm verilməsini üzə 

çıxarmaqla qrammatik praktika priyomlarının gələcəkdə daha da effektli və geniş 
miqyasda araşdılmasına zəmin yaratmış olacaqdır.  

 
Tətbiqi əhəmiyyəti: 
 Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti böyükdür. Məqalə nəzəri aspektdən 

qrammatik nəzəriyənin konkret bir sahəsinə aydınlıq gətirə bilər. dİngilis dilinin 
tədrisində və tədris proqramlarının hazırlanmasında məqalənin elmi nəticəsindən 
yararlanmaq mümkündür. Tədrisprosesində məqalədə qeyd olunmuş metodlardan 
istifadə etmək mümkündür.  
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Lala Mammadova 
Methods of the English language grammar teaching 

Summary 
 

The article is dedicated to the research of the methods of the english language 
grammar applied in the training process. Four methods are studied in the article. 
Each method is studied in the article seperately and the use of either of them is enli-
ghted in the article on the basis of samples.  

While studying the material the researches of well known English linguists 
are referred to.  

The main purpose of the research to help english language teachers in the 
grammar teaching process.  
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Лала Маммадова 
Методы грамматики английского языка преподавания 

Резюме 
 

Статья посвящена исследованию методов английского языка граммати-
ки применяются в учебном процессе. Четыре метода изучаются в статье. Каж-
дый метод изучается в статье отдельно и использование любой из них с подс-
веткой в статье на основе образцов.  

Изучая материал проведены исследования известных английских линг-
вистов упоминаются. Основная цель исследования, чтобы помочь преподава-
телей английского языка в процессе грамматика преподавания. 

 
Rəyçi:                Sadi Sadiyev 
                    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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ŞİFAHİ NİTQİN İNKİŞAFINDA BƏDİİ TƏSVİR VƏ İFADƏ 
VASİTƏLƏRİNİN ROLU 

 
Açar sözlər: Məna, Müxtəlif, təsvir etmək, əlavə etmək, termin, bədii ədəbiyyat, 
eyni məna 
Key words: meaning, different, describe, to add, terminalogy, fiction, the same 
meaning,  
Ключевые слова: значение, разное, описать, добавлять, терминология, 
художественная литература, одинаковое значение. 

 
Azərbaycan dilinin xarici dil kimi tədrisi çox əhəmiyyət kəsb edir. Mən 

AZMİU-də əcnəbi tələbələrə azərbaycan dilini öyrədirəm. Dünyanın müxtəlif ölkə-
lərindən gələn tələbələrə Azərbaycan dilinin gözəlliklərini, incəliklərini daha dərin-
dən öyrətmək üçün seçdiyim mətnlərdə bədii təsvir və ifadə vasitələrinə də yer ayı-
rıram.  

Təsvir vasitələri bədii dilin ən mühüm tərkib hissəsidir. Linqvistik ədəbiy-
yatda bunlar məcazlar adlanır. Dildə sözlər müxtəlif mənalarda işlənə bilər. Bu 
cəhətdən sözün həqiqi və məcazi mənası meydana çıxır. Bədii təsvir vasitələri 
sözün kəsb etdiyi məna ilə bağlıdır. Bədii təsvir vasitələrini yaxşı başa düşmək üçün 
hər şeydən əvvəl sözün həqiqi və məcazi mənasının nə olduğunu bilmək lazımdır.  

Sözün həqiqi mənası onun dildə lüğəti mənasıdır. Məsələn, “yanmaq” sözünə 
baxaq. Əgər “ocaq yanır” , “lampa yanır” deyilirsə, “yanmaq ” sözü - əsl mə-
nasındadır. “Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmazmı” misrasında isə 
“yandı, yanmazmı” sözləri məcazi mənada işlənmişdir.  

Burdan aydın olur ki, sözün məcazi mənası onun bilavasitə daşıdığı məna de-
yil, əlavə kəsb etdiyi, şərti mənasıdır.  

Şifahi nitqin inkişafında bədii əsərlərin rolu böyükdür. Bədii əsərlər söz eh-
tiyatının artırılmasına, zəngin leksikaya malik olmağa imkan yaradan vasitədir. 
Bədii əsərlərdə sözün məcazi mənada işlədilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, 
hadisəni, əhvalatı, danışığı şirinləşdirir, onun bədii gücünü artırır.  

Məsələn, Səməd Vurğunun aşağıdakı şerindən bir parçanı nəzərdən keçirək;  
 

Ürək dil açır ki, - sönməmiş odum - 
Hücuma başlayır mənim söz ordum. 
Könüllər mülkündə min yuva qurdum, 
Unutmaz aləmdə sevən sevəni,  
Məhəbbət ilhama çağırır məni.  

  
Bu parçada “ürəyin dil açması, odun sönməməsi, söz ordusunun hücuma baş-

lanması, könüllər mülkündə yuva qurulması” məcazi mənada işlədilmişdir. 
Məcazın müxtəlif növləri var. Həmin növlərin hər biri müəyyən prinsip 

əsasında yaranır və özünəməxsus xüsusiyyətə malikdir.  
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Epitet - Bədii əsərdə mənanı qüvvətləndirmək, müəyyən bir cəhətdən diqqətə 
çatdırmaq üçün fikri ifadə edən sözə qüvvətləndirici, təyinedici söz artırılır. “Epitet” 
yunan sözü olub “əlavə ” deməkdir.  

Nəzərdə tutulan əşya və yaxud hadisə bildirən sözə əlavə olunan söz onun 
mahiyyəti, əlamət və keyfiyyəti ilə əlaqədar olur.  

 
“Çənlibeldən səni deyib gəlmişəm,  
Alma gözlü, qız birçəkli Qırat gəl.  
Dəmir yerinə polad geyib gəlmişəm, 
Alma gözlü, qız birşəkli Qırat gəl” 

      (Koroğlu dastanından) 
 

Bu parçada “alma gözlü, qız birçəkli ” sözləri epitetdir. Dastanda təsvir olu-
nan Qırat qeyri-adi olduğu üçün burada işlədilən epitetlər də ümumiyyətlə at üçün 
qeyri- adidir. 

Və ya 
Açır qızıl şahinlərim göy üzündə qanadını, 
Yazır mavi üfuqlərdə ana yurdum mərd adını 

        (Səməd Vurğun) 
 
Misralarında “qızıl şahinlərim ” ifadəsi epitetdir. “Qızıl” sözü şahin sözünə 

əlavə olunaraq epitet yaratmışdır.  
Misal gətirilmiş misralardan aydın olur ki, müəyyən cəhəti nəzərə çatdırmaq 

üçün onu ifadə edən sözə qüvvətləndirici başqa bir sözün əlavə olunmasına “epitet” 
deyilir. Əlavə olunan söz təyinedici xarakter daşıdığı üçün epitetə bədii təyin də de-
mək mümkündür.  

Azərbaycan dilində geniş yayılmış müxtəlif sənətkarlar tərəfindən işlədilən 
epitetlər var. “Şahbaz baxışlı”, “hindu xallı”, “Kaman qaşlı”, “gül üzlü”, “alma ya-
naqlı” və s.  

Təşbeh – Bədii əsərdə çox istifadə olunan təsvir vasitələrindən biri də 
təşbehdir. Bu mənşə etibarı ilə ərəb sözü olub, “oxşatmaq, bənzətmək ” mənasını 
ifadə edir. Ona görə də, azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında məcaz vasitələrindən biri 
kimi təşbeh sözü əvəzinə “bənzətmə” termini də işlədilir.  

Bədii ədəbiyyatda bir əşyanın və ya hadisənin müəyyən əlamətə görə özündən 
daha qüvvətli əşya və hadisəyə oxşadılmasına təşbeh və ya bənzətmə deyilir. 
Məsələn,  

Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır, 
Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır.  
Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır, 
Nə badi-səbadan, nə şahədəndir  

     (Molla Pənah Vaqif) 
 

“Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır ” misrasında şair təşbeh yaratmışdır.  
Təşbeh müəyyən əlamətlərinə görə epitetlərdən fərqlənir. Epitetlər bir sözə 

qüvvətləndirici başqa bir söz əlavə etmək yolu ilə düzəlirsə, təşbeh iki əşya (yaxud 
hadisə) arasında oxşar əlamət tapmaq yolu ilə düzəldilir.  
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 Bədii dildə çox geniş yayılmış məcaz sözlərindən biri də metaforadır. 
Metafora yunan sözü olub, köçürmək mənasını ifadə edir. 

Bir əşya, yaxud hadisənin müəyyən əlamətinin başqa əşya üzərinə 
köçürülməsi metaforadır. 

Məsələn,  
Qartal öz gücünü duyar yuvada, 
Uçub cövlan edər sonra havada. 
Yarar tufanları düşdükcə dara. 
Qıy vurub şığıyar ağ buludlara 
Uçar, o uçduqca üfüq boyunca, 
Hökmünü göstərib göyə doyunca, 
Lakin enərkən qaya başına, 
Nə qanad şaqıldar, nə də qıy vurar. 
Büküb öz boynunu sakitcə durar... 
Pələng nərə çəkər hücumdan qabaq, 
Bir anda bir yerdə dayanmayaraq... 
Dağlar dilə gələr onun səsindən, 
Ağaclar titrəyər hər nərəsindən 
Ancaq şikarını aldımı pələng, 

           Hayqırmaz bir daha nərə çəkərək 
Hay vurub, qıy vurub qışqırmaz yenə 
Sakitcə baş qoyar öz pəncəsinə. 

 
 Metafora yolu ilə bu və ya başqa əşya üzərinə xüsusiyyətlər köçürülür. 
Bədii dildə tez tez rast gəlinən məcazi növlərindən biri də Metonomiyadır. 
Yunan dilindəki “metonomadro” sözündən alınmışdır və ad dəyişmə mənasını 

bildirir. 
Məsələn, “Səməd Vurğunu dönə dönə oxumuşam”. Burada Səməd Vurğunun 

əsərləri nəzərdə tutulur. 
Ələsgərəm, hər elmdən halıyam, 
Gözəl, sən dərdlisən, mən yaralıyam, 
Dedi nişanlıyam, özgə malıyam, 

 Sındı qol qanadım yanıma düşdü. 
 

Bu parçada “sındı qol qanadım yanıma düşdü” misrasında məcazilik 
metonomiya əsaslanır. 

Təkrir – bədii əsərin emosionallığını artıran ifadə vasitələrindən biri də 
təkrirdir.  

Eyni sözün yaxud söz qrupunun ifadənin təkrar olunması “təkrir” hesab 
olunur.  

Dahilər yaradan, ey böyük ana, 
Şerimin hər sözü alqışdır sana! 
Alqış o boyasız, rəngsiz üzünə, 
Alqış o hiyləsiz, təmiz sözünə, 
Alqış əmdiyimiz halal südünə! 
                                                   (Səməd Vurğun) 
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Burada “alqış” sözü təkrirdir.  
 
Təkririn növlərindən biri də “anaforadır”. Anafora sözün mənası eyni başlan-

ğıc deməkdir. Misralar yaxud cümlələr eyni sözlə başlayırsa, başqa sözlə, təkrar 
olunan sözlər başlanğıcda gəlirsə, belə “təkrirlərə” anafora deyilir.  

   
Eşqdir mehrabı uca göylərin, 
Eşqsiz, ey dünya nədir dəyərin? 
Eşqsiz olsaydı, xilqətin canı, 
Dirlik sarmazdı böyük cahanı. 

    (N. Gəncəvi) 
 

“Epifora” da təkrir növlərindən biridir. Anaforanın əksinə olaraq, nitqi qüv-
vətləndirmək məqsədilə təkrar olunan söz və ifadələr cümlənin axırında gələrsə, 
“epifora” kimi işlədilir.  

“Mənim adım kefli İsgəndərdir, bəs sizin adınızı nə qoyaq? Mən dağları, 
daşları quşları, ayları və ulduzları və dünya- aləmləri bura şahid çəkərəm və bu 
qızları onlara nişan verərəm və soruşaram ki, bu camaata nə ad qoymaq olar? O ba-
də hamısı bi səslə cavab verər “Ölülər”. Mən cəmi millətləri bir yerə yığıb təvəqqə 
edirəm ki, Şeyx Nəsrullahın hərəmxanasına tamaşa eləsinlər, o vədə bütün yer üzü-
nün tayfaları sizi bir səslə adlandırırlar “Ölülər”.  

C. Məmmədquluzadə “Ölülər” əsəri 
Kefli İsgəndərin monoloqundan 
Bu parçada işlədilər “ölülər” sözləri epiforadır. Bədii ifadə vasitələrindən 

biridə “litotadır”. Litota – yunan sözü olub, “kiçiltmə, əhəmiyyətsizləşdirmək” mə-
nasını bildirir. Söz sənətkarı müəyyən hadisəni, əşyanı əsərin ideyasına uyğun, 
əslində olduğundan zəif, kiçik şəkildə nəzərə çatdırır.  

 
Şahım! Arxa cəbhə çox qorxuludur, 
Elə bil, doğurdan cahan yoludur. 
Eldarın dəstəsi gəlir irəli, 
Qırır sərçə kimi bizimkiləri. 

       S. Vurğun “Vaqif” dramından 
 
Bu parçada şair, Eldarın dəstəsinin Qacar ordusunu sərçə kimi qırdığını 

deməklə, bədii ifadə vasitəsi – litota yaratmışdır. Və ya belə bir misal : 
     

Təbiətin təbi gəlmişdi cuşa, 
Qaranlıq dərələr düm-ağ olmuşdur, 
Aran şaxtasının soyuqluğundan 
Təpələr büzüşüb yumaq olmuşdu 

 
Bu parçada təpələrin kiçildilərək yumağa bənzədilməsi “litotadır”.  
“İnversiya” Bədii ədəbiyyatda çox işlənən ifadə vasitələrindən biri də 

inversiyadır. Bu latın sözü olub, yer dəyişmək deməkdir.  
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Inversiya – nitqin, ifadənin bədii təsiri artırmaq məqsədi ilə sözlərin 
qrammatik ardıcıllığının qəsdən pozulması prosesidir.  

   Doymayır, ayrılmayır bir an Xəzərdən gözlərim,  
   Zillənir yelkənlərə hər gün Səhərdən gözlərim.  
          (S. Rüstəm) 
Və ya  
    Xoş keçmədi il çöllüyə, dəhqanə, nə borcum?  
   Yağmadı yağış bitmədi bir danə, nə borcum?  
   Əsdi qara yel çəltiyə, bostanə nə borcum? 
         (M.Ə.Sabir) 
Daha maraqlı bir misalı nəzərdən keçirək  
   Aldıq məktubunu, Məhəmməd Qacar,  
   Tərlan oylağında sar ola bilməz! 
   Basma ayağını bizim torpağa, 
   Ilandan, əqrəbdən yar ola bilməz.  
         (S. Vurğun) 
 
Bədii dildə çox istifadə olunan ifadə vasitələrindən biri də “mübaliğədir”. ərəb 

sözü olan mübaliğə “şişirtmək, üstünlük vermək, artırmaq” mənasında işlədilir. 
Ədəbiyyatşünaslıqda bu bəzən “hiperbola ” sözü ilə ifadə olunur. Bu da yunan 
mənşəlli sözdür və “mübaliqə” ilə eyni mənanı bildirir.  

 
Od tökür, od tökür günəş ağzından, 
Torpağın nəfəsi təngiyir hərdən, 
Yanğınlar yaxsa da yerə göylərdən, 
Əl işdən soyumaz, ürək arzudan.  

      (S.Vurğun “Muğan” poemasından) 
 
Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, qeyd 

etdiyim bədii təsvir və bədii ifadə vasitələri nitqin inkişafina xidmət edərək, onun 
zənginliyini artırmış olur.   
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Тарана Насибова 

Роль художественного описание и средств выражения  
в развитии устной речи 

 
 
В статье рассматриваются пути развития устной речи на занятиях азер-

байджанского языка. Автор использовал научную литературу в области лите-
ратуроведения. В работе приведены цитаты из произведений азерБайд-
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жанских поэтов и писателей, а также фольклорного наследия азерБайджанс-
кого народа. На примерах которых автор даёт объяснение художественно-
изобразительных средств: метафора, сравнение, эпитет др. 

 Статью могут использовать студенты-иностранцы, а также преподавате-
ли азербайджанского языка, работающие с иностранными студентами. 

 
Tarana Nasibova 

The role of fictional desription and ways of expression  
in the development of oral speech 

Summary 
 

The article deals with the material which shows the ways of progressing oral 
practice in teaching аzerbaijanian. The author used the useful, interesting and 
scientific literature in her article. We see the examples from the different poems, 
stories and novels. At the same time one can see the examples of Azerbaijan 
folklore. The author explains in details every literary term as “metonymy”, epithets, 
and metaphors and so on. 

This article is very useful for students who learn Azeri and for the teachers 
who work with foreigner. 

 
Rəyçi: Professor Alima Osmanzadə 
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 SƏKİNƏ EYVAZOVA 
 AAHM  

 səkinə.@.ru.  
 

İNGİLİS DİLİNDƏN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ HƏRBİ XARAKTERLİ 
MƏTNLƏRİN TƏRCUMƏSİ PROSESİNDƏ LAKONİK  

FORMANIN İFADƏSİ 
 

Açar sözlər: elmi-texniki tərcümə, mətn, fel, qrammatik terminlər, praktik tərcümə, 
söz birləşmələri 
Ключевые слова: научно-технический перевод, текст, глагол, грамма-
тические термины, практический перевод, фразы.  
Key words: scientific and technical translation, text, verb, grammar terms, practical 
translation. 

 
Bu məqalədə elmi-texniki tərcümənin bir sıra çətinliklərindən danışılır. 
Texnikanın sürətlə inkişafı və elmi-texniki informasiyanın genişlənməsi ilə 

əlaqədar olaraq, elmi-texniki tərcümənin praktik əhəmiyyəti xeyli artmışdır. Tərcü-
mə zamanı meydana gələn çətinlikləri aradan qaldırmağın yollarını göstərən bu mə-
qalədə əsas məqsəd elmi-texniki mövzuda mətnin müxtəlif elementlərini analiz edə 
bilmək, düzgün tərcümə etmək bacarığı və vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. 

Giriş və üç hissədən ibarət olan bu məqalədə əsasən ingilis və Azərbaycan dil-
lərinin leksik, qrammatik və stilistik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır. 

Birinci hissədə, yəni «Elmi-texniki tərcümənin leksik problemləri»ndə elmi 
texniki tərcümənin bəzi xüsusiyyətlərindən, neologizmlərin yaranması üsullarından, 
onların qurulmasından və tərcümə vasitəsi ilə çatdırılmasından bəhs edilir.  

İkinci hissədə – «Tərcümənin qrammatik problemləri»ndə praktik tərcümə za-
manı rast gələn olduqca mürəkkəb qrammatik quruluşlar araşdırılır. Felin şəxsiz 
formaları və onların tərkiblərinin izahına xüsusi yer ayrılır. Bu hissədə xüsusilə in-
gilis və Azərbaycan dilləinin müxtəlif struktur quruluşundan irəli gələn tərcümə 
problemlərinə fikir verilir, məchul növlü tərkiblər, sözün çoxmənalılığı və çox 
funksiyalılığı izah edilir. Üçüncü hissədə – «Elmi-texniki mətnlərin praktik tərcü-
məsi»ndə isə texniki məqalələrin başlıqlarının struktur və tərcüməsi açıqlanır. 

Elmi-texniki məqalələri tərcümə edərkən nəzərə alarmaq lazımdır ki, onların 
dili ümummilli dilin bir hissəsi olsun. Elmi-texniki ədəbiyyatın dilini bədii ədəbiy-
yatın dilindən fəqləndirərkən əsas cəhət mətnlərdə müəyyən edilən termin bolluğu-
dur. Mətnin tam dolğun bir şəkildə tərcüməsi üçün vacib olan tələblər aşağıdakaılar-
dır: Orijinalda olan mətnin dəqiq dolğun verilməsi; 

1. Fikrin tam aydınlığı ilə lakonik formada çatdırılması. Bunun üçün ingilis 
dilinin spesifik xüsusiyyətlərini Azərbaycan dilində əks etdirmək vacib deyil. Bura-
da milli kalorit gözlənilməlidir; 

2. Tərcümə tam şəkildə Azərbaycan ədəbi dilinin normalarını özündə qoru-
yub saxlamalıdır. Tərcümə zamanı Azərbaycan dilində yox dərəcəsində olan, lakin 
ingilis dili üçün xarakterik hesab edilən sintaktik tərkiblərin nəzərə alınması da va-
cibdir. 
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Elmi-texniki ədəbiyyatda sübhəsüz ki, emosionallıq, obrazların fərqliliyi, me-
tafora, yumor və s. olmur. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, canlı danışıq dilinə 
aid olan bu ifadə üsulları olmasa da, elim-texniki mətnlərdə bəzən texniki üslubda 
obrazlı frazeoloji birləşmələrə də rast gəlmək olar. 

Məsələn: The wife is alive – Məftil cərəyan altındadır.  
 Dead man′ s handle – Təhlükəsizliyi təmir edən düyməli dəstək. 
4. Elmi-texniki terminologiyada bir neçə komponentdən ibarət çoxlu terminlər 

vardır. Çoxkomponentli terminlər elə sözbirləşmələridir ki, onların komponentləri 
arasında məntiqi əlaqə uzlaşma əlaqəsi ilə ifadə olunur.  

Məsələn: load governer – gücün tənzimlənməyicisi. 
Onlar həm də elə söz birləşmələridir ki, bunların komponentləri qrammatik 

yolla, yəni sözönü vasitəsilə, ya da saysız-hesabsız şəkilçilərin köməyilə düzəlir.  
Məsələn: rate of ejchange – valyuta kursu.  
Terminli söz birləşmələri sözün həqiqi mənasında tam leksik vahidlərdir. 
Birinci qrupa elə terminli sözbirləşməlri aiddir ki, onların hər iki komponenti 

xüsusi lüğətə aid olan sözlərdir. Onları sərbəstdirlər və verilmiş birləşmələrdən kə-
narda işlənə bilər. Məsələn: brake – tormoz. 

Belə ki, bu komponentlərdən ibarət olan terminli birləşmələr sərbəst şəkildə 
yeni məna kəsb edir.  

Məsələn: brake gear – tormozlaşdırma avadanlığı. 
İkinci qrupa elə terminlər aiddir ki, bu terminlərin birinci komponenti olan 

sifət bu və ya digər elm sahəsi ilə bağlı xüsusi, spesifik məna kəsb edir.  
Məsələn: vitreous electricty – yarımkeçirici cərəyan. 
İkinci qrupa həm də elə termin birləşmələr aiddir ki, onların 2-ci komponenti 

həqiqi mənalarda işlənmiş olsun, lakin 1-ci komponentlə birləşmədə isə müəyyən 
elmi sahəsinə uyğun xüsusi, spesifik məna kəsb etsin.  

Məsələn, electric eye – foto element. 
Üçüncü qrupa aid terminlər terminoloji cəhətdən bölünməzdirlər və onların 

komponentləri arasındakı əlaqə bir qədər sıx olur.  
Məsələn, wire – gərginlik altında olan naqil; live steam – ilkin buxar. 
Terminin xarakter xüsusiyyəti onun müəyyən anlayışla çıx əlaqədə olması, 

dəqiqliyi və təkmənalılığa meyd etməsidir. Terminli birləşmələrin komponentləri 
təyini əlaqədə olur. Bir qayda olaraq terminli birləşmələrin əsas komponenti axırda 
işlənin. Elmi-texniki terminli birləşmələrin tərcüməsinin əsas üsulları bunlardır. 

5. Təyin kimi işlənən birləşmədə komponentlərin ardıcıllığında dəyişiklik 
etməklə tərcümə.  

Məsələn: avtomobile repair plant construction project – avtomaşın təmiri 
zavodunun tikinti proyekti. 

Elmin inkişafı, xüsusən də texnikanın, radiotexnikanın inkişafı dildə bir sıra 
neologizmlərin yaranmsına təkan vermişdir. Yeni sözlər digər bir tərəfdən atom tex-
nikasının başa düşmən təlabatından yaranmışdır. Məsələn, atom sözündən bir çox 
terminlər əmələ gəlmişdir – atomize, atomizatron, atom energy və s. 

Elmi-texniki terminologiyada neologizmlərin yaranma yolları aşağıdakılardır: 
•  şəkilçilərlə; 
•  konvensiya yolu ilə; 
•  mürəkkəb elmi-texniki sözlərlə; 
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•  ixtisar etmə yolu ilə. 
Şəkilçilərlə düzələn neologizmlər özləri də iki yerə bölünür: suffikslər və pre-

fikslər. Elmi-texniki terminologiya sahəsində ən geniş istifadə olunun prefikslər isə 
bunlardır: -re, -over, -under.  

Məsələn: undervoltage – azaldılmış gərginlik, instellar - ulduzlar və s. 
İngilis dilində yeni sözlər əks hallarda dildə mövcud olan sözlərin dəyişmədən 

bir nitq hissəsindən, başqa bir nitq hissəsinə keçməsi ilə əmələ gəlir. Bu proses kon-
vensiya adlanır. Konvensiyanın ən geniş yayılmış növü isimlərin felləşməsi prosesi-
dir. Məsələn: power, to power, motor, to motor və s. 

Mürəkkəb elmi-texniki terminlər yeni söz əmələ gətirmənin elə bir üsuludur 
ki, burada iki sözün birləşməsindən bir söz yaranır və onlar ya bitişik, ya da defislə 
yazılır. 

Məsələn, bootleg – kabelin dirəyi, flashbulb – impuls lampası.  
Bəzi mürəkkərb neologizmlər bir-birinə sözün vasitəsi ilə birləşən iki sözdən 

ibarət olur. Məsələn, voltage to groud – yerə nisbətən gərginlik. 
Son zamanlar ixtisaretmə yolu ilə yeni sözlərin əmələ gəlmə tendensiyası 

xeyli genişlənmişdir. İxtisarların sayca artımı onunla izah oluna bilər ki, mürəkkəb 
söz və söz birləşməlri həcmcə böyük və əlverişli deyillər və təbii ki, buradan onların 
qısa şəkildə verilməsi təlabatı yaranır. İxtisarların aşağıdakı növləri var: 

- hərbi ixtisarlar – E-east, R-ramlway, HB-hidrogen bomb; 
- hecalarla ixtisarlar – Maxcap-maximum capacity – maksimum güc; 
- yeni söz əmələ gələrkən bəzən başlanğıc sözdən şəkilçi düşür; 
- sözün sonuncu hecasının saxlanması ilə əmələ gələn neologizmlər: chute – 

parachute;  
- iki sözdən süni yolla əmələ gələn neologizmlər də vardır ki, buraya əsasən 

electronic – elektrikin köməyi ilə hərəkət edən, motel – avtoturistlər üçün 
mehmanxana və s. bu kimi sözlər daxildir. 

Elmi-texniki neologizmlərin tərcüməsi zamanı ilk növbədə onların yaranması 
üsullarını bilmək, bunlardan başqa söz və söz birləşməsinin strukturunu da analiz 
etmək baracığına malik olmaq lazımdır. Belə ki, follower sözündəki er suffiksi 
yarışın icraçısını, ya da əşyanı göstərə bilər. Bu sözün əsas mənası eisə follow 
sözündən yaranan izləmək sözüdür. Sözün strukturu baxımından məzmuna istinad 
edərək Azərbaycan dilində follower termininə bir qədər uyğun gələn məna tapırıq: 
təkrarlayıcı, izləyici mexanizm. Azərbaycan dilində oxşarlığı olmayan neologizmlər 
bir qayda olaraq əvvəlcə müxtəlif cür tərcümə olunur və müəyyən vaxt keçəndən 
sonra verilmiş neologizm üçün irəli sürülmüş variantlardan ən yaxşısı seçilir və 
doğma dilimizdə möhkəmləndirir.İngilis dilində formaca məlum, məzmunca isə 
məchul olan felin səxsiz formalarına rast gəlmək olar. Bunlara misal olaraq gerund 
və məsdəri göstərmək olar. 

Məsələn: after weighing the loads were shipped to the consumers – yüklər 
çəkiləndən sonra slıcılara göndərildi. 

Bu cür cümlələr xəbəri məchul növdə olan tabeli mürəkkəb cümlə vasitəsilə 
tərcümə edilir. 

To need, to want, to require, to stand, to endure və s. fellərindən sonra gerund 
məlum növdə işlənir, lakin mənaca məchul növ olur. Bu halda onun ifadə etdiyi hə-
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rəkətin kiminsə tərəfində icra edildiyi və ya icra edilməli olduğu göstərilir. Məsələn: 
The equipment needs repairing – Bu avadanlıq təmir olunmalıdır. 

Bəzən elmi-texniki məqalələrdə bu cür cerundla yanaşı formaca məlum, məz-
munca isə məchul növdə olan məsdə də işlənir. Məsələn: They were not to use – 
Onlardan istifadə etmək lazımdı gəlmədi. Bu cür məsdər əksər hallarda təyin 
funksiyasını yerinə yetirir və Azərbaycan dilinə təyin bucaq cümləsi kimi tərcümə 
olunur. Beləliklə də, formaca məlum növdə, lakin məzmunca məchul növdə olan 
məsdər və cerundlu cümlələr Azərbaycan dilinə ya məlum növdə olan qeyri-müəy-
yən şəxsli cümlələrdə, ya da müxtəlif budaq cümlələrdə tərcümə oluna bilər. Digər 
dillərdə olduğu kimi müasir ingilis dilində də modallıq kateqoriyası bir sıra vasitə-
lərlə ifadə edilir. Bunlardan biri də modal fellərdir. Modal fellər məsdərin müxtəlif 
formaları ilə işlənir. Məsdərlə işlənərkən, modal fellər hərəkətin mümkünlüyünü, 
qeyri-mümkündüyünü, vacibliyini, gerçəkliyini, lazımlığını və s. bildirir. Modal fel-
lər car, may, must məchul növdə olan məsdərlə işlənərkən Azərbaycan dilinə olar, 
bilər, lazımdır+məsdər növdə olan məsdərlə tərcümə olunur.  

Məsələn: The machine tool can be stopped at any moment – 
 Dəzgahı istənilən anda dayandırmaq olar  
və yaxud Dəzgah istənilən anda bayandırıla bilər. 
Must, may və micht kimi modal fellər məsdərin bitmiş forması ilə işlənərkən 

bu zaman hərəkətin bitməsinə əhəmiyyətli dərəcədə əminlik ifadə edir. 
Məsələn: He may have got the condenser he needed – Bəlkə də o ona lazım 

olan kondenseoneri alıb. 
İndiki zaman feli sifəti, yəni Participle I cümlədə əsasən 2 funksiyanı – təyin 

və zərflik funksiyalarını yerinə yetirir və əsasənf elin axırına – ing şəkilçisi 
artırmaqla düzəlir. Bu feli sifət məchul növdə olanda çox nadir hallarda təyin 
funksiyasını yerinə yetirir və təyin olunan sözdən sonra işlənir. 

Məsələn: The compound being treated for several hours turned dark red – Bir 
neçə saat ərzində tədqiq olunan maddə tünd qırmızı rəngə çevrildi. 

Keçmiş zaman feli sifəti, yəni P II əsas felin 3-cü formasından əmələ gəlir və 
sərbəst işləndikdə iki funksiyanı yerinə yetiririr. Təyin funksiyasında olanda o təyin 
etdiyi söz və yaxud isimdən əvvəl yazılır. Feli sifət II təyin etdiyi sözdən sonar gələ 
bilər. Bu halda feli sifət indiki və keçmiş zamanın məchul növü ilə, ya da bucaq 
cümlə kimi tərcümə oluna bilər. Məsələn: He offered the best solution of the 
problem concerned – O müzakirə olunmuş problemin çox yaxşı həllinə təklif etdi. 

Bəzi hallarda Partisiple I tərcümə edərkən Azərbaycan dilində söz sırasını 
dəyişməku tələb olunur. Məsələn: The capactance received is belived to be half the 
total capacatance required – Əldə edilmiş həcm tələb olunan ümmui həcmin yarısı 
hesab olunur. Feli sifət I və feli sifət II izah edici sözlərin köməyi ilə bir təyin 
birləşmə əmələ gətirir ki, bu da Azərbaycan dilinə ya indiki və keçmiş zamanın 
məlum və məchul növləri, ya da təyin budaq cümləsi şəklində tərcümə oluna bilər. 

Feli sifət II zərflik funksiyasında işlənəndə onun qarşısında when, while, if, az, 
thouch bağlayıcıları işlənir. Bu zaman onlar Azərbaycan dilində zaman budaq 
cümləsi və güzəşt bucaq cəmləri şəklində, ya da feli bağlama kimi tərcümə oluna 
bilər. Məsələn:  

They worked as ordered – Onlar tələb olunduğu kimi işlədilər. 
While used precision instruments require very dedicate handing –  
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Dəqiq qurğulardan istifadə edrəknə, onlarla ehtiyatla davranmaq tələb 
olunur. 

İngilis dilində tamamlıq feli sifət tərkii mövcuddur ki, bu da əsasən ümumi 
halda isim və feli sifətdən ibarətdir. Bu tərkib bütövlükdə cümlədə mürəkkəb 
tamamlıq funksiyasını yerinə yetirir və Azərbaycan dilinə budaq cümlə vasitəsi ilə, 
ya da təsirlik halda olan isim və feli sifət vasitəsilə tərcümə edilir. Tamamlıq feli 
sifət tərkibi adətən hissi və əqli qavrayış ifadə edən fellərdən – to have, to get 
fellərdən və arzu, istək, niyyət ifadə edən to want, to wish, to keep fellərindən sonra 
işlənir. They wanted the test results plotted and explained – Onlar istəyirdilər ki, 
yoxlamanın nəticələri diaqramlar şəklində olsun və izah edilsin. 
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  S.Eyvazova  

Scientific-technical terminology in English and Azerbaijani 
Summary 

 
This article deals with the difficulties of scientific-technical literature in 

Azerbaijani and English has got some ways of training. The article gives the whole 
analyse of their learning. Problem arising during the translation and elimination 
methods of these matters have been reflected in this article, too. Important terms of 
the translation are those that the text should be rich in content; idea should be fully 
clear and laconic and should keep the norms of the literary language. 

  
С.Эйвазова 

Научно-техническая терминология в английском и азербайджанском языке 
Резюме 

 
В этой статье рассматриваются трудности научно-технического пере-

вода и техническое развитие, проблемы. Трудности, возникающие при 
переводе и методы их устранения также нашли за свое отражение. Основными 
условиями при переводе является то, что текст должен быть содержательны, 
идея – ясной и лаконической, обязательное сохранение норм литературного 
языка. Научно-техническая литература в азербайджанском и английском 
языках имеет некоторые способы изучения. В статье дается полным анализ их 
присвоение. 
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Çoxcəhətli və çətin nitq hissəsi hesab edilən felin bir çox cəhətləri tədqiq 
olunsa da, onların sintaqmatik təsnifatından, prinsipləri məsələsindən, habelə 
onların müxtəlif sintaqmatik tiplərə bölünməsindən demək olar ki, çox az söhbət 
açılır. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində əmələ gələn sintaqmatik tiplər fellərin 
leksik-qrammatik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Sintaqmatik əlaqələrin yaranması 
sintaqmatik əlaqəyə girən leksik vahidlərin valentlik xüsusiyyətləri ilə həyata 
keçirilir. Fellərin valentlik xüsusiyyətlərində obyektin semantikasında göstərilən 
sintaqmatik əlaqələr öz əksini tapır. Müasir ingilis dilində fellərin sintaqmatik 
cəhətdən Q.Q.Poseptsov geniş şəkildə təhlil etmişdir. Arzu mənalı fellərin cümlədə 
yaratdığı sintaqmatik əlaqələr ətraflı araşdırılmadığı üçün bu qrupa aid olan və 
ingilis dilində daha çox istifadə olunan arzu bildirən fellərin sintaqmatik təhlilini, 
valentli komponentlərini araşdıracaq, eləcə də ditributiv modellərinin üzə 
çıxarılmasına cəhd edəcəyik. Arzu mənalı fellərin ardıcıllıqla şırhinə keçək: 

1. İlk öncə arzu mənalı “to wish” felinin sintaqmatik təhlilinə nəzər salaq. 
Araşdırmalar nəticəsində bu felin aşağıdakı modellərini müəyyənləşdirmişik: 

    Model 1: S1 + Vwish + S2 + S3 
    Model 2: S + Vwish + S2 
    Model 3: S1 + Vwish + S2 + V2 
1. M1. S1 + Vwish + S2 + S3 modelində “to wish” feli arzu, istək mənasını 

ifadə edir. Heflew into hardly repressed passion, and wished himself clear of the 
whole household. (Th.Dreiser “Sister Carrie”). Bu modeldə bəzən pis niyyətin 
ifadəsi də öz əksini tapa bilər. Məsələn: 

“Heaven forbid! That would be the greatest misfortune of all! To find a man 
agreeable who one is determined to hate! Do not wish me such an evil”. 
(Th.Dreiser “Sister Carrie”) – bu modelə aid cümlələrə az-az hallarda rast gəlmək 
olur.  2. Model 2: S + Vwish + S2 modelində subyaekt dərk edilmiş arzunu ifadə 
edir: “I would not wish to be hasty in censuring anyone; but I always speak what I 
think”. (J.Austen “Pride and Prejudice”). 

a) Aşağıda ədəbiyyatdan gətirdiyimiz cümlə nümunəsində fel “never” ilə 
hərəkətin keyfiyyətinə işarə edir. 

 “When I am in the country”, he replied, “I never wish to leave it; and when 
I am in town it is pretty much the same. They have each their advantages, and I can 
bed equally happy in either”. (Th.Dreiser “Pride and Prejudice”).  

b) Arzunun səmimiyətliyini, qeyri-səmimiliyini ifadə edir. 
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 Did she sincerely wish to answer his letter? (Th.Dreiser “Jennie Gerhardt”). 
c) Fel subyektin vəziyyətinə işarə verir. 
 He wished to b e buried in the little Lutheran cemetery, which was several 

miles father out on the South Side, and he wanted the beloved minister of his church 
to officiate. (Th.Dreiser “Jennie Gerhardt”). 

d) Təklifi ifadə edən arzu. 
 “I have a million on my own right. I could give you every luxury. There isn’t 

anything you could ask for that you couldn’t have. I say this, not because I want to 
speak of my money, but because I love you and wish to gratify your every desire. It 
is love that prompts me to write”. (Th.Dreiser “Sister Carrie”). 

c) Cəsarət dolu arzunu ifadə edir. 
 Mary wished to say something sensible, but knew not how. (J.Austen “Pride 

and Prejudice”).  
e) Arzu cəhd etməni özündə əks etdirir. 
 Mrs. Bennet wished to understand by it that he throught of paying his 

addresses to one of her younger girls, and Mary might have been prevailed on to 
accept him. (J.Austen “Pride and Prejudice”).  

 Qeyd etmək lazımdır ki, bu modelə aid olan “to wish ” feli cümlələr müasir 
ingilis dilində daha çox istifadə olunur. 

 3. Tərkibi tamamlıq budaq cümləsi ilə məsdər formasında prediaktiv fel olan 
Model 3: S1 + Vwish + S2 + V2 modelində fel güclü arzunu ifadə edir. 

 He wished that he was standing in his shoes and feelinq with his heart. 
(S.Maugham “Of Human Bondage”).  

 Araşdırılan “to wish” feli qeyd etdiyimiz modeldə aşağıdakı mənalara malik 
olur: a) Məsləhət bildirən arzu: “I’m awfully sorry. You know I’m frightfully fond of 
you. I wish you would come to London”. (S.Maugham “Of Human Bondage”). 
 Cümlədə subyektin etdiyi arzuda istəklə bərabər bir məsləhət də hiss olunur. 
Məsləhət bildirən arzu adətən inkar ədatı “not” ilə işlənir.  

 “Don’t get excited, father”, said Lester quickly. “We won’t get anywhere 
that way. I say I might marry her. She’s not a bad woman, and I wish you wouldn’t 
talk about her as you do. You’ve never seen her. You know nothing about her”. 
(Th.Dreiser “Jennie Gerhardt”).  

b) Nəzakətli xahiş ifadə edən arzu. 
 I shall send for my clothes when I get to Longbourn; but I wish you would 

tell Sally to mend a great stil in my worked muslin gown before they are packed up. 
(J.Austen “Pride and Prejudice”).  

 Bəzən bu bu xahiş özündə qəzəb dolu bir əmri ifadə edə bilər. 
 “I wish you would leave me out of your conversation, Mr. Clutton, said Miss 

Price brusquely”. (S.Maugham “Of Human Bondage”). 
c) Kiminsə yaxşılığına yönəlmiş arzu. 
 “Many of my acquaintances are already there for the winter, I wish that I 

could hear that you, my dearest friend, had any intention of making one of the 
crowd-but of that I despair”. (J.Austen “Pride and Prejudice”).  

 Kiminsə yaxınlığına yönəlmiş arzu mənasını ifadə edən “wish” feli 
cümlələrdə S1 + Vwish + S2 + could + V2 konstruksiyası daha çox istifadə olunur. 
Bu konstruksiya cümlədə V2 aşağıdakı yarımqrupa daxil olan sözlərlə ifadə olunur: 
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1. İnsanın yaradıcı fəaliyyətini bildirən fellər: to build, to create, to make və 
s.: “I don’t know any life that’s so full of happiness as ours. I wish I could make you 
feel what a wonderful privilege it is. One can serve God in every walk, but we stand 
nearer to Him. I don’t want to influence you, but if you made up your mind-oh, at 
once - you could’t help feeling that joy and relief which never desert one again”. 
(S.Maugham “Of Human Bondage”). 

2. Niitq felləri: to say, to tell və s.:  
 “I wish I could say anything to comfort you,” replied Elizabeth: “but it is 

wholly out of power. You must feel it; and the usual satisfaction of preaching 
patience to a sufferer is denied me, because you have always so much”. (J.Austen 
“Pride and Prejudice”).  

3. Hərəkətin istiqamətini bildirənlər: to come, to move və s.: 
 “My dear, you are a perfect trouvaille,” Miss Crawley would say. “I wish 

you could come to me in London, but I couldn’t make a butt of you as I do of poor 
Briggs no, no, you littli sly creature; you are too clever – Isn’t she, Firkin?” 
(W.M.Thackeray “Vanity Fair”).  

 d) Təəssüf hissi bildirir. Bu mənada “to wish ” felindən sonra gələn budaq 
cümləsindəki fel Past Perfect-də işlənir. Bu da baş vermiş və ya verməmiş hərəkət 
və ya hadisəyə olan təəssüf hissini özündə əks etdirir. 

 “I wish to God I’d never had anyiting to do with her”, he said. (S.Maugham 
“Of Human Bondage”). 

  2. Sinonimik sıranın növbəti “to want” feli – neytral vahid sayılır və həmin 
sırada bütün digər felləri əvəz edə bilir. Tədqiqatımız nəticəsində aşağıdakı 
modellər modellər aşkarlanıb: 

Model 1: S1 + Vwant + S2 
Model 2: S1 + Vwant +V2 
Model 3: S1 + Vwant + S2 + V2 

 1. M1 – S1 + Vwant + S2 modelində fel ehtiyacı ifadə edir: 
 “Oh God!” cried Lawson furiously. “I knew it was that. He wants 

morality”. (S.Maugham “Of Human Bondage”). 
 Subyektin duyduğu ehtiyac aşağıdakılarla ifadə edilə bilir: 
a) madiyyata olan ehtiyac: 
 “You want your money back, I suppose, ” said George, with a sneer”. 

(W.M.Thackeray “Vanity Fair”).  
 “I’ll not argue with you,” she replied with determination. “I want the ticket 

and that’s all there is to it”. (Th.Dreiser “Sister Carrie”).  
b) mənəvi dəyərlərə olan ehtiyac: 
 “You needn’t say so if you don’t think so, you know. I want the truth”. 

(S.Maugham “Of Human Bondage”). 
c) hörmət, yüksəliş, tərif kimi müsbət münasibətə ehtiyac: 
 “People ask you for criticism, but they only want praise. Besides, what’s the 

good of criticism? What does it matter if your picture is good or bad?” 
(S.Maugham “Of Human Bondage”).  

d) mənəvi istəkdən yaranan ehtiyac: 
 “I want my lunch”, she said. (S.Maugham “Of Human Bondage”). 
e) həyat, iş, karyera üçün lazımlı olana duyulan ehtiyac: 
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 “Then he wanted tools and nails, and in time all the closets and shelves 
were put in order”. (Th.Dreiser “Jennie Gerhardt”).  

 “To want” felinin bu modeldə “not” ədatı ilə işlənməsi bir zaman çox 
işlənilən obyektə olan ehtiyacın tükəndiyini, daha istənilmədiyini ifadə edir. 

 “But I don’t want him back”, she said. (S.Maugham “Of Human Bondage”). 
 2. Model 2: S + V1want + V2 modelində V2 fellərin digər yarımqrupları ilə 

işlənərək subyektin aşağıdakı fəaliyyət növləri, maraq dairələrini ifadə edir: 
a) əqli fəaliyyət bildirən, idrak fellər: to know, to trust və s.: 
 “But the child’s name”, he insisted. “She should have a name. Soon in 

another year she goes to school. People will want to know who she is. It can’t go on 
forever like this”. (Th.Dreiser “Jennie Gerhardt). 

b) konkret hərəkət bildirən fellər: to go, to walk, to sit, to do: 
 I hate this place, and want to leave it. (W.M.Thackeray “Vanity Fair”).  
c) yalnız danışıq aktını bildirən nitq felləri: to speak, to tell, to say və s.: 
 She then sat still five minutes longer; but unable to waste such a precious 

occasion, she suddenly got up, and saying to Kitty, “Come here, my love, I want to 
speak to you, “took her out of the room. Jane instantly gave a look at Elizabeth 
which spoke her distress at such premeditation, and her entreaty that she would not 
give in to it.” (J.Austen “Pride and Prejudice”).  

d) təfəkkür felləri: to think, to understand və s.: 
 “Not so fast ”, he repeated. “I want to think about this. I have some time 

yet”. (Th.Dreiser “Jennie Gerhardt).  
e) görmə felləri: to see, to look və s.: 
 “So much the better”, Sir Pitt answered. “I want to see YOU, Miss Becky. 

Come along with me into the parlour, and they entered that apartment together”. 
(W.M.Thackeray “Vanity Fair”).  

 3. Tərkibi mürəkkəb məsdərli tamamlıq olan S1 + Vwant + S2 + V2 
modelində israrlı arzu və bu arzunun gerçəkləşməsinə yönəlmiş hərəkət ifadə 
olunur: “Oh, more than ever. Strickland isn’t the man to make a woman happy. I 
can’t last. I want her to know that I shall never fail her”. (S.Maugham “The Moon 
and Six pence”). Tədqiqatımızda “to desire” felinin daha çox 3 modelinin şahidi 
oluruq: 

Model 1: S1 + Vdesire + S2 
Model 2: S1 + V1desire + V2 
Model 3: S1 + V1desire + S2 + V2 

 Qeyd etmək lazımdır ki, “to desire” feli yuxarıda sintaqmatik təhlilini 
apardığımız “to want” və “to wish” fellərindən daha güclü istəyi ifadə etməsi ilə 
fərqlənir. Bu felin ifadə etdiyi arzu və istəkdə səy, coşqunluq və həvəs öz əksini 
tapır: Mr. Osborne desires me to say, once for all, that he declines to receive any 
messages, letters, or communications from you on this or any other subject. 
(W.M.Thackeray “Vanity Fair”). a) S1 + Vdesire + S2 modelində subyektin dərk 
edilməmiş arzusu öz əksini tapır. 

  He only craved the best, as his mind conceived it, and such doings seemed to 
him a part of the best. (Th.Dreiser “Sister Carrie”). 
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 Beləliklə, ingilis dilində arzu bildirən fellərin sintaqmatik təhlilindən aydın 
olur ki, bu qəbildən olan felləri aşağıdakı kimi sinonim cərgədə qeyd edə bilərik: to 
wish, to desire, to want, to will, to yearn, to languish, to crave. 

 
     Ədəbiyyat 

 
1. Chatman S. The classification of English verbs by (not sentential) object types. 

In: Transformations and discourse analysis project. L. 1961. 
2.  Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова. Киев. 1976. 
3. Z.Ə.Əlizadə.”Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər”.Bakı.1965. 
4. О.В.Долгова.”Семантика неплавной речи.”М.Высшая школа.1978. 

 
SH.Zeynalova 

Syntagmatic analysis of the verbs expressing “wish” in Modern English 
Summary 

 
This article deals with the sintagmatic analysis of verbs expressing “wish” in 

Modern English. The autho refers to the thoughts of the linguists, thoroughly re-
searches syntagmatic relations of verbs expressing “wish” , and gives their dis-
tributive models using the selected sentences from the English literature. 

The article is dedicated to the verbs wish in azerbailani.It is shown in the 
article that the process of verbs wish characteristic for azerbaydjani more than in 
english.The articleis devoted to the investigation of this situation and serves to the 
spreading. 

  
                                                                                                       Х.Зейналова 
Синтагматический анализ глаголов «желания» английского языка 

Резюме 
 
Данная статья посвящена синтагматическому анализу глагола выражаю-

щих «желание» в современном английском языке. Автор приводит примеры 
различных лингвистов, которые детально изучили синтагматические отноше-
ния глаголов выражающих «желание» и приводит примеры избранных пред-
ложений из английской литературы.   

 Статья посвящена выражения формы желания в английском языке и их 
адьективизации в азербайджанском языке. В статье также анализируется что 
процесс фдьективизации формы желания характерен для азербайджанского 
языка в большей ьере, чем для английского языка. 
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Hər şeydən əvvəl yadda saxlamaq lazımdır ki,hər bir sözün, ifadənin, frazeo-
loji birləşmənin kontekstdən kənarda mənası yoxdur. Belə ki, ola bilər ki, həmin 
kontekstdə, həmin ifadə başqa məna kəsb etsin, ancaq ayrılıqda digər mənanı ver-
sin. Yadda saxlamaq vacibdir ki, frazeoloji birləşmə adətən hər hansı bir dildə hazır 
materialdır və o bir söz və ya ifadə ilə əvəz oluna bilər. Məsələn, frazeoloji birləşmə 
N+N kombinasiyası isim kimi işlədilmişdir: 

maiden name - the surname of a woman before she was married 
brains trust – “ a committee of expert” or a member of reputedly well infor-

med persons chosen to answer questions of general interest without preparation 
N’s+N - cat’s paw – “one who is used for the convenience of a cleverer and 

stronger person” 
lady’s man - “one who makes special effort to charm” or please woman. 
N+prep.+N - the arm of the law. 
N+and+N lard and master - husband$ all the world and his wife - everybody$ 

ways and means - methods of overcoming difficulties. 
A+N greenroom - “the general reception room of a theatre” (it is said that for-

merly such rooms had their wall coloured green to relieve the strain on the actors’ 
eyes after the stage lights) 

high tea - “ an evening meal which combines meat or some similar extra dish 
with the usual tea” 

N+ subordinate clause: ship that pass in the night chance acquaintances. 
Ikinci qrupa daxil olan frazeoloji birləşmələrdə fel istifadə olunurş 
V+N - to take advantage 
 V+ post positive: - to give up  
V+and+V: - to pick and choose  
V+(one’s) +N+(prep): - to snap one’s finger at  
V+one+N: - to give one the bird, to fire smb. 
V+subordinate clause: - to see how the land lie;  
- to discover the state of affair. 
Üçüncü qrupa daxil olan frazeoloji birləşmələr zərflik funksiyasında olur. 
N+N: - tooth and nail 
Prep+N: - by heart, of course. 
Advb+Prep.+Adj + Noun: - once in a blue moon. 
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Prep+N+or+N: - by hook on by crook. 
Conjunction + Clause: - before one can say Jack Robinson. 
Dördüncü qrupa daxil olan frazeoloji birləşmələr sözönü kimi işlədilir. 
Prep. + N +prep.: - in consequence of. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tip frazeoloji birləşmələr həmişə artikilsiz olmur. 

Müqayisə edək: by reasonof, on the ground of. 
Beşinci qrup frazeoloji birləşmələr nidalar kimi işlədilir. Bu qəbildən olan 

ifadələr adətən əmr cümləsi quruluşuna malik olurlar. God bless me! Hong it (all)! 
Take your time! Go to Hell! 

Bütün bunlarla yanaşı daha bir növ frazeoloji birləşmə vardır ki, onlar ta-
mamlanmış cümləyə bənzəyir. These are formula used as complete utterrances and 
syntactically shaped like sentences, such as the well known American maxim keep 
smiling! or the British keep Britain tidy! 

N.Amosovanın fikri isə spesifik xarakter daşıyır.Məs.: Save your breath - 
Shut up or tell it to the marines (one of the suggested origins is tell that to the horse 
marines; such a corps being non-existent, as marines are a sea going force the last 
expression means tell it to someone vho doesnt exist because real people vill not 
belive it). 

Frazeoloji sinonimdən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, onların bir çoxu 
idiomatik deyildir və onların ən azı bir çalarlığı üst- üstə düşür. 

to change up one’s mind – to decide 
to think better of ve yaxud to do smb/ to death 
1.be the death of smb. 2.blow out smb.’s brains 
3/do smb. to death 4.let daylight into smb. 
5.put smb. to death 6. send smb. off the deep end 
7.settle smb.’s hash 8.take smb.’s life. 
B bunların hamısının sinonimlik dominant to kill smbşdir kimisə öldürmək. 
Bildiyimiz kimi, adi sinonim sözlərdə də sinonimlik dominant vardır və hə-

min söz ən azı bir çalarlıqda bütün sinonimlik qrup sözünün yerinə işlədilə bilər. Bu 
halda həmin söz, yəni dominant müəyyən həddə qədər o mənada işlədilir, həddən 
sonra artıq o işlədilə bilməz. Biz bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq frazeoloji 
sinonimləri şərti olaraq qruplaşdıracaq və lazım gəldikdə onları faktik material 
əsasında izah edəcək və kontekstdə həmin sinonimlik frazeoloji birləşmənin həm 
dominantını həm də özünü təhlil etməyə çalışacağıq. 

1 Zərf və zərflik funksiyasını ifadə edən bir qrup frazeloji sinonimlər və 
onların təhlili. 

1 a good bit birləşmələri 
2 a good deal a considerable quantity, much 
3 a great deal “ müəyyən dərəcədə çox” mənasında işlədilir 
4 a vast deal 
Həmin birləşmələrin hər birinin misallarda işlədilməsinə fikir verək. 
1. She used the car a great deal - həddindən artıq mənasında 
2. I have had a good deal to do vith boys during naval - kifayət qədər çox 
3. They knev... a vast deal about flovers (galsv) 
4. Jolly frovned: “Of course, my first year ve talked a good bit about that sort 

of thing” (Galsw) 
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Sncu ifadə adətən danışıq dilində işlədilir. 
(all) of sudden 
1.all at once 2.(all) of a sudden 3. on a sudden 
Hər üç ifadə suddenly qəfildən mənasında işlədilir, ancaq özlərinin çalarlğına 

və işlədilməsinə görə fərqlənir və bütün bunları biz aşağıda yazdığımız (yəni 
gətirdiyimiz) misallar vasitəsilə izah edək. 

But finally it occured to me at all of a sudden that these animals didnt 
reason.(TW) 

“You know? mama? how young and inexperienced I was? when you presen-
ted him before me? of a sudden? as a lover”.(Dick) 

all at once - gözləilmədən, qəfildən 
Confused and terrible sounds came from behind the door of Anmixter’s 

room… All at once and before Harron had a chance to knock on the door, Anmixter 
flung it open (Norris). 

On a sudden - qəfildən, gözlənilmədən - digər sinonimlərə nisbətən az işlə-
dilir. 

... you do feel so strange and stuffy and like... smb. that has been married on a 
sudden or struck by lightning... (Twain) 

A month of Sundays 
1.a coon’s age 2/ a month of Sundays 3. a donkey’s years 
Hər üç ifadə a very long life - çox uzun müddət mənasında işlədilmişdir. 
One little rumour about your being a crank would do more to ruin this 

business than all the plots and stuff that these fool story-writers could think up in a 
month of Sundays. (S.Lew) 

Bu ifadə adətən zarafatla çox qeyri-müəyyən uzun müddət mənasında 
işlədilmişdir. 

“You bet !... Best-friend chicken I’ve tasted for a coon’s age”. (S.Lew) 
Amerikanın variantında uzun müddət mənasında. 
“I’ve known Kim Ching donkeys years…” (S.Maugham). 
Bu ifadə isə slenqdir və uzun illərdir mənasında işlədilmişdir. 
(As) clear as day (light) 
1. (as) clear as a bell 
2. (as) clear as a crystal 
3. (as) clear (plain) as day (daylight) 
4. (as) clear as the sun (in the sky) 
5. (as) plain as a pikestaff 
6. (as) plain as print 
7. (as) plain as a the nose on ones face 
8. (as) plain as the palm of ones hand 
Bütün bu ifadələrin hamısı ümumilikdə götürdükdə quite clear - tamamilə 

aydın mənasının müxtəlif çalarlarını ifadə etdiyini biz aşağıdakı misallardan 
görürük. 

“...I see what I have to do, clear as day! 
The matter was clear as daylight and would be disposed of in half an hour or 

so… (Galsw). 
Burada məna gün kimi aydındır. 
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It was as clear as the sun that I was no better than I should be. (W.God) 
It was as clear as the sun in the sky that Tommy had come home from jail just 

as a vet from war, with his head up… (D.C.) 
Məna allahın yaratdığı günəş kimi bəlli, aydın mənasında. 
“…It is as clear as crystal that Mr. Snagsty is that boy’s father”. (Dick) - ta-

mamilə aydın şübhəsiz mənasında. 
“Sure, we contacted them. You can’t hear any voices, but the taps are coming 

clear as bell”. (D.Carter) - tamamilə aydın (səs haqqında) mənasında. 
That June would have trouble with the fellow was as plain as a pikestaff: he 

had no more idea of money than a eaw. (Galsw.) - şübhəsiz, tərəddüdsüz, 
mübahisəsiz, aydın, bəlli mənasında. “If you have put us in danger of being sold up 
- and I see sold up in your face, George. as plain as print – m you have done a 
shameful action”. (Dick) - Yəqin ki, ehtimal ki, mənasında işlədilmişdir. 

1. at death’s door 
2. in the jaws of death 
3. one foot in the grave 
4. one’s days (hours) are munbered 
5. on one’s last legs 
6. on one’s last pins 
7. on the brink (verge) on the grave ifadələrinin ümumi mənası ölüm zamanı 

in danger of death, “ölüm qorxusu”dur. 
...He kept on worrying her until she got brain-fever, and for six weeks was at 

death’s door. (Carter D.) - “ölüm ərəfəsində, ölüm astanasında” mənasında. 
I’m on the brink of the grave, and I am not likely toile to you.(Carter D.) 
…There was a great improvement of symptoms one of those deceitful bulls 

by which her inexorable disease so often beguites the anxious heart, even on the 
verge of the grave (Henry St.) - qəbrin kənarında ölüm əsnasında ölümün 
astanasında mənasında işlədilmişdir. 

An old fellow with one foot in the house of Lords and one in the grave, and 
no difference them, to speak of… (Galsw.) - bir ayağı burda, bir ayağı gorda, 
qəbirdə, bir ayağı bu dünyada, bir ayağı o dünyada mənasında. 

Now, when her days were numbered when her vision was foreshortened, 
she… (Charli. S) - kiminsə son dəqiqə və saniyələri (ölüm qabağı) mənasında. 

“Suppose” said Rascoe,… “I am privileged because my hours are numbered?” 
(Roemer S/) 

…few men think of death till they are in its jaws. (Field) - ölümün pəncəsində 
mənasında. 

…a bleedin ruin is Bob, I tell you. ‘E’ on ‘is last legs. (A.Cronin). 
People had grown tired of saying that the “Disunion” was on its last legs. 

(Galsw.) Son günlərini yaşamaq (müəssisə, adam haqqında) mənasında. 
“The district a Horney wouldn’t give much weight to the stuff you’ve sus-

pected and guessed and deduced - not when it conflicts with my sworn confession” 
(Myers E) Kim iləsə hesablaşmaq nəyəsə qulaq asmaq çəkisi (məcazi) olan bir şeylə 
hesablaşmaq mənasında. Nəyəsə son dərəcə əhəmiyyət vermək, məna vermək, 
nəyisə özünün müqəddəs ali borcu hesab etmək, nəyəsə pərəstiş etmək mənasımda 
işlədilmişdir. 
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to lose one’s ifadəsinin 20 sinonimi vardır. Bunların da hər birinin öz çalarlığı 
vardır, ancaq onların hamısının bir sinonimlik dominant vardır: become angry - 
açıqlanmaqdır, to make a conclusion - 6, to make a hint - 10, to make a (ones) living 
- 10, to make mistake - 19, make an end of (to) – 9, to put (set) (ones) trust in - 10, 
to put ones pride in ones pocket (pocket ones pride) - 7, to upset somebodys (the) 
apple-cart - 12, to get smb. into trouble - 12, to drive somebody mad - 12, to get 
(put, set) somebodys back up - 12, to give a laugh - 7, to give a look - 21, to give 
somebody a scolding - 13 və s. Sonda onu qeyd edə bilərəm ki, ifadənin mənasını 
kontekstdən kənarda mənasının tamlığı ilə tutmaq çətindir. 
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Kontekst anlayışı dilçilikdə yeni məsələ deyildir. Keçmiş sovet dilçilik məktə-

binin görkəmli nümayəndələri bu anlayışın mahiyyətini açmağa, onun söz və söz 
birləşmələrinin mənalarının müəyyən olunmasında rolunu araşdırmağa çalışmışlar. 
Bu baxımdan N.N.Amosova, R.A.Budaqov, Q.B.Kolşanski, M.T.Tağıyev, 
V.P.Jukov, V.İ.Qriqoryev, A.B.Kuninin fikirləri xüsusi maraq kəsb edir. 
N.N.Amosova hesab edir ki, kontekst sözün semantik məzmunun açılması üçün la-
zım olan minimal əhatə dairəsidir. Dilçi alim kontekstin dörd növünü göstərir: də-
yişkən kontekst, daimi kontekst, yarım daimi kontekst, məhdud sabit kontekst. 
N.N.Amosova qeyd etdiyi kontekstlərin özünəməxsus növləri olduğunu bildirir. 
Məsələn, dəyişkən kontekst iki cür ola bilər: geniş kontekst və dar kontekst. Geniş 
kontekst dedikdə N.N.Amosova, dil vahidinin mənasının tam şəkildə araşdırılması 
üçün vacib olan dialoqu nəzərdə tutur. Dar mənada isə bu dəyişkən sözbirləşməsi və 
ya cümlədən ibarət ola bilər. Daimi kontekst dedikdə dilçi alim frazeoloji vahidlərin 
özünü nəzərdə tutur. Çünki frazeoloqizmlər leksik, məna, və sintaktik baxımdan sa-
bit söz birləşmələri olub məcazi mənada işlənən dil vahidləridir. Bu vahidlər bir sıra 
xüsusiyyətlərə malikdir. Hər şeydən əvvəl onlar iki və daha artıq sözdən ibarət olsa 
da, leksik baxımdan parçalanmaya uğramır. Bu birləşmələrin komponentləri öz 
leksik mənalarını itirərək məcazi mənada işlənir. Məsələn, ingilis dilində “It rains 
cats and dogs”–güclü yağış yağır. Əslində bu cümləni hərfi tərcümə etsək tamamilə 
mənasız söz yığını alınar: “İt, pişik yağır”. Fransız dilində “canard boiteux” 
ifadəsini ana dilimizə tərcümə etdikdə “axsaq ördək” mənasını versə də, bu ifadə 
işgüzar fransız dilində “müflisləşmiş, kasıb müəssisə” mənasını verir. Burada axsaq 
ördəklə, kasıb müəssisə arasında asosiativ bir əlaqə yaranır və frazeoloji birləşmə 
əmələ gəlir. Bu hal azərbaycan dilində də müşahidə edilir. Belə ki, “mən sənə bel 
bağlamıram” ifadəsində söhbət kiminsə belinin bağlanıb bağlanmamasından getmir, 
söhbət kiməsə etibar etməməkdən, inanmamaqdan gedir. Yarım daimi kontekst 
dedikdə sintaktik cəhətdən sabit olan, lakin məcazi mənada işlənməyən sabit söz 
birləşmələri nəzərdə tutulur: ingilis dilində “pay attention”–diqqət yetirmək; “pay a 
visit”–səfər etmək, fransız dilində “tomber malade”–xəstələnmək; “gravement 
malade”–ciddi xəstə və sair. Məhdud sabit kontekst dedikdə N.N.Amosova 
komponentləri məcazi mənada işlənməyən sabit söz birləşmələrini nəzərdə tutur. 
Ingilis dilində: “struggle for existence”-həyat uğrunda mübarizə, “according to 
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expectation”-gözlənilənlərə görə, fransız dilində “cité universitaire”–universitet 
şəhərciyi; “faire visite”-səfər etmək və sair. N.N.Amosovanın frazeologiyanın 
kontekst daxilində öyrənilməsində böyük xidmətləri, cəsarətli fikirləri frazeologiya-
nın bir elm kimi inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Onun frazeoloji birləş-
mələrin sabit kontekstin məhsulu olması və bu kontekstin bütün xırdalıqları ilə açıq-
lanması frazeologiyanın tədqiqi tarixində özünəməxsusluğu ilə seçilir. Lakin qeyd 
etmək lazımdır ki, yarım daimi və məhdud sabit kontekstlərin araşdırılmasında 
müəyyən dolaşıqlıqlar və bir sıra üst-üstə düşən məqamlar müşahidə olunur. Yu-
xarıdakı misallardan da aydın görünür ki, N.N.Amosovanın təsnifatında bu iki kon-
tekst arasında dəqiq sərhəd qoymaq qeyri-mümkündür. R.A.Budaqov göstərir ki, 
kontekst sözün mənasını müəyyənləşdirə biləcək minimal vahiddir. Kontekst həm 
cümlədən, həm də bütöv bir fəsildən ibarət ola bilər. Bu baxımdan R.A.Budaqov 
kontekstin iki növünü göstərir: dar və geniş kontekst. Q.V.Kolşanskinin kontekst 
haqqında nəzəriyyəsi R.A.Budaqovun fikirləri ilə müəyyən oxşarlıqlara malik olsa 
da, bu nəzəriyyənin bir sıra üstünlükləri vardır. Belə ki, Kolşanski kontekst adı 
altında nəinki sözün, habelə başqa dil vahidlərinin mənasının müəyyən olunmasında 
müstəsna əhəmiyyətə malik olan minimal vahidlər məcmuyunu nəzərdə tutur. 
Beləliklə, dilçi alim iki cür kontekst növü göstərir: mikrokontekst və 
makrokontekst. Birinci halda dil vahidinin mənasının müəyyən olunmasında cümlə 
kifayət etdiyi halda, ikinci halda bu abzas, tematik situasiya, bütöv bir fəsil və ya 
kitabdan ibarət ola bilər. Göründüyü kimi kontekst məsələsi Q.V.Kolşanski 
tərəfindən tam tədqiq edilməmişdir. Belə ki, kontekstin nə formal cəhətləri, nə də 
nitq situasiyasında onun minimum hissələri bütün xırdalıqları ilə açıqlanmamışdır. 
Bu izahatların bir sıra dəqiqləşmələrə ehtiyacı vardır. Bu baxımdan M.T.Tağıyevin 
monoqrafiyası kontekst məsələsinin hərtərəfli tədqiqində bir növ yeni bir dövr 
açmışdır. Görkəmli azərbaycan dilçisinin məlum monoqrafiyası həm dil 
vahidlərinin öyrənilməsində, kontekstin rolu məsələsinin tədqiqində, həm də 
frazeologiyanın müstəqil bir elm kimi formalaşmasında mühüm tədqiqat əsəridir. 
M.Tağıyev göstərir ki, frazeoloji birləşmələrin onu əhatə edən vahidlərlə olan xarici 
əlaqələrini öyrənmək mühüm məsələdir. Bundan başqa O, konfiqurasiya anlayışını 
izah edir və göstərir ki, frazeoloji birləşmə ilə onu əhatə edən elementlər arasında 
özünəməxsus əlaqələr mövcuddur. Əslində konfiqurasiya frazeoloji birləşmə və 
onun əhatə dairəsindən ibarətdir. Əhatə dairəsi dedikdə isə dilçi alim bir-birilə 
xüsusi əlaqələrlə bağlanmış leksik-qrammatik elementlərin məcmuyunu nəzərdə 
tutur. M. Tağıyev hesab edir ki, əgər birləşmənin elementləri komponentlərin 
valentlik əlaqələrinə əsaslanmırsa və bir-birilə özünəməxsus əlaqə yaradırsa, onda 
birləşmə frazeloji vahiddir (Ботинки просят кашу.). Əgər bunun əksi müşahidə 
edilirsə, yəni birləşmənin komponentləri valentlik əlaqələrinə əsaslanırsa, onda 
sərbəst söz birləşməsindən söhbət gedir (Дети просят кашу). Rus dilində feli 
frazeoloji birləşmələri hərtərəfli nəzərdən keçirən Tağıyevin bu əsəri frazeoloji 
birləşmələrin xarici morfoloji əlaqələrinin öyrənilməsində irəliyə atılmış cəsarətli 
bir addım olsa da, əsərdə frazeologizmlərin daxili semantik əlaqələri bir növ nəzər-
dən keçirilməmiş kimi görünür. Halbuki frazeologizmlərin öyrənilməsində fikrimiz-
cə, daxili semantik əlaqələrin öyrənilməsi, xarici morfoloji əlaqələrin öyrənilməsi 
qədər vacibdir. Frazeologizmlərin öyrənilməsinə həmin metoddan yanaşsaq çox-
saylı frazeoloji birləşmələr frazeologizmin tədqiqat obyektindən kənarda qalır. 
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Hesab edirik ki, frazeolji birləşmələrin təkcə bir əlamətinin öyrənilməsi bizi əsas 
məqsəddən yayındıra və məsələnin hərtərəfli tədqiqinə mane ola bilər. Semantik 
sabitlik və struktur-semantik əlaqələrin birgə öyrənilməsi bu dil vahidinin tədqiqin-
də açar rolunu oynayır. Məsələn, alimin nəzəriyyəsinə əsaslansaq, biz frazeologizm-
ləri mürəkkəb sözlərdən ayırmağa müyəssər ola bilmərik. Belə ki, mürəkkəb sözlər 
olan “blue eyed, dark-haired, heart-breaking” və başqaları da frazeolji birləşmələr 
kimi xüsusi əhatə dairəsinə malikdir. V.P.Jukov frazeoloji əhatənin frazeologizmlər 
üçün fərqləndirici əlamət olduğunu qeyd edir. Frazeoloji əhatə kimi O, semantik 
cəhətdən realizə olunan frazeologizmlə bilavasitə sintaktik əlaqəyə girən sözləri 
frazeologizmin fərqləndirici əlaməti hesab edir. Jukova görə bu əsasən 
frazeologizmi müşayət edən söz ola bilər. Bu da dilçi alim tərəfindən gah leksik 
əhatə, gah da frazeoloji əhatə adlanır. Əlbəttə bu arzu olunan hal hesab oluna 
bilməz. Bəzi hallarda dilçi alim yanlış olaraq rus dilində olan bir sıra frazeologizm-
ləri zərf rolunda çıxış edən frazeologizmlərə aid edir: курица лапой, как кошка с 
лапой, как зеницу ока, как кошка с собакой, благим матом, как банный лист. 
Əslində qeyd olunan ifadələr bir sıra fellərlə işlənərək feli frazeologizmlər əmələ 
gətirir. Bu frazologizmlərdə fellər özlərinin nominativ mənalarında işlənsələr də, 
söz birləşməsinin digər hissəsi məcazi mənada işlənir. V.P.Jukov haqlı olaraq “гна-
ть” felini frazeologizmi müşayət edən söz hesab edir (и в хвост, и в гриву). Bu 
ifadə əslində müxtəlif fellərlə işlənir: гнать, бить, лупить, погонять кого-либо və 
ya достоваться, поподать кому-либо за что-либо. Demək bu halda frazeologizmi 
müəyyən edə biləcək kontekst rolunda çıxış edən sözdən deyil, feli frazeologizm-
lərdən ayrıla bıləcək ifadələrdən söhbət gedə bilər. Bu halda distribusiya anlayışı 
yada düşür. Struktur dilçilikdə distribusiya dedikdə elementin başqa elementlərlə 
müqayisədə qarşılaşa biləcəyi bütün kontekstlərin, əhatə dairələrinin cəmi nəzərdə 
tutulur. Dilçilik elmində bu metod əvvəllər fonologiyada, morfologiyada, sintaksis 
və semasiologiyada, son vaxtlar isə frazeologiya sahəsində tətbiq olunmaqdadır. 
Distribusiya metodu hələ də dilçilikdə az öyrənilmiş bir sahədir. Distribusiya ancaq 
kontekst daxilində həyata keçirildiyindən onun öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır. 
Distribusiya anlayışı əsasən aşağıdakı məsələlərlə bağlıdır: 1.Kontakt əlaqəsi. Bu 
halda frazeologizmi semantik cəhətdən müəyyən edən söz və ya ifadə onunla 
bilavasitə sıx əlaqədə olur. Bu zaman söz və ya birləşmə frazeologizmdən əvvəl və 
ya sonra gələ bilər. 2. Distant əlaqəsi: Bu halda frazeologizmi müəyyənləşdirən 
minimal vahid bu dil vahidindən söz və ya söz birləşməsi vasitəsi ilə izolyasiya 
edilmiş olur. 3.Uyğunluq. Bu halda frazeoloji birləşmə yaranmış vəziyyətdə verilən 
məlumata əsasən müəyyən edilir və frazeologizm distant və ya birbaşa kontakt 
əlaqəsinə görə müəyyən edilə bilər. Belə bir əlaqəni İ.İ.Meşaninov şərti olaraq 
“сеператизация” adlandırırdı. 4.Birləşmə əlaqəsi. Bu adətən kommunikativ 
xarakter daşıyan iki və daha artıq frazeologizm-cümlənin birləşməsi nəticəsində 
mümkün olur. Distribusiya metodu haqqında edilən şərhlər bir daha sübut edir ki, 
bu metod frazeoloji birləşmənin heç də həmişə dəqiq ayırd edilməsi üçün kifayət 
etmir. Fikrimizcə bu metod onun müəllifləri tərəfindən hərtərəfli hazırlanmamış və 
frazeologizmlərin kontekst daxilində dəqiq müəyyən edilməsi üçün o qədər də 
uğurlu bir seçim hesab oluna bilməz. Frazeologizmlərin kontekst daxilində 
müəyyən edilməsi üçün ən uğurlu seçimlərdən biri A.V.Kuninin aşağıda şərh olu-
nan metodu hesab oluna bilər. Bu metoda görə frazeologizmin müəyyən edilmə-
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sində həm dil daxili, həm də kənar amilləri bir yerdə öyrənmək lazımdır. Müəllifin 
fikrincə, ayrıca götürülmüş, söz, söz birləşməsi, cümlə və ya bütöv bir situasiya 
frazeologizmlərin müəyyən edilməsində həlledici rol oynaya bilər. Ona görə də 
frazeoloji kontekst kimi üç cür kontekst növü göstərilir: 1. Cümlədaxili kontekst. 
Bu sadə və ya mürəkkəb cümlə daxilində işlənə biləcək söz və ya söz birləşməsi ola 
bilər. Here is realism as large as life. Bu kontekstdə as large as life frazeoloji vahidi 
“mark” sözü ilə birləşmədə öz frazeoloji mənalarından birini şən, şad, gümrah, 
sağlam) reallaşdıra bilir. Here is the mark as large as life on the rear left wheel 
misalında as large as life frazeologizmi “mark” sözü ilə birgə işləndikdə “diqqəti 
cəlb edən, böyük həcmdə” mənasını ifadə edir. 2. Frazeoloji vahidin ikinci 
aktualizatoru sadə və ya mürəkkəb cümlədən ibarət ola bilər. Belə bir frazeoloji 
kontekst adətən əvvəlcədən xatırlanan replikalar üçün xarakterikdir. Məsələn: “And 
how did little Tim behave”? asked Mrs. Gratchit… ”As good as gold” said Dick.  

3. Bəzən frazeologizmin mənasının tam açıqlanması üçün nə sadə, nə də 
mürəkkəb cümlə kifayət edir. Bu halda sabit söz birləşməsinin işləndiyi situasiyaya 
müraciət etmək lazım gəlir. Məsələn, But there it is, as large as life 
frazeologizminin mənasının tam şəkildə aydınlaşması üçün ondan əvvəl bu 
cümlələrin işlənməsi zəruridir: How did you cut your knee, Ray? - I didn’t” he said. 

 Frazeoloji birləşmələrin kontekst daxilində öyrənilməsi həm nəzəri, həm də 
praktik əhəmiyyətə malikdir. Bu bir tərəfdən frazeoloji vahidlərin mənalarının 
düzgün başa düşülməsi, onların digər dillərə tərcüməsi, digər tərəfdən onların dil 
elementləri ilə sintaktik və semantik əlaqələrinin tədqiq edilməsi üçün 
əhəmiyyətlidir. Frazeologizmlərin kontekstual tədqiqi oxunulan ümumi materialın 
başa düşülməsində nə qədər vacibdirsə, dil vahidlərinin sintaktik və semantik 
əlaqələrinin öyrənilməsi də gənc tədqiqatçılar üçün o qədər vacibdir. Dildə elə 
frazeoloji birləşmələr vardır ki, onların əsil mənasını kontekst xaricində müəyyən 
etmək kifayət qədər mürəkkəbdir. 
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Контекст и его семантический роль  
Резюме 

 
 Знание закономерностей речевой реализации фразеологизмов очень 

важно как в практическом изучении английского языка, так и межязыковых 
отношениях, так как поведение ФЕ в речи дает возможность выявить сочетае-
мость и контекстуальную моделированность фразеологизмов, поскольку в ре-
чи реализиются их коммуникативные потенции как единиц языка в рамках 
фразеологических конфигураций. Знание закономерностей речевой реалии-
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зации ФЕ очень важно также при преподавании, практическом изучении 
любого языка, а также при переводе с одного языка на другой. 

 
  Najaf Nabiyev 

Context and it`s semantic role 
Summary 

 
The contextual investigation of the phraseological units in English has a great 

theoretical and practical importance. The contextual study of stable phrases gives 
some possibility for the investigation of the modeling and its communicative 
potential as the language units, these peculiarities are realized in the phraseological 
configuration. The real meaning and the correct translation of phraseological units 
from one language to another are possible only on the basis of contextual learning 
and it is very important in the teaching process. 
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Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 345

AYTƏN CƏLİLOVA 
Azərbaycan Dillər Universiteti 

abdulla-celilov@mail.ru 
 

EKSTRALİNQVİSTİK AMİLLƏRİN DİLİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN 
ZƏNGİNLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ 

 (ingilis dilinin materialları əsasında) 
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Dil insan həyatının, fəaliyyətinin elə bir sahəsidir ki, onsuz nəinki insanın 

fəaliyyətini, hətta bir ictimai, sosioloji varlıq kimi insanın özünün varlığını, möv-
cudluğunu təsəvvürə gətirmək belə mümkün deyildir. Dil cəmiyyətə, onu təşkil 
edən insanlara məxsusdur və onlara xidmət edir. Buna görə də dilin yaranması və 
inkişafı yalnız cəmiyyətdə baş verir. 

Bu məqaləni yazmaqda məqsədim ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşmə-
sinə təsir göstərən ekstra-linqvistik amillərin rolunu aydınlaşdırmaqdır. Hər bir dilin 
leksikası keçdiyi inkişaf prosesini bütövlükdə özündə əks etdirir. Dilin inkişafında 
və onun lüğət tərkibinin formalaşmasında, zənginləşməsində daxili (linqvistik) 
amillər və eyni zamanda xarici (ekstralinqvistik) amillər böyük rol oynayır. Dilin və 
onun lüğət tərkibinin daxili amillərin təsiri ilə inkişafı dilin öz sistemindən irəli gəlir 
və daxili inkişaf qanunlarına əsaslanır. Dilin və onun lüğət tərkibinin inkişafı 
təmamilə daxili amillərin təsirindən ola bilməz, bu eyni zamanda xalqın tarixi 
inkişafından asılıdır. Dil və xalqın tarixi vəhdət təşkil edir və buna görə də xalqın 
tarixində baş verən hadisələr dildə öz əksini tapır.Çünki dil cəmiyyətin inkişafının 
bütün sahələrini daha geniş və ətraflı əks etdirmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin bu 
hadisələrin dilin bütün səviyyələrinə təsiri eyni dərəcədə deyildir. Tarixin, yəni xari-
ci amillərin izlərinə dilin ən çox leksik təbəqəsində təsadüf olunur. məsələn: İngilis 
dilinin lüğət tərkibində çoxlu sayda fransız sözləri vardır. Bunun səbəbi İngiltərənin 
XI əsrdə Normanlar tərəfindən işğal olunması və özü ilə güclü fransız təsiri gətir-
məsidir. Fransız dilinin ingilis dilinə təsirinin izləri, yəni fransız sözləri ilə zəngin-
ləşməsi, şübhəsiz ki, bu ingilis dilinin mənsub olduğu xalqın tarixi ilə bağlıdır. 

Xarici amillər özünü dil və cəmiyyətin müxtəlif münasibətlərində göstərir. Bu 
amillər insan fəaliyyətinin, cəmiyyət tarixinin müəyyən məsələləri ilə əlaqəlidir. So-
sial dəyişikliklər, müharibələr, işğallar, miqrasiyalar, mədəniyyət əlaqələri və bir 
cox tarixi hadisələr xarici (ekstralinqvistik) amillər hesab olunur [1,s.7]. Dilin 
dəyişməsi və inkişafında rolu olan xarici amillərin əsasən dilin lüğət tərkibinə bö-
yük təsiri vardır. Bu amillərin təsiri nəticəsində dilə yeni sözlər daxil olur və dilin 
leksik təbəqəsini yeni söz ehtiyatı ilə zənginləşdirir. 

Xarici amillərdən biri sayılan dillərin əlaqəsi, kontaktı dilin lüğət tərkibinin 
zənginləşməsində xüsusi rola malikdir. Xalqlar arasında yaranan iqtisadi və hərbi 
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əlaqələrin meydana gəldiyi dövrdən dillər arasında da münasibətlər yaranmağa baş-
lamışdır. Dillər bir-biri ilə müəyyən əlaqədə olur. Bu dillər müxtəlif vasitələrlə bir-
birinin mədəniyyətinə, dilinə, həyat tərzinə təsir edir və onda öz izlərini qoyub ge-
dir. Heç bir dil bu təsirdən, əlaqədən kənarda qala bilmir və bunu inkar etmək də 
doğru deyil. Bu xarici amil xalqlar arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və bir çox əlaqə-
lər əsasında meydana çıxır. Bu amilin mövcudluğu əsasında dünya dillərində “dil 
əlaqəsi ənənəsi” yaranmışdır və bu ənənə bütün dillərdə mövcuddur [2,s.406] 

Dillərin təsiri özünü ilk növbədə sözalma ilə göstərir və bu təsir tarixi səbəb-
lərlə – müharibələr, ərazinin işğalı, səyahət, ticarət və s. ilə əlaqədardır. Xarici amil-
lərin təsirinin nəticəsi olan alınma sözlərin lüğət tərkibinin zənginləşməsində rolu 
danılmazdır. Dilin lüğət tərkibindəki alınma sözlər həm alınma mənbəyinə, həm də 
alınma dövrünə görə fərqləndirilir. Müasir ingilis dilində müxtəlif dillərdən alınma 
sözlər vardır və bu sözlər ingilis dilinə müxtəlif dövrlərdə və tarixi mərhələlərdə 
keçmişdir. Hər bir dövr özünə görə tarixi, sosial, iqtisadi, mədəni əlaqələri əhatə 
edir. İngilis dilindəki xarici amillərin təsiri ilə alınmis sözləri beş əsas qrupda birləş-
dirmək olar:  

1. kelt dilindən alınma sözlər;  
2. latın dilindən alınma sözlər (I qat I-VI əsrlər, II qat VI-VII əsrlər, III qat 

XV-XVI əsrlərdə ingilis dilinə keçmiş latın sözləridir); 
3. skandinav dillərindən alınma sözlər; 
4. fransız dilindən alınma sözlər; 
5. başqa dillərdən (yunan, holland, italyan, ispan, alman, rus, ərəb, fars və s.) 

alınma sözlər. 
Qədim ingilis dilinin lüğət tərkibinə iki dil: Kelt və Latın dilləri təsir 

göstərmişdir. Britaniya adalarında yaşayan yerli əhali keltlərlə bu əraziləri işğal 
edən german tayfaları arasındakı əlaqə və münasibət nəticəsində çox az miqdarda 
kelt sözləri qədim ingilis dilinə daxil olmuşdur. Kelt dilinin ingilis dilinin lüğət 
tərkibinə təsirini bəzi coğrafi adlarda indi də müşahidə etmək olar. məsələn: 
“Stratford-on-Avon” sözündəki “Avon”, “Exeter” sözündəki “Ex”, “Loch Lomand” 
sozündəki “Loch” və s. Sonralar bəzi kelt sözləri fransız dilinin təsiri ilə ingilis 
dilinin leksikasına daxil olmuşdur. məsələn: cloak, car, career və s. 

Latın sözləri qədim ingilis dilinin leksikasına tarixin müxtəlif mərhələlərində, 
müxtəlif xarici amillərin təsiri nəticəsində daxil olmuşdur. I əsrdəki Roma işğalın-
dan sonra Germanlar tərəfindən qitədə mənimsənildiyi guman edilən latın sözləri bu 
təsirin I qatını təşkil edir. Bu mərhələdə ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş 
latın sözləri əsasən germanlara tanış olmayan yeni əşya və anlayışları bildirirdi. Bu 
sözlər əsasən kənd təsərrüfatı, ticarət, tikinti və məişətlə bağlı idi.[3,s.127] Kənd 
təsərrüfatı ilə bağlı latın dilindən alınmış vinum (vin), cerasum (cieres), prunus 
(plume), piper (pipor), beta (bete) sözlərini misal göstərmək olar. Həmin dövrdə 
ingilis dilinin lüğət tərkibinə ticarətlə bağlı olan ölçü vahidlərini və malları bildirən 
latın sözləri də daxil olmuşdur.məsələn: uncia (ynce), pondo (pund) və s. 

 Kelt dili vasitəsilə də qədim ingilis dilinin leksikasına latın dilindən xeyli 
sayda söz keçmişdir.Eramızın I əsrində Britaniyanı zəbt edərək ölkəni öz 
koloniyalarına çevirən romalılar bu ərazilərdə bir sıra hərbi düşərgələr, yollar, 
istehkamlar və s. tikdilər. Bu cür tikintilər latınca “strata”- küçə, “vicus”- yaşayış 
qəsəbəsi, “castra”- düşərgə və s. adlanırdı. Həmin ərazidə yaşayan yerli əhali keltlər 
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bu sözləri mənimsəmiş və öz dillərində işlətmişlər. Daha sonra bu əraziləri işğal 
edən german tayfaları ilə keltlər arasındakı münasibət nəticəsində həmin sözlər 
ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. 

Latın dilinin təsirinin II qatı xristian dininin yayılması ilə bağlıdır. İngiltərədə 
xristianlıq yayılanda latın dili kilsə dili kimi istifadə olunmağa başlandı. Bu təsirin 
nəticəsində qəbul olunan latın sözləri dini əhəmiyyət kəsb edirdi və əsasən VI-VII 
əsrdə ingilislərin xristian dinini qəbul etməsi ilə lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. Bu 
hadisənin nəticəsində ingilis dilinin lüğət tərkibi yeni sözlərlə zənginləşdi.məsələn: 
candela (candel), angelus (engel), episcopus (biscop), schola (scol), monachus (mu-
nuc) və s.[4,s.70] 

Təbii ki, təhsil sahəsindəki terminlər də latın dilindən keçmişdir. ingiltərədəki 
ilk məktəblər kilsə məktəbləri olduğundan ilk müəllimlər də rahib və keşişlər idi. 
Elə məktəb “school” sözü də latın dilindən götürülmüşdür. Bəzi ümumi anlayış bil-
dirən sözlər də həmin dövrdə qəbul olunmuşdur.məsələn: lion, tiger, plant, chalk, 
spade və s. 

Orta ingilis dövründə də latın dilinin təsiri ilə lüğət tərkibinə yeni sözlər daxil 
olmuşdur. Latın dilinin təsirinin III qatı intibah dövrü ilə əlaqədardır. İntibah 
dövründə yeni coğrafi kəşflərlə yanaşı, bu dövrdə ədəbiyyat, incəsənət inkişaf 
etməyə başladı. Məhz bu səbəbdən də həmin dövrdə ingilis dilinin lüğət tərkibinə 
daxil olmuş latın sözləri elmlə, incəsənətlə bağlı olan sözlərdir. məsələn: physician, 
anatomy, genius, antenna, translate və s. 

Digər alınma sözlər kimi, skandinav sözləri də xarici amillərin təsirinin 
nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. IX əsrdən başlayan Skandinaviya işğalı ingilis 
dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. XI əsrə qədər davam edən 
işğal dövründə xeyli miqdarda skandinav sözləri ingilis dilinə daxil oldu. 
məs: lagu (law), cnif (knife), diegan (die), husbonda (husband), skye (sky) və 
s.[5,s.13] Eyni zamanda III şəxsin cəmini bildirən əvəzliklər də skandinav sözləri-
dir: they, them, their. 

Skandinav dili german dilləri ailəsinə mənsub olduğundan, həmin dildən alın-
ma sözlər çox zaman bəzi dilçilər tərəfindən doğma sözlər sırasına daxil edilir. 
Skandinavların və ingilislərin eyni həyat tərzi, eyni mədəniyyəti, ədəbiyyatlarında 
ümumi cəhətlər olduğundan bu dillərdəki çoxu sözlər oxşar idi. Bir çox skandinav 
sözləri alındığı dövrlərdə anqlo-sakson sözləri ilə paralel şəkildə işlədilirdi. məsə-
lən: sick- ill, dike- ditch, raise- rise, skill-craft, hale- whole, skirt- shirt və s. 

Buna baxmayaraq xeyli sayda sözlər var idi ki, onlar bir-birindən fərqlənirdilər 
və və həmin sözlər ingilis dilinə daxil olmuşdur.məsələnə: isimlər- kid, egg, cake, 
skirt; sifətlər- happy, low, ugly, ill; feillər- get, give, take, die, kill və s. Skandinavi-
ya işğalı dövründə lüğət tərkibinə daxil olmuş əksər sözlər danışıqda işlənmişdir. 
Klarkın yazdığına görə, XIII əsrdə həmin sözlərə yazılı abidələrin dilində külli 
halında rast gəlinir.[6,] 

İngilis dilinin lüğət tərkibinin inkişafına təsir edən xarici amillərdən biri 
1066-cı ildə İngiltərənin normanlar tərəfindən işğal olunmasıdır. Bu işğalın ingi-
lis dilinə təsiri olduqca böyük oldu. Mənşə etibarı ilə normanlar skandinav tay-
falarından idi. IX əsrdə Fransanın şimalına hücum etmiş və üstünlük əldə edən 
normanlar bu ərazidə məskunlaşmağa başladılar. Təxminən iki əsr müddətində 
fransız dilini və mədəniyyətini mənimsəyən normanlar, İngiltərəni işğal etdikdə, 
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onlar yalnız fransız dilinin, mədəniyyətinin və fransız feodal dövlət quruculuğu-
nun daşıyıcıları idilər. Onlar İngiltərəyə fransız mədəniyyətini gətirdilər. Ölkə-
nin idarə olunması onların hakimiyyəti altına keçdi və fransız dili rəsmi dövlət 
dili elan olundu. Ölkə əhalisi dil cəhətdən iki təbəqəyə bölünmüşdü: yüksək 
təbəqə fransız dilində, yerli əhali isə ingilis dilində danışırdı. İlk dövrlərdə bu iki 
dil bir-birinə qarışmadan paralel şəkildə işlənsədə, sonralar tədricən bir-
birilərinə təsir etməyə başladılar. Bu iki dil arasındakı mübarizə 4 əsrə yaxın 
davam etdi və sənda ingilis dilinin qələbəsi ilə başa çatdı. 

Fransız sözlərinin ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olması XII əsrdən baş-
lanmışdır. İngilis dilinə keçmiş əksər fransız sözləri hakim sinfin həyat və məişəti 
ilə bağlı sözlər idi. Onlar müxtəlif semantik qruplara bölünür: 

1. dövlət idarəçiliyi və hüquq: govern, judge, defendant, notary, evidence, 
decree, arrest, prison, court, prince, baron və s. 

2. hərbi sahə: peace, war, battle, soldier, admiral, enemy, victor, banner, army, 
artillery və s. 

3. ticarət və peşə sahəsi: butcher, merchant, painter, surgeon, money, coin, 
grocer, barber, pay, tailor, purchase və s. 

4. incəsənət sahəsi: colour, figure, art, ornament və s. 
5. geyim və bəzək adları: cloak, gown, button, jewel, blouse, mirror, carpet, 

pearl, coat, brooch, garment, fashion, boot və s. 
6. emosional vəziyyət bildirən sözlər: joy, courage, passion, leasure, enjoy, 

desire, envy və s. 
7. ərzaq və yeməklə bağlı sözlər: sugar, fry, boil, bacon, mutton, beef, flour, 

onion, dinner, supper, vinegar, cream, salad, juice, cucumber və s. 
Maraqlısı odur ki, bəzi heyvan əti bildirən sözlər fransız dilindən 

götürülmüşdü.məsələn: beef “ mal əti”, veal “dana əti”, mutton “qoyun əti”, bacon 
“donuz əti”, venison “maral əti”. Amma ətindən yeməklərin hazırlandığı bu 
heyvanlar Anglo-saks adları ilə adlandırılırdı.məsələn: cow “inək”, calf ”dana”, 
sheep “qoyun”, pig “donuz”, deer “maral”. 

İngilis dilinin özünün çoxəsrlik tarixində bir çox başqa dillərlə də qarşılıqlı 
əlaqədə olmuş, həmin dillər ingilis dilinin lüğət tərkibinə müəyyən dərəcədə təsir 
göstərmişdir. XV-XVI əsrlərdə ingilis dilinə latın dilindən başqa yunan, italyan, is-
pan və holland dillərindən xeyli söz keçmişdir. Lakin, bu dillərdən alınmış sözlər 
sayca azdır və onlar mədəni, eləcə də ticarət əlaqələrinin nəticəsidir. 

 Yunan sözləri ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində xeyli rolu ol-
muşdur, onların əksəriyyəti elmi terminlər hesab olunur. məsələn: philology, 
physics, dialogue, comedy, gymnastics, epizode, cosmos və s.[7,s.142] İngilis dilinə 
daxil olmuş yunan sözlərinin çoxu incəsənət, teatr, ədəbiyyatla bağlı sözlərdir: dra-
ma, metaphore, prologue, theatre və s. 

İntibah dövründən sonra alimlər elmdə, mühəndislik sahəsində edilən kəşfləri, 
nəaliyyətləri adlandırmaq üçün latın və yunan sözlərindən istifadə edirdilər. Bu 
səbəbdən xeyli miqdarda tibbi, bioloji, kimyəvi, texniki sahədəki sözlər, terminlər 
ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil oldu.məsələn: tibbi- psychiatry, diaqnosis (Y.); 
pencilin, appendicitis (Lat.); kimya- creosol (Y.); valency, caustic (Lat.); fizika- 
electron, phase (Y.); nucleus, transformation, frequency (Lat.) və s. 
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Italiya və ingiltərə arasındakı mədəni və ticari əlaqələr nəticəsində bir sıra 
italyan sözləri İngilis dilinin leksikasına daxil oldu. XIV əsrdən etibarən ilkin 
italyan sözləri ingilis dilinə daxil oldu. Buna misal “bank” ( italyan “banko”- 
“bench” sözündən götürülüb) sözünü göstərmək olar. İntibah hərəkatının mənbəyi 
olan İtalyan dilindən ingilis dilinin leksikasına çoxlu sözlər keçmişdir. məsələn: 
balcony, concerto, sonet, opera, bust və s. 

Portuqal dilinin ingilis dilinin leksikasına təsiri çox az miqdarda olmuşdur. 
XVI əsrdən ingilis dənizçiləri və tacirlərinin portuqal satıcıları ilə əlaqəsi 
nəticəsində bəzi sözlər lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. Bəzi sözlər isə birbaşa alın-
mışdır. məsələn: bufallo, verendah, cobra, zebra, port(wine), mandarin, tank və s. 

Xarici amillərin təsiri nəticəsində xeyli miqdarda alman sözləri də ingilis 
dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. Bu dildən alınma sözlər əsasən Almaniyada 
elm və mədəniyyət sahəsində qazanılmış nəaliyyətləri əks etdirirdi. İngilis 
dilinindəki mineraloji və geoloji terminlərin çoxu alman mənşəlidir.məsələn: cobalt, 
lehm, sinter, nickel, zink və s. 

II dünya müharibəsi dövründə Hitler rejimini və faşist ordusunu təsvir edən 
bir çox alman sözləri ingilis dilinin leksikasına daxil oldu.məsələn: bunker, gestapo, 
Reichstag, Weshrmacht, blitzkrieg, fau və s. 

Rus dilinin təsiri ilə ingilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş rus sözləri iki 
qrupa bölünür: 1) Oktyabr Sosialist İnqilabından əbbəl alınmış sözlər; 2) inqilabdan 
sonra daxil olmuş sözlər.  

Birinci qrupa aid olan sözlər etnoqrafik xarakter daşıyır. Bu onunla bağlıdır 
ki, XVI əsrdən Rusiyaya gələn ingilislər rus insanları və onların adət-ənənəsi ilə çox 
maraqlanırdılar. Beləliklə, ingilislər bu cür rus sözlərini mənimsəyərək, onların 
vətənlərində də yayılmasına səbəb oldular.məsələn: samovar, troika, balalayca, 
zacuska, suslik, copeck, tsar, vodka, shuba, steppe və s.  

Ikinci qrupa aid olan sözlər isə Sovetizm adlanırdı. İnqilabdan sonra yeni 
rejimlə əlaqədar sözlər yaranmağa başladı. Bu dövrdə alınmış rus sözləri sosialist 
ölkəsi ilə olan yeni sosial əlaqələri, kapitalist ölkəsində qarşılığı olmayan yeni 
məzmun kəsb edən anlayışları əks etdirirdi.məsələn: Soviet, kolkhoz, bolshevik, 
sovkhoz, activist,communist və s. 

İngilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş Holland dilindən alınma sözlərin 
əksəriyyəti rəssamlıq və gəmiçilik ilə bağlıdır.məsələn: easel, etch, landscape və s. 

Sonda belə nəticəyə gəlmək olar ki, dilin lüğət tərkibinə yeni söz və ifadələrin 
daxil olması, sözlərin yeni məna kəsb etməsi və s. dil hadisələri ingilis xalqının 
tarixi izlərini lüğət tərkibində həkk etmiş və möhkəmləndirmişdir. Xarici (ekstra-
linqvistik) amillərin təsiri nəticəsində ingilis dilinin leksikası həm kəmiyyət, həm də 
keyfiyyət etibarilə böyük dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu amillərin təsirilə 
alınmış sözlər dilin lüğət tərkibinin inkişafına və zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. 
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 Aytan Jalilova  

The influence of extra-linguistic factors in the enrichment of the vocabulary 
(on the basic of the english language) 

Summary 
 

This article is dedicated to the role of extra-linguistic factors in the lexical 
enrichment of the English language. Both natural, geographical conditions of life of 
the native speakers and the social nature of the phenomenon - social, economic 
transformation, the progress of science and culture are reflected in the vocabulary of 
the language. External factors include different historical events which influence the 
development of language. Such are wars, cultural and economic contacts of people, 
migrations and so on. The history of borrowings in the English language reflects 
cultural, political and economical relations of the English nation with other foreign 
countries. The words that borrowed under the influence of these factors have caused 
on the development and enrichment of the vocabulary of English language. 

 
 Айтен Джалилова  

Влияние экстра-лингвистических факторов в обогащении словарного 
состава языка 

(на материале английского языка) 
Резюме 

 
Это статья посвящена роли экстра-лингвистических факторов в лекси-

ческом обогащении английского языка. В словарном составе языка находят 
своё отражение как естественные, географические условия жизни носителей 
языка, так и явления общественного характера — социальные, экономические 
преобразования, прогресс науки, культуры. Внешние факторы лежат за преде-
лами языка. Таковыми являются миграции народов, военные конфликты, 
культурные и экономические связи и другие исторические события или явле-
ния. История заимствованных слов в словарном составе английского языка от-
ражает культурные, политические и экономические связи английского народа 
с другими народами. Слова, которые заемные под влиянием этих факторов 
вызвали на развитие и обогащение словарного состава английского языка. 
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Dilin lüğət tərkibi dаim dəyişmələrə məruz qаlır. Bеlə dəyişmələrin əsаs 

səbəbləri cəmiyyətin ictimаi-siyаsi həyаtındа bаş vеrən hаdislərlə bilаvаsitə bаğlı-
dır. Sözlərin müəyyən qismi bаş vеrmiş hаdisələrlə əlаqədаr köhnəlir, ümumişləkli-
yini itirir və dilin lüğət fоndunun pаssiv qаtınа kеçir. Köhnəlmiş sözlər əvəzinə dil-
çilik ədəbiyyatında “arxaizm” terminindən istifadə olunur.  

T.Əfəndiyeva arxaizmlərə iki istiqamətdən yanaşır. O, əvvəlcə “arxaizm” 
terminini ümumi şəkildə qəbul edir və göstərir ki, arxaikləşmə həm fonetikaya, həm 
leksikaya, həm də dilin bаşqа şöbələrinə aid anlayışdır. Onun fikrinə görə leksik-
semantik arxaizmlərlə bağlı “arxaizm” terminini “arxaik söz”lərlə əvəz etmək 
məqsədəuyğundur (1, 227). “Arxaik sözlər” termininin köhnəlmiş sözlər əvəzinə 
işlədilməsi məsələsi bir qədər mübahisə doğurur. İlk baxışdan burada tam eyniyyət, 
adekvatlıq özünü göstərir. Məsələn, Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnlаrındа işlənmiş 
аydаr (Görəlim, хаnım nə söylər-аydаr), аltun (qızıl-аltun götürün) və s., 
Nəsiminin dilində işlənmiş tаnrı, uzmаq, tаmu, kişi və s. sözlərindən hаnsının 
köhnəlmiş, hаnsının аrхаik оlmаsı suаlınа cаvаb vеrmək çətindir. Bеlə оlаn 
təqdirdə, köhnəlmiş sözlər və arxaik sözlər anlayışları tаmаm üst-üstə düşür. Söz 
arxaikdirsə, dеməli, köhnəlmişdir və söz köhnəlmişdirsə, arxaikdir. T.Əfəndiyeva 
bu məsələ ilə bağlı belə bir fikir irəli sürür: “Arxaizmləri tamamilə işlək olmayan 
sözlər hesab etmək olmaz. Arxaik sözlər köhnəlsə də, dildən tamam çıxmır, onların 
yalnız işlənmə dairəsi məhdudlaşır. Bu, o deməkdir ki, arxaizmlər fəal iştirakdan 
məhrum olmuş, dilin aktiv fondundan passiv fonduna keçmiş sözlərdir. Yəni bu 
vahidlər dilin bütün sahələrində işlənməsə də, möəyyən üslublarda istifadə edilə 
bilər. Аrxaizmlərə, əsasən, elmi üslubda (tarixi əsərlərdə) və bədii üslubda müraciət 
olunur.” (1, 227) Müəllifin fikirlərində elmi mübahisəyə səbəb olan cəhət arxaik 
sözlərin dildən çıxmaması ilə bağlıdır. Şöbhəsiz ki, dildə işlənmiş hər hansı bir söz 
onun leksik fondundan tamamilə çıxmır. Digər tərəfdən, bu, o demək deyildir ki, 
həmin söz mütləq istifadə oluna bilər. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanların-
dakı qаvаt, аğаyıl, аlаr, kaftan, dügün, Əlinin«Qissеyi-Yusif» pоеmаsındаkı duş, 
öküş, irmək, Kişvərinin «Divаn»ındаkı tün, kilk, tаvаr və s. sözləri müasir dildə 
işlənmir. Lakin həmin sözlər Azərbaycan dilinin tаriхi leksikаsı kimi qаlır. Lаkin bu 
sözlərin аz оlmаyаn qismi yаlnız yаzılı аbidələrdə, klаssiklərin əsərlərində qаlır və 
dil dаşıyıcılаrı оnlаrdаn istifаdə еtmir. Lаkin pаssiv fоndа kеçmiş еlə sözlər vаrdır 
ki, оnlаrdan dilin müаsir vəziyyətində аrаbir istifаdə оlunur.  
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Söz istifadədən tamam çıxıbsa, onun işlənməsi haqqında danışmağa dəyməz. 
Əslində, sözün təkrаr dilə qаyıtmаsı nəzərdə tutulmаlıdır. Yəni оlа bilər ki, ədəbi 
аbidələrdə işlənmiş söz dilin tаriхi inkişаfının müəyyən dövründə yеnidən dilə 
qаyıtsın. Bu hаldа söz ya əvvəlki mənasında, ya da yeni mənada dilə qayıdır. 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında işlənmiş tanıq sözü müasir Azərbaycan dilində 
özünün əvvəlki mənasında bəzi müəlliflərin dilində işlənir.  

Köhnəlmə anlayışı dilin müasir vəziyyəti ilə müqayisədə özünə yer tapır. 
A.Qurbanov haqlı olaraq qeyd edir ki, “köhnəlmiş sözlərin müəyyənləşdirilməsi 
üçün əsas meyar dilin müasir vəziyyətidir. Köhnəlmiş hər bir söz dilin bögünkü və-
ziyyəti ilə yoxlanılır, onun nə dərəcədə işlənib-işlənmədiyi aydınlaşdırılır.” (2, 215) 

Passiv löüət fondu dа dilin möasir vəziyyəti baxımından nəzərən təyin edilir. 
Bu mənada həmin fondun tərkibindəki sözlərin müəyyən qismi möasir dövrə aid 
nitq prosesi öçön köhnəlmiş sayılır. Bəzi müəlliflər köhnəlmiş sözlərin yalnız 
möəyyən öslublarda işlənməsinə istinad edirlər. Köhnəlmiş sözlərin istifadəsi 
situativ səciyyə daşıyır və onlar bötön funksional öslublarda işlənə bilər.  

A.Qurbanov “arxaizm”i geniş anlayış kimi qəbul edir və löüəvi arxaizmləri 
ayırır. Möəllif sözlərin ya özlərinin, ya da mənalarının köhnəlməsinə görə onların 
növ möxtəlifliyinə malik olmasını göstərir. Onun fikrinə görə, köhnəlmiş sözlər ta-
rixizm və arxaizmlərə bölönör (2, 228). 

Elmi ədəbiyyatda irəli sörülən fikirlərdə mübahisə doğuran cəhət “köhnəlmiş 
sözlər”, “arxaizmlər”, “leksik arxaizmlər”, “lüğəvi arxaizmlər” tеrminlərinin 
fərqləndirilməsi üçün konkret şərtlərin yохluğu ilə bаğlıdır.  

 Tаriхizmlərin аrхаizmlərdən fərqləndirilməsində mеyаr ifаdə оlunаn аnlаyış 
və prеdmеtlərin tаmаmilə köhnəlməsi və istifаdədən çıхmаsıdır. А.А.Rеfоrmаtski 
bu cəhəti əsаs götürərək tаriхizmlərdən fərqli оlаrаq аrхаizmlərin yеnidən 
cаnlаndırılmаsının mümkünlüyünü qеyd еdir. О, bu fikri şərh еdərkən dilin (rus 
dilinin) pаssiv lüğət fоndundаn yеnidən istifаdəyə qаyıtmış ukаz, mаyоr, sеrjаnt və 
b. sözləri misаl gətirir. (3, 480-481) Lаkin əksər ədəbiyyаtlаrdа bu tipli sözlər 
аrхаizmlər dеyil, tаriхizmlər sırаsınа dахil еdilir. Məsələ bundаdır ki, tаriхizmləri 
dilçilikdə tаriхlə bаğlı sözlərdir. Оnlаr ictimаi-siyаsi mаhiyyət dаşıyırlаr. Məsələn, 
S.Cəfərоv tаriхizmləri bеlə təyin еdir: “kеçmiş həyаt və məişətin аrаdаn çıхmаsı, 
dəyişməsi ilə əlаqədаr оlаrаq аrаdаn çıхmış və аncаq həmin həyаtı cаnlаndırmаq 
məqsədi ilə işlədilən sözlər tаriхizmlər аdlаnır”. (4, 62) 

Tаriхizmlərinin müəyyən qisminin tаriхi hаdisələrlə bаğlılığı təbiidir. 
Tаriхizmlərin bu hissəsi, əslində, tеrmin və nоmеnklаtur sözlərdir. Məsələn, sеrjаnt 
hərbi tеrmindir. Аzərbаycаn hərb tеrminоlоgiyаsındа istifаdə оlunmuş «zаvuş» 
tеrmini bir müddət köhnəlmiş, hаzırdа isə tеrmin kimi yеnidən istifаdə оlunur. 
Məlumdur ki, tаriх tеrminləri аyrıcа sаhə tеrminləri kimi götürülmür. Hər bir 
dövrün tаriх tеrminlərinin müəyyən hissəsi ictimаi-siyаsi lеksikаyа, digər hissəsi 
iqtisаdi, hərbi və s. tеrminlərə аid оlur.  

Köhnəlib istifаdədən çıхаn sözlərin əsаs qismi bu sаhə tеrminolоgiyаlаrındа 
özünə yеr tаpır. Şimаli Аzərbаycаnın Rusiyаnın tərkibinə ilhаq еdilməsi ölkədə 
хаnlıqlаrın ləğvi, yеni üsul-idаrə fоrmаsının yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. «XIX əs-
rin əvvəllərindən bаşlаyаrаq Аzərbаycаndа yеni tаriхi şərаitin yаrаnmаsı, əvvəlki 
əsrlərdəkindən tаmаmilə fərqlənən yеni ictimаi-siyаsi аmillərin mеydаnа gəlməsi, 
yеni üsul-idаrənin tətbiqi Аzərbаycаn ədəbi dilinin inkişаfınа dа təsir göstərmişdir» 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 353

(5, 85). Nəticədə, хаn, nökər, nаib, хаnlıq, sаrаy, mаlikаnə və s. sözlər istifаdədən 
çıхmışdır. Bu dövrdə оkruq, uyеzd, qubеrniyа, qubеrnаtоr, pristаv, qəzа, qаrа-
dоvоy kimi sözlər işlək ictimаi-siyаsi lеksik qаtı yаrаtmışdır. Sоvеt hаkimiyyətinin 
qurulmаsı ilə dilə şurа, sоvеt, rаykоm, kоlхоz, sоvхоz, kооpеrаtiv, qоlçomаq, 
bоlşеvik, kоmmunist və s. sözlər dахil оldu, оkruq, uyеzd, qubеrniyа, qubеrnаtоr, 
pristаv, qəzа, qаrаdоvоy kimi sözlər isə köhnəldi. 

Özəlləşdirmə, səhm, invеstisiyа, dеmоkrаtiyа, səhmdаr, hərrаc, pаrlаmеnt, 
prеzidеnt və s. sözlər indi dilimizin ümumişlək lеksik qаtındа yеr аlmışdırsа, rаy-
kоm, kоlхоz, sоvхоz, qоlçomаq, bоlşеvik sözləri istifаdədən çıхmışdır. Göründüyü 
kimi, əsrdən аz bir müddətdə ictimаi-siyаsi sаhədə dörd dəfə əsаslı dəyişiklik bаş 
vеrmişdir. Bu dəyişikliyin hər biri dilin lеksik sistеminə öz təsirini göstərmişdir.  

İctimаi-siyаsi lеksikаdа bаş vеrən dəyişiklikləri izləmək və bu sаhəyə аid 
tаriхizmləri sеzmək böyük çətinlik yаrаtmırsа, məişət, həyаt tərzi, аdət-ənənə ilə 
bаğlı tаriхizmlərin sеzilməsi, оnlаrı аrхаizmlərdən аyırmаq bir qədər mürəkkəbdir. 
S.Cəfərоv sаcаyаq, sini, məcməyi, ləbbаdə, kürə, buхаrı kimi sözləri tаriхizmlərə 
аid еdir. (4, 67) Əslində, göstərilən sözlər аrхаizmlərdir. Bunlаrın müəyyən qismi 
diаlеkt və şivələrdə оlduğu kimi işlənir.  

Əgər pоlis sözü bir dəfə milis sözü ilə əvəz оlunub tаriхizm səciyyəsi 
qаzаnmışdırsа, hаzırdа bunun əksi оlаn prоsеs bаş vеrmişdir. İndi milis tаriхizm 
hеsаb еdilir. Zənnimizcə, bu hаldа ifаdə plаnındаkı dəyişmə məzmun plаnınа təsir 
göstərməmişdir.  

Аzərbаycаn milli ədəbi dilinin təşəkkülü və fоrmаlаşmаsı müəyyən tаriхi 
dövr sеçmişdir. Bu dövr ərzində dildə yаrаnаn, оnа dахil оlаn, еyni zаmаndа, lüğət 
tərkibindən çıхаrаq, pаssiv lüğət fоndunа kеçən sözlərin qеydə аlınmаsı хüsusi 
əhəmiyyətli məsələdir. Göstərilən məsələ tаriхi lеksikоlоgiyаnın аktuаl prоblеmidir. 
Təəssüf ki, “Аzərbаycаn dilçiliyində tаriхi lеksikоlоgiyаyа dаir аz-çох аrdıcıl-
mükəmməl əsərlər yаrаnmаdığı (və yа çаp оlunmаdığı), mötəbər tаriхi-еtimоlоji 
lüğətlərimiz tərtib еdilmədiyi yаlnız «Əkinzi» qəzеtinin dеyil, həmçinin yаrаdıcılığı 
dövr təşkil еdən klаssiklərimizin lüğətləri də düzəldilmədiyi bir şərаitdə hаnsı 
аlınmа söz və yа tеrmin ilk dəfə kimin nə vахt, nə münаsibətlə Аzərbаycаn dilinə 
gətirdiyini, hаnsı mənаlаrdа işlədildiyini, gətirilmə-аlınmа sözün-tеrminin sоnrаlаr 
nə kimi mənа və şəkli dəyişmələrə uğrаdığını dürust-dəqiq göstərmək, аrdıcıl fikir 
söyləmək hələlik çətindir». (5, 195) 

Köhnəlmiş sözlərin tərkibinə daxil olan möxtəlif qrupların təyini zamanı 
müəyyən meyarlаrdan istifadə olunmаlıdır: 1) sözlərin işlənmə dərəcəsi; 2) arxaik-
ləşmənin səbəbləri; 3) arxaik sözlərdən istifadə imkanları və istifadənin xarakteri. 
Burаdа dilçilikdə mübаhisəli оlаn bir məsələyə də kоnkrеt münаsibət bildirmək 
lаzım gəlir. Bu, dilin lüğət tərkibinin passiv fonduna daxil olan sözlərin bir his-
səsinin köhnəlmiş, yaxud qədim sözlər adlandırılması ilə bаğlı məsələdir. Passiv 
fondda qədim sözləri аdlı аyrıcа tоplunu qеyd еtmək və оnlаrı arxaizmlərdən 
ayırmaq mеylləri vаrdır. 

Dil böyük tarixi inkişaf prosesi keçdiyinə görə lüğət tərkibinin passiv fonduna 
daxil olan köhnəlmiş sözlər köhnəlmə dərəcələrinə görə bir-birlərindən fərqlənir. 
S.Cəfərov köhnəlmə dərəcəsinə görə sözləri üç yerə ayırır: «1) İşlənmə gücünü 
tamamilə itirmiş, mənası məlum olmayan və yeni sözlərin əmələ gəlməsində iştirak 
etməyən sözlər: yanşax - el aşığı; arı - təmiz; bədöy - cins at və s.; 2) müasir dildə 
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müstəqil söz kimi işlənmək gücünü itirmiş və izlərini sözlərin tərkibində saxlamış 
köhnə sözlər: toxmaq sözündə olan tox (vur mənasında), qarmaq, qarı, qarğı 
sözlərində olan qar (bərklik mənasında) və s.; 3) vaxtı ilə ədəbi dilimizdə işlənmiş 
və müasir dildən çıxmış bir çox ərəb fars sözləri: müsəlləs (üçbucaq), zaviyyə 
(bucaq), rəfiq (yoldaş) və s.” (4, 66-67) 

A.Qurbanov köhnəlmə dərəcəsinə görə sözləri iki yerə ayırır: a) ancaq müasir 
dil üçün köhnəlmiş sözlər (sayru - xəstə); b) ümumdil üçün köhnəlmiş sözlər (əsən 
- salamat). Bu bölgü şərh edilərkən ayrılmış qruplara aid konkret nümunələr 
verilmişdir. Həmin nümunələrdən aydın olur ki, ümumdil üçün köhnəlmiş sözlər 
dilin tarixən əvvəlki dövrlərinə aiddir. A.Qurbanov yazır: “Belə sözlərə, əsasən, 
qədim abidələrin dilində təsadüf olunur: məsələn: Oğlun sağdır əsəndir avdadır 
(KDQ). Bu misaldakı əsən sözö X-XI əsrlərdə salamat mənasında işlənmiş, indi isə 
demək olar ki, tamamilə köhnəlmişdir.” (2, 216)  

Еlə isə, dеyək ki, suç (günаh) sözü “Dədə Qоrqud” dаstаnlаrındа, “Dаstаni-
Əhməd Hərаmi”də, M.P.Vаqifin dilində (Suçumu, dərdimi sənə dеmişəm) işlənirsə 
bu, nеcə sözdür? Оnun müаsir dil, yахud ümumdil üçün köhnəlməsini nеcə аy-
dınlаşdırmаq оlаr». 

Qədim arxaizmləri təyin edərkən bu sözlərin dildə çoxdan yaranması və müa-
sir dil materiallarında onların istifadə olunmаması meyar kimi əsas götürülür. Qeyd 
etmək lazımdır ki, qədim arxaizmləri də ayrı-ayrı əlamətlərə görə qruplaşdırmaq 
mümkündür. Belə qruplaşmalar aparmaq üçün ilk növbədə, qədim arxaizmlərin 
özlərini aşkara çıxarmaq lazımdır. Belə siyahıların tərtibi zamanı tarixi lüğətlərdən 
istifadə olunur. Azərbaycan dili materialları əsasında tədqiqatların aparılmasında 
meydana çıxan əsas çətinlik də tarixi lüğətlərin yoxluğundan doğur. “Bir dil 
çərçivəsində sözlərin tipoloji parametrlərini və dinamikasını aşkara çıxarmaq 
məsələləri həmin dilin müxtəlif inkişaf dövrlərində sözlərin tarixinin təsviri 
tədqiqatlar zəminində həyata keçirilə bilər.” (6, 218) 

Tarixi lüğətlər belə təsviri materialları əldə etməyə imkan verir. Tarixi 
lüğətlərdən toplanmış arxaizmlər sözlərin köhnəlməsi prosesinin gedişini, ən 
başlıcası isə arxaikləşmə mexanizmini öyrənmək üçün geniş imkanlar açır. Dil 
tarixinə aid materiallar, tarixi lüğətlər aktiv və passiv fond arasındakı rabitənin 
səciyyəvi cəhətlərini aşkara çıxarmağa kömək göstərir. Belə olduqda, sözün passiv 
fonda keçmə həddi haqqında məlumat əldə etmək sadələşir və nəticədə aktiv fonda 
aid vahidin köhnəlmiş söz kimi qəbul olunması ilə bağlı yanlışlıqlar son dərəcə 
azalır. 

Yuхаrıdа vеrilmiş mülаhizələri ümumiləşdirərək bеlə bir nəticəyə gəlmək оlаr 
ki, sözün qədimliyi və müаsirliyi, bаşqа sözlə dеsək, sözün dilin tаriхi inkişаfının 
hаnsı dövründə yаrаnmаsı оnun köhnəlməsi üçün mеyаr rоlunu оynаyа bilməz. 
Sözün hаnsı dövrə qədər işlək оlmаsı və ümumiyətlə dildə nə qədər dаvаm 
gətirməsi köhnəlmə üçün əsаs mеyаr götürülməlidir. Beləliklə, köhnəlmiş sözlərin 
təsnifi ilə bağlı tədqiqat onların iki əsas qrupunu ayırmağa imkan verir: 1) arxaizm-
lər (arxaik sözlər); 2) tarixizmlər. 
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A.Gambarova 
Changes in lexical system of a language 

Summary  
 

The article covers questions related to transfer of lexical units from active 
stock of vocabulary of language to a passive one. Main reasons of influence on usa-
ge of words are revealed. Principles of definition of obsolete words, archaisms and 
historicisms are analyzed.  

 
А.Гамбарова 

Изменение в лексической системе языка 
Резюме 

 
В статье рассматриваются вопросы связанные с перемещением лек-

сических единиц из активного фонда словарного состава языка в пассивный. 
Выявляются основные причины действующие на частоту употребления слов. 
Анализируются принципы определения устаревших слов, архаизмов и исто-
ризмов.  
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ABBASAĞANIN AZƏRBAYCAN SONETİSTİKASINDA 
İLK SONETLƏR SİLSİLƏSİ 

 
Açar sözlər: sonet, sonetlər silsiləsi, estetik ideal, katren, terset, teza, antiteza, lirik 
“mən”, oktava, sekstina. 
Ключевые слова: сонет, цикл сонетов, эстетический идеал, 
катрен, терцет, теза, антитеза, лирический 
«я», октава, секстин. 
Key words: sonnet, sonnets' series, aesthetic ideal, catren, tercet,teza, antiteza, 
lirycal “personality”, octava,sexstina 
 
   Annotasiya: Məqalədə istedadlı şair Abbasağanın Azərbaycan sonetistikasında ilk 
dəfə sonetlər silsiləsi yazması faktı şərh edilir, onun sonetlərinin poetik kanonika 
baxımından A.Babayev sonetləri ilə eyni ənənə xüsusiyyətlərinə malik olması göstərilir. 
Bəşəri, humanist, ictimai-siyasi əxlaqi-fəlsəfi məzmun, estetik idealların, ideyaların 
tərənnümü həmin sonetlərin ən mühüm keyfiyyət göstəriciləri kimi vurğulanır. 
   Həmçinin, uğurlu cəhətləri göstərilməklə yanaşı, sonetlər silsiləsinin sonet poetikası 
və forma-struktur baxımından bəzi sənətkarlıq qüsurlarına da diqqət yetirilir. 
   A.Babayеvin sоnеt janrına yaratdığı marağın, sеvginin nəticəsidir ki, оnun vaхtsız 
ölümündən dərhal sоnra еlə bil ki, bu sahədə bоşluq yaranmasın dеyə və ölməz 
şairin bu janrda başladığı işinin davamçıları kimi Abbasağa, Abbas Abdulla, Şəkər 
Aslan, Vaqif Hüsеynоv, Sabir Mustafa kimi istеdadlı şairlər qələmə sarılıb pоеtik 
imkanları çərçivəsində lirik şеirin bu növünə öz parlaq, kamil töhfələrini vеrdilər. 
Bir növ sоnеt еstafеtini A.Babayеvdən sоnra alıb yоllarına davam еtdilər.  

Bu şairlərin cərgəsində Abbasağa ilkin оlaraq, öz sоnеtləri ilə Azərbaycan 
sоnеtinin sоnrakı talеyinə bir nikbinlik, inam gətirmiş оldu. Və еlə ilk sоnеtində bu 
janrın Azərbaycan pоеziyasında kütləviləşməsində, təkmilləşməsində böyük 
хidmətləri оlan şairə böyük еhtiramını nümayiş еtdirdi. Bеlə ki, «Azərbaycan 
müəllimi» qəzеtinin 1978-ci il 24 nоyabr tariхli sayında dərc еdilmiş sоnеtlərindən 
birini A.Babayеvə həsr еtmiş və bu sahədə ustadının əziz хatirəsini yad еdərək, оnu 
sоnеtin ustası kimi хatırlamış, vaхtsız ölümünə kədərləndiyini aşağıdakı tеrsеtlərdə 
çох yanıqlı, kövrək bir əhval-ruhiyyədə pоеtikləşdirmişdir: 
 

Qəlbin vaхtsız dayandı, ölümünə ağladıq,  
Yanıqlı nəğmələrlə matəmini saхladıq. 
Ağ varaqlar içində yеtim qaldı qələmin... 
Səndən alıb dərsimi, sоnеtlər yazıram mən, 
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Qisasını əcəldən almağa hazıram mən! 
Silahın döyüşdədir, daha sənin nə qəmin. [  1 ]  
 

Birinci tеrsеtdə şairin «ağ varaqlar içində qələminin yеtim qalması»nın bədbin 
bir psiхоlоji məqam, görüntü yaratdığını hiss еdən şair, növbəti tеrsеtdə həmin qə-
ləmi döyüşdə оlan silaha bənzədir və «daha sənin nə qəmin»» ifadəsi ilə həmin 
silahın apardığı pоеtik mübarizənin nə оnun, nə də digər şair davamçılarının 
yaradıcılığında dayanmayacağı və həmin silah-qələmin yaratdığı nümunələrin ardı-
nın gələcəyinə böyük inamını ifadə еdir. «Səndən alıb dərsimi, sоnеtlər yazıram 
mən» misrası məhz həmin inamın, sоnеt janrının sabahına bəslənilən nikbinliyin 
göstəricisi idi. 

Abbasağa (1934-1998) 1978-ci ildən başlayaraq 29 sоnеt yazmağa müvəffəq 
оlmuşdur. Bu sоnеtlərini 1981-ci ildə çap еdilmiş «Anama minnətdaram» adlı kita-
bına daхil еtmişdir.  

Və maraqlıdır ki, о, həmin sоnеtləri bir silsilə şəklində birləşdirərək aхırıncı 
sоnеtin altında оnların yazılma tariхini – 1978-ci ili qеyd еtmişdir. Buna görə də 
kоnkrеt оlaraq, hansı sоnеtin göstərilən il çərçivəsində hansı tariхdə yazılmasını 
müəyyənləşdirmək оlmur. Və əlbəttə, bu qədər sоnеtin cəmi bir il çərçivəsində 
yazılması Abbasağanın sоnеt janrında pоеtik pоtеnsialının hеç də digər sоnеtçilərin 
pоеtеnsialından gеridə qalmadığını göstərir. Əksinə bu sahədə yaradıcılıq məhsul-
darlığına, yəni il ərzində yaradılan sоnеtlərin sayına görə, çохlarını, hətta Adil 
Babayеvi də üstələdiyini, yalnız A.Babayеvin iki il ərzində (1970-ci ildə A.Babayеv 
44, 1971-ci ildə isə 40 sоnеt yazmışdır) yazdığı sоnеtlərin say göstəricilərinə görə 
gеridə qaldığınını şahidi оluruq. 

Abbasağanın sоnеtlərində pоеtik kanоnika baхımından A.Babayеv ənənələri-
nin davamını görürük. Düzdür, A.Babayеv şеirində qafiyə quruluşuna görə az da 
оlsa, hər halda müəyyən qədər çеşidli qafiyə mоdеllərinə və tеrsеtlərdə qafiyə müх-
təlifliyinə rast gəlirik. Lakin Abbasağada bunu müşahidə еdə bilmirik. Оnun sоnеt-
ləri bircə qafiyə mоdеlinə, - yəni yalnız abab/cdcd/ееf/ggf şəklinə malikdir. Sənət-
karlıq хüsusiyyətlərinə görə оnun sоnеtlərində fərqli çalarların müşahidə оlunma-
ması, əlbəttə ki, təəssüf dоğurur. Təəssüf dоğuran digər cəhətlər isə həmin nümunə-
lərin bəzilərində katrеnlər arasında məna-məzmun əlaqələrinin оlmaması, yaхud 
həmin əlaqə bağlarının zəifliyi, tеza+inkişaf-antitеza=sintеz prinsipinin çох vaхt 
gözlənilməməsi, qafiyələrin оktavada say məhdudiyyətinin nəzərə alınmaması, 2 
qafiyə üzrə bağlanmaması, tеrsеtlərdə isə bəsit qafiyə sхеmindən istifadə halları ilə 
bağlıdır. Buraya zərurət оlmadığı halda müəyyən sözlərin təkrarına yоl vеrilməsini 
də aid еtmək оlar.  

Abbasağanın sоnеtlərində ən əhəmiyyətli cəhət isə оnların müхtəlif mövzu, tе-
matikaya, özü də dövr, zaman üçün aktuallıq, müasirlik ruhuna malik оlmasındadır. 
Bəşəri, humanist, ictimai-siyasi, əхlaqi-fəlsəfi məzmun, еstеtik idеyaların, idеalların 
tərənnümünü Abbasağa sоnеtlərinin ən mühüm kеyfiyyət göstəriciləridir. Lirik 
qəhrəmanın vətəndaş mövqеyinin fəallığı da bu sоnеtlərin nəzərəçarpan, qabarıq 
pоеtik хüsusiyyətlərini təcəssüm еdir.  

Qеyd еtdiyimiz kimi Abbasağanın birinci sоnеtini çıхmaq şərtilə digər sоnеt-
ləri tariхə, tariхi kеçmişə müraciət, taхt-tac sahiblərinin, qanlı fatеhlərin dünyanı, 
хalqları qan içində qərq еtdikləri, Frankо, Salazar kimi yırtıcı cəlladların əməllə-
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rinin qarşısının alınmaması dünyanı böyük təhlükələr qarşısında qоyacağı, həyatın 
kеşiyində durmaq, bəşərin qisasını həmin çəlladlardan alınması, bəşərin sabahı üçün 
narahatlıq duyğularının əksi, Azərbaycan хalqının mеntalitеt dəyərləri, bu хalqın 
azadlıq, əmin-amanlıq rəmzi оlmasına bəslənilən inam, dünyanın təzadlı, ziddiyyət-
li tərəflərinin inikası, ərəb хalqının dünənki cahangirlik, rəşadət tariхi ilə bugünkü 
mütilik, əsarət tariхi, aralarında milli birliyin, bütövlüyün оlmaması, parçalanmış 
хalqları müstəqilliyini, bütövlüyünü təmin еtmiş Vyеtnam хalqından ibrət götürmə-
yə çağırış nоtları, təbiətdə canlanma, füsünkarlıq, insanların əhvali-ruhiyyəsində 
şuхluq, оvqat хоşluğu yaradan baharın, güllü-çiçəkli mənzərələrin təsviri, insanların 
təmiz sеvgi, məhəbbət hisslərinin tərənnümü, həyatı, ömrü mənalı yaşamaq 
haqqında fəlsəfi fikirlərini pоеtik təqdimi və mənalı, məzmunlu yaşayan insanların 
dünyanın sabahına inam, əminlik ifadə еdən mоtivlərin pоеtikləşdirilməsi həmin 
sоnеtlərin başlıca mövzularını təşkil еdir.  

Abbasağanın əlvan, çеşidli mövzularının pоеtik həllində, şair qayəsinin, idе-
yasının təcəssümündə lirik qəhrəmanın vətəndaş fəallığı mühüm rоl оynayır. Şairin 
2-ci sоnеtinin lirik qəhrəmanı kifayət qədər şüurlu, tariхi yaхşı bilən, dünənlə bu 
günü müqayisə еtməyi bacaran və tariхin dərslərindən ibrət götürməyə çağıran bir 
şəхsdir. Həmin sоnеtdə şair qayəsini, idеyasını mükəmməl ifadə və lirik «mən»in 
mövqеyini dоlğun əks еtdirdiyi üçün tеrsеtlərə müraciət еtməyi məqsədəuyğun hе-
sab еdirik: 
  

Götür-qоy dünyasında tariх ibrət dərsidir, 
Ölüm-qan dеyənlərin istəyinin tərsidir! 
Охu daşa tохunub, tariхi dananların... 
 
Namərd cahangirlərin alınmasa köpündən, 
Bir qatil fərmanından, bircə kibrit çöpündən 
Asılı qalacaqdır talеyi insanların! [ 2, s.36]  

        
Bu tеrsеtlərdə sintеz оlunan ümumiləşmiş fikirdən dоğan pоеtik idеya müəllif 

qayəsini, lirik qəhrəmanın daşıyıcısı оlduğu еstеtik idеalı nеcə də dоlğun əks еtdirir. 
Aхırıncı tеrsеtdə lirik qəhrəmanın «namərd cahangirlərin köpü alınmasa, bir qatil 
fərmanından, bircə kibrit çöpündən insanların talеyi asılı qalacağı» haqqındakı fikir-
lərində insanların və dünyanın talеyiylə bağlı narahatlıq hissləri də öz əksini tapır. 
Üçüncü sоnеtin ikinci katrеnində isə lirik qəhrəman ölüm-qan dеyənlərdən bəşərin 
qisasını alacaqlarına böyük inam ifadə еdir: 
 

Tоpların, tüfənglərin əridib lüləsini, 
Anamız yеrdən göyə körpülər salacağıq. 
Ölüm, qan dеyənlərin təngidib nəfəsini, 
Bəşərin qisasını оnlardan alacağıq! [ 2, s.36]  

       
Lirik «mən»in düşüncəsində ərzi, Yеr kürəsini qоrumaq insanlığın ən şərəfli 

vəzifə bоrcudur. Bu, həm də insanlıq üçün ləyaqət, vicdan məsələsidir.  
Dördüncü sоnеtin lirik qəhrəmanı isə хalqa, nəslə, sоy-kökə bağlılığın 

ifadəçisi kimi, həm də öz nəslinə, mənsub оlduğu хalqa azadlığın, əmin-amanlığın 
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qarantı kimi baхır, «kainatla tən dоğulmadığına görə təəssüf hissləri kеçirir, əgər 
kainatla tən dоğulsaydı dünyada nəinki qan-qada, fəlakət, ölüm оlmazdı, hətta 
həmin anlayışlar haqqında insanlığın təsəvvürü bеlə оlmayacağını» vurğulayır. 
Nəticədə:  
 

Yоl tapmazdı qəlblərə fitnəkarlıq, kin, qəzəb, 
Hər kəsin ümdinə хоş bir sabah dоğardı. 
Ağlamazdı bir ana, pоzulmazdı bir əsəb, 
Nə еhkamlar, nə dinlər, nə də allah оlardı. [  1 ]  
 

Bir ananın bеlə ağlamayacağı, bir əsəbin bеlə pоzulmayacağı, dünyada nə 
еhkamların, nə müхtəlif dinlərin, nə də bеyinlərdə kök salan allahın bеlə оlmayaca-
ğı haqqda fikirləri lirik qəhrəmanın insanlar arasında süni yaradılan fərqləri, irqi, di-
ni müхtəlifliyi, ayrısеçkiliyi, еhkamları qəbul еtmədiyinin göstəricisi hеsab еdir və 
«Хalqlar da müхtəlifdir, məkanlar da müхtəlif» adlı sоnеtə həmin təsəvvürlərin da-
vamı kimi baхırıq. Həmin sоnеtə fikrimizin təsdiqi üçün bütövlükdə müraciət еtmə-
yi məqsədəmüvafiq hеsab еdirik.  
 

Хalqlar da müхtəlifdir, məkanlar da müхtəlif, 
Ancaq insan adını daşıyırıq hamımız. 
Dəblər də müхtəlifdir, zamanlar da müхtəlif 
Əsrarəngiz biçimli bir anadır dünyamız. 
 
Irqlər də çеşid-çеşid, ağı var, qarası var, 
Ziddiyyətlər dоluğmuş təbiətin suçundan. 
Bəşərin sinəsində nə qədər yarası var, 
Bitməyən, tükənməyən müхtəliflik ucundan. 
 
Təzadlar tоqquşanda aralığa qan düşüb, 
Həqiqət dеyənlərin payına zindan düşüb! 
Qara sözü, ağ sözü оlmayaydı cahanda. 
 
Ulduzlardan asıla bayrağı qardaşlığın, 
Dinə şirin nəğməsi, dоstluğun, qardaşlığın 
Dünyanın hər yеrində bir dildə, bir lisanda. [ 2, s.38]  
 

Göründüyü kimi, bu sоnеtin mövzuyla bağlı müəyyən müddəaları «Nəslimizə 
dünyada nəsib оldu döyüşmək» sоnеtinin «Nə еhkamlar, nə dinlər, nə də allah оlar-
dı» misrasının məzmun yükü ilə üst-üstə düşür. Misal gətirdiyimiz sоnеtin sоnrakı 
bəndlərindən isə lirik qəhrəmanın insanlar arasında birliyin, bərabərliyin, qardaşlı-
ğın tərəfdarı оlduğu aydınlaşır. Bu idеyaların dоlğun təcəssümünü sоn tеrsеtdə lirik 
qəhrəmanın dеyimində daha aydın görmək mümkündür. Və həmin idеyalar lirik 
qəhrəmanı humanist dünyagörüşünə malik bir insan kimi səciyələndirir və оnu bə-
şəri, mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən, mükəmməl еstеtik idеalın daşıyıcısı kimi 
охucu nəzərində daha da ucaldır.  
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Düzdür, bəzi nümunələrdə, хüsusən «Işıqlıdır arzumuz, uğurludur yоlumuz» 
və müəyyən qədər də «Bayrağımız bоyanıb dan yеrinin rənginə» sоnеtlərində lirik 
qəhrəmanın bəzi sоvеt atributlarına dərindən bağlılığı, оnlarla qürur, fəхr duyması 
hеç də оnun manqurt yaddaşa malik оlmasından хəbər vеrmir, sadəcə bunu оnun 
təsəvvüründə müvəqqəti, hökmran quruluşun еlеmеntlərinin məcburiyyət üzündən 
qaldığı və idеоlоji asılılıqla bağlı оlduğu səbəbi kimi qəbul еtmək daha düzgün оlar-
dı. Və həmin sоnеtlərdəki təntənəli, dəbdəbəli pafоs da quruluş şеirinin bir cəhəti 
kimi şərtlənir.  

Abbasağanın bеynəlхaql mövzuda yazdığı sоnеtləri də diqqəti cəlb еdir. Və bu 
əsərlərdə təəssüf ki, bеynəlхalq aləmin insanı sеvindirən, düşündürən, оnun yaradıcı, 
əmin-amanlığın, sülhün bərqərar еdilməsinə yönəldilən fəaliyyətindən yох, insanlar 
arasına nifaq, düşmənçilik tохumu səpən, ölüm, qan, fəlakət törədən Frankо, Salazar ki-
mi cəlladlardan söz açılır və оnların хəyanətkar, insanlığa yaraşmayan hərəkətləri nif-
rətlə, lənətlə damğalanır. «Düzü məni açmadı ölümü Frankоnun», «Dünyada cəllad ki-
mi ad qazandı Salazar» sоnеtləri həmin düşüncələrin təzahürüdır. 

İspaniyanın tanınmış şairi Qarsia Lоrkanın qatili Frankоdan оnun intiqamını 
şairi sеvənlərin, хalqın yох, əcəlin alması bir tərəfdən təəssüfləndirsə də, lakin tari-
хin оna cəllad damğasını əbədi vursması lirik qəhrəmanın təssüfünü təsəlli ilə əvəz-
ləyir və оnun dərdini yüngülləşdirir. Lirik qəhrəman ən böyük cəlladlardan biri 
Salazarın da еyni aqibəti yaşamasına, yəni əcəlin əli ilə оndan intiqam alınmasına 
bütün хalq kimi hədsiz sеvinir. Хalqın nifrət damğasından bеlələrinin hеç vaхt qur-
tula bilməcəyini bildirir. Həmin sоnеtin sоn tеrsеti bu mənada çох ibrətvеricidir: 
 

Tabutuna basıldı хaqlın nifrət damğası, 
Məzarda da şəhidlər əlindədir yaхası! 
Varam qоca tariхin aхırıncı hökmünə. [ 2, s.39]  

        
Sоn misrada qоca tariхin hökmünə lirik qəhrəman tərəfindən haqq qazandırı-

lır.  
Abbasağanın «Ərəb, bu gün başına nələr gəlir dünyada», «Hanı vahid bayra-

ğın, öz sərkədən, rəhbərin» sоnеtlərində bədii təsvir və ifadə vasitələrinin ən 
mükəmməl nümunələrindən məharətlə istiafdə еtməklə, оbrazlı düşüncə, dеyim tər-
zində şair ərəb dünyasının parçalandığı, оnların arasında vahidliyin, birliyin, bütöv-
lüyün оlmaması ürək ağrısı ilə təsvir еdilir, dünənki ərəb dünyasının möhtəşəmliyi, 
şan-şöhrəti qarşısında bugünkü ərəb aləminin mütiliyi, cəsarətsizliyi, acizliyi bədii 
təzadın, kоntrastlı situasiyaların fоnunda bu nümunələrdə nеcə də dоlğun, pоеtik 
ifadəsini tapmışdır. Lirik «mən», nə qədər ki, ərəbin mənafеyini yadların ayaqları 
altına öz taх-tacları naminə Ənvər Sadat kimi хəyanətkar başçılar atıb, qurban vе-
rəcəklərsə, ərəb dünyasında hеç bir birliyin, müstəqilliyin bərqərar оlmayacağını 
vurğulayır və buna görə də оnun narahatlığında ərəbləri birləşməyə, bir səngərdə 
tоplanmağa çağırış nidaları güclüdür. Və sanki, növbəti – «Dоstuna еtibarlı, 
düşməninə qənimsən» sоnеtində ərəbləri оnlardan sayca çох az, lakin mətin, 
mübariz,döyüşkən оlan, öz bütövlüyü uğrunda itkilər vеrə-vеrə uzun müddət 
mübarizə aparması və nəhayət istəyinə nail оlub, ölkənin cənubu ilə şimalı birləş-
dirərək müstəqilliyinə qоvuşan Vyеtnam хalqının birlik, mübarizlik əzmindən ibrət 
almağa səsləyir. Həmin sоnеtin Vyеtnama хitabla dеyilən tеrsеtlərinə diqqət еdək: 
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Birdəfəlik qоvuşdu cənubun şimalınla, 
Düşmənə göz dağısan bugünkü хоş halınla. 
Еlə bilmə zəfərin sеvincimdir tək mənim... 
Min-min bacın, qardaşın səngərdə şəhid оldu, 
Qurbanlar bahasına Vətənin vahid оldu, 
Sağ əlini, qardaşım, gəl başıma çək mənim! [  1 ]  
 

Bizim üçün bu sоnеtdə ən əhəmiyyətli məqamlardan biri sоnuncu tеrsеtin sоn 
misrasında, adı çəkilməsə də, parçalanmış Azərbaycanın ürəyində qaysaq bağlayan 
vahidlik, bütövlük həsrətinə işarə еdilməsi, cənubuyla şimalını birləşdirən Vyеtna-
mın qələbəsinə sеvinən və оnun birlik vüsalına qibtə ilə yanaşan lirik qəhrəmanın 
vyеtnamlıya müraciətlə «Sağ əlini, qardaşım, gəl başıma çək mənim» dеyimində öz 
vətəninin də ikiyə parçalandığı, о tayla bağlı böyük bir хalqın vüsal həsrəti vurğula-
nır, еyni zamanda «qardaşım» dеdiyi şəхsdən başına əlini çəkməsini istəməsi və bu 
istəyin оnun üçün bəlkə də düşərli оlacağına, haçansa Azərbaycan хalqının da bü-
tövlük, vahidlik arzusuna yеtişəcəyinə böyük bir inam hissi kövrək duyğularla öz 
əksini tapır.  

Abbasağanın bir qisim sоnеtlərində baharın tərənnümünə, gözəl təbiət təsvir-
lərinnə, güllü-çiçəkli bağların, çəmənlərin füsunkar ifadəsinə rast gəlirik. Bütün 
bunlar şairin kiçik bir janrın çərçivəsində gözəl pеyzaj lirikasını yaratmaq məharəti-
ni göstərir. Həmçinin, şair sоnеt janrının ictimai-siyasi, əхlaqi-fəlsəfi və digər möv-
zularla yanaşı, təbiət lirikası üçün də nə dərəcədə əlvеrişli bir janr оlduğunu bu sa-
hədə yaratdığı gözəl pоеtik nümunələrlə təsdiqləmiş оldu. Şairin pеyzaj, təbiət şеir-
lərində əksini tapan yüksək sеvgi hissləri vətənin hər hansı bir parçasının tərənnümü 
fоnunda bütövlükdə böyük vətən sеvgisinin təzahürü kimi pоеtikləşir. Bu tipli sо-
nеtlərin lirik qəhrəmanı üçün ən yüksək sеvgi vətənə bəslənən sеvgidir, buna görə 
də о, vətəni göz kimi qоrumağı özünə ləyaqət və şərəf bоrcu bilir. Aşağıdakı sоnе-
tin bəzi parçalarına həmin sеvginin təzahürü kimi baхırıq: 
 

Vətən adlı diyarda hər şеy, hər yan bizimdir, 
Qоruyaq, tükənməsin bu diyarın sərvəti. 
Dəryalarda balıqlar, düzdə cеyran bizimdir, 
Canlılara gərəkdir canlıların şəfqəti  
 
...Canlılara nəvaziş mayasıdır arzumun, 
Ən müqəddəs, ən nəcib qayəsidir arzumun, 
Vətənə, təbiətə, bəşərə məhəbbətim! [  1 ]  

 
Bеləliklə, şairin təbiətə, оnun bir parçası оlan canlı varlıqlara şəfqəti, sеvgisi 

Vətənə, təbiətə və bəşəriyyətə məhəbbətin inikası kimi şərtlənir.  
Abbasağanın sоnеtlərində əzəli sеvgi mövzusuna da öz pоеtik yanaşma хüsu-

siyyətləri vardır. Оnun «Gəl alоvlu qəlbimin yanğısına su çilə», «Məhəbbətin kəsil-
miş оdlu qəlbimə hakim», «Nəğməkardır, bahara оlmaz biganə bülbül», «Vəcdə gə-
lib yurdumun gül ətirli yazından», «Səninləyəm büsbütün, еlə sən də mənimsən» və 
«Bəhanəydi Alının gözlərinin çıхmağı» kimi sоnеtləri şairin məhəbbət hisslərini, 
sеvgi duyğularını özünəməхsus pоеtik ifadələrdə əks еtdirir. Bu tipli şеirlərdə 
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məhəbbət lirik qəhrəmanın həyatına vüsal şirinliyi, bütün dərdlərinə şəfa gətirən, 
оnu bütün sınaqlardan kеçirən, gözünə işıq, dizlərinə təpər vеrən ilahi bir nеmətdir. 
Sеvgilisinin qaynar baхışları aşiqin çöhrəsinə gülüş, sеvinc gətirmişdir. «Qaynar 
bəbəklərində alоv yanır, sеvgilim» misrasında işlədilən mükəmməl mübaliğə aşiqin 
gözlərində bоylanan işığın, çöhrəsindəki sеvincin, qəlbindəki hərarətin hardan 
qaynaqlandığını nеcə də gözəl təsvir еdir. Lirik qəhrəman bеlə bir sеvgiyə ilahinin 
bəхş еtdiyi töhfə kimi baхır. «Ömrüm bоyu vəcd ilə ilahi bir sеvginin təmizliyi 
önündə qul kimi diz çökərdim» misraları isə оnun təmiz, pak sеvgiyə nеcə yüksək 
qiymət vеrdiyinin şahidi оluruq. Оnun həyatda yеganə təmənnası gülün başına 
dоlanan bülbülün təmənnası kimi vüsal təmənnasıdır. О, öz еşqi ilə gül-bülbül еşqi 
arasında bir еyniyyət, охşarlıq görür. Çünki оnun sеvgisi gül kimi zərif, bülbül kimi 
gülünə sadiq, dəyanətli sеvgidir. «Nəğməkardır, bahara оlmaz biganə bülbül» sоnеti 
dеdiklərimizin pоеtik ifadəsidir: 
 

Məcnuna aşiqliyi bəlkə bülbül öyrədib, 
Lеyliyə zərifliyi bəlkə də gül öyrədib? 
Kitablara düşübdür bu könül məhəbbəti... 
 
Sеvgilim, bu dünyada nə sərvət istəyirəm, 
Nə dünyaya səs salan bir şöhrət istəyirəm, 
Qismətimiz оlaydı gül-bülbül məhəbbəti. [ 2, s.44-45]  

        
Aхırıncı tеrsеtdə lirik qəhrəmanın həyatda nə sərvət, nə də dünyaya səs salan 

şöhrət istədiyini, yalnız gül-bülbül məhəbbətini arzuladığını vurğulamaqla gül-
bülbül timsalında əhdi, sədaqəti nеcə yüksək tutduğunu büruzə vеrmiş оlur. Və bеlə 
bir məhəbbət оnun üçün hər şеydən üstundur.  

Abbasağanın sоnеt pоеtikasında еlə bir yеniliyin, fоrma-strukturla bağlı 
yaradıcılıq aхtarışlarının təzahürünə rast gəlməsək də, lakin оnun bu tipli şеirlərində 
mоvzu-tеmatika əlvanlığını, həmin mövzuların pоеtik həllində üslubi-pоеtik 
vasitələr sistеmindən mükəmməl istifadə məharətini, оbrazlı dеyim tərzinə tеz-tеz 
müraciət amillərini və ən başlıcası, müəyyən qədər özünəməхsus sənətkarlıq 
səriştəsinin göstərilməsi hallarını müşahidə еtməmək mümkün dеyil. Və bu da 
göstərir ki, Abbasağanın sоnеtlərini Azərbaycan sоnеtinin inkişafında, оna marağın 
A.Babayеvdən sоnra müəyyən qədər artmasında, bu sahəyə diqqətin cəmləşməsində 
хidmətlər göstərmiş, töhfələr vеrmiş pоеtik örnəklər hеsab еtmək mümkündür.  
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 Эльшад Сафарли 
Первый цикл сонетов Аббасага в азербайджанской  сонетистике 

Резюме 
 

 В статье комментируются факты впервые написанные цикла сонетов та-
лантливого азербайджанского поэта Аббасага, отмечаются одинаковые тра-
диционные особенности, с точки зрения поэтической каноники с сонетами 
А.Бабаева. Отличаются также, воспевание в этих сонетах мировое, гуманис-
тическое, общественно-политическое, морально-философское содержание, эс-
тетических идеалов и идей как качественный показатель сонетов. 

 Наряду с удачными чертами, указаны и некоторые недостатки цикла с 
точки зрения поэтики сонета и структурной формы.  

  
Elshad Safarly 

Abbasaga's first sonnets' series in the Azerbaijan Sonetistics 
Summary 

 
 In the article there is commented the fact that series of sonnets for the first 

time in the Azerbaijan sonetistics and noted his sonnets have the same traditional 
character with A. Babayev's sonnets from the poetic canonics point of view. The 
praise of human, social-political, moral-philosophical contents, aesthetic ideals, 
ideas are stressed as the important qualificiations' pointings of the same sonnets. 

 Along with shoving successful features, the attention is paid to some craftsman-
ship defects from the sonnet poetics of sonnets and form-structure point of view. 

 
Rəyçi: Professor  Tərlan Novruzov  
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Məlum olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatı çoxmillətli qabaqcıl, zəngin tarixi 
ənənələri olan ədəbiyyatlarından biridir. Lakin ədəbiyyatımızın keçdiyi inkişaf yolu 
əsasən sosioloji təhlil üsulu ilə öyrənildiyindən hər bir sənətkarın bədii fikrin inkişa-
fında rolunu və mövqeyini yenidən müəyyən etmək, mənəvi dəyərləri yenidən qiy-
mətləndirmək ehtiyacı ortaya çıxır.  

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf tarixini yeni təfəkkür prinsipləri əsasında 
iki yolla, ya ümumidən xüsusiyə, ya da əksinə öyrənmək mümkündür. Birinci halda 
ədəbi inkişafın ideya-estetik qanunauyğunluqları nəzəri səciyyəli tədqiqatlarda öz 
təhlilini tapır. Digər tərəfdən isə, ədəbi prosesdə xüsusi xidmətləri olan sənətkarla-
rın yaradıcılığını problemlər, janrlar, sənətkarlıq xüsusiyyətləri nöqteyi-nəzərindən 
öyrənilməklə ədəbi inkişafın bütöv mənzərəsi yaradılır. Müasir demokratik elmi 
prinsiplər hər bir sənətkarın ədəbi irsini yenidən dəyərləndirməni tələb etdiyi vaxt 
ikinci tədqiqat üsulu daha səmərəli görünür. Çünki ümuminin bütöv mənzərəsini 
yaratmaq üçün xüsusini bütün təfərrüatı ilə öyrənmək təbii, məntiqi bir qanunauy-
ğunluqdur. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, aka-
demik Mirzə İbrahimovun yaradıcılıq yolu yeni elmi ümumiləşdirmələr aparmağa, 
ədəbiyyatın mübahisəli problemlərinə münasibət bildirməyə zəngin material verir.  

Yarım əsrdən artıqdır ki, Mirzə İbrahimovun yaradıcılığı ümumittifaq və respu-
blika tənqidinin, ədəbiyyatşünaslıq elminin diqqət mərkəzindədir. Yazıçının sənət yolu 
barədə xeyli dissertasiya, monoqrafiya və məqalələr (Ùàæûéåâ À. Ìèðçÿ Èáðàùèìîâóí 
éàðàäûcûëûã éîëó. Докторлуг дис. Бакы, 1970; А.Щажыйев, М.Ибращимов. Бакы, 
1982; Н.Гулийев. Вятян вя халг наминя. Бакы, 1981, йеня онун народный 
писател, Бакы, 1982.) yazılmışdır. Çoxmillətli sovet ədəbiyyatının və tənqidinin 
görkəmli nümayəndələri K.Fedin, N.Tixonov, M.Bajan, G.Markov, Z.Kedrina, 
V.Vasilyevski, V.Kojevnikov və başqaları M.İbrahimovun ümumi yaradıcılıq yolu, 
ayrı-ayrı əsərləri haqqında məqalə yazmış, bu sənətkarın ədəbiyyatın inkişafında 
xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişlər (ßòðàôëû áàõ: Творчество отданное народу. 
Ìÿãàëÿëÿð, õàòèðÿëÿð ìÿcìóÿñè. Бакы, 1986). M.Arif, M.Hüseyn, M.Cəfər, C.Cəfərov, 
A.Abasov, K.Talıbzadə, Q.Qasımzadə, P.Xəlilov, Q.Xəlilov, M.Əlioğlu, T.Qarayev, 
B.Nəbiyev, A.Hüseynov və onlarca Azərbaycan tənqidçisi və ədəbiyyatşünası 
M.İbrahimovun yaradıcılığının müxtəlif problemlərinə dönə-dönə qayıtmışlar. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı elə bir diskussiya, ədəbi müzakirə, 
yaradıcılıq müşavirəsi, qurultay və plenum olmamışdır ki, orada M.İbrahimovun sənəti 
təhlil və qiymətləndirməyə cəlb edilməsin.  
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Mirzə İbrahimov çoxşaxəli yaradıcılığa malik sənətkardır. O, Azərbaycan 
ədəbiyyatının bədii oçerk, hekayə, dram, povest, roman və s. janrlarının hər birinin 
inkişafına təkan vermiş, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində intensiv fəaliyyət 
göstərmişdir. Bədii tərcümələri rus və Avropa ədəbiyyatını Azərbaycanın geniş 
oxucu kütləsinə çatdırılmasında mühüm rol oynadığı kimi, yazıçının bir sənətkar ki-
mi ideya-estetik inkişafına da müsbət təsir göstərmişdir. Belə məhsuldar, özü-
nəməxsus təfəkkür tərzinə məxsus yazıçının fərdi sənətkarlıq dünyasını öyrənməyin 
elmi cəhətdən səmərəli yollarından biri də onun yaradıcılığını janrlar üzrə öyrən-
məkdir.  

Mirzə İbrahimovun yazıçılıq fəaliyyəti dövründə hekayə yaradıcılığına xüsusi 
yer ayırmışdır. Bu hekayələr 50-60-cı illərin ədəbi-ictimai meyarları, tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığın tarixi bir dövrünün metodoloji səviyyəsində yazılmışdır. Ümu-
miyyətlə M.İbrahimovun hekayə yaradıcılığının ideya-bədii özünəməxsusluğu çox 
vacib şərtlərdən biridir.  

Mirzə İbrahimovun hekayələri mövzu, janr və sənətkarlıq baxımından tədqiq 
edilir, onun Azərbaycan hekayəsinin inkişafında xidmətləri imkan daxilində müəy-
yənləşdirilir. Bu baxımdan Azərbaycan nəsrinin ideya və sənətkarlıq cəhətdən inki-
şaf zəmininə əsaslanaraq yazıçının bütöv yaradıcılıq yolunu izləmək məqsədi ilə pa-
ralellər aparmaq məqsədəuyğundur.  

50-70-ci illər ədəbi prosesinin yaradıcılıq axtarışları M.İbrahimovun hekayə-
lərinin ideya və poetika baxımından təkamülü tarixilik prinsipi əsasında tədqiq edil-
mişdir. M.İbrahimovun yaradıcılıq yoluna yeni təfəkkürün tələbləri ilə yanaşılsa, 
ədəbi əsərlərin qiymətləndirilməsindəki birtərəfliyi, sosioloji təhlil üstünlüyünü, ya-
zıçının hekayələrinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tədqiqi düzgün araşdırılmışdır. 
(Ô.Vÿçèðîâà. ùÿéàò ñÿùèôÿëÿðè. «ßäÿáèééàò âÿ èícÿñÿíÿò» 1954; Ã.Éàøàð. Ìÿíÿâè 
ýþçÿëëèê. «ßäÿáèééàò âÿ èícÿñÿíÿò», 1964. Õÿëèëîâ Ï. Ì.Èáðàùèìîâóí ùåêàéÿëÿðè. 
«Àçÿðáàécàí», 1954, ¹8 âÿ ñ.) 

M.İbrahimovun yaradıcılığı hekayələrlə zəngindir. Şəxsiyyət və onun yazıçı-
nın hekayələrində inikası, ədəbin əsərlərində realist təsvir prinsiplərinin təsdiqi 
M.İbrahimovun ilk yaradıcılıq dövrünə aid olan hekayələri əsasında aparılır.  

M.İbrahimovun hekayələrində müəllif mövqeyi və ədəbi qəhrəman, konflikt 
və xarakter, süjet və kompozisiya, dil və üslub problemləri qabarıq şəkildə öz əksini 
tapmışdır. Yazıçının hekayələrinin Azərbaycan ədəbiyyatında yerini müəyyən et-
mək, M.İbrahimovun bir sənətkar kimi fərdi üslubu, bədii dili nəsrin axtarışları fo-
nunda inkişaf etmişdir.  

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun çoxşaxəli yaradıcılıq yolu, onun hekayələri, 
povest və romanları, dramaturgiyası, publisistikası, klassik və müasir ədəbiyyat 
haqqında monoqrafiya və məqalələri Azərbaycan ədəbiyyatının ideya və sənətkarlıq 
etibarı ilə inkişaf yolunu dolğun əks etdirir.  

Akademik Kamal Talıbzadə M.İbrahimovun bu baxımdan yaradıcılıq müvəf-
fəqiyyətlərinin sirlərini izah edərək yazır: «Xalq həyatını geniş planda qavramaq 
ehtirası M.İbrahimovun yaradıcılığında janr müxtəlifliyini doğuran əsas səbəblər-
dəndir. O, zəngin müşahidələrini, fikir və ideyalarını xalqa çatdırmaq üçün söz 
sənətinin müxtəlif şəkillərindən istifadə edir, roman, hekayə, dram və ssenarilər ya-
zır, mətbuatda ədəbi tənqidi məqalələrlə çıxış edir» (Òàëûáçàäÿ Ê. «Ñàðû ñèì»èí 
ñÿäàëàðû. «Àçÿðáàéæàí ýÿícëÿðè». 1958, 4 èéóë). 
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Hekayə janrı sənətkarın ədəbi irsinin elə bir qoludur ki. burada onun yaradıcı-
lıq təkamülü ilə yanaşı, Azərbaycan bədii fikrinin və ideya-bədii axtarışları öz ək-
sini tapmışdır. O, bütün yaradıcılığı boyu bu janrın imkanlarından məharətlə istifadə 
etmişdir. Mibrahimov hekayə janrına bədii təhlil predmeti seçdiyi həyat 
materialının məzmununa uyğun olaraq müraciət edir. Daha doğrusu, onun hekayələ-
ri real yaradıcılıq zərurətindən yaranır. Yarım əsrdən artıq bir müddət hekayə jan-
rında əsər yazması məhz belə bir qanunauyğunluq nəticəsidir. 

M.İbrahimovun yaradıcılığa başladığı dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ideya-
estetik prinsiplərinin formalaşdığı bir aman idi. Bu tarixi ədəbi mərhələnin səciyyə-
vi cəhətlərini nəzərə almadan yazıçının ilk hekayələrini obyektiv qiymətləndirmək 
olmaz. Yeni ictimai münasibətlər, vətəndaş müharibəsi və yeni cəmiyyət quruculu-
ğu dövrünün kütləvi qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik nümunələri, yeni insn, onun 
mənəvi-əxlaqi müyarları bədii fikirdə də əks-səda doğurmuüdu. Güclü müasirlik 
duyğusuna malik olan M.İbrahimov bir yazıçı kimi belə ictimai mühitin zəminində 
formalaşırdı.  

M.İbrahimovun «Zəhra» (1929), «Mələk» (1930), «Uaçaq» (1932), «Üfüqlər 
qızaranda» (1934), «Yol ayrıcında» (1935), «Etibar» (1940), «İki həyat» (1949), 
«İşıqlı kənd» (1953), «Heykəl» (1953), «İradə» (1953), «Qartal qəfəsdə» (1958) və 
Cənub mövzusunda yazdığı hekayələr yazıçının yaradıcılığının böyük bir mərhələsi 
üçün səciyyəvi olan cəhətləri özündə birləşdirir. Yazıçının ayrı-ayrı hekayələri 
mövzularına, qaldırılan problemlərin aktuallığına görə ədəbi tənqiddə yüksək qiy-
mətləndirilmişdir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz hekayələr mövzu etibarı ilə 30-50-ci illər ictimai-
mənəvi həyatın irəli sürdüyü ən aktual və müasir problemləri əhatə edir. 
M.İbrahimovun yaradıcılıq yolu haqqında əhatəli monoqrafiya yazmış Abbas 
Hacıyev yazır: «Bədii ləyaqətindən, estetik keyfiyyətindən asılı olmayaraq, yazıçı 
ilk hekayələrində yeniliyi görməyə, onun inqilabi mahiyyətini duymağa, uşaqlıqdan 
yaxşı tanış olduğu fəhlə mühitinə, neftçilərin gərgin və yaradıcı əməyinə nüfuz et-
məyə çalışır» (Аббас Ùàcûéåâ. Ìèðçÿ Èáðàùèìîâ. Áàêû, «Éàçû÷û», 1982, ñÿù.6). 

Yazıçının 30-50-ci illərdə yazdığı hekayələrdə və ümumən bu dövr yaradıcı-
lığında şəxsiyyət tarixi-inqilabi prosesin axarında təsvir olunur. İlk hekayəsinin, ilk 
pyesinin və birinci romanının qəhrəmanları Zəhra, Həyat və Firiduna nəzər saldıqda 
onları birləşdirən ümumi bir cəhətlə rastlaşırıq. Bunlar ədəbiyyatımızda yeni estetik 
idealın daşıyıcılarıdırlar. Onlar inqilabi şəxsiyyətlərdir, dünyanın yenidən qurulma-
sında sosial aktivlik nümayiş etdirirlər, milli mənəvi keçmişə, əxlaqi və ictimai mü-
nasibətlərə yeni dünyagörüşü məvqeyindən yanaşırlar.  

İnqilabi dünyagörüşün, maddi və mənəvi azadlıq uğrunda mübarizənin geniş 
zəhmətkeş kütlələrin həyat amalına çevrildiyini əks etdirən «Üfüqlər qızaranda», 
yoxsul kəndlilərin, qolçomaqların və özünə yol seçməkdə tərəddüd edənlərin 
timsalında ifadə etmiş «Qaçaq», «İşıqlı kənd», «Yol ayrıcında» hekayələrində 
yazıçını konkret olaraq ayrı-ayrı fərdlər yox, inqilabi dönüş dövründə xalqın tarixi 
taleyi düşündürür. Tarixi quruculuq mübarizəsinin pafosunu, onun adamların 
psixologiyasında yaratdığı yaşamaq, yaratmaq ehtirası nəzərə almadan bu dövr 
ədəbi nümunələrinin ümumi estetik prinsiplərini doğru qiymətləndirmək mümkün 
deyildir. 20-50-ci illər ədəbiyyatının bu keyfiyyətindən danışan tədqiqatı 
Y.Andreyev yazır: «Çoxluğun» təsviri 20-ci illərdəki bəzi əsərlərin özünəməxsus 
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cizgilərindən biridir, sovet ədəbiyyatının mühüm kəşflərindəndir, ancaq onun inki-
şafının başlanğıc nöqtəsi deyil» (Андреев Ю. Революция и литература. Л., 1989, 
стр.100). 

Şübhəsiz, bu prinsip Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafının əsas qaynağı ola 
bilməzdi. Çünki tarix irəlilədikcə yeni ədəbi-estetik prinsiplər formalaşırdı. Buna 
görə də “Zəhra” və “Mələk” hekayələrində Azərbaycan qadınlarının həyatında, 
ictimai mövqeyində baş verən dəyişikliyin ümumi mənzərəsi barədə təsəvvür əldə 
edirik. Yaxud “Üfüqlər qızaranda” və “İradə” hekayələrində Bakı neftçilərinin inqi-
labi-siyasi mübarizəsi və əmək sahəsindəki uğurlar təsvir edilir.  

«İztirabın sonu» hekayəsi, eləcə də «Cənub» silsiləsi yazıldığı dövrün də ədə-
bi tənqidin diqqət mərkəzində olmuşdur. M.Hüseyn, M.Arif, M.Cəfər, P.Xəlilov, 
V.Vəzirova, Z.Xəlil və başqaları bu hekayələrin mövzu, ideya baxımından aktuallı-
ğını ön xəttə çəkmiş, ədəbi prosesdə ictimai-siyasi mündəricənin milli məzmun da-
şımasında M.İbrahimovun xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişlər (Ì.Ùöñåéí. 
Àçÿðáàécàí ñîâåò ÿäÿáèééàòûíûí éàðàäûcûëûã ïðîáëåìëÿðè (ö÷öícö ìÿãàëÿ) ÿñÿðëÿðè. 
10-æö æèëä, Áàêû, «Éàçû÷û», 1979, õÿëèëîâ Ï., Ì.Èáðàùèìîâóí ùåêàéÿëÿðè. 
«Àçÿðáàécàí», 1954, ¹8, ñÿù.132-135.). 

M.İbrahimovun «Cənub hekayələri» milli-azadlıq hərəkatının ümumbəşəri 
məzmununu, onun müstəmləkə siyasətinin ictimai və mənəvi əzablarına məruz 
qalmış xalqların tarixi taleyində yeganə çıxış yolu olduğunu realist bədii ümumiləş-
dirmələrlə əks etdirir. Bu silsilənin ümumbəşəri ideyası Cənubi Azərbaycanın milli 
koloriti zəminində əks olunub.  

M.İbrahimovun “Cənub hekayələri”nin beynəlxalq aləmdə əks-səda doğurma-
sının, bir çox xalqların dilinə tərcümə olunmasının səbəbini də tədqiqarçılar məhz 
bu əsərlərdə milli koloritlə ümumbəşərimizin vəhdətində ğörürlər.  

«Cənub hekayələri»nin qəhrəmanları, onların psixologiyası, mənəvi əxlaqi 
meyarları mübariz, mərd bir xalqın ünvanını nişan verir. M.İbrahimovun hekayə ya-
radıcılığında «Cənub» silsiləsi həyatın realist təsvirində yazıçının böyük müvəf-
fəqiyyəti idi. (Ãàñûì Ãàñûìçàäÿ. ßäÿáèééàòäà ìèëëèëèê âÿ áåéíÿëìèëÿëëèê. Áàêû, 
«Åëì». 1982, ñÿù.259.) 

Ədəbiyyatın həyatı bütün əenişliyi ilə əks etdirmək sahəsindəki axtarışları, 
göründüyü kimi, M.İbrahimovun da yaradıcılığının yeni dövründə başlıca estetik 
meyar idi. Bu, yazıçının hekayələrində yeni məzmun və onun orijinal bədii həllini 
gətirdi. Əgər “Mələk”, “Yol ayrıcında”, “İşıqlı kənd” hekayələrində həyatın təsviri 
bəri başdan məlum olan ictimai meyarlara tabe tutulurdusa, “Mədinənin ürəyi”, 
“İnsan ürəyi haqqında ballada”, “Poçtalyon” kimi əsərlərdə həyat həqiqətinə 
sədaqət hadisələrin inkişaf dialektiklasının təsviri, bədii-psixoloji təhlil üsulu ön 
plana keçir. Artıq, oxucu hekayələrin hansı finalla qurtaracaqını bəri başdan hiss 
etmir, həyatda olduğu kimi ədəbiyyatda da insan mənəviyyarının rəngarəng və 
ziddiyyətli səciyyəsi ilə rastlaşır.  

«Mədinənin ürəyi» əsərini M.İbrahimovun hekayə yaradıcılığında yeni 
mərhələnin başlanğıcı hesab etmək olar. Bu hekayədə ailə münasibətlərinin, qadının 
həyatda və cəmiyyətdə mövqeyinin təsvirində yazıçı mövqeyi açıq tendensiya 
şəklində verilmir. Digər tərəfdən «Mədinənin ürəyi» yeni əxlaq normalarını təmsil 
edən əsərlərlə səsləşir, ədəbi prosesdəki məzmunca yeni bir meylin əlamətlərini 
özündə birləşdirirdi. Xüsusən, İ.Əfəndiyevin Səlimə, Səriyyə obrazları ədəbi icti-
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maiyyətin dərin marağına səbəb olmuşdu. Ədəbiyyatımızdakı bu meyli ümumiləşdi-
rən professor Y.Qarayev yazır: «Bu əsərlərdə məhz yeni əxlaqın adamlarda necə ya-
randığı, təşəkkül tapdığı nə necə, nə də təzahür etdiyi təsvir olunur. Xüsusən, qadı-
nın şəxsiyyət azadlığı məsələsi yeni şəkildə qoyulur, bu azadlığın yeni hüdudları 
irəli sürülür» (Éàøàð Ãàðàéåâ. Ïîåçèäéà âÿ íÿñð. Áàêû, «Éàçû÷û», 1979, ñÿù.153.). 

«Mədinənin ürəyi»ndə şəxsiyyətin mənəvi problemləri istehsalat konfliktlə-
rinin təsviri fonunda verilmir. Hadisələr adi, səmimi və xoşbəxt bir ailə çərçivəsində 
cərəyan edir. onları bir-birinə bağlayan dünyagörüşü yaxınlığı, əxlaq barədəki 
meyarlarının vəhdətidir. «Məlumdur ki, təbii meyl, təbii həvəs, təbii anlaşma və 
cazibə olan yerdə zahiri bağlara ehtiyac qalmır» (М.Èáðàùèìîâ. ßñÿðëÿðè, Û cèëä, 
ñÿù.317). 

Mədinə təmtərağı, dəbdəbəni və israfı sevən, əşya aludəçisi olan, şıhrətpərəst 
qadın deyil. Zahirən ğözəl olduğu kimi, mənən, qəlbən də təmizdir. O, çox həssas, 
ürəyi yumşaq, böyük zövq sahibi olan qadındır. Mənəvi təmizlik, ləkəsiz yaşamaq, 
ailənin müqəddəsliyinə ləkə gətirə biləcək hər şeyə amansız olmaq onun həyat 
idealıdır. Odur ki, Yavərin köhnə tanışı, qəlbi qara, yüngül əxlaqlı Kərəm ayağını 
bu ailədən çəkməli olur. 

Qarşılılı sevgi Yavəri ruhlandırır, onu yaşamağa, işləməyə sövq edir. Yavər 
Mədinənn sədaqətinə, səmimiliyinə inanır, onu sözü düz, mənən bütöv adam kimi 
tanıyır. Lakin o da qısqanclıq duyğularından azad deyil. Amma qısqanclıq onun 
Mədinəyə bəslədiyi dərin sevgi duyğusundan irəli gəlir. Mədinə bunu duyur və 
həmişə çalışır ki, qısqanclıq üçün ailədə heç bir zəmin yaranmasın, əri ilə 
münasibəti pozulmaz bir ahənglə davam etsin. Lakin rəssam Rasimin Mədinəgilə 
gəlişi ilə bu ailədə tragik bir vəziyyət yaradır.  

Mədinə Rasimin həyat yoluna bəllidir, onunla bir neçə il bir sinifdə oxu-
muşdur. O, Rasimi görəndə kövrək uşaqlıq xatirələri baş qaldırır, onu ecazkar, saf 
uşaqlıq illərinə aparır. O illərlə gördüyü Rasimlə indiki Rasimi, tez-tez qəzetlərdə 
rast gəldiyi “istedadlı” gənc sənətkarı müqayisə edir, onun boy-buxunda, görkəmdə 
pəhləvana oxşadığına heyrətlənir və rəssam gedəndən sonra onunla ilk görüşdən 
aldığı hissin təəssüratı altında yaşayır, ürəyinin qeyri-adi ahənglə döyündyünü 
duyur. Mədinə Yavərlə rasimi fikrən müqayisə edəndə Yavərin onun yanında 
balaca, solğun və zəif göründüyünə təəssüflənir. Rasimin tez-tez Mədinəgilə gəliüi 
və Yavərlə etdiyi söhbətlərdən məlum olur ki, gənc rəssam olduğu kimi, intellektual 
səviyyəcə də Yavərdən üstündür. Amma Rasim çox təvəzökardır, Yavərin qəlbinə 
toxunmaq, öz mənəvi-fiziki üstünlüyünü nümayiş etdirmək fikrində deyil. Ağlına, 
zövqünə görə özündən aşağı səviyyədə olan müsahibinə nəzakətlə qulaq asır, onda 
yeni hiss, yeni fikirlər aşılamağa çalışır. Mədinə hər dəfə Rasimlə söhbətdən spnra 
geyimdə, davranışda, danişiqda gözəl görünmək istəyir, Rasimlə danışanda səsinin 
titrədiyini hiss edir. Ümumiyyətlə, Mədinənin mənəvi aləmindəki təbəddülat 
tədricən baş verir və bu hekayədə bədii cəhətdən tam əsaslandırılır.  

Mədinənin sarsıntılıları, tərəddüdləri hekayədə təbii, inandırıcı bir şəkildə 
verilir. Rasional bir fikir onu düşdüyü çətin psixoloji vəziyyətdən, mənəvi ziddiy-
yətdən qurtarır; bir sevgi ki, məsum, günahsız uşağın, sadə, səmimi və təvazökar 
ərin həyatını zəhərləyəcək, başqalarını bədbəxt edəcək, ailəni dağıdacaq, qoy o, 
ölümə məhkum olsun. Mədinə mənəviyyatı, vicdanı qarüısında da məsuliyyət 
daşıdığını dərk edərək özü üzərində qələbə çalır.  
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«Mədinənin ürəyi» hekayəsinin ədəbiyyatımız üçün, həmçinin yazıçının yara-
dıcılıq inkişafı nöqteyi-nəzərindən də xüsusi əhəmiyyəti var idi. Bu hekayə 60-70-ci 
illərdə «yeni nəsr» anlayışının ifadə etdiyi məzmuna cavab verdiyi kimi, yaşlı nəslin 
də yeni dövrün təsiri ilə yeniləşmək istedadını təsdiq etdi. (Áàõ: Åë÷èí. Êëàññèêëÿð âÿ 
ìöàñèðëÿð. Áàêû, «Éàçû÷û», 1967, ñÿù.334) 

M.İbrahimovun hekayə yaradıcılığı sübut edir ki, yazıçı bu janrı öz bədii 
imkanlarına müvafiq bir forma hesab edir.  

O, hekayə janrının imkanlarından məharətlə istifadə edir. Hekayə janrı onun 
yaradıcılığında öz estetik hüdudlarını genişləndirir. Bunu yazıçının sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri də təsdiq edir. 30-40-cı illər inqilabi gerçəkliyinin mürəkkəb 
mənzərəsini, müharibə dövrü sovet adamlarının güclü vətənpərvərlik duyğularını, 
milli azadlıq hərəkatını və nəhayət 50-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq 
cəmiyyətdə baş verən ictimai və mənəvi yeniləşməni əks etdirməkdə M.İbrahimov 
ədəbiyyatda yeni mərhələ yaratmışdır.  

M.İbrahimov öz hekayələrində Azərbaycan dilinin ciddi ictimai mətləbləri də-
rin bir realizmlə əks etdirmək qüdrətini təsdiq etdi. Bəzən obrazlılığın, epik təfər-
rüatın solğun görünməsinə baxmayaraq yazıçının hekayə dili aydın, xəlqi və lako-
nikdir. Təbiət və folklor elementləri M.İbrahimovun hekayələrində konkret ideya-
estetik funksiya daşıyır, xarakterlərin mənəvi aləminin açılmasında iştirak edir.  

Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq M.İbrahimovun hekayələrini onun 
yaradıcılığının mühüm qollarından biri kimi qiymətləndirmiş, bu əsərlərin yazıçının 
daha böyük ədəbi janrlara keçməsində rolunu yüksək qiymətləndirmişdir.  

M.İbrahimovun hekayə yaradıcılığı bir daha təsdiq edir ki, çoxmillətli Azər-
baycan ədəbiyyatı ədəbi fikir tarixində orijinal bir hadisədir, onun müəyyən inkişaf 
dövrlərindəki sosioloği, sinfi prinsiplərə əsaslanan təsvir meyarları da məhz tarixi 
bir fakt kimi öyrənilməlidir. Digər tərəfdən yazıçının hekayələri ədəbiyyatımızın 
inkişafındakı sənətkarlıq çətinliklərini özündə əks etdirməklə bərabər, nəsrimizin 
yeni istiqamətdə inkişafında əsas mötəbər mənbə olmuşdur.  
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 Фиренгиз Кязимова  
Некоторые заметки о творчестве М.Ибрагимова в рассказном жанре 

Резюме 
 

 В статье исследуется творческий путь академика Мирзы Ибрагимова, 
ведя новые научные обобщения. Основным направлением в исследовании 
является его творчество в жанре рассказа.  

 Роль личности и его образа имеют прямое отражение в его работах. В 
своих произведениях автор придерживается принципов реализма, которые 
характерны для его времени и являются основой его творчества. 

Выявлены большие заслуги М.Ибрагимова в развитии жанра-рассказа в 
Современной Азербайджанской литературе. 
 

Firangiz Kyazimova  
The notes about M.Ibrahimov’s creation (work) in Story Style 

Summary 
 

 We can see Mirza Ibrahimov’s creation way with the new scientific 
conclusions (closing words) in the main phenomenon in the investigation of the 
author’s works. 

We can also overlook the role of the leader, his image here. The author uses 
the Principles of Realizm in his writings that are typical to his time creation and are 
the basis of his writing style. 

Mirza Ibrahimov played a great role in the development of the Story Style of 
Modern Azerbaijan Literature. 

 
 

Rəyçi:                     Vəfa Mahmudova 
                    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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AFƏT NAMAZOVA 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

 magistr_a@box.az 
 

MÜASİR YAZILI ƏDƏBİYYATDA “DƏDƏ QORQUD” MOTİVLƏRİ 
  

Açar sözlər: Dədə Qorqud, epos, qəhrəmanlıq, motiv, folklor, obraz, humanizm, 
yazılı ədəbiyyat. 
Ключевые словы: Деде Коркуд, эпос, героизм, мотивы, фольклор, образ, 
гуманизм, письменной литературы. 
Key words: Dada Gorqud, epos, heroism, motive, folklore, ımage, humanism, 
written literature. 

 
“Kitabi Dəqə Qorqud” Azərbaycan xalqının tarixi qəhrəmanlıq keçmişini əks 

etdirən möhtəşəm sənət abidəsidir. “Kitabi Dəqə Qorqud” I minillliyin II yarısında 
Azərbaycan ərazisində formalaşan və xalqımızın tarixi-qəhrəmanlıq keçmişini əks 
etdirən bir qəhrəmanlıq eposudur. Təxminən min il bundan əvvəl meydana gələn bu 
epos oğuz tayfalarının bədii zövqünü, adət-ənənələrini, mənəvi-ruhi aləmi, alpərən-
lik həyatını öyrənmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Qədimdən oğuzlar haqqın-
da yaradılan bədii-əfsanəvi əsərlər “Oğuznamə” adı ilə tanınırdı. İlk “Oğuzna-
mə”dən XIV əsrdə Misirdə yaşamış Əbubəkr ibn Abdullah ibn Aybək əd-Davadari 
danışmışdır. Ərəb xəlifəsi Harun Ər-Rəşidin dövründə “Oğuznamə” ərəb dilinə tər-
cümə olunmuşdur. Oğuz xana dair bir rəvayətdə deyilir ki, o, Alp Arslanın nəslin-
dən olub, dişi aslan tərəfindən böyüdülmüşdür. Onun barəsində belə deyilir ki, 
“Türklərdə bir kitab var “Oğuznamə” adlanır və onlar arasında məşhurdur. Burada 
türklərin ilk hökmdarı və həyatı haqqında danışılır. Onların ilk hökmdarı Oğuz ad-
lanırmış. Qədim oğuznamələrin ən böyüyü və məşhuru “Kitabi Dədə Qorqud” epo-
sudur. Abidənin üzərində “Kitabi Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi oğuzan” ifadəsi 
yazılmışdır və bu da təsdiq edir ki, bu əsər oğuz dilindədir və burada oğuz tayfala-
rından danışılır.  

Eposda xalqımızın qədim düşüncə tərzini əks etdirən motivlərlə bərabər, I 
minilliyin II yarısına aid olan torpaq, vətən sevgisi, dövlətçilik ənənələri, islam dini-
ni yaymaq uğrunda mübarizə də öz əksini tapmışdır. I minilliyin sonu, II minilliyin 
əvvəlində türk-müsəlman katibləri, tarixçilər onu yazıya almış və onun əsasında 
“Dədə Qorqud” kitablarını yaratmağa başlamışlar.  

Başqa xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycanda da folklor yazılı ədəbiyyatın 
beşiyi olmuş, Nizamidən başlamış ta bu günə kimi bədii yaradıcılıq sahəsində ça-
lışanlar söz sərvəti xəzinəsi olan folklordan bəhrələnmiş, istifadə etmişlər. Ədəbiy-
yatşünaslığımızda Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, M.F.Axundov, Q.Zakir, 
S.Ə.Şirvani, N.Vəzirov və b. yaradıcılıqlarında folklordan bəhrələnmişlər. 

Kitabi Dədə Qorqud motrivləri bədii ədəbiyyata daxil olması iki yolla baş 
verir: 

1) Folklor vasitəsilə 
2) Yazılı ədəbiyyat vasitəsilə  
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Dədə Qorqud obrazı, motivləri və əfsanələri ümumtürk folklorunda və mənəvi 
şüurda orta çağlardan bəri mövcud olsa da bədii ədəbiyyata bir qədər gec XX əsrdə 
daxil oldu.  

Eposdakı ideya-məzmun dərinliyi, obrazların mənəvi-əxlaqi zənginliyi, qəhrə-
manların vətənpərvərlik və humanizmi gəncliyin tərbiyəsində böyük rol oynayır.  

Bu gün “Dədə Qorqud” dünya miqyasında tədqiq edilmiş qiymətli sənət abi-
dəsidir. Eposun müasirlik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi xüsusiyyətlər-
dən biri müasir ədəbi prosesin fövqündə duran mənbəyə çevrilməsidir. 

Yazıçı Anar yazır: “Hər hansı bir xalq ədəbi irsi nə qədər zəngin olsa da, bir, 
ya iki əsas kitaba, təməl kitaba, Ana kitaba malikdir. Belə baş kitab xalqın varlığını 
ən dolğun və bitkin şəkildə əks etdirir... Xalqın həyat tərzi, güzəranı, ədəb-ərkan 
qaydaları, adət-ənənələri, milli xarakterin ruhu və dərin mahiyyəti belə əsərlərdə 
tam şəkildə ifadə olunur.  

Azərbaycan xalqının qədim şah əsəri, Ana kitabı “Dədə Qorqud” dastanıdır”. 
“Dədə Qorqud” xalqın etik və estetik dəyərlərini göstərməklə yanaşı, onun ya-

radıcı təxəyyül və təfəkkür vüsətini əks etdirən abidədir. Bu abidə xalqın Ana kitabı 
kimi həmişə xüsusi marağa səbəb olmuş və bütün türkdilli xalqların tədqiqatçıları-
nın diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Kitabi Dədə Qorqud” ancaq Sovet hakimiy-
yəti illərindən öyrənilməyə başlanmışdır. 1939-cu ildə Həmid Araslı Bakıda ilk dəfə 
olaraq “Kitabi Dədə Qorqud”u giriş sözü və izahları ilə latın əlifbasında bütöv şəkil-
də nəşr etdirir. Bu, “Dədə Qorqud” boylarının Azərbaycanda geniş tədqiq edilməsi-
nə imkan yaradır.  

1950-ci ildə Həmid Araslı və Məmmədhüseyn Təhmasib əsəri Bakıda nəşr et-
dirmişlər. 1962-ci ildə “Kitabi Dədə Qorqud” Həmid araslı tərəfindən yenidən nəşr 
olunmuşdur. Girişdə H.Araslı dastanların XI-XII əsrlərdə qələmə alındığını, XV-
XVI əsrlərdə yenidən üzünün köçürüldüyünü qeyd edir. H.Araslı bu abidə haqqında 
hələ 1938-ci ildən başlayaraq bir sıra məqalələr yazmışdır.  

Ə.Dəmirçizadə 1938-ci ildən “Dədə Qorqud” dastanlarının dili üzərində geniş 
elmi tədqiqat işi aparır. Onun 1959-cu ildə çapdan çıxan “Kitabi Dədə Qorqud das-
tanlarının dili” adlı kitabınınn və digər kitabça və məqalələrinin abidənin Azərbay-
can dili tarixindəki mövqeyinin aydınlaşdırılmasında böyük rolu vardır. “Qaraca 
Çoban” adlı uşaq pyesi də yazmışdır. Repressiya dövründə boyların nəşri və tədqiqi 
qadağan olunmuşdur. Stalinizm dövründə abidə, onun naşirləri, tədqiqatçıları, bu 
mövzuda əsərlər yaratmış ədiblər təqib olunmuş, repressiyalara məruz qalmışlar. 
Daha sonra abidə “bəraət almış”dır. Folklorçular abidənin öyrənilməsinə başlamış, 
məqalə və kitablar ərsəyə gətirmişlər. 

Azərbaycan ədəbiyyatında Kitabi Dədə Qorqud mövzusunda ilk bədii əsərlər 
30-cu illərdən yazılmağa başlanmışdır. Bu sahədə şeir və poema hələ də yazılmaq-
dadır. Deməli, Kitabi Dədə Qorqudun təsir dairəsi janr baxımından müxtəlifdir. 

“Dədə Qorqud” abidələrinin təsiri ilə yaradılmış ilk əsərlər M.Rzaquluzadə və 
Ə.Dəmirçizadəyə məxsusdur. M.Rzaquluzadənin “Ana ürəyi, dağ çiçəyi”, “El gü-
cü”, “Dəli Ozan” povestləri belə əsərlərdəndir. 

Ə.Dəmirçizadə “Qaraca Çoban” adlı pyesində Qazan xanın sarayının qarət 
edilməsi və Qaraca çobanın igidlikləri təsvir olunmuşdur. Burada o, əsas xətti Qa-
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zan xan – Burla xatun xəttini saxlamış, əsas ideya yükünü isə xalqı təmsil edən Qa-
raca Çobanın üzərində cəmləşdirmişdir. 

Kitabi Dədə Qorqudun müasir nəsrlə əlaqəsini folklor əsasında öyrənmək 
mümkündür. Bir çox Azərbaycan dastanı, nağıl və əfsanələrində Kitabi Dədə Qor-
qud süjet və motivlərinə rast gəlmək mümkündür.  

M.Rzaquluzadənin “Ana ürəyi, dağ çiçəyi” hekayəsi uzun illər orta məktəb dərs-
liklərinə daxil edilmişdir. Bu hekayədə “Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nun motivləri 
üstün yer tutur. Əsərin əsas ideyası - ana südü və dağ çiçəyinin möcüzəli təsiridir. 

Dastan ilə müqayisədə yazıçı bir sıra yeniliklərdən də istifadə etmişdir. Das-
tanda olan sonsuzluq motivi əsərdə yoxdur. Əgər dastanda Dirsə xanı öz oğlunu öl-
dürməyə xanın qırx nökəri təhrik edirdisə, hekayədə həmin işi yasovulbaşı görür. 
Dastanda yaralı Buğacı qarğa-quzğundan iki ov iti mühafizə edirsə, hekayədə oğla-
nın atı mühafizə edir. Lakin yazıçı əsas leytmotivi – ana südü ilə dağ çiçəyinin məl-
həm olmasını diqqət mərkəzində saxlamışdır.  

Yazıçının digər hekayəsi “Dəli Ozan” 1947-ci ildə “Baybörənin oğlu Bamsı 
Beyrək boyu”nun motivləri əsasında yazılmışdır. Hadisələr Bamsı Beyrəyin ətrafın-
da cərəyan edir. Boylarda qəhrəmanın doğulması arzu-diləklə baş verir. Lakin bu 
“Dəli Ozan”da yoxdur.  

Yazıçının əsərində “kafirlər” deyil, Şöklü Məlik və rahiblər nifrət obyektidir. 
Hekayədə Dəli Qacar, dastanda isə Dəli Qarcardır. O, daha müsbət obrazdır. Das-
tanda Beyrəək on altı il əsirlikdə qalırsa, hekayədə beş il qalır. Əsərin əsas ideyası 
məhəbbət və qəhrəmanlığın bədii təsdiqidir.  

“El gücü” hekayəsi də Dədə Qorqud motivləri əsasında yazılmışdır. Yazıçı 
“Dirsə xan oğlu Buğac boy”unu 7 hekayədən ibarət silsilə şəklində işləmişdir. İlk 
hekayə “İgidin adı” adlanır.  

Hekayədə Buğacın necə, hansı qəhrəmanlığı göstərərək ad almasından söhbət 
gedir. Əsərin əvvəlində yaz səhərinin təsviri verilmişdir. Bu təsvir yazıçının bədii 
bacarığını göstərir. Yazıçı Buğacın boyda ad alması motivini böyük ustalıqla təsvir 
etmişdir. Yazıçı Qaragün obrazını “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı prototipindən fərqli 
yaratmışdır.  

Hekayədə Qaragün gözü ac, ürəyi qurdlu adam kimi təsvir edilir. Eposda isə 
onun adı Qaragünədir, Bəylərbəyi Salur qazının qardaşıdır və müsbət personajdır. 
Oğuz elinin dar günündə özünü tez yetirənlərdən biri də məhz Qaragünədir. 

Yazıçı Əhmədağa Muğanlının “Şəhriyar əfsanəsi”, “Qorqud dədənin öyüdü” 
əsərləri də Dədə Qorqud motivləri əsasında yazılmışdır. 

“Şəhriyar əfsanəsi” povestində hadisələr Muğanda baş versə də, qəhrəmanlar 
Kitabi Dədə Qorquddan tanıdığımız obrazlardır. Yazıçı Ə.Muğanlı “Dədə Qorqud” 
boylarına, boylardakı obrazlı ifadələrə daha çox üz tutanlardandır.  

Yazıçı “Şəhriyar əfsanəsi” povestinda Qədirlə Gözəlin toyuna Dədə Qorqudu 
gətirir, onun oğuznamə qoşmasını bədii detal kimi əsərə daxil edir. Bir sıra ideoma-
tik ifadələr, söz birləşmələri də işlədir: “Qılıncımla doğranım! Öz oxuma sancılım!”, 
“Çal qılıncın yetdik!” və s.  

“Şəhriyar əfsanəsi” povestinin qəhrəmanları da boyun qəhrəmanları kimi qur-
şaq tutur, at çapır, ox atır və ox düşən yerdə gərdək qurur, dost gəlməsə, darda olan 
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dost azadlığa çıxmasa gərdəyə girmirlər. Muğan elinin igidləri Dədə Qorqud nəsi-
həti ilə basdıqlarını kəsmir, saza, sözə hörmət qoyurdular.  

Bağır basmaq, baş əyib salam vermək, döyüş günü bir-birinə arxa olmaq kimi 
xüsusiyyətlər həm “Dədə Qorqud”, həm də “Şəhriyar əfsanəsi” povestinin qəhrə-
manlarının əsas xüsusiyyətləridir. 

Kitabi Dədə Qorqud mövzusunda povest və ssenari yazmış yazıçı Anarın da 
yaradıcılığı diqqətəlayiqdir. 

Bu povest ilk dəfə Moskvada, sonra da Bakıda nəşr edilmişdir. Povestdə Kita-
bi Dədə Qorqudun əksər boylarından istifadə etmişdir. Müdrik ozan Dədə Qorqudu 
əsərinin baş qəhrəmanı etməklə, bütün əhvalat və nağılları onun dilindən vermişdir. 
Yazıçı əsərin bəzi epizodlarını qədim Qobustana gətirir, qavaldaş çalınır. Ölümsüz-
lük motivindən burda da istifadə edilmişdir. 

Dünyanın bir sıra dillərinə - rus, ingilis, alman, ərəb, fars və s. dillərə çevril-
miş, dəfələrlə nəşr olunmuş, dünya bədii mədəniyyətini zənginləşdirən “Kitabi Də-
də Qorqud” qəhrəmanları da belə qüdrətə malik obrazlardır.  
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А.Намазова 

Мотивы «Деде Горгуд» в современной письменной литературе 
Резюме 

 
“Китаби Деде Горгуд” является грандиозным памятником искусства, 

отражающего историко-героическое прошлое азербайджанского народа. В 
статье говорится о произведениях, написанных на основании мотивов «Деде 
Горгуд» в современной письменной литературе.  

В азербайджанской литературе первые художественные произведения по 
теме Китаби Деде Горгуд начали писать в 30-ых годах. Первые произведения, 
написанные под воздействием памятников «Деде Горгуд» принадлежат 
М.Рзагулузаде и А.Демирчизаде. Произведение переведено на несколько 
языков и неоднократно выходило в свет.  
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A.Namazova 
“Dada Gorgud” motives in the modern written literature  

Summary 
 

“Kitabi Dada Gorgud” is the glorious piece of art, which reflects the historical 
heroism of the people of Azerbaijan. Works are deal with in the article, which was 
written in the base of “Dada Gorgud” motives in the modern written literature. 

First literal works in the theme of Kitabi Dada Gorgud in the Azerbaijan 
literature are begun to be written in 30 years. First works, which was written in the 
influence of the monument of “Dada Gorgud” belong to M. Rzaguluzada and A.Da-
mirchizada. The work of art are translated into some languages, it was published 
many times. 

 
Rəyçi: Professor Zaman Əsgərli 
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SAİB TƏBRİZİ LİRİKASINDA İCTİMAİ MOTİVLƏR 
 

Açar sözlər: ictimai həyatın ziddiyyətləri, saray mühiti, ədalətsizlik, həyat sevgisi, 
gələcəyə ümid. 
Ключевые слова: противоречия обшественной жизньи, дворцовое обшество, 
несправедливость, жизненная любовь, вера в будющее 
Key words: Contradictions of the social (public) life, palace environment, 
unjustness, life love, hope to (the) future 

 
Saib Təbrizi lirikasının əsasını məhəbbət lirikası təşkil etsə də, bu tipli lirika-

nın içərisində şair bəzən açıq, bəzən də üstüörtülü şəkildə ictimai həyatın ziddiyyət-
lərini, qaranlıq tərəflərini ifşa edir, tənqid atəşinə tuturdu. Ümumiyyətlə, məhəbbət 
şeirlərinin içərisinə ictimai motivlərin də əlavə olunması orta əsrlər poeziyasına 
məxsus səciyyəvi cəhətlərdən idi. Saibi xalqa sevdirən əsas cəhətlərdən biri də onun 
ictimai motivlərdən yan keçməyərək şeirlərində cəmiyyəti maraqlandıran bir çox 
mövzulara yer verməsi idi. Sənətkarın ictimai motivli şeirləri rəngarəngliyi ilə se-
çilir. Onun ictimai motivli şeirlərinin mövzusu canlı həyatdan, şahidi olduğu hadisə-
lərdən götürülmüşdür.  

Şərqin bir çox mədəni və ticarət mərkəzlərinə səfər edən Saib yaşadığı dövrün 
ictimai-sosial vəziyyəti ilə yaxından tanış olmuş və həyatın bütün incəliklərini qav-
rayaraq şeirlərində əks etdirməyə çalışmışdı. Eyni zamanda yüksək insani duyğuları 
tərənnüm etməklə yanaşı yeri gələndə bir həqiqətpərəst kimi yaşadığı ictimai döv-
rün səciyyəsini vermiş, həyatda rast gəldiyi ədalətsizlikləri həm dərin kədər hissi ilə 
əks etdirmiş, həm də tənqid etmişdi. 

Saib Təbrizi öz zəmanəsindən ürək ağrısı ilə danışaraq yaşadığı dövranda 
bəxtiyar insanın olmadığını, bu həyatın yalan, hiylə üzərində qurulduğunu, çoxları-
nın qana həris olduğunu bildirir. Hətta şeirlərində biz şairin bu dünyada yaşamaq 
həvəsinin qalmadığını açıq aydın şəkildə görürük: 

 
Saqi, gəl saxsı qədəhlə qəmimi yüngül elə, 
Həvəsim yoxdu qalım dünyada bir zərrə belə. 
Mən bu sonsuz çölü gəzməklə nəfəsdən düşdüm, 
Tut əlimdən, axı var mənzilimə çox hələ. (5,47) 
 

Saib lirikası haqqında M.Məhəmmədi qeyd edir: “Saibi qlobal kosmoqonik və 
etik problemlər düşündürürdü. Şair bir tərəfdən kainatın adekvat dərkinə, digər 
tərəfdən isə, insan yaşayışının mənası və məqsədi, onun cəmiyyətlə münasibətləri-
nin ahəngdar şəklə salınması, ziddiyyətlər və eybəcərliklərlə dolu ictimai həyatda 
xoşbəxtliyə hansı yollarla nail olması kimi köklü məsələlərin həllinə can atırdı” 
(4,115). Bu da təbii idi. Çünki sənətkar həyatın gözəlliklərinin ictimai-siyasi mühüt-
də gözdən salınmasına razı ola bilmirdi. Əksinə həyatın gözəlləşdirilməsi düşüncəsi 
ilə yaşayırdı.  
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Etibar ediləcək, həmsöhbət ola biləcək birinin olmadığını bilən şair öz kön-
lündən başqa bir sirdaş, həmdəm tapa bilməyən insanın mənəvi təkliyinə, həyat 
faciəsinə acıyırdı.  

 Narahat qəlbim ilə hər gecə söhbət edirəm, 
 Ondan özgə, nə edim, naməbərim yoxdu mənim (5,35) 

 
Bir azadlıq carçısı kimi o, insanın könül sərbəstliyinə, mənəvi azadlığı və 

səadətinə qarşı duranları “qəlbi qara insanlar” adlandırır. Şair zülmkar, insanlara 
əzab dolu günlər bəxş edən dövrandan şikayətlənirdi. Giley-güzar edərək həyatın 
onu hər tərəfdən sıxdığını söyləyir və zəmanəsində sözə, şeirə, hünərə, fədakarlığa, 
zəhmətə qiymət verilmədiyindən şikayət edir.  

Şah Şəfi Mirzə Süleymanın zamanında sarayda ədəbi mühitin qeyri-
səmimiliyini, biganəliyini, soyuqluğunu, iltifatsızlığını görən, ən əsası 
yaradıcılığına hörmət görməyən məğrur şair belə bir mühütdə yaşamağı özünə 
sığışdırmayaraq sarayla əlaqəsini tamam kəsərək yaşadığı yeri tərk edir və müxtəlif 
yerlərə səfər edir. 

 
 Bir dürrəm özüm, qiymətimi verməsələr də, 
 Aydındı mənə, yoxdu xiridar bu məkanda. (5,33) 

 
Saib sarayı zindana, özünü isə qara tikanlar, kol-kos arasında inkişaf edə bil-

məyən gülə bənzədir. Şairə görə, saray şairləri həqiqətən də qəfəsə salaraq onları 
əsir edir, cəmiyyətlə əlaqəsini kəsir, düşünən beyinləri kütləşdirir, inkişaf etməyə 
qoymur. O, sarayda keçirdiyi günlərə heyfslənərək özünü burada yaşayan əsir hesab 
edir. Şair hər şeiri üçün can qoyduğunu, qan verdiyini söyləyir. Bəzən də özünü qa-
nadı sınmış quşa bənzədir: 

 
 Mən o qanadı sınmış bülbüləm, göz yaşımdan 
 Tor toxudum, torlanıb başdan - başa bir çəmən. (5,31) 

 
Zəmanənin gərdişindən şikayətlənən Saib qeyd edir ki, “əyri sözlə düz söz 

bir-birindən seçilir, ancaq əyriyə düz, düzə isə əyri qiymət verirlər, onsuz da bu tipli 
insanlara nəsə deməyin əhəmiyyəti yoxdur!”. O, bu tipli insanları “bəd gövhər” 
adlandırır. Fəxriyyə səciyyəli bir qəzəlində şair sənəti ilə öyünür və öz üstünlüyünü 
vurğulayır: 

 Məni susdurmağa kim cəhd edə, olmaz səməri, 
 Çün sədəf tək qulağımdan asıram kəlmələri. 
 Sözlərim köhnə şərabtək kədəri silsə yenə, 
 Çoxu bu tünd şərabı nuş eləyir bir təhər. (3,131) 

 
Bu qəzəllə üzünü onu susdurmağa çalışanlara tutur. Özünü içindən mirvari tö-

külən sədəfə bənzədərək qeyd edir ki, “şeirimi eşidəndə tünd şərab içmiş kimi üzlə-
rinin rəngi dəyişir, üzlərini turşudurlar, çünki mənim söhbətim onlara qəm gətirir.”  

Saib elmə, hünərə qiymət verilməməsi ilə yanaşı, zəhmətkeşlərin, yoxsulların 
acı taleyinə də yanır. Zəmanəsində hər şeyin əksinə olduğunu, ağciyərlərin, qəlbi 
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qara insanların bəxtinin gətirdiyini, qəlbi işıqlı insanların isə dünyasının qara 
keçdiyini, həyatın hər üzünü- dərdini, azarını gördüyünü ürək ağrısı ilə vurğulayır. 

 
 Qəlbi işıq insanlara dünya qara keçdi, 
 Gördü bu həyatın hər üzün-dərdin, azarın. (5,33) 
 

“Qəlbi yanmışdan olar qəlbi yananın xəbəri” - deyən şair bir növ “Toxun ac-
dan xəbəri olmaz” atalar sözünü yada salır. “Yalnız dərdi olan insan dərdlinin dərdi-
ni anlar, yalnız qəlbi yananın qəlbi yanandan xəbəri ola bilər!” deyir. 

Sadə adamların, xalq kütləsinin tərəfdarı kimi cəmiyyətdə baş verən cinayət-
lərin, xalqın çəkdiyi əzabların başında hakim təbəqənin durduğunu söyləyir və on-
ları tənqid atəşinə tutur. O, dünyanı qaşqabaqlı, xallı pələngə bənzədir: 

 
 Bu dünya qaşqabaqlı, xall pələngə bənzər, 
 Xəsislərsə hər xalı bir dinar eyləmişdir. (5,128) 
 

İctimai mühitə, həyata güclü tənqidi münasibət bəsləyən şair yaşadığı mühitdə 
haqq, ədalətin olmadığından, cəhalətin, elmsizliyin, riyakarlığın baş alıb getməsin-
dən fəryad edir. O, ölkəsində bu vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsinə ümid et-
mir, çünki bu ölkənin güclü idarə edən ədalətli, mərhəmətli, ayıq bir hökmdarı yox 
idi. Şah günlərini eyş-işrətdə, ziyafət məclislərində keçirirdi. Saib vurğulayır ki, 
“şah ağılsızsa onun heç bir şöhrəti olmayacaq!”.  

Feodallığın hökm sürdüyü orta əsrlərin acgözlük, tamahkarlıq kimi qüsurlarını 
dönə-dönə tənqid edən şair ictimai ədalətsizliyin tənqidində daha amansızdır. Ədibə 
görə: “xalqın hesabına kef məclisi düzəldənlərin xalqa yazığı gəlməz, onların halına 
yanmaz! Xalq həm maddi ehtiyac üzündən, həm də mənəvi cəhətdən əziyyət çəkir! 
Şah zalımdırsa, ölkədə camaat xoş gün görməz!”  

  
 Elə ağır keçir illər, əyilibdir belimiz, 
 Yola saldıqda ili bayram edir ellərimiz. (5,242) 

 
Saibin bu misralarından xalqın necə ağır bir şəraitdə yaşadığını aydın şəkildə 

duya bilirik. O, qeyd edir ki, insanların günü elə pis keçir ki, onlar hər günü, ili başa 
vuranda kədərlənmək əvəzinə sevinirlər. Saib şahlara tərifnamə yazmaqdan, onları 
mədh etməkdən çox nəsihət vermək məqsədini izləmişdir. O, sadə xalqa əzab-
əziyyət verən hökmdarları eyş-işrətdən uzaq durmağa, ədalətə, insanlığa, insaflı 
olmağa səsləmiş və söyləyir ki, əgər belə olsa onda yer üzü də gülüstana dönər. 

Şair şahların cəmiyyətin bünövrə daşı hesab olan sadə xalq kütlələrinə 
etdikləri zülmlərin nəticəsi olan ağır sonluqları onların gözünün qarşısına gətirərək 
vurğulayır ki, “rəiyyətə zülm edən şah öz budundan kabab çəkən sərxoş kimidir”.  

 
 Şah əzab versə əgər rəyətinə, şah deyil o, 
 Bənzəyər sərxoşa kim, eylər ətin şişdə kəbab. (5,78) 
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Başqa bir şeir parçasında isə Saib vurğulayır ki, ağılsız, düşünmədən addım 
atan şah heç bir şöhrətə ucalmayacaq. O, bu sözlərlə şahları yuxudan ayıltmağa 
çalışır: 

İti xəncər yarası sonra verir dəhşətini, 
Şah ağılsızsa əgər, şöhrəti də olmayacaq. (5,59) 
 

 Şairə görə zülm edən hökmdar zəvala məhkumdur. Saib tam olaraq feodal 
sisteminə, eləcə də şahlıq üsuluna qarşı çıxmır, sadəcə olaraq şahı xalqa qarşı 
ədalətli, aqil, xalqın əməyinə qiymət verən bir şah kimi görmək istəyir:  

 
 Şişe ra bər tağe-nesyan nəh, qədəh ra xord kon, 
 Beşkən əz xune-siyahməstan xomare-ruzeqar. 
 Tobeye-əhdə-cəvanira qəbule-digər əst, 
 Boqzər əz mey dər cəvani, ey bəhare-ruzeqar. (2,565) 

 
Bu beytin təhlilini Həmid Araslı “Azərbaycan ədəbiyyatı: tarixi və problemlə-

ri” kitabında bu cür verir: “Şişəni unut qədəhi sındır. Zəmanənin xumarını sərxoşla-
rın qara qanı ilə poz. Cavanlıq zamanının tövbəsi xüsusi qəbul olunar. Ey zəmanə-
nin baharı, şərabı gənclikdə tərk et.” (2,565).  

Göründüyü kimi, şair şeirlərində şahları mədh etməkdən çox onlara nəsihət et-
məyi qarşısına məqsəd qoyur. Qeyd etdiyimiz beyti o, II Şah Abbası işrətdən 
uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə yazmışdır. 

Zahidlərə, vaizlərə, ruhanilərə qarşı yazdığı şeirlərlə onların ikiüzlülüyünü, 
riyakarlığını tənqid edərək zəmanəsinin insanlara zidd yönəlmiş qanunlarına qarşı 
öz etiraz səsini ucaldan şair Nizami və Füzuli kimi dini mövhumata gülür: 

 
 Sanma hüşyarlığı sən hikmətdir, 
 Bu cahanın hər işi zillətdir. 
 Şəhərin şeyxi olub guşənişin, 
 Bu da bir cür tələdir, şöhrətdir. (5,108) 
 

*** 
Zahidi qoyma qədəm basmağa meyxanəyə sən, 
Meyi, meyxanəni təhqir eləyirsən niyə sən? (5,243) 

 
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin I cildində Saibin dini mövhumata qarşı 

yazılan şeirləri ilə bağlı yazılır: “Şair üzünü sadə camaata tutub deyirdi: “Zahidin 
əmmaməsindən bilik umma, günbəz içi boşluqdan səsi böyüdər”, “əgər bilik əm-
mamədə olsaydı, onda şəhər məscidinin günbəzi hamıdan alim sayılardı”. Saib bu 
dünyanın səadətini zahidin qiyamət vədindən üstün tutub cənnət və onun süd bulaq-
ları haqqındakı əfsanələri cəsarətlə damğalayırdı.”(1,526).  

“Boş kuzə damın qırağından düşər” -deyən şair cahilliyə qarşı çıxaraq elmə, 
təhsilə yüksək münasibət bəslədiyini bildirir. 

Feodal dərəbəyliyinin törətdiyi ictimai və siyasi ədalətsizliklər, müsibətlər 
incə qəlbli Saibin yaradıcılığında öz dərin poetik əksini tapmışdı. Bir sıra tarixi-
ictimai səbəblər üzündən vətənini tərk etməyə məcbur olan şair lirikasında qürbət 
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mövzusuna yer verərək, buradan doğan dərin kədərini şeirlərində əks etdirmişdir. O, 
yad eldə kimsəsizlik dərdindən, çəkdiyi iztirablardan yanıqlı-yanıqlı gileylənərək 
nisgilini lirik qəzəllərində bu cür dilə gətirir :  

 
Göz yaşım ilə dönübdür qara torpaq çəmənə, 
Qürbət eldən köç edib gəldi xəyalım vətənə. (5, 47) 
 

*** 
 

Qürbətə bağlama bel, tərk eləmə tez vətəni, 
Hər quşa öz yuvası, hər kişiyə öz vətəni. (5,11) 
 

Dövrün ağrı-acılı ziddiyyətlərinin mənəvi aləminə mənfi təsirinə baxmayaraq, 
şair əzablar çəkə-çəkə bu zamanda bərkidiyini də deyir. O, insana- duyan, düşünən 
hər bir şəxsə mənəvi sərbəstlik, hiss, fikir azadlığı tələb edir. Məhkumluq həyatının 
insan üçün böyük bir fəlakət olduğunu söyləyir.  

“Haqqın səltənətinə zaval yoxdur” - deyən şair el qüdrətinin yenilməzliyinə, 
aşağı təbəqənin gücünə böyük ümid bəsləyirdi. Elə buna görə də o, xalqı düşmən 
qarşısında aciz olmamağa, daim fədakar olmağa səsləyərək yazır: “acizlik alçaq 
düşməni daha da həyasızlaşdırar, yumşaqlığı həddən aşırma ki, ilanın dişi 
töküldükdə balaca uşaq da onu qamçılayar, zülmə baş əymək yaramaz, ah-nalədən 
bir şey çıxmaz. Çünki qaranlıq yerdə tüstü görünməz olduğu kimi, zalım ürəyində 
də məzlumların ahının təsiri yoxdur. Buna görə də həyatda şücaət və kişilik göstər 
və yəqin bil ki, mərdanəlik olarsa əsas şəmşir işini görər, igidlik və cəsarət hər bir 
müvəffəqiyyətin zəminidir.” O, bütün əyrilikləri tar-mar edəcək bir mərd istəyir. 
Zəmanənin bütün əzab-əziyyətlərinə, sıxıntılarına qarşı şair möhkəmliyi, səbatı 
təbliğ edir. 

Axar göz yaşları bir gün sel olsa, 
Yıxar qəflət evin, olsun gümanın. 
Sən öz xasiyyətinlə çox öyünmə, 
Öyün ki, razı qaldı mehimanın. 
Canı çox bəsləmə, ruha fikir ver, 
Axı ayna gözüdür, aynadanın. (5,43) 

 
Təbii ki, şairin arzuları ilə mövcud durum arasındakı ziddiyyət onu 

kədərləndirir, ancaq bu təəssüf hissi Saibi bədbinliyə salmır. Əksinə, onda böyük 
mənlik hissi, sağlam və yüksək vətənpərvərlik, xalqa xidmət arzusu alovlandırır. 
Son dərəcə məğrur təbiətə malik olan şair düşdüyü qəm-qüssə içində, çəkməli 
olduğu mənəvi əzablarla bərabər, böyük gələcəyə olan ümid və etimadını saxlayır 
və haqq-ədalətin tezliklə öz yerini tapacağına inam bəsləyir.  

 
 O acı sözlərə səbr eyləyərək dözdüm mən, 
 Çün kamal əhli olan nakam olur, sezdim mən. 
 Hərzə söz söyləyənə yaxşı cavab susmaqdır, 
 Susaraq, hay qoparan hərzə dili üzdüm mən. (5,57) 
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Bu şeir parçasında biz Saibin bütün olanlara baxmayaraq, yalnız səbr etməklə 
hər şeyin öhdəsindən gəldiyini görürük.  

Şeirlərində əsas istiqamətverici amil kimi azadlıq çırpıntıları olan şair 
humanist bir şah arzulayır və yoxsulların qulağı dinc yaşamalarını istəyir. Saibə 
görə, cəmiyyətin başında ağıllı, maarifpərvər hökmdar durmalı, bununla da 
insanların cəmiyyətdəki ahəngdar münasibətlərini təmin etməlidir. Hökmdar ictimai 
mühitin başında duran bir şəxs olduğundan, həmin mühitin sağlamlığı bir çox 
cəhətdən onun şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır.  

Yaşının, həyat və fəaliyyət təcrübəsinin ona verdiyi müdrikliklə gəldiyi 
qənaətləri, çıxardığı nəticələri bir neçə misrada yığcam şəkildə ustalıqla ifadə edən 
Saib bu dünyada düzgün yaşamağın yollarını izah edərək başqalarına həyat dərsi 
verir: 

Kim gedə düz yol ilə, bil, yolu tez qət edəcək, 
       Əyri yol tutsam əgər, artacaq onda əzabım. (5,75) 

 
*** 

Vaxt əzizdir, sən onun qiymətini, qədrini bil, 
Qəlp pula satmaginən Yusifi-Kənanları sən. 
Badə çox yaxşıdı, ancaq o da əndazə ilə, 
Gəzmə bülbül kimi hədsiz gülüstanları sən. (5,53) 
 

Saib minnət ilə diriliyi ölümdən betər hesab edir. Elə məhz buna görə şair sa-
rayı tərk edir. “Yaxşıdır, minnəti qaytar elə minnət qoyana” -deyən şair kiməsə xa-
hiş etməklə, minnətlə yaşamaqdansa, diri qalmaqdansa ölməyi vacib hesab edir. Bu 
aləmdə qulağı dinc quru çörək yeyib güzaranını keçirməyi daha üstün tutur.  

Tufan qopsa da heç bir zaman başqa süfrələrdə gözünün olmayacağını, öz 
kasıb süfrəsi ilə kifayətləndiyini, dünya malında, əlvan libaslarda gözünün 
olmadığını söyləyir. Saibin lirik qəhrəmanı yaşamaq xətrinə dövrana baş əyib alçal-
mağı rədd edir. O, lirik qəhrəmanı vasitəsilə insanları öz mənliyini ayaqlar altına 
salıb tapdatmaqdan çəkindirməyə, öz şərəfini qızıla satmamağa, əmək və fəaliyyətə 
çağırır. 

Saib lirikasında həyat sevgisi motivləri özünü qabarıq şəkildə göstərir. Bəd-
binlik, eləcə də bu kimi mənfi hallar Saib yaradıcılığında keçici xarakter daşıyır. O, 
tam mənada nikbin, həyat eşqi ilə yaşayan şairdir. Şairin şeirlərində bədii, fəlsəfi 
ümumiləşdirmələrlə yanaşı, həyatilik, gerçəkliyə bağlılıq var. Saibə görə həyatda 
hər şey: sevinc də, qəm də, dərd də keçicidir. Əsas insanın həyatın mənasını 
anlaması, onu mənalı keçirməsidir. 

 
 Bu gözəl gün də keçər, dərd də keçər, qəm də keçər, 
 Həyatın şadlığı da, hətta bu matəm də keçər. 
 Belə rahat yuxu da, mənasız ömrün günü də, 
 Səni heyran edən hər nə var aləmdə, keçər. (5,181) 

 
İctimai ədalətsizliyə, haqsızlıqlara qarşı Saib öz qürurunu, böyüklüyünü sax-

layır, öz cəbhəsindən dönmür. O, sadəcə olaraq əsrinin nifrətə layiq dövlət adam-
larından, qaraguruhdan uzaq durmağı, kənar gəzməyi məsləhət bilir. Ancaq bu, heç 
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də guşənişinlik, tərkidünyalıq demək deyildir. “Nəhəng ağzına düşsən də ümidini 
itirmə” -deyən Saib həyatı tərki-dünya olub guşənişinlikdə keçirməkdənsə, daha çox 
dostlar arasında olmağa, deyib-gülməyi təbliğ edirdi. 

Sənətkarın dünyanın etibarsızlığından, ömrün faniliyindən, xəzan küləyinin 
əsib yeni gəlmiş baharı hər an soldura biləcəyindən hüzn və nisgillə bəhs etdiyi 
beytlər sadəcə şeir misraları olaraq qalmır, hərəsi ayrılıqda bir hikmətli deyimə, 
yadda qalan aforizmə çevrilərək heykəlləşir. Özlüyündə dərin müdrik fikir ifadə 
edən bir qisim beytlər də olmuşdur ki, onlar zərbül-məsəl səciyyəsi daşıyır. 
Qarşımıza çıxan növbəti beytlərə nəzər salaq: 

 
Bu cahanda heç nəyə, bil etibarım yox mənim, 
Çün zəmanəylə döyüşməkçün qərarım yox mənim. 
Odlara yanmış toxumdur bu həyatda hasilim, 
Ömr ötüb keçdi daha, heyhat, baharım yox mənim.  (5, 66) 
 

*** 
Gözəlliyin nişanı öncə həyalı olmaq, 
Həyalı olsan, ey gül, hasil olar niyazın. (5,52) 
 

Hakimlər yanında alçaq təbiətlilərin mənəviyyatca yüksək olan adamlardan 
çox üstün tutulduğunu, xalq üçün, gələcək üçün, canını, ömrünü, istirahətini verən 
adamların zillətdə yaşadığını görən şair, ancaq əbədi olan yüksək şeir sənətindən və 
bu sənətin feyzindən təsəlli alır, ölməz bir inam ilə, gələcəyə olan etiqadı ilə 
oxucularına ucadan səslənirdi.  
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Айна Бабазаде 
Социалъные мотивы в лирике Саиба Тебризи 

Резюме 
 

В представленной статье говорится об общественных мотивах в твор-
честве Саиба Тебризи. Следует отметить что, поэт говорит о тоскливых 
полных угнетений периодах своего народа.  

Жалуясь, что жизнь мучает его и жалуется на не оценивании слова, 
стиха, жертвенности, дерзости. Саиб уподобляет дворца к темнице, жалует-
ся на то что, половину своей жизни провел здесь. Ему жалко тех дней, 
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которые провел там и считает себя пленником. Но несмотря это, поэт- Оп-
тимист, и тем не менее опирается на своего народа и надеется ,что в один 
день всё изменится. 

Ayna Babazade  
Social (public) motives in the lyrics of Saib Tabrizi 

Summary 
 

The presented article is about the social motives in Saib Tabrizi’s activity. It 
is noted that, the poet made complaints against the time which gave people poignant 
days. He said grumbling that the life hurts him thoroughly and complained that in 
his time word, poem, bravery, self-sacrifice , labour was not valorized. Saib made 
alike palace to prison and regretted for spending some period of his life in palace. 
He felt sorry for his days in palace and considered himself prisoner living there. 
However, the poet was optimist, relied upon people and hoped that everything 
would be fine. 

 
Rəyçi:                 Mahmud Allahmanlı  
                   filologiya elmləri doktoru, professor 
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ŞƏRƏF XANIM BİNTİ MEHMED BƏY ƏR-RUMİ DİVANININ 
ELMİ-POLEOQRAFİK TƏSVİRİ 

 
Açar sözlər: əlyazma nüsxəsi, elmi-poleoqrafik təsvir, daşbasma, divan, əski 
mətbu, Şərəf xanım 
Ключевые слова: рукописный список, научно-полеографическое описание, 
литография, 
диван, старопечатный, Шереф ханум 
Key words: manuscript copy, scientific-poleographical description, lithography, 
divan, black-letter, Sharaf Khanum 

 
İnsani ehtiyacların zirvəsində özünə yüksək və hətta ən ümdə yer tutan amil 

kimi fikri ifadə etmək arzusu dayanır. Ülvi varlıq bəşər yaranandan, tarixin ilk dövr-
lərindən günümüzədək müxtəlif yollarla fikir və həyəcanlarını dilə gətirmiş, bunla-
rın uzunömürlü olmasını təmin etmək uğrunda müxtəlif yollarla mübarizə aparmış-
dır. Misirdə, Anadoluda, Qobustandakı daş kitabələr bunu bir daha təsdiqləyir. Daş-
lardan sonra, insan ağac lövhələri, çeşidli dərilər, sümüklər və papirus üzərinə öz 
arzu və istəklərini köçürmüşlər. Beləliklə də ilk əlyazma ərsəyə gəlməyə başlamış-
dır ki, sonralar da Çində ilk kağız V əsrdə (miladdan sonra) istehsalı başlamışdır, 
buradan da karvanlar vasitəsilə Orta Asiyaya və İrana gətirilmişdir. XVIII və XIX 
əsrlərdə Avropa da yazı vasitəsi tapmanın çətin olduğu halda, mənbələrdən Şərqdə 
ilk kağız fabrikinin hələ 794-cü ildə Harun ər-Rəşid zamanında qurulduğu məlum 
olur. Deməli, orta əsrlərdə Şərq mədəniyyəti Qərb mədəniyyətindən daha inkişaflı 
və sivilizasiyalı olmuşdur. “Dünyanın ən qədim yazı və əlifba üsullarının birinin 
adının türkcə olması babalarımızın yazı və kitab sənətinə verdiyi böyük önəmin 
göstəricisidir. Dünyanın “mixi yazı” (mıx yazısı) kimi qəbul etdiyi əlifba əslində 
türklərin icadıdır. Qədim Şumerdə gil üstündə mıxla yazıldığına görə belə adlandırı-
lıb və sönralar ərəblərin dilinə bu söz “mismari yazı” kimi tərcümə olunub” (1,5). 
Bu səbəbdən də Şərqdə əlyazma daha tez yaranmış və bütün dünyaya nüfuz edərək 
bu gün də qiyməti heç bir vasitə ilə ölçülməyən nadir inciləri ilə məşhur kitabxana-
ları bəzəməkdədir. 

Əlyazma əsəri (manuscript, handsprift və s.) adından da göründüyü kimi, 
mətbəədə basılaraq çoxaldılmadan, əllə yazılmış kitab və ya risalə deməkdir. Bunla-
ra qədim dövrlərdə nüsxə deyilirdi – məs: Qurani-Kərim nüsxəsi və s. Hətta üzərinə 
dua yazılmış, üçbucaq şəklində qatlanmış kağız və ya bez parçaya verilən “muska” 
adı da bu “nüsxə” kəlməsindən əmələ gəlmişdir. Mətbəənin yaranmasından sonra 
nüsxeyi-məxlutə (əlyazma nüsxəsi) şəklində adlandırılmağa başlanıldı, çühki artıq 
nüsxeyi-mətbuyə (basma nüsxə) da araya gəlmiş oldu. Hal-hazırda isə bu ifadələrin 
yerinə “əlyazma” və ya basma (daşbasma) kimi sinonim sözlər işlədilməkdədir. 
Əlyazma əsəri bizim ənənəvi olaraq qapaqlı kitab şəklindən (codex) başqa, nadir 
hallarda tomar və rulon şəklində də olur. Əlyazmanın bu şəkli daha çox nəsil 
şəcərələri, təriqət silsilələri, fərmanlar və bəzi vəqf olunmuş namələrdə işlədil-
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mişdir. Eni uzunluğundan daha hündür olan və əsasən xalq şairlərinə aid şeirlərin 
yazıldığı xüsusişəkilli əlyazmalar isə mətnşünaslıqda “cüng” kimi tanınır.  

Zaman-zaman görüldüyü kimi, yeni kəşf edilən bir əsər bu günə, bizə qədər 
ədəbiyyat və tarix kitablarımızda adı keçməyən mühüm bir müəllifi tanıda, yaxud 
bilinməyən bir hadisəni araya gətirə, ya da çox dəyərli və orijinal bir məsələyə həsr 
edilmiş ola bilər. Məsələn, Mahmud Kaşğarinin “Divani-Luğatit-Türk”ü (1072-74) 
düşünək, bu əsərin tapılıb tanıdılması, türk dili, tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı üçün 
yeni bir cığır açmış, bənzəri olmayan bir kəşf olmuşdur. Kitabın yeganə əlyazması 
təxminən yüz il il öncə Əli Əmiri əfəndi (1857-1924) tərəfindən bir qadından satın 
alınaraq əldə edilmiş və sonra dövlətə təhvil verilmişdir. Bu əlyazma hərb, yanğın, 
rütubət, əhəmiyyətsizlik səbəblərindən birinin qurbanı olub zamanımıza gəlib 
çatmasaydı, türk tarixi və mədəniyyəti bu baxımdan böyük bir itki verəcəkdi. 

“Nüsxələrin sayı çox olduqda aralarındakı qarşılıqlı əlaqə onların öz təs-
nifatına əsaslanmalıdır. Mətnlərin təsnifatı iki çür olur: formal və tarixi. Xarici 
görüşünə və kəmiyyət göstəricisinə görə olan zahiri təsnifatlar nisbətən asandır. 
Tarixi təsnifat mətnin tarixinin əlamətlərinə əsaslanır, əsərin mətninin tarixini əks 
və təqdim edir. Birinci, formal və ya zahiri təsnifat mətnin tarixinin müəyyən 
edilməsindən qabaq ola bilər. İkinci isə yalnız mətnin tarixinin tədqiqi nəticəsində 
yarana bilər.” (2, 45). 

Şərəf xanım divanının əlyazma və çap nüsxələrinin elmi-poleoqrafik təsvirini 
verməzdən əvvəl bu prosesin səmərəsi və gedişatı barədə bir qədər danışmağı lazım 
bilirik. K.Şərifova görə, orta əsr əlyazma kitabları müasir nəşr kitabları kimi 
deyildir. Əgər müasir nəşr kitablarında müəllifin və əsərin adı, eləcə də mündəricatı 
verildiyi halda, əlyazma kitabları belə deyildir. (4, 174) Ümumiyyətlə, divan 
ədəbiyyatına aid yazılı abidələrin poleoqrafik xususiyyətlərinin araşdırılması əlyaz-
ma mətnlərinin düzgün oxunuşu, tekstoloji tədqiqi, onların yaranma tarixi və yeri-
nin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, köçürülmə 
(yaranma) tarixləri qeyd olunmayan bir sıra əlyazmaların eyni əlamətləri ilə 
müqayisə etməklə təxmini olaraq müəyyənləşdirmək mümkündür (5, 264) 

Bizə Şərəf xanım divanının iki əlyazma, iki əski mətbu, divanın tam və 
natamam dörd çap nüsxəsinin mövcudluğu məlumdur və onları belə sıralamaq 
mümkündür: 

 
№ Köçürüldüyü və ya nəşr olundu-

ğu tarix  
Saxlanıldığı yer  

1.  XIX əsrin sonları  İstanbul Universiteti kitabxanası 
2.  XX əsrin əvvəlləri AMEA, Əlyazmalar İnstitutu xəzi-

nəsi 
3.   h.1284/m.1267, Mətbəeyi-amirə AMEA, Əlyazmalar İnstitutu xəzi-

nəsi  
4. h.1292/1875, Şeyx Yəhya əfəndi 

mətbəəsi 
Şəxsi kolleksiyada 

5. 1941, Riza Koşkun mətbəəsi Şəxsi kolleksiyada 
6. 1994, Ankara Milli kitabxana 

basımevi 
Şəxsi kolleksiyada 
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7.  2002, İstanbul, Kitabevi nəşriy-
yatı 

Şəxsi kolleksiyada 

8. 2006, Bakı, Nurlan AMEA, Əlyazmalar İnstitutu 
 
1. İstanbul əlyazma nüsxəsi. (Bundan sonra şərti olaraq ی nüsxəsi olaraq 

adlandırılmışdır). Bu əlyazma nüsxəsi İstanbul Universiteti kitabxanasında T.2808 
şifrəsi altında mühafizə olunur. 98 vərəqdən (196 səhifə) ibarətdir. 24x18,4, 
18,4x9,5sm. ölçülərindədir. Riqə xəttilə keyfiyyətli, ahərli, açıq saman rəngli 
Avropa kağızına yazılmışdır. Sətir əvvəlindəki sözlər qırmızı, digər yazılar qara 
mürəkkəblə yazılmışdır. Cildin üz qabığı açıq lacivərd rəngli kağız, arxa qabığı isə 
lacivərd meşindən ibarətdir. Cildin iç qapağı açıq yaşıldır. Heç bir əlavə qeyd 
yoxdur. XIX əsrin sonlarına doğru yazıldığı təxmin edilir. Əlyazmanın forzasında 
başda kitabxana- nın rəsmi möhürü vurulmuşdur. Harada köçürüldüyü barədə qeyd 
yoxdur. Bu nüsxədə klassik şeir janr və formalarından bir “Bəsmələ” mənzuməsi, 7 
minacat, 3 tövhid, 20 nət, 18 mərsiyə, 1 Həzrət Əli (ə) mədhiyyəsi, 1 çaryar 
mədhiyyəsi, 1 Veysül-Qərəni mədhiyyəsi, 4 Mövlana və mövləvilik mədhiyyəsi, 2 
Əbdülqadir Gilani mədhiyyəsi, 1 Əhməd ər-Rüfai mədhiyyəsi, 1 Qadirilik 
mədhiyyəsi, 1 Nurəddin Cərrahi mədhiyyəsi, 11 müsəddəs, 1 müxəmməs, 13 
təxmis, 4 qəsidə, 1 məsnəvi, 75 tarix, 191 qəzəl, 2 müstəzad, 29 şərqi, 84 qit`ə, 33 
beyt, 2 lüğəz, 2 mənzum məktub, 1 təsbih təşəkkürnaməsi, uşaq üçün yazılmış 1 
məsnəvi yer almışdır.  

İstanbul əlyazma nüsxəsi başlanır: 
بسم اهللا   يادكگرکدر اولنده هر امور  

  آنی الزمدر اتمک مطلقا معتاد بسم اهللا
Gərəkdir əvvəlində hər ümurun yadi-bismillah, 
Anı əlzəmdir etmək mütləqa mö`tadi-bismillah. 
Bitir: 

   زيادعمرو کمالک
 طالع و بختک گشاد
 کوکلنی غايتله شاد

 ايده جناب خدا
Ömrü kəmalın ziyad, 
Talevü bəxtin güşad, 
Könlüni qayətlə şad 
Edə Cənabi-Xuda.  
2. Birinci mətbu (Türkiyə) nüsxəsi. (şərti olaraq ب nüsxəsi adlandıraq).  
Birinci çap olunmuş nüsxə əlyazma (ی) nüsxəsinin demək olar ki, eynisidir. 

Çox güman ki, bu cap nüsxəsi ی nüsxəsinin əsasında hazırlanmışdır. Hətta böyük 
ehtimalla bunun əksini də söyləmək olar, çünki XIX əsrdə və sonra yazılan bir çox 
divanların əlyazma nüsxəsinin və nüsxələrinin daha əvvəl çap olunan mətbu 
nüsxələrindən köçürüldüyü artıq məlumdur. Şərəf xanımın ölümündən yeddi il 
sonra hicri 1284-cü ildə (m.1867) çap olunan bu nüsxənin sonunda çap qeydi 
belədir: “Mətbəeyi-Amirədə təb olunmuşdur. Fi 12 rəbiül-əvvəl sənə 1284”. Bu 
nüsxə iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə 135 səhifə, qəzəllərlə başlayan ikinci 
hissə isə 115 səhifədir. Kitab iki hissə birlikdə 250 səhifədən ibarətdir. Bu nüsxənin 
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sonundakı cap qeydi bu şəkildədir: “Fi 12 rəbiül-əvvəl sənə 1284”. Nüsxə tünd 
qəhvəyi rəngli qalın karton cildə tutulmuşdur. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsində bu çap əsərinin bir nüsxəsi II-329 şifri altında saxlanılır.(9) 

Başlanır: 
بسم اهللا ياد كده هر امورگرکدر اولن  

  اهللاآنی الزمدر ايتمک مطلقا معتاد بسم 
Gərəkdir əvvəlində hər ümurun yadi-bismillah,  
Anı əlzəmdir etmək mütləqa mö`tadi-bismillah. 
Bitir: 

دعمرو کما لک زيا  
  طالع و بختک گشاد
  کوکلنی غايتله شاد

  ايده جناب خدا
Ömrü kəmalın ziyad, 
Talevü bəxtin güşad, 
Könlüni ğayətlə şad, 
Edə Cənabi-Xuda.  
3. II Mətbu nüsxəsi (şərti olaraq ت nüsxəsi adlandıraq) 
İkinci mətbu nüsxəsinin çap qeydi belədir: “İşbu divani-müstətab, məşhuri-

afaq mərhumə Şərəf xanımın əsəri-pəsəndidələri olub İrgad bazarında şeyx Yəhya 
əfəndi mətbəəsində ikinci dəfə olaraq bin iki yüz toqsan iki sənəsi rəbiülaxirində 
əmri-təbi xitama rəsidə olmuşdur. Sənə 1292 (1875)”. Bu mətbu əsər Şərəf xanımın 
özü kimi şairə və mövləvi təriqətində olan bacısı qızı Xədicə Nəqiyyə xanım 
(h.1262/m.1846, h.1316/m.1899) tərəfindən çapa hazırlanmışdır. 

Yuxarıda haqqında danışdığımız bu mətbu nüsxə Şərəf xanımın vəfatından 8 
il sonra çap olunmuşdur. Bu mətbu əsər 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissə 168 
səhifə, ikinci hissə 115 səhifə, üçüncü hissə 60 səhifədən ibarətdir. Ümumilikdə 
cəmi 343 səhifədən ibarət olan bu nüsxədə səhifə nömrələri 168+175 şəklində 
sıralanmışdır. 168 səhifədən ibarət olan birinci hissənin sonunda və bölmə içində, 
ayrıca 175 səhifəlik ikinci hissənin 115-ci səhifəsindən sonra birinci mətbu nüsxədə 
rast gəlmədiyimiz mənzumələr yer almışdır. Əlyazma nüsxəsi (ی) bu mətbu 
nüsxədən haradasa ücdə biri qədər azdır.  nüsxəsində müxtəlif janrlarda yazılmış ت
ümumi sayı 677 olan mənzumə yer almışdır. Çox böyük ehtimalla demək olar ki, bu 
mətbu nüsxənin əsasını təşkil edən əlyazma nüsxəsi dövrümüzə gəlib çatmamışdır.  

Başlanır: 
رکدرگ  بسم اهللا يادك اولنده هر امور  

  آنی الزمدر ايتمک مطلقا معتاد بسم اهللا
Gərəkdir əvvəlində hər ümurin yadi-bismillah, 
Anı əlzəmdir etmək mütləqa mö`tadi-bismillah.  
Bitir:  

لمده ابن اولورسمده شرف ع  
ظاهرا يوق ايسه ده اوالدم   
 
 

بر ولد قلبمدر  هر غزل  
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  . ينه گم اولمز آدمك حشره د
Bən ölürsəm də, Şərəf, aləmdə, 
Zahira yox isə də övladım.  
 
Hər qəzəl bir vələdi-qəlbimdir, 
Həşrədək yenə güm olmaz adım.  
4. Bakı əlyazma nüsxəsi (şərti olaraq م nüsxəsi kimi adlandırılmışdır) 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əyazmalar İnstitutunda B-1299/2922 şifrəsi 
altında saxlanılır. Mərhum şair və tədqiqatçı Əlabbas Müznib tərəfindən qarışıq 
nəsx xətti ilə köçürülmüş bu nüsxə “Qəzəliyyat” adlanır. Əlyazma 24x15 sm 
ölçüsündə qarışıq zoğalı və qırmızı rəngli əbru tərzində olan müasir dəri cildə 
tututlmuşdur. Əlyazma açıq yaşıl rəngli qovluqda saxlanılır. Əlyazmanın titul 
səhifəsində - forzasında Ə.Müznibin öz xətti ilə ərəb qrafikası ilə رف تورکيه لی ش 
) خانمک غزلياتی “Türkiyəli Şərəf xanımın qəzəliyyatı”), səhifənin aşağı hissəsində, 

sağ küncdə: ٢۵صحيفه لی کندی ديوانندان آلنمشدر٠  (250 səhifəli kəndi divanından 

alınmışdır) yazılmışdır. Həmin səhifədə iki üçbucaqlı müəssisə möhürü basılmışdır. 
Əlyazma vaxtilə mətbəələrdə hazırlanan, mütəxəssislərinin qeyd etdiyi kimi, çay və 
ya qənd satışı üçün nəzərdə tutulan üzərində müxtəlif rəsmlər yerləşdirilən parıltılı 
və qalın kağızların əks tərəfinə qara mürəkkəblə oxunaqlı nəsx xəttilə hər vərəqə bir 
şeir - qəzəl olmaqla yazılmışdır. Bu əlyazmada yalnız Şərəf xanımın qəzəlləri yer 
alıb. م nüsxəsində Şərəf xanımın 189 qəzəli yer almışdır. Hər bir şeirin sonunda – 
məqtə beytində şairənin adı – təxəllüsü bu formada, yəni mötərizə içərisində “( شرف 
)” kimi verilib. Eləcə də səhifənin aşağı hissəsində yenidən Şərəf xanım sözü - 
  :şəklində yazılıb. Bu əlyazma nüsxəsi belə başlanır ” شرف خانم“

 الابالی مشربم قيد وقار اولماز بکا
 عاشق شوريده يم ناموس عاراولماز بکا

  
Laübali-məşrəbəm, qeydi-vüqar olmaz bana,  
Aşiqi-şuridəyəm, namusü ar olmaz bana. 
Əlyazma bitir:  

 مايوس ايسه کده ايله شرف مطلبک طلب
 نوميد اولما رحمت حضرت توکنمدی

 
Mə`yus isən də, eylə, Şərəf, mətləbin tələb, 
Növmid olma, rəhməti-Həzrət tükənmədi. 
-nüsxəsindən köçürüldüyü ehtimal olunan bu əlyazmada, ardıcıllıq nöqteyi ب

nəzərindən birinci mətbu nüsxəsində yerləşən bir neçə əsərin yer almadığını aşkar 
etmişik. Məsələn, şərti olaraq م adlandırdığımız əlyazmada I mətbu nüsxəsinin II 
hissəsində (ب,II, 9) yerləşən sıra sayı etibarı ilə on doqquzuncu olan mənzumə - 
müstəzad nədənsə əks olunmayıb. Həmin əsərdən – şeirdən bir neçə misranı aşağıda 
göstəririk: 

د خی رخصت قدرت دلداره يوق احوالمی عرض ايتمکه  بولسم 
 عشق ايتدی بنی واله و دمبستۀ حيرت

  چون قالب صورت
Dildarə yox əhvalımı ərz etməgə qüdrət, 
Bulsam dəxi rüxsət. 
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Eşq etdi bəni valehü dəmbəsteyi-heyrət, 
Çün ğalibi-surət.(ب nüsxəsi,II, səh.9) 
Və belə bir fakta yenə də ب nüsxəsinin ikinci hissəsində səh. 39-da rast 

gəlirik. Yəni şərti olaraq م adlandırdığımız Bakı nüsxəsində aşağıda iki beytini 
nümunə verdiyimiz şeir – müstəzad yer almayıb. 

Ol şəm`i bu şəbxaneyi-əğyardə sandım, 
Ətrafı tolandım, 
Ta sübhə qədər atəşi-qeyrət ilə yandım, 
Mövlayə tayandım. (ب, I, 39) 
Bu faktlar bir daha göstərir ki, böyük ehtimalla Əlabbas Müznib bu 

əlyazmaya katib kimi müdaxilə edərkən onu çap etdirmək iddiasında olubmuş. Ona 
görə də janr etibarı ilə qəzəldən fərqli olan müstəzadları bu əlyazmaya daxil etmə-
yib. Bu faktı həm də o zaman hakim olan qəddar rejimin dinə olan münasibətindən 
irəli gələn şərtlərlə də izah etmək olar, yəni bu müstəzadlar dini məzmun daşıdığı 
üçün (məs. “Mövlayə tayandım” qafiyəli şeir) əlyazmaya köçürülməyib.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Əlabbas Müznib bir çox azərbaycanlı və türk şairləri-
nin əlyazmalarını toplayaraq çap etdirmək məqsədilə üzünü köçürmüşdü. Lakin 
təəssüflər olsun ki, sovet hakimiyyətinin 30-cu illər repressiyası bir çox ziyalıları-
mız kimi onun da həyatına son qoymuş, ədib amansız rejimin qurbanı olmuş və bu 
əsərləri çap etdirmək ona müyəssər olmamışdı. Onun müxtəlif şair və ədiblərin ya-
radıcılığından topladığı həmin əsərlərdən bir neçəsi son illər ərzində Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ərəb qrafikasından müasir latın əlifbasına 
transfoneliterasiya olunaraq nəşr olunmuşdur.  

5. Bakı çap nüsxəsi (bundan sonra ا nüsxəsi kimi adlanır). Əlabbas 
Müznibin köcürmüş olduğu əlyazma nüsxəsi Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu elmi şurasının 23 iyun 2006-cı il tariixli qərarı ilə 
“Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görmüşdür. Mətni transfoneliterasiya edib 
nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi institutun elmi işçisi Samirə Əliyeva, 
redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Azadə Musabəyli, rəyçi mərhum 
alim filologiya elmləri doktoru Məmməd Adilovdur. (4)  

6. I Türkiyə çap nüsxəsi (şərti olaraq ض nüsxəsi kimi adlandıraq). 
Türkiyədə Ertek Hamdi Nazim tərəfindən 1941-ci ildə İstanbulda “Riza Koşkun” 
mətbəəsində “Şair Şeref (hanım)” başlığı ilə nəşr edilmişdir.( Kitabın cildi qalın 
olmayan karton üzlüdür. Üzərində “C.H.P. Şehremini halkevi neşriyyatından sayı 
2” sözləri qeyd olunmuşdur. Nüsxə cəmi 23 səhifədən ibarətdir. Üzərində müxtəlif 
möhürlər vurulmuşdur. Ölçüsü 16x24 sm.dir (141). Sözü gedən nüsxə istedadlı 
şairənin yaradıcılığını özündə tam əks etdirməsə də, Türkiyə Cümhuriyyəti 
qurulduqdan sonra onun haqqında ilk tədqiqat işi kimi dəyərlidir. Müəllif özü Şərəf 
xanım haqqında kitabın əvvəlində belə yazır: “İslam kadın şairlerinin en iyisi ve en 
şahsiyetlisi sayılsa yeridir”. (6,1). 

7. II Türkiyə çap nüsxəsi. (şərti olaraq ص nüsxəsi kimi adlandırılmışdır). 
Türkiyədə cumhuriyyət qurulduqdan sonra ikinci dəfə olaraq Yusif Mardin 
tərəfindən Şərəf xanım Divanından bəzi şeirlər “Şair Şeref Hanım” adlı başlıqla 
T.C. Kültür Bakanları Yayınları, 1718, Türk Büyükləri Dizisi altında Ankara Milli 
Kütüphane Basımevində 1994-cü ildə çap edilmişdir. Kitab 13,5x19,5 sm 
ölçüsündədir. Cəmi 238 səhifədən ibarətdir (7). Səhifə sayından məlum olur ki, bu 
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çap kitabı I mətbu nüsxəsində olduğu kimi, Şərəf xanımın əsərlərini yenə də tam 
əhatə etmir. Ümimiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədə cap edilən hər iki 
nüsxə (ض vəص ) tərtibi, mətnin təhlili, keyfiyyət və Şərəf xanımın divanına 
yanaşma nöqteyi-nəzərindən qənaətbəxş deyildir.  

8. III Türkiyə çap nüsxəsi. (şərti olaraq ل nüsxəsi kimi adlandırılmışdır).  
Nəhayət ki, çağdaş dövrdə Türkiyəli alim prof.dr. Mehmet Arslanın tərtibatı 

ilə 2002-ci il dekabr ayında İstanbulda “Kitabevi” nəşriyyatında şairə Şərəf xanımın 
tam divanı işıq üzü gördü (8). Alim kitabın ön sözündə sənətkar haqqında müfəssəl 
məlumat vermiş, onun yaradıcılığının bir çox məqamlarına toxunmuş və divanını 
tam halda oxucu kütləsinə çatdırmışdır. O, bu divanı nəşrə hazırlayarkən daha 
dolğun olan ikinci mətbu nüsxəsini (kitabda - ت nüsxəsini) əsas götürdüyünü 
kitabın giriş hissəsində qeyd etmişdir. Tədqiqatçı özü bu barədə belə yazır: “Yazma 
nusha bu nushadan neredeyse üçte bir oranında eksiktir. Belirttiğimiz gibi büyük bir 
ihtimalle yazma nusha, I matbu nushadan istinsah edilmişdir. Divan neşirlərinde 
yazma nushanın esas alınması gibi bir kural varsa da, karşılaştırdığımızda yazma 
nushadakı hataların daha çok aynı zamanda nushanın çox eksik olduğunu gördük.” 
(8, 42 ). 

Şərəf xanım Divanının nüsxələrinin elmi-poleoqrafik tədqiq və təhlilini 
apararkən rast gəldiyimiz faktlardan biri də budur ki, Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan ب nüsxəsinin (329 şifri altında olan nüsxə) ilk səhifələrində bir çox 
inqilabdan əvvəlki və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra o dövrdə 
fəaliyyət göstərən kitabxanaların möhürü basılımışdır. Çap kitabının tədqiqinə 
əsasən söyləmək olar ki, ب nüsxəsinin ilk səhifələrində 1 ellipisvari, 2 dördbucaqlı, 
2 üçbucaqlı olmaqla 5 müəssisənin kitabxana möhürü vardır. Nüsxədə həmçinin 
şəxsi kitabxana möhürünə də rast gəldiyimizi qeyd etməliyik və bu fakta əsasən bu 
əsərin Azərbaycana çoxdan gətirildiyini söyləmək olar.  
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 С.Алиева 
Научно-палеографическое описание списков «Диван»а Шереф ханум 

Резюме 
 

В данной статье даются подробные сведения о списках «Диван»а  ереф 
ханум бинт Мехмед бек ар-Руми, известной турецкой поэтессы, занимающей 
видное место среди представительниц тюрской литературы ХIХ века. В этой 
статье нашло свое отражение научно-палеографическое описание списков 
«Диван»а. В статье также рассказывается о количестве произведений, входя-
щих в списки «Диван»а. 

 
S.Aliyeva 

Scientific-paleographical description of the copies of “Divan” by Sharaf khanum 
Summary 

 
In the given article detailed information about the copies of “Divan” by 

Sharaf khanum bint Mehmed bek ar-Rumi – the famous Turkish poetess, having 
distinguished place among representatives of the XIX century Turkish literature. In 
this article scientific-paleographical description of the copies of “Divan” has been 
reflected. The article also deals with the quantity of works included into the copies 
of “Divan”. 

  
 

Rəyçi: Professor Azadə Musayeva 
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AZƏRBAYCAN NAĞILLARINDA SU 
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герой, мифологическое мышление. 
Key words: tale, the water of vitality, belief, creation, unusual hero, mythological 
thinking 

 
Məlum olduğu kimi, su dünya mifoloji düşüncəsində yaradıcı başlanğıcdır. 

Azərbaycan folklorunda, o cümlədən nağıllarında da su ilə bağlı inanclara və onları 
təmsil edən obrazlara tez-tez rast gəlinir. Azərbaycan nağıllarında qeyri-adi qəhrə-
manların törənişində su mühüm yer tutur. Su övlad bəxş edir. Qocalıq çağlarını 
keçirən insanlara suyun övlad verməsi Azərbaycan nağıllarında öz əksini tapmışdır. 
Öz kökləri ilə mifoloji düşüncənin hökm sürdüyü çağlara gedib çıxan belə nağıllar 
maraqlı süjeti ilə seçilir. Belə nağılların ekspozisiyasında övladsız ata-ananın 
arzusu, qəhrəmanın qeyri-adi, möcüzəli dünyaya gəlməsi motivi mühüm yer tutur. 
Bu cəhət Azərbaycan nağıllarından “Kəl Həsənin nağılı”nda da əks olunub. Nağılda 
təsvir olunur ki, uşaq arzusu ilə yaşayan ər-arvad artıq qocalıq yaşlarına gəlib 
çatıblar. Bir təsadüf onların həyatının axarını dəyişir. Nisə əri xəstələndiyi üçün 
meşəyə odun dalınca gedir. O, meşədə bərk acır. Odur ki, bir neçə armud dərib 
yeyir və bundan sonra bərk yanmağa başlayır. Nisə bulaqdan doyunca su içir. 
Bundan sonra gözəl bir quşun da yumurtasını başına çəkir. Çəkən kimi də 
şirinliyindən ciyəri alışıb yanır. Bu hadisədən sonra Nisə hamilə olur, qeyri-adi 
keyfiyyətləri ilə seçilən bir oğlan doğur. Bu oğlan – Kəl Həsən adi insanların bacara 
bilmədiyi ən çətin sınaqlardan çıxır, heç kimin məğlub edə bilmədiyi Kəşkaş 
pəhləvanı öldürərək gözəl Pəri xanımı onun əlindən xilas edir (4, 188-200). 

Suyun övlad bəxş etməsi, suya inam “Reyhanın nağılı”nda da aydın şəkildə 
özünü qoruyub saxlamışdır. Bu nağılda da qəhrəman qeyri-adi şəkildə dünyaya 
gəlir. Övlad həsrətilə yaşayan ata-ananın gözəl bir qızı olur. Ancaq onların sevinci 
uzun sürmür, gözəlliyi ilə hamını heyran edən Reyhan xanımı Qülzəmi-Qaf şahının 
oğlu Əş-əş div götürüb zülmət dünyasına qaçırır. Ana qızını tapmaq arzusu ilə dağı-
dərəni gəzir, ancaq heç yerdə onu tapa bilməyib kor-peşiman geri dönür. Bu vaxt o, 
susuzluqdan bərk yanmağa başlayır:  

“Gülcahan oğul arzusunu çəkə-çəkə evlərinə gəlirdi. Yolda az qaldı susuz-
luqdan həlak olsun. Bir təhər özünü sürüyüb bir su gölməçəsinin üstünə saldı. 
Arvad çox sevindi, gölməçədə olan suyu tamam içib qurtardı. Demə, Gülcahan 
içdiyi su dərya atlarının ayğırının su içdiyi gölməçə imiş. Dərya ayğırı biyabana 
çıxanda həmişə buradan su içərmiş. Gülcahan bir qədər toxtayıb yoluna davam etdi, 
axşam evinə çatdı. Bir müddət keçdi, bu gölməçə suyundan Gülcahanın uşağı qaldı. 
Onun bir oğlu oldu bəeyni Rüstəm pəhləvan (6, 151). 
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Haqqında danışdığımız hər iki nağıl motivi öz köklərilə mifoloji inancların 
hökm sürdüyü zamanla səsləşir. Hər iki nağılda ananın tez-tez su içməsi və bunun 
nəticəsində övlada sahib olması, öz arzusuna çatması su inamı ilə sıx şəkildə bağ-
lılıqdan doğmuşdur. Özünün çoxsaylı araşdırmalarında su ünsürünün türk mifologi-
yasında oynadığı rola xüsusi diqqət yetirən professor M.Seyidov yazır: 

“Suya və bitkiyə (ağaca) inam türk xalqlarının əski inamlar aləmi ilə bağlı-
dır. Su da, ağac da (dünya ağacı) ilkindir. İnsan və həyat onlardan yaranmışdır. Su 
və dünya ağacı insanlara can, ruh verir. Bu mifoloji baxış ibtidai insanın həyat tər-
zindən, yaşayışından, dünyanı dərk etməsindən yaranmışdır. Əski insan üçün su və 
ağac (bitki) onun həyatı, yaşayışı üçün əsas idi. Buna görə də onlar bir çox 
xalqlarda mifikləşmişdir. Bu səbəbdən də insan suda, bitkidə əbədilik, ölməzlik 
axtarmışdır (11, 118). 

Azərbaycan nağıllarının bir bölümündə övladsız valideynlər dərvişin verdiyi 
almanı və yaxud hər hansı bir təsadüf nəticəsində əldə olunmuş almanı yedikdən 
sonra arzularına çatırlar. Ata-ananın möcüzəli almanı yeməsilə dünyaya gələn 
uşaqlar da qeyri-adi keyfiyyətlərilə başqalarından seçilirlər. Bu motiv, ümumiy-
yətlə, Şərq xalqlarının folklorunda geniş yayılmışdır. V.M.Jirmunski yazır: 

“Sehrli nağıllarda, xüsusən Şərq xalqlarında (ərəb, fars, türk) magik maya-
landırmanın əsas vasitəsi olmalıdır. Bu almanı övladsız padşaha (bəzən onun 
vəzirinə) səyahət zamanı (və ya onun yuxusuna girmiş) qoca dərviş verir (9, 229). 

Bu motivə “Şahzadə Mütalib”, “Məlik Məmməd və Məlik Əhməd”, 
“Cəlayi-Vətən”, “Şəms-Qəmər” və s. onlarca nağıllarda təsadüf etmək olar. 

Nağıllarda diriltmə, cavanlaşdırma, uşaqvermə və s. funksiyaları yerinə yeti-
rən alma təkcə bizdə deyil, dünya mifologiyası və folklorunda da tez-tez rast gəli-
nən obrazlardandır. Alma ağacı meyvəsini məhsuldarlıq kultu ilə bağlı olaraq 
bərəkət rəmzi kimi də dəyərləndirmək olar. 

Göründüyü kimi, su, bitki qeyri-adi qəhrəmanların dünyaya gəlməsində mü-
hüm yer tutur. Mifoloji inamlara görə bunlar müqəddəs, ilkin olmuşdur. Dünyanın, 
canlıların yaranması barədə olan bir örnəyə diqqət yetirək: 

“Lap qavaxlar Allahdan başqa heç kim yoxuymuş. Yer üzü də başdan-ayağa 
suymuş. Allah bı suyu lil eliyir. Sonra bı lili qurudup torpax eliyir. Sora torpaxdan 
bitkiləri cücərdir. Onnan sora da torpaxdan palçıx qəyirip insannarı yaradır, onnara 
uruh verir (3, 35). 

Bu nümunədən də göründüyü kimi, su ilkin yaradılışla sıx şəkildə bağlı 
düşünülmüşdür. 

Azərbaycan nağıllarında suyun mifoloji xüsusiyyətinin izlərinə rast gəlinir. 
Bu, hər şeydən əvvəl suyun magik verimlik xüsusiyyətidir. “Simanın nağılı”nda 
əfsanəvi Simurq quşunun yardımı sayəsində su qeyri-adi şəkildə doğulmuş uşağa 
gözəllik və pəhləvanlıq qüdrəti bəxş edir. Padşahın bağbanının yöndəmsiz bir uşağı 
dünyaya gəlir. Padşah bağbanın arvadını və uşağını öldürməyi əmr edir. Ancaq 
padşahın adamlarının onlara yazığı gəlir, ananı çölə buraxırlar, uşağı da aparıb 
dağın döşündəki böyük bir ağacın altına qoyurlar. Simurq quşu uşağı ölümdən 
qurtarır. Ananı da uşağın yanına gətirir: 

“Arvad baxıb gördü ki, həmin uşaqdı ki, ət parçası kimi idi. Əndamında tük 
yoxdu, indi bir oğlan olub ki, dünyada misli yoxdu. İstədi götürə qucağına, üz-
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gözündən öpə, baxıb gördü ki, uşaq elə ağırdı ki, yerindən tərpədə bilmir. Xəbər 
aldı Simurqdan: 

– Bu nə əhvalatdı? 
Simurq dedi: 
– Göylə gedirdim, gördüm bir çöllü-bəri-biyabanda qoca bir ağac bir yanı 

üstə yıxılıb. Ağacın altında bir şey ağarır. Yerə enib gördüm ki, bu uşaqdı. Tez 
götürüb apardım Nil dəryasında çimdirdim, Qaradağ daşından bir parça götürüb 
əzdim, tük gələn yerlərinə çəkdim” (4, 36). 

Bundan sonra heç bir pəhləvanın Simana gücü çatmır. Suyun qəhrəmanı 
dəyişməsi, pəhləvana çevirməsi möcüzəli su ilə bağlıdır.  

Su insana pəhləvanlıq verməklə yanaşı, ona həm də gözəllik gətirir. Onu 
dəyişir, yeniləşdirir, daha da gözəlləşdirir. “Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə 
neylədi” nağılında sehrli köməkçinin dediyi kimi, Məlik Cümşüd qabağına çıxan ağ 
suda çimir, qara sudan gözlərinə, kirpiklərinə, qırmızı sudan isə yanaqlarına çəkir, 
lap axırda isə qabağına bir gümüşü su çıxır, bu su ilə də başını yuyur. Bunların 
nəticəsində Məlik Cümşüd on dörd gecəlik bir Ay kimi gözəlliyə çatır (4, 96). 

Bu baxımdan “Sehrli üzük” (7, 27-44) nağılı da maraqlı süjeti ilə diqqəti 
çəkir. Keçəl sehrli vasitələrin və köməkçilərin sayəsində var-dövlətə çatır, şah qızı 
ilə evlənir. Bütün bunlara baxmayaraq, şahzadə qız onun keçəlliyindən məyus olur. 
Odur ki, onlar həyatlarından o qədər də razı qalmırlar. Bunun da nəticəsində bir sıra 
bəlalara düçar olurlar. Bir gün qız ürəyini açıb keçələ deyir ki, sən qoçaq, mərd 
oğlansan, ancaq başına baxanda qol-qanadım sınıb yanıma düşür, sənin keçəl 
olmağın məni məyus edir, odur ki, qalmışam iki dağın arasında. 

Şahzadə qızın bu sözündən qəmlənən keçəl sehirli vasitələrin köməyilə mö-
cüzəli suyun olduğu məkana gedib çıxır: 

“Keçəl tez üzüyü barmağınnan çıxardıb oturdu xalçanın üstündə, dedi: 
– Üzük, Həzrət Süleyman eşqinə, məni elə yerə apar ki, orda başımın tükü 

olsun. 
Söz tamam olan kimi xalça qalxdı ərşə. O qədər yol getdi, o qədər yol getdi 

ki, gedib dünyanın axırına çıxdı, orda bir meşənin içinə endi. Keçəl gördü yanında 
bir qəşəng bulax var ki, suyu dumduru göz yaşı kimi. Suyun içindəki daşlar elə gö-
zəl, elə qəşəngdi ki, elə bil ləl-cəvahiratdı. Hava çox istiydi, keçəl də neçə gün idi 
yol gəlirdi deyin toz-torpağın içindəydi. Odu ki, paltarını soyunub özünü verdi bula-
ğın suyuna, bir çala düzəldib doyunca çimdi. Sonra çıxıb qıraxda başladı suyunu 
dərməyə, əlini atdı ki, başını qurulasın, gördü əyə, başı teyzən tükdü (7, 44). 

Keçəlin çimdiyi su onu gözəlləşdirir. Keçəl o qədər gözəlləşir ki, üzünə baxan 
deyir ki, bir də baxım. Arvadı onu görəndə gözlərinə inanmır. Ona məhəbbəti daha da 
artır. Bu nağılda su gözəlliklə yanaşı insanlara xoşbəxtlik, firavan həyat da verir. 

Azərbaycan nağıllarında gözləri tutulmuş, ya kor olmuş insanlar sehrli su-
yun əldə edilməsilə sağlamlığa çatır, xoşbəxtliyə yetirlər. “Şah oğlu Bəhrəmin 
nağılı”nda gözləri tutulmuş padşahın gözünün dərmanı çox uzaq bir məkanda ağ 
çeşmədədir. Münəccimlər padşaha deyirlər ki, o bulağın daşından gətirib gözlərinə 
sürtsən, yaxşı olar. Şahın kiçik oğlu ağır çətinliklərdən, sınaqlardan keçərək uzun 
yol qət edib ağ çeşmənin olduğu yerə gəlib çata bilir. Burada ağ çeşmə sahibi onu 
daha çətin sınaqlara çəkir, bütün şərtlərə əməl edən şahzadə atasının gözünün dər-
manını əldə edə bilir: “Axırda naəlac qalıb bu qədər mərəkədən sonra çeşmədən bir 
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daş çıxardıb oğlana verdi. Oğlan daşı götürüb qıznan bərabər yel atına minib yola 
düşdülər. Çox gedib, az gedib atalarının yurduna çatdılar. Padşah balaca oğlunun 
gəlməsini eşidib xeyli şad oldu. Oğlan tez daşı götürüb atasının gözünə sürtdü, 
atasının gözü o saat açıldı” (5, 246). 

Bu nağılda da suya olan inam əks olunmuşdur. Ağ çeşmədə olan daşın kor 
olmuş padşahın gözlərinə dərman olması əski inamlardan qidalanır. Nağılda deyilir 
ki, hər kəs ağ çeşmədən daşı aparmağa gəlibsə salamat qayıtmayıb. Buna təkcə 
şahın kiçik oğlu igidliyi və ağlı sayəsində çata bilib. 

“Daşa dönmüş şahzadə” (2, 46-50) nağılında isə suyun həyat bəxş etməsi, 
dirilik gətirməsi xassəsi əks olunmuşdur. Bu nağılda Şahzadə Məmməd bulağın 
başında İsmayıla rast olur. Məmmədlə İsmayıl əhd-peyman bağlayırlar, bundan 
sonra onlar qardaş kimi bir yerdə yaşamağa başlayırlar. Şahzadə Məmməd 
İsmayılın igidliyi və dəyanəti nəticəsində gözəl Səltənət xanımı yad məmləkətdən 
götürüb qaçır. Onlar gəlib bulaq başında dayanırlar. Bu vaxt ağacın başına qonan üç 
göyərçin dostların başına gələcək hadisələri söyləyirlər. Bunu yalnız İsmayıl eşidir. 
İsmayılın fədakarlığı sayəsində Şahzadə Məmməd bütün çətinliklərdən qurtarır. Bu 
sirr açılmamalıdır, ancaq padşahın təkidilə İsmayıl sirri açmaq məcburiyyətində 
qalır. Bunun da sonunda İsmayıl daşa dönür. Hamı yasa batır. Şahzadə Məmməd 
İsmayılla görüşdüyü bulağın başına gəlir. Göyərçinlərdən biri deyir ki, bacılı, əyər 
Məmməd bu bulağın suyundan aparıb daşa dönmüş İsmayılın üstünə töksə, o 
sağalar. Şahzadə Məmməd sevincək həmin bulağın suyundan gətirib daşa dönmüş 
dostunun üstünə səpir. O saat İsmayıl silkinib daşdan qurtarır. 

Göründüyü kimi, daşa dönmüş İsmayıl qeyri-adi bulaq suyunun sayəsində 
həyata qayıdır. 

Azərbaycan folklorunda, o cümlədən nağıllarında İsgəndərin dirilik suyunu 
tapmaq üçün qaranlıq dünyaya getməsi, bu suyu içməyin ona nəsib olmaması 
barədə nağıl geniş yayılmışdır. “İsgəndərin qaranlıq dünyaya getməsi” (1, 48-54) 
nağılında təsvir olunur ki, qızıl taxtında oturan İsgəndərə bütün dünyanın heyvan və 
insanlarından xərac gəlir. Şah bundan çox qürrələnir. Onun ağıllı vəziri deyir ki, 
şahım, yadından çıxartma ki, Süleymana qalmayan dünya sənə də qalmayacaq. Bu 
hadisədən sonra İsgəndər dirilik suyunu axtarıb tapmaq üçün səfərə çıxır. İsgəndər 
yolda Xızırla rastlaşır, onlar birlikdə dirilik suyunu axtarmağa başlayırlar. Nəhayət, 
onlar gəlib bir mağaraya çatırlar. Mağaranın ağzındakı quş dilə gəlib deyir ki, 
qaranlıq dünya ilə yetmiş beş ağaclıq gedib abi-həyata çatacaqsınız. Onlar həmin 
yerə çatıb yan-yana iki bulaq görürlər. Bulaqlardan birinin suyu par-par parıldayır, 
o birinin suyu isə adi sulardan seçilmir. İsgəndər parıldayan sudan, Xızır isə adi 
sudan içir. Sonradan məlum olur ki, abi-həyat Xızırın içdiyi imiş. 

“İsgəndər Zülqərneyn” (7, 136-143) nağılında da İsgəndərin dirilik suyunu 
axtarmasından bəhs olunur. Zülmətdəki dirilik suyunun yolunu göstərən qoca deyir 
ki, Xızırla Axirət zamandan başqa hələ heç kəs ora gedib çıxmayıb. Qocanın 
göstərdiyi yolla İsgəndər gedib zülmətə çatır. Bir bulaq tapır, onun suyundan içir, 
ancaq onun içdiyi bulaqdan başqa bir bulaq da varıymış, İsgəndər o bulaqdan su içə 
bilmir. 

Bu nağıllar Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərindəki motivlə səsləşir. 
Məlum olduğu kimi, Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə”nin “Şərəfnamə” adlanan 
birinci hissəsində dirilik suyu və bu suyun olduğu zülmətdən bəhs etmişdir. Bu 
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əsərdə göstərilir ki, bir gün İsgəndərin məclisinə yığışanların hərəsi bir maraqlı 
əhvalatdan söhbət açır. Bir müdrik qoca isə bu məclisdə zülmət ölkəsindəki dirilik 
suyundan danışır.  

 
Mən deyən zülmət ölkə hamısından yaxşıdır, 
Çünki orda çeşmə var ki, dirilik verər (8, 362). 

 
İsgəndər dirilik bulağını tapmaq üçün zülmət diyarına səfərə çıxır. Bu səfər-

də Xızır peyğəmbər ona bələdçilik edir. Xızır dirilik suyunu tapır, atdan enərək 
başını, bədənini o suda yuyur, sonra da ondan doyunca içib əbədi həyat qazanır. 
İsgəndərə isə dirilik suyundan içmək qismət olmur. 

Nizami Gəncəvi dirilik suyu ilə bağlı İlyas peyğəmbərlə Xızır Peyğəmbərin 
məşhur əhvalatlarından da bəhs edir. İlyasla Xızır yolda bir çeşmə başında 
dayanırlar. Onların yeməyə quru, duzlu balıqları var imiş. Balıq əllərindən həmin 
çeşməyə düşəndə dirilir. Onlar həmin sudan içib əbədi həyat qazanırlar. Biri dər-
yaya, o biri isə səhralara gedir. 

Şamaxıdan topladığımız bir inanc da bu baxımdan maraqlıdır: “Xıdır Zinda, 
Xıdır İlyas, bir də Xıdır Nəbi üç qardaşdılar. Deyərlər ki, işin bərkə düşəndə Xıdır 
Zindanı çağır, suda Xıdır İlyası, quruda Xıdır Nəbini” (10, 11). 

Deməli, həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatda Xızırın, həm də İlyasın öl-
məzliyi dirilik suyu il bağlanır. Bu isə suyun ilkin başlanğıc olması ilə əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə, nağıllarda su ilə bağlı inamlar zəngin və rəngarəngdir. Bun-
ların sistemli şəkildə araşdırılması çox gərəklidir. 
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Oruj Aliyev 
Water in azerbaijani tales 

Summary 
 
As it is known, water is a creative beginning in the world mythological 

thinking. In Azerbaijani folklore, also in tales the beliefs dealing with water and the 
images that accompanying them are come across. In Azerbaijani tales, in the 
creation of unusual heroes water takes an important place. The water of vitality pre-
sents a child to. In several tales water presents beauty to the heroes. It relates with 
the magic influence feature of the water. Water beauties and changes the hero. As in 
the tale “Shah”s son Bahram” the water presenting life was expressed with the ope-
ning of a blind eye. 
 Generally, the beliefs dealing with water are rich and variable in tales. It is ne-
cessary to investigate them.  

  
Орудж Алиев 

Вода в азербайджанских сказках 
Резюме 

 
Как известно вода является творческим началом в мифологической 

системе. В жанрах азербайджанского фольклора, в том числе и в сказках, 
часто встречаются верования, связанные с водой и образы представляющие 
их. Вода занимает важное место в рождении необычных азербайджанских 
героев. «Живая вода» дарит детей. В сказке «Рейхан» Гюльджахан, которая 
пускается в дорогу, чтобы найти красавицу-дочку Рейхан, не найдя ее, 
возвращается и жаждет воды. Кое-как она добирается до пруда и досыта 
напивается водой. От этой воды Гюльджахан забеременеет и у нее родится 
сын как «пехливан»(богатырь). 

В сказке «Гейчек Фатима»(Красавица Фатима), «Пастух и падишахская 
дочь» и в некоторых других сказках вода дарит героям красоту. Это связано с 
магическим свойством влияния воды. Вода украшает, изменяет героев. В сказ-
ке «Бахрам- падишахский сын» дарение водой жизни выражается здесь тем, 
что слепой становится зрячим. 

В общем, верования в сказках, связанные с водой богаты и разнообраз-
ны. Изучение этих верований очень важно. 

 
 

Rəyçi:               Seyfəddin Qəniyev 
       filologiya üzrə elmlər doktoru 
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İngilis publisisti və filosofu Oldos Xaksli 1962-ci ildə “Amerikan mədəniyyə-

tinə baxış” adlı essesində yazırdı ki, “amerikan həyat tərzi – fizioloji mövcudluğun 
poeziyasıdır və elmin bütün gücündən məhz bu tipli insanları ərsəyə gətirmək nami-
nə istifadə edilir”. İkinci ABŞ prezidenti Adamsın nəticəsi Ceyms Truslou “Bizim 
biznes mədəniyyətimiz” adlı kitabında belə bir yeni insan tipinin meydana gəlmə-
sini onunla izah edirdi ki, “Amerika biznes sivilizasiyasıdır. Biznesmen kimdir? Bu, 
bütün dünyaya yalnız gəlir gözü ilə baxan insandır, o, həyatın yerdə qalan hissəsini 
görmür, çünki kordur (4,238). Onun üçün füsunkar peyzaj olsa-olsa yaşayış evləri-
nin inşa edilməsi üçün çox əlverişli bir məkandır, şəlalə isə onun beynində yalnız 
bənd və elektrik stansiyası ilə bağlı ideyalar doğurur. Onun həyatını dolğun həyat 
adlandırmaq mümkün deyildir. Bu həyatın dərindən dərinə kasıblığı göz qabağında-
dır”(3,236). 

Amerikan ədəbiyyatının klassiki Henri Ceyms Adams kimi hesab edirdi ki, 
biznes sivilizasiyası “işgüzar maraq dairəsinə daxil olmayan hər şeyi kökündən qa-
zıyır və həyatın məzmunu hər şeyi udub həzm-rabedən keçirən monotn yeknəskliyə 
çevrilir”. 

XX əsrin əvvəllərində yaşayan yazıçı Lyus Memford yazırdı: “müasir insan 
yeknəsək işi icra etmək üçün əhliləşdirilib, onun bayramları da elə yeknəsəkdir ... 
həyat getdikcə marağını itirir, darıxdırıcı bir şeyə çevrilir”. 

Klassik amerikan sosioloqu 1967-ci ildə nəşr edilən “Amerika sivilizasiyası” 
kitabında yazırdı: “günlər, aylar, illər fabrikdə, yaxud ofisdə gündəlik işlərin icrası 
prosesində yeknəsək keçir. Ofisdə lanç, evdə nahar... hər şey yeknəsəqdir, işdəki 
əməliyyatlar da o cümlədən. Baxısan, onlarla fərqli qəzet var, ancaq hamısının məz-
munu eyndir, standartdır. İnsanlar standart geyimlərdə kluba, bara gedirlər. Həyat-
dan köçdükdə onları standart tabutlara qoyub standart mərasimlə yola salırlar, yerli 
qəzetdə standart nekroloqlar çıxır”. 

Amerikan meqapolisləri milyonlarla insanın yaşaması üçün ideal mexanizm-
dir, bu, elə bir nəhəng və standart infrastrukturdur ki, burada yalnız işçi və istehlak-
çının ehtiyacları nəzərə alınıb. Rus şairi Mayakovski ABŞ səfərindən qayırdıqdan 
sonra yazırdı: “Amerikda tikililər nə qədər möhtəşəm olsa da, orada innşşat işlərinin 
Avropa ilə müqayisədə nə qədər sürətli və ağılçaşdıran olsa da, Amerika göydələn-
ləri nə qədər qəlbi olsa da, onlar qəribə müvəqqətilik hissi doğurur. Hətta ən böyük 
və yeni tikililərin də alnında “müvəqqətidir” yazılıb. Çünki bütün Amerika, xüsusən 
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Nyu-York daim sökülüb-tikilir. On mərtəbəli evləri sökürlər ki, on iki mərtəbəli 
evlər tiksinlər, sonra on üç mərtəbəli, sonra... qırx mərtəbəli... ”(2, 102). 

Avropada həqiqiliyin meyarlarından biri münasibətlərin uzunömürlülüyüdür, 
o şey dəyərlidir ki, zamanın sınağından keçib. Qədim ümdriklər də elə bunu 
deyirdilər: “həqiqət zamnın bacısıdır”. Amerika isə müvəqqəti peyzajdır, 
“keçiciliyin landşaftıdır”. 

Amerikan həyatınln anti-estetikliyi, təbii ki, estetikaya, həyatın hər bir anının 
gözəlliyinə laqeydlik yaradır. Daimi narahatlıq, uğurr qanamaq şansının əldən bu-
raxılması qorxusu hardasa milyonlarla insanı hərəkətə gətirir, onlar daim yerdəyiş-
mə edirlər, amerikan şəhərlərinin miskin görünüşü buradan irəli gəlir. 

Amerikan həyatının anti-estetikliyi bir tərəfdən spontan şəkildə, problem için-
də çabalayan miqrantların ümumi atmosferinin nəticəsi kimi, hər şeydən əvvəl yeni 
ölkədə sağ qalmaq zərurəti əsasında yaranmışdı. Bu insanların estetikaya meyli yox 
yerdən ola bilməzdi.  

Keçən əsrin 50-70-ci illərində amerikan ədəbiyyatına ekzistensializm fəlsəfəsi 
böyük təsir etmişdi. İnsanın özgələşməsi problemi ozamanlar ingilis dilində “beat 
generation” (...a movement of young people in the 1950s who rejected conventional 
society and favored Zen Buddhism, modern jazz, free sexuality, and recreational 
drugs. Among writers associated with the movement were Jack Kerouac and Allen 
Ginsberg) adlanan nəslin ideologiya və estetikasının əsasında dayanırdı. Keçən 
əsrin 50-ci illərində San-Fransiskoda özlərini “məğlub edilmiş nəsil” adlandıran 
gənc ziyalılardan ibarət qrup formalaşmışdı. Bu nəslin nümayəndələri, yəni “məğ-
lublar” müharibədən sonrakı depressiyanı, “soyuq müharibəni”, atom faicəsini tən-
qid edirdilər. Onlar insan şəxsiyyətinin özgələşməsi vəziyyətini əsərlərində təsvir 
edirdilər. Bu gənc hərəkatının nümayəndələri belə bir fikri təkrarlayırdılar ki, müa-
sir amerikanlılar müxtəlif sivilizasiyalarda yaşayırlar (1,300). Məğlub yazıçılar ara-
sında ən çox tanınan yazıçı Cek Keruak (1922-1969) idi. Onun yaradıcılıq kredosu 
birbaşa bədii mətnlərdə ifadə edilirdi. Keruak on roman yazmışdı. Onun “qəsəbə və 
şəhər” romanı bu nəslin manifesti sayıla bilərdi. Keruak özünün bütün nəsr 
yaradıcılığını Prustun “İtmiş zamnın sorağında” epopeyası ilə müqyisə edirdi. Prust 
kimi Keruak da məxsusi, yalnız onun özünə xas olan metodla işləyirdi, “spontan” 
adlanan bu metodun mahiyyəti bundan ibarət idi ki, ayzıçı ağılına nə gəldisə dərhal 
yazmalıdır. Keruakın qəhrəmanı cəmiyyətdən qaçır, onun içində yaşaya bilmir. 
Keruak üçün tənhalıq insanı cəmiyyətdən qovan yeganə və əsaslı səbəbdir. Məhz 
içində yaşadığın tənhalığın dərinliyindəki hisslər əsasında ətraf dünyanı 
qiymətləndirmək olar. 

Keruakın əsərlərində əhəmiyyətli dərəcədə, yəni süjet anlamında heç nə baş 
verməsə də qəhrəmanlar daimi hərəkətdədirlər. Təhkiyəçi qəhrəman müəllifin 
özüdür. Ancaq Keruakın əsərlərində həmişə bir ikinci təhkiyəçi də var ki, onun 
fikirləri mətnj altından təsir edir. 

60-cı illər nəsli üçün əlamətdar əsər kimi “Amerikan arzusu” romanı sayıla 
bilər (1965). Əsas qəhrəman Stiven Rodjek prezident Kennedinin sinif yoldaşıdır, 
müharibə qəhrəmanıdır. O, gözəl psixoloq və TV aparıcısıdır. Ancaq Stivenin 
həyatı heç cürə alınmır. Ailə həyatı ona sevinc gətirmir, çünki arvadının pul ehtirası 
sərhəd tanımır. 
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“Amerikan arzusu” romanının əsas motivi qəhrəmanın daxili zəvvarlığıdır, o, 
şüuraltının ən gizlin nöqtələrinə nüfuz etməyə çalışır Bu məqsədlə qəhrəman Nyu-
Yorkun lap dibinə çökür. Ancaq onun instinktlərin qadağa zonasına girməsi daxili 
parçalanmaya səbəb olur. Qəhrəman qətl, intihar, orgiya və orqazm kimi hislərin ən 
dib hissəsinə enib onların mənasını mənimsəməyə çalışır. Beləliklə aydın olur ki, 
qəhrəmanın bütün kitab və fəlsəfi təcrübəsi ona psixoloji planda kömək edə bilmir. 
Qəhrəmanın öz daxilinə səfərinin dinamikası yazıçıda yuxugrmənin nəbz kimi 
döyünən dinamikasını yaradır (1,301).  

Burada fəlsəfə, ədəbiyyat... ümumən düşüncə tərzi ilə həyatın digər aspektləri 
arasında əlaqələrdən bəhs edildi, müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı elm və sənət 
adamlarının Amerika haqqında təəssüratlarının xülasəsi verildi. Bütün bu faktların 
tədqiqat kontekstində daha uyarlı şəkildə əsaslandırıla bilməsi üçün praqmatizm 
fəlsəfəsinin mühüm nüanslarından bəhs etmək yerinə düşərdi. 

Praqmatizm fəlsəfəsi ABŞ-da ümumi mədəni prosesin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Praqmatizm fəlsəfəsi ilə memarlıq praktikası arasında əlaqələr hələ XIX 
əsrin sonlarından etibarən qərarlaşmağa başlamışdı. Bu dövrdə ictimai həyat 
normaları, münasibətlər və mədəni kanonlar dəyişilirdi. Bununla eyni zamanda 
gözəllik haqqında Avropada qərarlaşdığından fərqli və yeni təsəvvürlər formalaşır-
dı. Baxılan aspektdə praqmatizm ideyaları amerikan memarlığına və digər düşüncə 
sahələrinə Avropanın klassisizm ənənələrindən xilas olmaqda yardım etdi. Məhz 
amerikan varlığını sübuta yetirmək üçün yeni tendensiyalar ziddiyyətli idi və bir 
çox təsadüflərdə eklektik xarakter daşıyırdı. Onlar Onlar amerikan ədəbiyyatında, 
eyni zamanda memarlğında yeni əəlamətlərin meydana gəlməsinə təkan verdi, bü-
tün bunların özülündə 1870-ci illərdə Çikaqoda yaranan və “Çikaqo məktəbi” ilə 
tanınmış yeni istiqamət dayanırdı. 

Bu şəxslər 1870-1890-cı illərdə 1871-ci ildə Çikaqoda baş vermiş yanğından 
sonra onun bərpası üstündə əlləşən bir qrup memar və mühındislərdən ibarət idi. Bu 
məktəbin təmsilçiləri arasında bir sıra çox tanınmış amerikan memarları, o cümlə-
dən Luis Salliven, Uilyam le Baron Cenni, Uilyam Holaberd, Martin Roş, Con Rut, 
Corc Etvud. Deniel Bernem var idi. 

Bu dövrün ictimai şüuru üçün çox səciyyəvi olan nizamlılıq və rasionalizmə 
cəhd etməklə arxitektura estetikasının yeni təmayüllərinina xtarışı davam edirdi. Bu 
estetik kontekstdə əsas cəhət məqsədyönlülüyün zahirən meydana gəlməsi 
idi.Çikaqa meamrlarının işgüzar praqmatizmi ruhuna proqres və demokratiya ideya-
sının hopduğu cəsarətli novatorluq sayılırdı. Rus tarixçisi və memarlıq nəzəriyyəçisi 
A.V.İkonnikov bu dövrü üslub kontekstində protofunksionalizm adlandırırdı.  

Tədqiqatçıların yekdilliklə təsdiq etdiklərinə görə, postmodernizm və onun 
nəzəri baxımdan qavranılması mövcud dünyagörüşü konsepsiyalarında müvafiq 
“epistemoloji partlayışın” təsiri altında formalaşmışdır. Postmodernizmin nə-
zəriyyəçilərinin hamısı J.F.Liotarın “Postmodern vəziyyət” adlı səsrinin böyük 
əhəmiyyətindən bəhs edirlər (1979), burada “postmodernizm” anlayışı metatəh-
kiyəyə inamsızlığı bildirir. Fransız nəzəriyyəçisi üçün müasirlik bütövlükdə 
“böyük metatəhkiyəyə” inamın eroziyaya uğraması deməkdir. Postmodern 
erasının mədəniyyətinin əsas əlaməti eklektizmdir və bu da öz növbəsində 
“mədəniyyətin sıfır dərəcəsidir”.  
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Məsələn, Pol Osterin “İllüziyalar kitabı” romanının süjetini nəzərdən keçir-
mək olar. ədəbiyyat professor Devid Zimmer təyyarə qəzasında arvadını və iki uşa-
ğını itirir. Yarım il ərzində cəhənnəmin bütün künc-bucaqlarını gəzib dolaşır, içir, 
içini yeyir və həyata bütün marağını itirir. Ancaq günlərin bir günü televizorda nü-
mayiş etdirilən səssiz kinonun bir fraqmenti olmazın möcüzə yaradır, keçən dövr 
ərzində ilk dəfə Devidin simasında təbəssüm yaranır. İndi əlində heç bir təcili işi 
yoxdu (pulu var – həyat yoldaşının həyatını sığortalayıb, universitetdən akademik 
məzuniyyət götürüb), buna görə də gülməyi yadırğamış adamı gülməyə məcbur 
edən şəxs haqqında roman yazmaq qərarına gəlir. Bu, 50 il qabaq karyerasının pik 
nöqtəsində olduğu zaman qeyb olmuş komik hektor Mann adlı şəxsdir. Hamı 
güman edir ki, bu adam çoxdan bu dünyadan köç eləyib. Ancaq kitabçıxdıqdan az 
müddət sonra Zimmer Nyu-Meksikadan məktub alır, deyilir ki, Mann yaşayır və 
onunla görüşmək arzusundadır. Bu kitab həyatlarını illüziyalar üstündə quran insan-
lardan bəhs edir. Nə olursa-olsun insan sonda tək qalır, həyatını daxildən qurub tən-
zimləyə bilməzsə, gec ya tez, karton evcik uşub dağılanda qarşısında nəhəng uçur-
um açılır (1,13).  

“Cənab Vertiqo” uşmaq qabiliyyəti olan bir oğlandan bəhs edir. Master İequ-
da cındır paltar geyinmiş Uoltu küçədən tapnda onun cəmi-cümlətanı doqquz yaşı 
vardı və bu zaman Uoltla müqavilə bağlayır: on üç yaşında Uolt uça bilməzsə, gəlib 
ustadın başını balta ilə bədinindən ayıra bilər. Üç ildən sonra, bir sıra təhlükəli və 
qorxunc təcrübələri sınadıqdan sonra Uolt doörudan da uçur. “İllüziyalar kitabı”-
ndan fərqli olaraq, bu qeyri-adi dərəcədə optimist romandır. Bəlkə kitabın təlqin 
etdiyi həqiqəti əxz etdikdən sonra insanlar gerçəkdən uçmağı öyrənəcəklər? Niyə də 
yox. Yeganə problem budur ki, uşmağı ağıllarından belə keçirməyiblər, bu arzu ilə 
yaşamayıblar. Bu hadisə Nəhəng Depressiya dövründə Amerikada baş verir - hər 
yer qanqsterlərlə doludur, ölkə aclıq və fəalkət içindədir. Kitab sözün əsl mənasında 
insanı tilsimləndirir (3, 15). Onun janrını müəyyənləşdirmək çətindir – şübhəsiz ki, 
fantastika deyil, magik realizm saysaq, burada magiya azdır – uşaq uçmağı öyrənir, 
bunun harası fantastika, ayxud sehrbazlıqdır. 

Osterin ən məşhur romanlarından biri “Leviafan” adlanır. Bu roman osterin 
avtobioqrafik detallarla ən zəngin əsəridir – təhkiyəni aparan qəhrəmanın taleyi 
Osteri xatırladır: nöqtəbənöqtə. İlk uğursuz nikah, bu nikahdan bir oğlan uşağının 
olması, ikinci uğurlu nikah (romanda ikinci qadının adı İrisdir, Osterin öz qadının 
adı isə Siridir – məşhur yazıçı). Qız uşağının dünyaya gəlməsi. Romanın baş 
qəhrəmanı benjamin Saksı əsərin elə ilk cümlələrindən tanımalı oluruq, növbəti 
dəfə “Azadlıq heykəlini” uşurmaq üçün hazırladığı mina partlayır. Romanın əsas 
teması terrorizmdir. Bu əsər haqqında bir qədər təfərrüatlı danışmaq zərurəti var. 
Digər romanlarında olduğu kimi bu əsərdə də cəlbedicilik əsas prinsipdir, oxucunu 
cəlb edib oyuna qatmaq və ona müəyyən ideyaları aşılamaq. Bu əsərdə Pol Oster iki 
yazıçının dostluğundan bəhs edir – daha doğrusu onun qəhrəmanı Piter Aaron dostu 
Saks Benjamindən bəhs edir. Saks katolikdir, Rusiyada doğulub. Ata xətti ilə 
əcdadları talnlar zamanı Rusiyadan qaçıb Amerikaya pənah gətiriblər. Ancaq Saks 
təkcə bu faktın təsdiqi ilə işini bitmiş hesab etmir. Atasının ailəsindən bəhs edərkən 
Saks bir dəfə belə bir ifadə işlədir ki, tanrı öldükdən sonra ona Nyu-Yorka 
köçməkdən başqa əlac qalmır. Bu sözü deyəndə nəyi nəzərdə tutması gizlin deyil: 
Rusiyada talanlar çar İkinci Aleksandr qətlə yetirildikdən sonra başlanmışdı, çarı 
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nihilistlər öldürmüşdülər. Demək lazımdır ki, bu halı ilə bombistlərin (terrorçuların) 
baxış və əməllərini Saks da bölüşür. İndi Amerikada yaşamasından rəncidə olmasa 
da, narodovolçuların ideologiyası onun ruhuna daha yaxındır. Bütün təhkiyə zamanı 
boyunca Saks özünü rəsmi dövlət sisteminə qarşı qoyur - əvvəlcə yaradıcılığında , 
sonra isə daha fəal əməli sahəyə adlayır. Demək, bu anlamda Saks həm də 
nihilistlərin metaforik nəslinin nümayəndəsidir, onun doğulduğu şərait son dərəcə 
simvolikdir, yəni “Amerikanı partlatmaq” onun əzəldən alnına yazılıb.  

Bütün roman qəribə “üst-üstə düşmələrlə” zəngindir. Qəhrəman doxsanıncı 
illərin əvvəllərində ahəngdar həyat tərzi qurulmuş Amerikada yaşayır. Ancaq bu 
qəhrəmanların ömürlərinin açar məqamları həmişə, demək olar bütün hallarda 
tsəadüflə müəyyənləşir (5, 94). İnsanların və hadisələrin qeyri-məntiqi şəkildə üz-
üzə gəlib toqquşması. Bir tərəfdən dövlət, hakimiyyət maşının dəqiq çalışması, 
digər tərəfdən insan həyatının qəribə xaotikliyi, təsadüflərin meydan sulaması ... 
romanın fəlsəfi süjet qatını ortaya qoyur: dünyada mənasız heç nə yoxdur – hər şey 
bir-biri ilə sız qarşılıqlı əlaqədədir. Varlığın xaotikliyi Amerikanı “Leviafan 
dövləti” kimi təcəssüm etdirən Azadlıq heykəlinə qarşı durur. Saksın həyatında ən 
dramatik anlar məhz heykəllə əlaqəlidir. Uşaqlıqda anası onu abidənin içinə 
ekskursiyaya aparmışdı, qapalı məkanda anası və rəfiqəsi təlaşlanmış, Saks isə 
yüksəklikdən qorxma xəstəliyinə düçar olmuşdu. Saks elə belə də deyir : “Bu 
mənim ilk siyasi dərsim oldu. Başa düşdüm ki, azadlıq təhlükəlidir. Bircə anlığa 
özünü buraxsan – yoxsan.” Şübhəsiz ki, bhu sözlər ümumən azadlığa yox, onun 
simvollaşdırdığı “dövlət azadlığına” aiddir. Belə bir fonda Saks intihar etmək 
istəyir, özünü evin damından atır. Saks növbəti romanında dövlət ideyasını inkişaf 
etdirmək niyyətində olsa da, özündən asılı olmayaraq başgicəlləndirici hadisələr 
burulğanına düşür və bun nəticəsində oturduğu yerdən qalxıb bütün Amerikanı 
qarış-qarış gəzməli olur. Bu zaman gözünə yəhudi sol radikal partiyasının mənsubu, 
Rusiyada doğulmuş Aleksandr Berkmana həsr edilən bir dissertasiya sataşır və bu 
Saksın həyatında dəyişmə nöqtəsinə çevrilir. Ədəbiyyatdan birdəfəlik ayrılmaq 
qərarına gəlir. Ömrünün qalan hissəsini Azadlıq Kabusu adı ilə siyasi bəyanatlarla 
çıxış etməyə həsr etmək qərarına gəlir və hər dəfə bu bəyanatlar yayaıldıqda 
müvafiq aksiyalarla müşahidə edilir – qismən konseptual-bəddi, qismən də 
terrorismin imitasiyası. Beləkiklə Saks Berkmanı özünün sələfi qismən də özünün 
oxşarı hesab edir. İkiləşmə motivi məlumdur ki, Pol Osterin yaradıcılığında mühüm 
yer tutur. Kitabı diqqətlə mütaliə etdikdə oradan Saksın digər oxşarlarını da tapmaq 
olar, bunların arasında hətta tarixi şəxsiyyətlər də yox deyildir. Hətta dostu və 
romandakı təhkiyəçi Aaron da Saksın oxşarıdır. Hər ikisi yazıçıdır, demək olar eyni 
təkamül yolunu keçirlər, eyni zamanda, yaxud növbə ilə eyni qadınlara vurulurlar. 
Saks hətta gizlin şəkildə dükanlarda Aaronun kitablarını müəllif kimi imzalayır. 
Aaron isə üsyançı deyil, sənətkardır, elə beləcə qalır, vəd edilən azadlığın 
sərhədlərini aşmır. “Leviafan” romanında Saks və Aaronun sevgililəri parlaq 
boyalarla rəsm ediliblər, onlardan biri yazıçının arvadıdır, ilham pərisi və yol 
göstərənidir, ikincisi sərsəm bir rəssamdır, üçüncüsü Lilian adlı fahişədir – Azadlıq 
ideyasının əsl təcəssümü – nə işlə məşğul olursa-olsun vicdan əzabı çəkməyi 
birdəfəlik unudub. Məhz onunla görüşdükdən sonra Saks daxilində yatan gücü 
aşkarlayır və məhz bu fahişənin sayəsində kabinet yazıçısı əsl Robin Quda çevrilir. 
Məhz Hollivud ənənələri çevrəsində romanda sentimantal və ehtiraslı sevişmə 
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səhnələri yer alıb, burada eyni zamanda heç bir məntiqə sığışmayan cinayətlər 
törədilir. Və beəliklə bizə xalis postmodernist ekşen təklif edilir – eyni zamanda 
həm amerikansayağı, həm də anti-amerikan əhval-ruhiyyəli ekşen.  

İntervülərində Pol Oster dəfələrlə qeyd edib ki, onu daha çox mif ölkəsi kimi 
Amerika obrazı maraqlandırıb. Bu ideya inanılmaz əhvalatlar süzgəcindən 
keçirilərək oxucuya təqdim edilir, bu ideya bəzən ani şəkildə insan taleyini dəyişən 
qeyri-adi hadisələr fonunda açılır. Romanın qəhrəmanı Azadlıq Kabusu qarşısına 
belə bir məqsəd qoyur ki, mexaniki obrazdan, yaxud dəhşət doğuran obrazadan 
daxilində yatan mifə çevirmək istəyir. Qəhrəman heykəli dil açıb danışmağa, nəfəs 
alıb yaşamağa məcbur etmək istəyir: «Ayıl, Amerika. Eyni şeyi deyib, başqa şeyi 
etməkdən yorulmadınmı. Heykəllərin havada uçmasını görmək istəmirsənsə sübut 
elə ki, ikiüzlülüyə birdəfəlik yox deyibsən » (6,103).  
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 Юукюфа Велиева  

От идеи к мифу в американской литературе 20-го века 
Резюме 

 
Эта статья посвящена анализу основных тенденций, выявленных в 

развитии американской литературы 20-го века, которая осуществляется на 
основе конкретных теоретических и литературных произведений. Следует от-
метить, что использование традиционных мифологических моделей и элемен-
тов в работах, представляющих классическое направление или тенденции ли-
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тературного мифологии типичных для нашего исследования. В структурного 
анализа текстов выявлены двоично-логических схем: она отражает дихо-
томию добра и зла (мы видим конкурента негативный характер по сравнению 
с положительного героя); жизнь и смерть (страх смерти и любви к жизнь); мо-
лодость и старость (дети и пожилые люди). 

 
 Shukufə Valiyeva  

From idea towards myth in the 20-th century american literature 
Summary 

 
This article deals with the analysis of the main tendencies revealed in the 

development of the 20-th century of American Literature that is carried out based 
on concrete theoretical and literary works. It is to be noted that using the traditional 
mythological models and elements in the works representing the classical direction 
or tendencies of the literary mythology is typiical for our research. In the structure 
analysis of the texts there are revealed the binary-logical schemes: it reflects the 
dichotomy of good and evil (we see the competitor of negative nature in 
comparison with the positive hero); life and death (fear of death and love for life); 
youth and old age (Children and elderly people are involved). 
 
 
Rəyçi:                   Cavanşir Yusifli 
                       filologiya elmləri doktoru 
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ÇAĞDAŞ POEZİYADA ALLAH 
(60-cı illər) 

 
Açar sözlər: Ateizm,”60-cılar” və Allah fenomeni,V.Səmədoğlu poeziyasında 
Allah,şairin ziddiyyət təşkil edən fikirləri. 
Ключевые слова Атеизм, 60-ые годы и феномен Аллах, Аллах в поэзии 
В.Самедоглы, противоречивые мысли поэта. 
Key word: Atheism, 60-ths and the God phenomenon, God in poetry of 
V.Samadoglu, forming conflicting conception of poet. 

 
Son dövrlərdə poeziyada Allaha müraciətlərlə tez-tez qarşılaşırsan. Şairlər Al-

lahın insana bəxş etdiyi tale payından elə onun özünə şikayətlənir, bəzənsə Allah 
yoxdur, Allahsız dünya kimi fikirləri öz misralarında səsləndirirlər. Belə bir sual 
meydana çıxır ki, ateist fikirləri ilə tanınan şairlərimiz əslində ateistdilərmi? Onlar 
bu misraları qələmə alarkən doğurdanmı dünyada Allahın olmadığı qənaətinə 
gəlirlər?Ümumilikdə ateizm nədir, ateistlər kimlərdir, onlar niyə Allahı inkar 
edir?... kimi suallara aydınlıq gətirək ilk öncə. Ateizmə (Atheos yunanca theos-Tan-
rı, a-inkar şəkilçisi ) e.ə V əsrdə yunanlarda təsadüf olunsa da, o, XVIII əsrdə yəhu-
di-xristian Allahına inamsızlıq dünyagörüşü kimi Avropada formalaşmışdır. Ateizm 
Tanrıya və ruhi varlıqlara olan metafizik inancların rədd edilməsidir, var olan həqi-
qəti inanc yolu ilə şərhi qəbul etməyən bir düşüncə axınıdır. Ateistlərə görə Allah 
yoxdur, dünya, kainatın yaranmasında İlahi qüvvənin rolu yoxdur. Bir ateistdən 
sorşurlar ki, niyə Allahın mövcudluğuna inanmırsan, axı onun varlığının sübutu Qu-
randa vardır. O cavab verir ki, Allah yoxdursa, onun kitabı necə ola bilər ki?  

 İslam dininə görə dünyanı Allah yaratmışdır və biz insanlar etdiyimiz əməl-
lərin qarşılığını- mükafatını, cəzasını o biri dünyada alacayıq. Ateistər isə heç bir tə-
biətüstü mükəmməl varlığa inanmırlar. Onlar bugünkü həyatdan zövq almağa 
çalışırlar, o dünyadan cənnət, cəhənnəm,süd gölü gözləmirlər.  

Məqaləmi yazarkən çağdaş poeziyamıza nəzər saldım və bəzi şairlərin yaradı-
cılığında həm ateist, həm də anti-ateist fikirlərlə qarşılaşdım. Aydın oldu ki, bir çox 
şairlərimiz öz şeirlərində Allahla, dünyanın yaradılışı ilə bağlı suallara cavablar ax-
tarmışlar. Bunu 60-80-cı illər poeziyasında daha qabarıq görmək mümkündür. Allah 
haradadır?, Niyə həmişə biz Allaha inanmalıyıq?, Niyə bir dəfə də Allah bizə 
inanmır?, Allah doğrudanmı göydədir?, Allah harada gizlənib? kimi suallarla yana-
şı, Allahdan kimə şikayət edək, Allah şeirimdən də sevinci alıb,Allah bu dünyadan 
bezmirsə əgər, bəndə niyə bezsin, atam balası.və.s kimi fikirlər də səsləndirmişlər: 

 
 Biz Allah övladıyıq 
 Allaha and içmişik. 
 İbrahimlə,Musayla, 
 İsayla yol keçmişik. (F.Qoca)  
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 Allah,harda gizlənmisən,cavab ver. 
 Çıx, mənə də bir yer göstər, gizlənim. 
və yaxud 
 Yada sal,yada sal,məni yada sal, 
 Yoxsa unutmusan oğlunu, Allah. (R.Rövşən) 
  
 Hər an üzü Allaha tək bir yol olar ancaq, 
 Allah görünməz, duyular ancaq. (V.B.Odər) 
  
 Varmı var olan,Allah, 
 Ya elə yox qədimmi? 
 Sən səndən xəbərsiz 
 Yoxdan var etmədinmi? (M.İsmayıl) 
 

Azərbaycan poeziyası heç zaman şeir qıtlığından əziyyət çəkməmişdir. “ Şeir 
axını “bütün dövrlər üçün səciyyəvi olmuşdur. Lakin hər dövrün poeziyası özünə-
məxsusluğu ilə diqqəti cəlb etmişdir. 60-80-cı illər poeziyasında da bu spesifiklik 
öznü göstərsə də, qeyd etməliyik ki, poeziyada “Allah xofu” demək olar ki, eynidir. 
Fərq janr, üslub xüsusiyyətlərində özünü göstərir. Həmin dövrdə yazılmış iki şeirə 
nəzər yetirək: 

 
Görərsən gül bitir içindən qarın 
Baxma ki, verdiyin söz sözü tutmur. 
Çıxır qabağına unutduqların 
İnsan unudanı Allah unutmur. 
 
Biz unutmuşduq hər şeyi, 
Ancaq heç nə çıxmamışdı Allahın yadından. 

 
Bu şeirlərdən birincisi M.İsmayıla, ikincisi isə V.Səmədoğluna məxsusdur. 

Özünəməxsus deyim tərzi, üslub fərqi o dəqiqə hiss olunur. 
 Çağdaş poeziyada Allaha daha yaxın olan iki şairimiz vardır, Ramiz Rövşən 

və Vaqif Səmədoğlu. Bu insanlar öz şeirləri vasitəsiylə Allahla danışır, dərdləşir, 
ona suallar ünvanlayır, dünyada baş verənlərə cavab axtarırlar. Bəzənsə insanların 
Allahsızlaşdığını görüb sanki Allaha köməyə tələsirlər: 

 
Çoxdandıkı əl üzmüşük öz Allahımızdan 
Allah bizim Allahdı keçər günahımızdan. (R.Rövşən) 

 
İndi nə dua,nə qarğış, 
Nə nəzir demək vaxtıdır. 
Dünya susmalıdır artıq, 
Allaha kömək vaxtıdır. (V.Səmədoğlu 
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Çağdaş poeziyada Ramiz Rövşən Allaha ən çox küfr edən şair kimi qınaq 
obyekti olmuşdur. Doğrudur, şairin misralarına diqqət yetirdikdə görürsən ki, o, gah 
Allaha bəndəliyini bildirir, gah da ona üsyan edir: 

 
İlahi, səndən də sındı ürəyim 
Məni küsdürənin yekəsi sənsən. 

- deyən şair başqa bir misrada isə  
İlahi, küssəm də, səninəm yenə 
Gözün axıracan üstümdə olsun. 

 
- deyir.Ramiz Rövşən özünün də dediyi kimi şeirlərini göy üzünə yazan, Al-

laha pıçıldayan şairdir. 
Mövlanadan,Yunis İmrədən üzübəri bir çox ilahi həqiqətlər məhz şairlərin 

dilindən söylənilmişdir. Belə şairlərdən biri də Vaqif Bayatlı Odərdir. Bir azdan 
haqqında danşacağımız Vaqif Səmədoğlu ilə Vaqif Bayatlı Odəri birləşdirən və 
fərq0ləndirən cəhət nədir? sualına belə cavab verərdim ki, hər iki şairi birləşdirən 
cəhət Allah xofu, fərqləndirən isə budur ki, Vaqif Səmədoğlunun lirik qəhrəmanının 
duyğuları daha çox minor motivlər üstündə köklənmişdir. Vaqif Bayatlı Odərdə isə 
çılğınlıq, coşğunluq ritmini hiss edirsən: 

  
 Səni eşitməsə heç kəs, 
 döz o kütləvi karlığa, 
 döz o kütləvi korluğa, 
 lap min il də qal tənha,tək. 
 Səni Allah yaradıbsa, 
 Allaha lazımsan demək. (V.B.Odər) 
 
 Bu neft lampasının zəif işığı 
 Divara əlacsız kölgələr salır. 
 Allah şeirimdən də “ sevinc “ sözünü 
 “ Sənin deyil”! deyib əlimdən alır… (V.Səmədoğlu) 

 
Vaqif Səmədoğlu Allahla bağlı fikirlərində ateist və anti-ateist mövqedə daya-

nır. Bəzən Allaha üsyan edən şair bəzən tam bunun əksini edir; tənhalığında, 
təkliyində, kədərli anında Allaha sığınaraq ondan imdad diləyir. 

Müsahibələrinin birində “ Dinlərin aşıladığı Allaha mən inanmıram, günahsız 
bir fəlsəfi əsər, bir şeir də yaranmaz “ deyən şair başqa bir müsahibəsində qeyd edir 
ki, Allahın olduğunu mənə elə ateistlər öyrədib. Volter, Çernişeviski mənə sübut 
edə bilməyiblər ki, Allah yoxdur. 

Vaqif Səmədoğlu poeziyası başdan-başa Allaha müraciətlərlə, xitablarla 
zəngindir. O, tez-tez Allahı səsləyir, onu düşündürən, maraqlandıran, narahat edən 
suallara cavab tapmağa çalışır: 

Allaha inanan 
gecəmdir yenə 
Şeir oxuyuram 
dua yerinə. 
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- deyən şair bütün vahimədən, əlacsızlıqdan, bəladan, səksəkədən qurtulmaq 
üçün Tanrıya üz tutur, Allahı şeirləri ilə səsləyir, onunla danışır, tənhalığa çəkilib 
şeirləri ilə dua etməyə başlayır. Lakin dualarının Allaha çatmadığını görəndə isə ən 
kəskin tənqidini, etiraz və təəssüfünü giley,narazılıq qarışıq kinayə ilə çatdırır. 
Allahdan onun özünə şikayətlənir, ondan inciyir, ona üsyan edir. Allahın yazdığı 
alın yazısı ilə razılaşmır. Məhz bu üsyan ilk baxışdan şairin Allahla bağlı 
fikirlərinin ziddiyyətli olduğu fikrini oxucuda formalaşdırır:  
 

 Allahım,al bu qələm, 
 bu da alnım. 
 Fikirləş, tələsmə, 
 yaxşı bir şey yaz... 

 
Lakin Vaqif Səmədoğlu şairliyin Allah vergisi olduğunu yaxşı dərk edir, 

dövrandan zərbə aldığı vaxtlarda belə ona sığınırdı.O, hər yerdə Allahı çağırır; 
müsahibələrində, şeirlərində, hətta kitabında belə! (“Mən burdayam,İlahi”) 

Vaqif Yusifli yazır ki, Vaqif Səmədoğlunun bu mövzulu şeirləri 
poeziyamızda ilk dəfə olaraq Allah üzərindəki mistik örtüyü götürdü, insanla Allah 
doğmalaşdı və bu doğmalıq insanın son pənahı olan Allaha doğru yolu da qısaltdı. 
Allah öz bəndələrinin hay-harayını, fəryadını eşidir, günahkar məxluqların əməlləri-
nə boylanır. “ Ən uzaq planet olan Allah“ Vaqif Səmədoğlunun dualarını dinləyir. 

Sonda bir şeyi unutmayaq ki, şair xəyalı sərhəd tanımır. Bu gün istedadlı şair-
lər varsa, onlara bu vergini verən də Allahın özüdür. Bu əsnada Orxan Pamukun 
maraqlı sözü yada düşür: “ Şeir Allahın bəzi özəl qullarına pıçıldadığı sözlərdir “. 
Şairlərimiz nə qədər Allahdan yazıb ona üsyan etsələr də, bəzən küfrlü misralar 
işlətsələr də, Qulu Ağsəs demişkən: 

 
 Bu şeiri özün yazmısan 
 Babalı mənim boynuma... 

 
Ədəbiyyat 

 
1. İ.Musayeva “Vaqif Səmədoğlunun poetik dünyası” 
2. V.Səmədoğlu “Mən burdayam,İlahi” 
3.  M.Hüseyn “Poeziya dilinin ədəbi qaynaqları” 
4. Ədəbiyyat portalları.Lit.az,kult.az 

 
Sabina Ramazanova  

God in modern poetry (60-ths) 
Summary 

 
You are often meet with appeals to God in modern poetry. Poets complaining 

now of God himself now resorting to help himself. Thanks to arising poems the 
conceptions of atheism and anti-atheism draws attention, such poets are 
R.Rovshan,V.B.Odar,V.Samadoglu. These poets pray to God with their poems and 
desire calling for help. But when they saw the prayers did not reach to God, they 
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fight against God, standing on the decrees of Fate and standing on the atheism 
situation. But how much they complaining of God these poets considered that they 
believed the profession of a poet is a gift from the Gods. 

  
 Сабина Рамазанновой  

Aллах в современной поэзии (60-ые годы) 
Резюме 

 
В современнои поэзии мы часто встречаемся с обращениями к Аллаху. 

Поэты то жалуются Аллаху то просят помощи. Поэтому часто в стихах встре-
чаемся мыслями об атеизме и анти-атеизем. К таким поэтам мы можем 
отнести Р.Ровшана, В.Б.Одара, В.Самедоглы и некаторые другие. Эти поэты 
верят Аллаху, пеклоняются ему, обращаются, с просьбои, но когда их 
пселание не исполняются, они востаюш против судьбы, посланной им 
Аллахом, останавливаются на атеистических мыслях. Несмотрят на то, что 
они жалуются Аллаху, они верят в дар посланным им Аллахом. 

  
 

Rəyçi:             Seyfəddin Rzayev 
                   filologiya elmləri doktoru 
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NIKОLАS RОUNING “BUYUK TЕMUR” TRАGЕDIYASIDА 

АMIR TЕMUR SIYMОSI  
 

Açar sözlər: Əmir Teymur, Nikolas Pou, Avropa ədəbiyyatı, faciə  
Key words: Nicolas Row, Emir Temur, tragedy, European literature 
Ключевые слова: Амир Теймур, Николас Роу, литература Европы, трагедия 

 
Yevrоpаdа Аmir Tеmur siymоsi bаdiiy tаrg`ibоtigа bаg`ishlаb Kristоfоr 

Mаrlоdаn kеyin asar yarаtgаn ijоdkоr аvlоd оrаsidа eng yuksаk mаvqеni XVIII аsr 
drаmаturgi Nikоlаs Rоu (1674-1718) egаllаydi. Bаdiiy qiymаti vа оmmаviyligi 
dаrаjаsigа ko`rа o`z dаvridа Shеkspir trаgеdiyalаri bilаn bеllаshishgа qоdir bo`lgаn 
“Buyuk Tеmur” (Mazkur tragediya maqola muallifi tomonidan to`liq tarjima 
etilgan. Keltirilgan izoh va tarjimalar bizniki - Yaqubov M.) (Tamerlane, 1701) 
trаgеdiyasi o`z muаllifigа аnа shundаy shаrаfni аtо etgаn аsаrdir. Uning uchtа 
p`yеsаsа (sаhnа аsаri) “Buyuk Tеmur” (Tamerlane, 1701), “Jеyn Shоr fоjеаsi” (The 
Tragedy of Jane Shore, 1714) vа Аfsuslаngаn Go`zаl` (The Fair Penitent, 1703) – 
XVIII аsr dаvоmidа sаhnаdа uzluksiz nаmоyish etilgаn vа bir nеchа mаrоtаbа XIX 
аsrning birinchi chоrаgidа hаm sаhnаdа muvаffаqiyatli qo`yilgаn. Lоndоn 
tеаtrlаridа 1702-yildаn tо 1776-yilgа qаdаr nаmоyish etilgаn tоmоshаlаr sоnigа 
qаrаgаndа ushbu uchtа sаhnа eng mаshhur trаgеdiyalаr sirаsigа kirgаn (1, 893; 2, 
5). Rоuning Tеmuri, muаllif bаg`ishlоvidа Хаrtingtоnning Mаrkizigа аtаb yozilgаn, 
hеch ikkilаnmаsdаn siyosiy аllеgоriya (kinоya) tаrzidа qаbul qilindi. Trаgеdiyadаgi 
vоqеа-hоdisаlаr vа hukmdоrlаrning хulq-аtvоrlаri, аsаrdа, shu dаrаjаdа оchiq 
оydinki, hоzir hаm ularga izоh bеrishgа hоjаt yo`q. Nikоlаs Rоu hаyoti hаqidа 
bizgа juda оz mа`lumot yetib kelgan. Jеyms Uelvud vа Stеfеn Хеylzlar uning ilk 
biоgrаflаri bo`lgаnlаr. Bu biоgrаfiyalаr ko`prоq mеmuаr tаrzidа yozilgаn, unchalik 
ilmiy аhаmiyatgа egа emаs, fikrimizchа, mаqsаd – buyuk zаmоndоshigа nisbаtаn 
hurmаt bаjо kеltirish, Rоu хаyoti vа ijоdi hаqidа bаtаfsil mа`lumоt bеrish emаs. 
Shundаy bo`lsа hаm, bu аsаrlаrdаn shоir shахsiyati vа аtrоf-muhiti hаqidа qimmаtli 
dalillаrgа egа bo`lish mumkin. Nikоlаs Rоu 20-iyun 1674-yili Littl Bаrfоrd 
shаhridа (Bеdfоrdshir grаfligi) tug`ilgаn. Tug`mа istе`dоdi, аyniqsа tillаr vа 
shе`riyatni o`rgаnishgа bo`lgаn iqtidоri, Nikоlаsni 13 yoshidа qirоllik stipеndiyas-
igа sаzоvоr bo`lishigа оlib kеldi. Zаmоndоshlаrining guvохlik bеrishichа, u shе`r-
lаrni kishini hаyrоn qоldirаdigаn dаrаjаdаgi оsоnlik ilа bitgаn, “shе`rlаr uning 
хаyolоtidа shu dаrаjа tеz tug`ilаrdiki, хuddi u qаlаm ilа yozgаndеk tuyulаrdi” (3, 
60-70). 1715-yili Nikоlаs Rоu аdаbiyot sоhаsidаgi yutuqlаri vа jаmiyat rаvnаqigа 
qo`shgаn hissаsi uchun qirоl sаrоyi shоiri unvоnigа sаzоvоr bo`lаdi. Nikоlаs Rоu 
ismi Аngliyaning еtuk qirоl sаrоyi yozuvchilаri ro`yхаtidа, ya`ni B.Jоnsоn, 
U.Deyvеnent, J.Drаydеn, R.Sаuti, U.Vоrdsvоrt, А.Tеnnisоn vа bоshqаlаrning 
nоmlаri оrаsidаn jоy оlgаn (4, 60).  

N.Rоu siyosiy pаrtiya а`zоsi bo`lgаn vа shu sаbаbli sujet tаnlаshdа o`zining 
siyosiy qаrаshlаrini e`tibоrgа оlаrdi. O`z аsаrlаridа dаvlаt, din, ахlоq-оdоb, 
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fuqаrоlik burch vа huquqlаr, dаvlаt vа din munоsаbаtlаrigа dоir dоlzаrb muаm-
mоlаrni ko`tаrаrdi. Tеmurbеk оbrаzidа Rоu mukаmmаl hukmdоr tаsvirini bеrgаn, 
bu bilаn o`zini оzоdlik vа qоnun ustuvоrligigа аsоslаngаn, ingliz kоnstitutsiоn mо-
nаrхiya prinsiplаrini quvvаtlоvchisi sifаtidа ko`rsаtgаn.  

  Bеsh аkt vа yеtti sаhnаdаn ibоrаt bo`lgаn mаzkur trаgеdiya, epigrаf, 
bаg`ishlоv, prоlоg vа epilоgni o`z ichigа оlаdi. Epigrаfdа mаzkur trаgеdiya - TO 
THE Right Honourable WILLIAM, Lord Marquiss of HARTINGTON - Хаrringtоn 
mаrkizi Vil`yam janobi оliylаrigа (bizningchа tаrjimа shundаy bo`lishi kеrаk, bа`zi 
bir mаnbаlаrdа epigrаf nоto`g`ri tаlqin etilgаn M.Y) bаg`ishlаb yozilgаni rаvshаn 
tоrtаdi. “Bаg`ishlоv”dаn N.Rоuning аsаrni yozishdаn ko`zdа tutgаn mаqsаd-
muddаоsi lo`ndа tаrzdа nаmоyon bo`lib, undа bа`zilаr Tеmurbеk shахsiyatidа 
muаllif o`shа zаmоnning eng buyuk qаhrаmоnlаrini eslаtib o`tgаnini qаyd etаdi: 

“Some People (who do me a very great Honour in it) have fancy'd, that in the 
Person of Tamerlane I have alluded to the greatest Character of the present Age.” 
(Rowe, Nicholas. Tamerlane. University of Virginia Library. http://xtf.lib.virginia. 
Kеyingi misоllаr ushbu mаnbаgа аsоslаnib bеrilаdi). Fikrlаrini dаvоm ettirar ekаn, 
Rоu bu Buyuk Insоnning (Аmir Tеmur M.Y) хаyoti, jаnоbi оliylаri hаyotidаn fаrq 
qilmаsligini: uning Jаsоrаti, uning Diyonаti, uning Qаt`iyatligi, uning Оdilligi vа 
uning o`z Хаlqigа Оtаlаrchа g`аmхo`rligi, hаmmаsidаn hаm, uning Zоlimlik vа 
Zulmdаn nаfrаtlаnishi, vа Insоniyatning Оsоyishtаligi hаqidа аstоydil qаyg`urishi, 
judа yaqin o`хshаshlik bеrаdi оliy jаnоblаrigа: ulаrning Tаqdiridаgi bir qаnchа 
vоqеаlаr аynan o`xshash. Ul Hаzrаtlаrigа hеch nаrsа kеrаk emаs, fаqаt ishоnchli 
G`аlаbа, хuddi Tеmurbеk Dunyogа tinchlik bеrgаndеk, maqsadga ega. “There are 
many Features, 'tis true, in that Great Man's Life, not unlike His Majesty: His 
Courage, his Piety, his Moderation, his Justice, and his Fatherly Love of his People, 
but above all, his Hate of Tyranny and Oppression, and his zealous Care for the 
Common Good of Mankind, carry a large Resemblance of Him: Several Incidents 
are alike in their Stories; and there wants nothing to his Majesty but such a deciding 
Victory, as that by which Tamerlane gave Peace to the World”. N.Rоuning Аmir 
Tеmur shахsigа bo`lgаn mislsiz ehtirоmi jаm etilgаn bu sаtrlаrdа, mаzkur 
trаgеdiyadа Еvrоpа хukmdоrlаrigа ibrаt vа nаmunа bo`lаdigаn bir аsаr yarаtishni 
niyat qilgаni mа`lum bo`lаdi. Drаmа prоlоgidа muаllif yurt оsоyishtаligi, o`z хаlqi 
bахti uchun kurаshgаn, e`tiqоdli shаhzоdа (Аmir Tеmur M.Y) hаyotini o`z 
аsаrining bоsh mаvzusi qilib оlgаnini аytаdi: 

Our Author makes a pious Prince his Theme.  
High with the foremost Names in Arms he stood,  
Had fought, and suffer'd for his Country's good,  
Yet sought not Fame, but Peace, in Fields of Blood. 

Safe under him his happy People sate, 
Аyovsizlikni yo`q qilish mаqsаdidа fаlаk, Tеmurbеk timsоlidа tinchlik 

rаhnаmоsini jo`nаtgаni mаdh etilаdi: 
Till Heaven, the growing Evil to redress,  

Sent Tamerlane to give the World a Peace.  
The Hero rous'd, asserts the Glorious Cause,  
And to the Field the chearful Soldier draws: 
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Drаmа bоshidа Bоyazidgа qаrshi bo`lаjаk jаng tаrаddudidа bo`lgаn 
Tеmurbеk qo`mondоnlаri, Zаmа vа Mirvаn suhbаtidа Sоhibqirоn оsоyishtаlik vа 
tinchlikni o`rnаtuvchi, bаrchа urushlаrgа bаrhаm bеruvchi, zulm, qullik vа аzоb-
uqubаtlаrgа bаrhаm bеruvchi hukmdоr sifаtidа tаsvir etilаdi: 

Zam.  
Our Asian World  
From this important Day expects a Lord,  
This Day they hope an End of all their Woes,  
Of Tyranny, of Bondage, and Oppression,  
From our Victorious Emp'ror, Tamerlane. (ACT I. SCENE I.) 

Mirvаn hаm Аmir Tеmurni аdоlаt pеshvоsi, yarаtgаnning nаzаri tushgаn 
zаfаrli jаngchi ekаnligini аytаdi: 

Mir.  
Well has our holy Alha mark'd him out  
The Scourge of lawless Pride, and dire Ambition,  
The great Avenger of the groaning World.  
Well has he worn the Sacred Cause of Justice 

Upon his prosp'rous Sword; approving Heav'n  
Still crown'd the righteous Warrior with Success;  
As if it said, Go forth, and be my Champion,  
Thou most like me of all my Works below. (ACT I. SCENE I.) 

Sоhibqirоn ko`pchilik zоlim qirоllаrdеk hоkimiyat tеpаsigа chiqish nаfsidа 
emаs, bаlki ezgulik tаrg`ibоtchisi sifаtidа tаlqin etilаdi: 

Pr.  
No Lust of Rule, (the common Vice of Kings) 

Mir.  
So rich his Soul in every virtuous Grace, 

Tаriхdаn mа`lumki, Sоhibqirоn hаr bir jаngchisini munоsib tаqdirlаb ulаrgа 
оtаlаrchа g`аmхo`rlik qilgаn. Аynаn Аmir Tеmurning ushbu хislаtlаrini muаllif 
sаrkаrdа Zаmа nutqidа hаqli rаvishdа tа`kidlаb o`tаdi:  

 Zam.  
'E'er the mid Hour of Night, from Tent to Tent,  
Unweary'd, thro' the num'rous Host he past,  
Viewing with careful Eyes each several Quarter;  
Whilst from his Looks, as from Divinity,  
The Soldier took Presage; and cry'd, Lead on,  
Great Alha, and our Emperor, Lead on  
To Victory, and Everlasting Fame. (ACT I. SCENE I.) 

Аmir Tеmur jаsurligini, оliyjаnоbligini vа quchgаn zаfаrlаrini tаsоdifiy emаs, 
bаlki pеshоnаgа bitilgаn munоsib tаqdir ekаnligini, hаttо “Rim nаyzаlаri 
bоrmаgаn” nо`mаlum millаtlаr hаm bungа tаn bеrib, hurmаt ko`rsаtishаdi: 

Pr. of T.  
Nations unknown,  
Where yet the Roman Eagles never flew  
Shall pay their Homage to Victorious Tamerlane,  
Bend to his Valour, and Superior Virtue,  
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And own, that Conquest is not giv'n by Chance,  
But, (bound by fatal and resistless Merit)  
Waits on his Arms. (ACT II. SCENE II) 

Yuqоridа аytgаnimizdеk, Nikоlаs Rоu mаzkur drаmаsini o`shа dаvrdagi 
qirоllаrgа nаmunа tаrzidа хizmаt qilishini nаzаrdа tutib bitgаn, ya`ni Аmir Tеmur 
timsоlidа аdоlаtli, bаg`rikеng vа murruvаtli, umumаn, bаrchа yaхshi fаzilаtlаrgа 
egа bo`lgаn hukmdоrni ko`rsаtishgа hаrаkаt qilgаn, turk sultоni Bоyazid timsоlidа 
esа Sоhibqirоn siymоsigа tаmоmаn tеskаri qаhri qаttiq, хаlqigа zulm o`tkаzgаn, 
аyovsiz vа ezgulikni mеnsimаydigаn qirоl sifаtidа nаmоyon etgаn. Drаmа 
Sоhibqirоn Аmir Tеmur so`zlаri ilа yakun tоpаdi:  

Tam.  
Behold the vain Effects of Earth-born Pride,  
That scorn'd Heav'ns Laws, and all its Pow'r defy'd;  
That could the Hand, which form'd it first, forget,  
And fondly say, I made my self, be great:  
But justly those above assert their Sway,  
And teach ev'n Kings what Homage they should pay,  
Who then Rule best, when mindful to Obey: (Act V. Scene II) 

Аmir Tеmur 
Fоniy dunyodаgi mаg`rurlik nеchun? 
Mаg`rurlаr tаn оlmаs hаyot qоnunin –  
Tаngri qudrаtini tаn оlmаs ulаr. 
Buning nаtijаsi birоq, nе bo`lаr?! 
Sаmоlаr o`rgаtаr yurish-turishni, 
Shоhmi u, gаdоmi – аslо fаrqi yo`q. 
Sаmоlаrgа bo`ysunmаsi kim 
Bu dunyogа bo`lаdi hоkim. (tаrjimа bizniki M.YA) 
Yarаtgаn hаm fаqаt ezgulik, аdоlаt, sахоvаtpеshаlik хususiyatlаrigа egа 

bo`lgаn insоn, uning kim bo`lishidаn qаt`iy nаzаr – shоhmi yoki gаdоmi, hоkim, 
ya`ni dunyo hukmdоri bo`lishgа lоyiq ekanini аytib, ushbu buyuk аsаrgа, Nikоlаs 
Rоu, Sоhibqirоnimiz hаyoti vа fаоliyatigа хоlisоnа bахо bеrgаn tаrzdа yakuniy 
nuqtаsini qo`yadi.  
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Muzaffar Yakubоv  
Nikolas Rounun “Əmir Teymur” faciəsində Əmir Teymur obrazı  

 Xülasə 
 

 Məqalədə Nicolas Row "Emir Temur" faciə ilə işləri təhlil həsr olunub. Bu 
faciə Temur `s Avropa Hibgs üçün bir model olan bir real təsvirini verir. Müəllif 
Temur həyat qərəzsiz qiymətləndirmə verir və sadiq insan kimi xarakterizə edir. 
Emir Temur şəxsiyyəti həmişə Avropa tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Teymurilər sülaləsinin fəaliyyətinin öyrənilməsi və bütövlükdə böyük töhfə alimlər, 
tarixçilər və müxtəlif ölkələrin yazıçılarının gətirildi. Təsadüf Emir Temur hakimdir 
deyil incəsənət və musiqi ədəbiyyatı Avropa nümunələri həkk olunur. 

 

Muzaffar Yakubоv  
Image of Amir Timur in Nicholas Rowe's tragedy "Emir Timur" 

Summary 
 

The article is devoted analyze the work by Nicolas Row “Emir Temur” 
tragedy. The tragedy gives a real description of Temur`s being a model for 
European Hibgs. The author gives impartial assessment to the life of Temur and 
describes him as a faithful man. The identity of Emir Temur always was the focus 
of attention of the European researchers. The big contribution to studying of its 
activity and as a whole a dynasty of Temurids was brought by scientists, historians 
and writers of the different countries. Not incidentally phenomena the Emir Temur 
it is imprinted in the European samples of art and musical literature. 

 

 
Музаффар Якубов 

Образ Амир Тимура в трагедии Николаса Роу «Эмир Тимур» 
Резюме 

 

 Статья посвящена анализу трагедии Николаса Роу “Эмир Тимур”. Тра-
гедия дает реальное описание того, что Темур был моделью для европейских 
писателей. Автор дает беспристрастную оценку жизни Темура и описывает 
его как правильного человека. Личность Эмира Тимура всегда была в центре 
внимания европейских исследователей. Большой вклад в изучение его дея-
тельности и в целом династии Темуридов внесли ученые, историки и писатели 
разных стран. Не случайно феномен Эмира Темура запечатлен в европейских 
образцах художественной и музыкальной литературы.  

  
Rəyçi: Professor Saparbay Ruzımboyev  
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YAŞAR QARAYEVİN AZƏRBAYCAN TƏNQDİNƏ VERDİYİ TÖHFƏ 
 

Açar sözlər: Azərbaycan, tənqid, realizm, Axundov, novator 
Ключевые слова: Aзербайджан, критика, реализм, Ахундов, новатор 
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Ədəbiyyatşünaslığın son dərəcə mühüm sahələrindən biri olan ədəbi tənqid 
Yaşar Qarayev simasında özünün ən yüksək mövqeyinə çatmışdır. Həm ədəbiy-
yatşünas, həm də tənqidçi kimi fəaliyyətinin bütün məqamlarında Y.Qarayev qələ-
mindən çıxan hər bir ədəbi – elmi yazıda xalq mənafeyi üçün çırpınan ürəyin istək-
ləri, vətəndaş məramı və qayəsi, milli ədəbiyyatın təəssübünü çəkməsi, onu daim 
irəli aparmaq ehtirası nəzərə çarpır. Yaşar Qarayev bir tənqidçi kimi tənqidin daşı-
dığı vəzifələri dərindən bilir və dərk ediridi. Odur ki, o əsl tənqidçinin vəzifələrini 
də düzgün müəyyənləşdirə bilmişdi.  

Yaşar Qarayev hər şeydən əvvəl Azərbaycan ədəbi tənqidinin ən fəal və gör-
kəmli nümayəndələrindən biridir. O, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə, dramatur-
giya ilə səhnənin qarşılıqlı əlaqələrinə, ədəbi metodların inkişaf xüsusiyyətlərinə, 
müasir ədəbi prosesin aktual problemlərinə dair istedadla yazılmış sanballı əsərlərin 
müəllifi kimi tanınmışdır.  

1955-ci ildə qəzetlərdə ilk elmi-tənqidi yazıları ilə çıxış edən Y.Qarayev 
əslində Azərbaycan ədəbi tənqidində onu gözləyən missiyaya doğru addımlarını 
atmışdı. Həmin məqalələrdə, eləcə də ədəbi-tənqidi çıxışlarında xüsusən iki məqam 
qabarır: müasirlik və mənəvi-əxlaqi problem. Sənət müasirlik axtarışlarında cəmiy-
yətin ürcah olduğu etik, əxlaqi problemlərlə rastlaşır, burdan çıxış edir. Sənətlə hə-
yat arasındakı bu gerçək münasibətlər Y.Qarayevin ədəbi tənqid yaradıcılığının 
başlıca problematikasını təşkil etmişdir. 

Yaşar Qarayev tənqidi birbaşa Azərbaycan ədəbiyyatındakı maarifçilik hərə-
katı ilə bağlıdır. Çünki realizmin iki qolundan biri maarifçi, digəri isə tənqidi 
realizmdir. Alimin də qeyd etdiyi kimi nəinki maarifçilik hərəkatı, həmçinin 
maarifçi realizm tənqidi realizmə təsirsiz ötüşməmişdir. Odur ki, maarifçi realizmi 
tənqidi relizmə ən yaxşı hazırlıq adlandırmaq olar və onları bir-birindən təcrid olun-
muş vəziyyətdə təhlil və tədqiq mümkünsüzdür.  

Tənqidi fəaliyyətə başlayan hər bir ədəbiyyatşünas kimi Yaşar Qarayev də 
məhz “tənqidin atası” sayılan M.F.Axundovun aşağıdakı fikirlərindən ruhlanmış, bu 
yolu və istiqaməti seçərkən əsas məqsədin nədən ibarət olduğunu bir an da olsun 
diqqətdən qaçırmamışdır. Odur ki, peşəkar bir tənqidçi kimi tənqidə aid yazılarında 
həmin fikri verməyi özünə borc bilmişdir. M.F.Axundov yazırdı: “Bəşər təbiətində 
pis və xoşa gəlməyən cəhətləri kritika və məsxərədən başqa heç bir şeylə qazımaq 
olmaz” (4, s. 87).  

Maraqlıdır ki, tənqidçi sələfinə (M.F.Axundov) münasibətində Yaşar Qarayev 
ziddiyyətli fikirlərlə çıxış etməklə əslində böyük mütəfəkkir sahiblərinə bir, vahid 
prizmadan yanaşan tənqidçilərin ziddiyyətli fikirlərini rədd etmək istəyir. Əsl 
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istedad sahibləri vahid normaya sığışmayan, daim öyrənilməyə, tədqiqata ehtiyacı 
olanlardır ki, Y.Qarayev də bu həqiqətdən çıxış edərək Axundova münasibətində 
birtrəflilikdən yan gəzmişdir. Alimin fikrincə, Axundov bir maarifçi kimi pozitiv 
proqramla çıxış etmiş, bir mühəndis kimi sökülən və tikilən binanın baş yanında 
durmuş, amansız qələmi ilə “bura sökülməlidir” , “bura isə belə tikilməlidir” demiş-
dir. Tənqidi relizmdə isə vəziyyət tamamilə başqadır. Belə ki, tənqidi realizm adə-
tən “bura sökülməlidir”də qurtarır, çünki birbaşa pozitiv proqram ona xas deyil.  

Y.Qarayev yuxarıdıkı orijinal fikir sahibi kimi Axundova olduqca yüksək 
prizmadan yanaşırdı. O bir tənqidçi əqli ilə bu sözləri “Axundov işinin” məzmunu 
və qiyməti hesab etmişdir. 

İstər Axundova, istərsə də maarifçi realizmə münasibətində Y.Qarayev o 
məqsədi daşımamışdır ki, ədəbiyyat tariximizdə maarifçiliyin və maariçi realizmin 
gücünü inkar etsin. Əksinə, xalqı maarifə çağıran ədəbiyyat olmadığı halda Mirzə 
Cəlillərin, Sabirlərin, xalqın qüsurunu birbaşa üzünə deyəcək nəslin yetişməsinin 
qeyri-mümkünlüyü kimi faktı üzə çıxarmaq məqsədi daşımışdı tənqidçi. Necə ki 
oxuyuruq:  

“Həqiqi Maarifçiliyin həll etdiyi ən böyük mənəvi-tarixi vəzifə - milli qürur 
və azadlıq hissinin tərbiyəsidir ki, bu daha qabarıq şəklidə məhz Şərqdə meydana 
çıxıb...”(3, s. 23).  

Belə məqamda tənqidçinin Axundov irsinə verdiyi qiymətin də xatırladılması 
yerinə düşər. Tənqidçiyə görə, Azərbaycanda Maarifçilik hərəkatı nəinki milli qürur 
və azdlıq hissi formalaşdıra bildi, həmçinin Avropa klassikləri ilə müqayisə oluna 
biləcək ilk azərbaycanlını – M.F.Axundovu yetişdirdi. O Axundov ki, XIX əsr 
müəlliflərindən Avropada ən çox tanınan, buna görə də “Şərqin Molyeri” 
adlandırılan, müasir qərbli ziyalının (Müsyö Jordanın) realist bədii obrazını yaradan 
ilk azərbaycanlı müəllif idi. Axundov təkcə maarifçiliyin banisi və klassiki kimi 
yox, həm də Azərbaycanda, eləcə də bir sıra Asiya ölkələrində əlifba inqilabına ilk 
təkanı verməklə məşhurlaşmışdı. Tənqidçi fikrini obraza salaraq belə ifadə etmişdi:  

“XIX əsrdə yaşasa da Axundov mənəviyyat tariximizdə bu günü – XX əsri 
yaradanların ordusu başında durdu. Onun adı Azərbaycanda sosial və milli şüurun 
tarixində hələ də davam edən tam bir mərhələni təşkil edir” (2, s. 90).  

Tənqidçi belə düşünürdü ki, məhz Mirzə Fətəlinin timsalında Azərbaycanda 
realist milli bədii təfəkkür həm yüksək dərəcədə beynəlmiləl, həm də yüksək 
dərəcədə ümumbəşəri bir təfəkkürə eyni vaxtda çevrilirdi. Axundov bu işə xüsusən 
məzhəkədə nail oldu. Axundovun nikbin fəlsəfi gülüşü həm öz tarixi faciəsini, həm 
də milli qürur və vüqarını dərindən dərk edən xalqın müdrik təbəssümü kimi səs-
lənirdi. Məhz Axundov satirası bütün feodal keçmişə və orta əsrlərə qarşı tuşlanan 
fəal gülüş professional milli teatrın da ilk nikbin bünövrə daşı oldu. Tənqidçi bu ki-
mi fikirlərindən sonra qeyd edir ki, Axundov hər əsərində həm əsl maarifçi kimi 
tendensiyalı və publisist, həm də əsl realist kimi təkrarsız, canlı və həyati görünə 
bilmişdir.  

Digər tərəfədən Y.Qarayev M.F.Axundovu bir dramaturq kimi öz dili ilə 
danışdırırdı. Axundov dram yaradıcılığında elə bir müqəddəs mərama sahib olmuş-
dur ki, o bu sənətin ağır yükünü öz çiyinlərində daşıya biləcəyinə inanmış, gü-
vənmişdi. Ağır yük dedikdə bəşər övladının sahib olduqlarının ən qiymətlisini - 
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əxlaqı nəzərdə tuturuq. Həqiqətən də, Axundov əxlaq dərsi verəcək gücə sahib idi. 
O, bu haqda yazır:  

 “Drama sənətinin məqsədi insanların əxlaqını yaxşılaşdırmaq, oxucu və qu-
laq asanları ibrətləndirməkdir”(3, s.75). 

 Özünün ardıcıl tənqidi fəaliyyətində tənqidçinin elmi və ədəbi-tənqidi 
kredosunu başqalarından fərqləndirən cəhət dövrün çağdaşlıq və yeniləşmə 
meyillərini sadəcə qeyd və şərh etməklə qalmayıb, ədəbi dövrün əsas səciyyəsini 
müəyyənləşdirməsində və tənqidi proses qarşısında konkret tələblər qoymasında idi.  

 “Ədəbi tənqid də ədəbi kompasa bənzəyir, burada da əqrəb həmişə eyni qüt-
bü – həqiqət qütbünü nişan verir”(4, s. 128). Yaşar Qarayev ədəbi tənqidi obrazlı 
şəkildə kompasa bənzətməkdə necə də haqlıdır. Axı bir peşəkar tənqidçi kimi onun 
özünün də əlində tənqidçi qələmi həmişə məhz “həqiqət” qütbünü nişan verən 
kompas əqrəbi olmuşdur. Bu əqrəb, bu qələm heç bir zaman titrəməmişdir.  

Tənqidçi bu nüfuza birdən-birə sahib olmamışdı, bütün yaradıcılığı boyu, son 
dərəcə mürəkkəb və təzadlı bir dövrdə hər dəfə imzasını yenidən təsdiq edərək gəlib 
çatmışdır. Təzadlı dövr yaşamasına baxmayaraq həm dövrünün səciyyəsinə dərin-
dən yiyələnə, həm də belə bir şəraitdə ədəbi tənqidin yeridəcəyi strateji xətti də də-
qiq müəyyənləşdirə bilmişdir. Çünki Y.Qarayev yaxşı dərk edirdi ki, rəsmi ideolo-
giyanın açıq-açığına inkarı heç bir perspektiv vəd edə bilməz.  

“Tənqid: problemlər, portretlər” (1976) kitabına daxil olan bir çox məqalələr 
kimi “Tənqidi realizm: estetik ideal və müsbət qəhrəman” məqaləsinin də aparıcı 
xəttini müasir düşüncədə “bədii cərəyan”, tarixi dəyişmə və varislik prinsiplərinə 
tabe olan “ədəbi inkişaf” kimi anlayışlar formalaşdırmaq təşkil edir. Həmin 
məqalədə tənqidçi bədii metodların tarixiylə müsbət və mənfi qəhramanların 
tarixini paralel izləmiş, metodun tip və mahiyyətindəki dəyişikliyin onun axtardığı 
qəhramanların da dəyişməsinə səbəb olduğunu əsaslandırmışdır.  

 Yaşar Qarayev tənqidinin üzünəməxsus üslubu vardır. Bu, elmi-tənqidi yönə-
minə görə - estetik-nəzəri, əhatə və təsir imkanları, sirayətedici və yönəldici pafosu, 
habelə dil-deyim tərzi etibarı ilə romantik tənqiddir. Alimin tənqidinin dərinliyində, 
düşüncə qatında yerləşən nəzəri təfəkkür sələflərinin də nəzərindən qaçmamışdır. 
C.Cəfərov Yaşar Qarayev tənqidini belə qiymətləndirir: “...bədii əsərin estetik 
dəyərini, bədii duyğunun incəliklərini fəhm itiliyi ilə dərindən qavramaqda Yaşarın 
tənqidi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu, təsvir, əhvalat “tənqidi” deyil, elmi məntiqə 
əsaslanan fikir, mühakimə, mübahisə tənqididir” (5, s.14). 

“Realizm: sənət və həqiqət” monoqrafiyası Azərbaycan ədəbiyyat elminə 
layiqli töhfələrdən biri kimi diqqət çəkir. Bu monoqrafiya Yaşar Qarayevin uzun 
illər apardığı araşdırmaların yekunu kimi meydana çıxmış və alimə digər bir sahədə 
- nəzəriyyəçi-tədqiqatçı şöhrəti qazandırmışdır. Monoqrafiyanın elmi əhəmiyyəti o 
qədər böyük idi ki, hətta dünya alimləri də buna laqeyd qala bilmirdilər. Bu 
baxımdan məşhur rus alimi J.B.Borevin yazısı təqdirəlayiqdir: “Yaşar Qarayevin 
əsərləri böyük elmi maraq doğurur, realizmin estetik problemlərinin həll olunması 
istiqamətində bir çox yeniliklər gətirir. O, Azərbaycan, habelə bütövlükdə Şərq 
regionu ədəbiyyatının ümumi inkişaf mənzərəsi barədə orijinal fərziyyə irəli sürür, 
bunun parlaq nəzəri səciyyəsini verir”(5, s.15). 

 Y.Qarayev qələmindən çıxan hər bir ədəbi – elmi yazıda xalq mənafeyi üçün 
çırpınan ürəyin istəkləri, vətəndaş məramı və qayəsi, milli ədəbiyyatın təəssübünü 
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çəkməsi, onu daim irəli aparmaq ehtirası nəzərə çarpır. Yaşar Qarayev bir tənqidçi 
kimi tənqidin daşıdığı vəzifələri dərindən bilir və dərk ediridi. Odur ki, o əsl 
tənqidçinin vəzifələrini də düzgün müəyyənləşdirə bilmişdi. 

Bildiyimiz kimi tənqidçinin əsas vəzifəsi ədəbiyyatın gəlişiminə impuls 
verməkdir. Digər tənqidçilər kimi Y.Qarayev də bu vəzifəni layiqincə icra edə 
bilmişdi. Amma milli dil, milli özünüifadəni Yaşar Qarayev qədər qoruyan, milli dil 
təəssübkeşliyininin şüurunda olan ikinci bir tənqidçidən söz açmaq çox çətindir. 

XX yüzilin bilik və intellekt səviyyəsini əldə etməyə can atmış, şüurlu ziyalı 
ömrünü məqsəd seçmiş, yalnız istedadı, qabiliyyəti, zəhmət və güclü iradəsi 
sayəsində qazana bildiyi mənalı ömür və yaradıcılıq yoluna malik Y.Qarayev 
şəxsiyyətinin yetişməsində obyektiv faktorların rolu danılmazdır. Lakin bu alimin 
təbiri ilə desək, “şəxiyyət meyarı”nın aparıcılığını danmaq deyil. 

Azərbaycan Dövlət Universiteti yuxarıda haqqında danışdığımız faktorlardan 
biri kimi önəmlidir. Yaşar Qarayev universitet mühitində mühazirələrini dinlədiyi 
Ə.Sultanlı, M.Arif, M.Cəfər, C.Xəndan, F.Qasımzadə, C.Cəfərov, M.H.Təhmasib 
kimi alim və professorların təsirindən kənarda qalmamışdır. Belə bir deyim var: 
“Ustadına kəc baxanın gözlərinə qan damar”. Bu deyimi bu məqamda xatırlatmaqda 
məqsədimiz Y.Qarayev şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rolu olan Məmməd 
Cəfər Cəfərova tələbəsinin (Yaşar Qarayev) bəslədiyi sevgi və hörməti, dəyəri 
göstərmək, əks etdirməkdir: 

"Sənət dünyasında gözəllik ölçüsü - əbədiyyət, inkişaf, sürət meyarı - nəsil sa-
yılır. Yeni və köhnə estafet arasında adətən, "bir nəsil" inkişaf fərqi olur. Lakin ya-
radan şəxsiyyət, düşünən zəka üçün bir zaman vahidi kəsərsiz və təsirsizdir. Belə 
şəxsiyyətin ömür dünyası həmişə bir fəsildə yaşanır - əbədi gənclikdə!". 

60-cı illərdən ədəbi prosesə fəal qoşulan Yaşar Qarayev ədəbi tənqid 
sahəsində ortaya qoyduğu əsərlərlə öz sözünü demişdir. Tənqidçinin bu baxımdan 
“Meyar şəxsiyyətdir”, “Faciə və qəhrəman”, “Səhnəmiz və müasirlərimiz”, 
“Tənqid: problemlər, portretlər”, “Realizm: sənət və həqiqət” və s. kimi əsərləri ən 
yaxşı örnəklər sayılır. Bir tənqidçi kimi onu düşündürən ən vacib problemlər bunlar 
idi: ədəbi dövrün yeni ölçü və parametrlərini tapmaq, bədii prosesin inkişaf 
perspektivlərini müəyyənləşdirmək, milli ədəbiyyatşünaslığı yeni inkişaf pilləsinə 
yüksətmək...(5, s. 9). 
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Чинара Магеррамова 
Вклад, вложенния Яшаром Гараевым в критику Азербайджана 

Резюме 
 
Литературная критика, являющаяся одной из самых крайне важных 

областей литературы достигла самых высоких позиций в лице Яшара Гараева. 
Яшар Гараев активно присоединившийся к литературному процессу в 

60-е годы, сказал своё слова в отношении к произведениям, представленных в 
области литературной критики. С этой точки зрения такие произведения, как 
«Критерий личности», «Трагедия и герой», «Сцена и современники», «Крити-
ка: проблемы, портреты», «Реализм: искусство и истина» и др. считаются саа-
мы лучшими образцами критика. 

 
 Chinara Maharramova 

Yashar Garayev`s contıbutıon to the Azerbaijan`s crıtıcısm 
Summary 

 
One of the most important areas of the History of l iterature, literary criticism, 

reached its highest position in the person of Yashar Garayev.  
Yashar Garayev who actively joined to the literary process from 60s, said his 

word, with the works which put forward in the field of literary criticism . In this 
regard, the works of critic , such as “Criterion personality”, “Tragedy and hero”, 
“Our stage and contemporaries”, “Criticism : problems,portraits” , “Realism: art 
and truth” and etc. is considered the best samples. 
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                    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
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XX ƏSR AVROPA-TÜRK ƏDƏBİYYATINDA SOSİAL HƏYAT VƏ 
SOSİAL PROBLEMLƏRİN BƏDİİ MƏNALANDIRILMASI 
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 Ədəbiyyatın başlıca vəzifələrindən biri sosial həyat və sosial problemlərin 

bədii vasitələrlə ifadə olunmasıdır. Sosial problemlərin ədəbiyyatda əksi mənsub 
olduğu cəmiyyətin bu və ya digər formada olar qüsurlarını araşdıraraq üzə çıxart-
maq və oxucuya onların həlli yolunu göstərməkdən ibarətdir.  

 XX əsrin ortalarında Türkiyədən Avropaya xüsusi ilə də Türkiyə ilə 
Almaniya arasında imzalanan 1961-ci il sazişinə əsasən Avropa ölkələrinə böyük 
türk axını yaranmışdır. Köçlə bərabər Avropa ölkələrində, tədqiqatçılara görə, “Ilk 
dönəm Avropa-türk ədəbiyyatı” formalaşmışdır.  

Türk yazalrlarının əsərlərində özəlliklə ümumi sosial problemlər ədəbiyyatın 
başlıca mövzusunda çevrilmişdir. Bu problemlər beş; yadlaşma, siyası açılım, fabrik 
və zavodlarda çalışan əcnəbi işçilərin problemləri və almanlarla türklərin bir-birinə 
olan baxışları kimi təsnifatlaşdırmaq mümkündür. Sosial həyat və sosial problemlər 
XX əsr Avropa-türk yazarlarının yaradıcılığında başlıca mövzulardan biri olduğu 
üçün, Avropa-türk yazarlarının bu mövzuda yazdıqları əsərlərini ideya baxımından 
üç rakursdan təhlil etməyə çalışacağıq: 1) Mühacir türklərin Avopada qarşılaşdıqları 
sosial ədalətsizlik və diskriminasıya 2) Avropada yaşayan türklərin məişət və yad 
mədəniyyətin təsirindən qaynaqlanan kulturoloji problemləri.3) Siyası açılışlar. 
Mühacir türklər fabrik və zavodlarda ölkələrində olduğundan fərqli olaraq cüzi 
məvacib qarşılığında daha ağır şərtlərlə çalışmaları, fiziki və mənəvi anlamda onları 
psixoloji sarsıntılara qədər gətirib çıxardırdı. Fabrik və zavodların ağır şərtləri, 
dayanmadan çalışma tempi, türklərin yadlaşma sürəclərinin ilk mərhələsini yaratmış 
şərtlərdəndir.  

Dillərini anlamadığını, onlara heç gülər üz göstərmədiyi, ən kiçik xətalara gö-
rə, pul cəzası kəsən ustabaşı, Avropada yaşayan türklərin təxəyyülündə formalaşan 
ilk Avropalı obrazıdır. Əsərlərin ümumi qayəsində də türklərin daha ağır işlərdə 
çalışdırıldıqları, avropalılara isə yüngül işlər tapşırılıması ön plana çəkilir. Çalışma 
şərtləri o qədər ağırdır ki, Habib Bektaşın “Bedel” adlı hekayəsində ketdigcə sağlığı 
pozulan bir işçi, bir neçə gün izn alıb istirahət etmək üçün özünü yaralayarkən 
ayağını itirir.  

 Güney Dalın “İş sürgünleri” romanında Kadırın ağrıları, ustabaşının verdiyi 
hormonal dərmanlar üzündən günbəgün onun sağlamlığını sıradan çıxarır. Bunu heç 
kimə anlatmayan əsərin qəhramanını bu dərmanlar sonunda məhv edir. “Yanıl-
mışım, Türkmüş. Yabancı bile olamamış bir yaratık. Yazarın Şevket ile ilgiliyoru-
mu, yaratık benzetmesiyle paralellik gösterir: “Kendisiyle hiç ilgili olmayan biru-
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ygarlığın, bir kültürün kafesine yeniden tutsak ediliyordu. Bir yabani hayvan gi-
bi,yaşama ancak sezgileriyle çakışacaktı. Bu yabancı kültürün insanları da ona, 
anlayamadıkları bu yaratığa bir yabanıla, bir ilkele yaklaşır gibi yaklaşacaklardı.” 
(s. 9-10, 2) 

 Fethi Savaşçının “Almanlar bizi sevmedi”, Yücel Feyzioğlunun “Uğultu” və 
Güney Dalın “ İş sürgünleri” adlı romanları xüsusi ilə fabrik və zavodlarında çalışan 
türklərin problemlərini ədəbi müstəviyə gətirən əsərlərdir. İşçiləri psixoloji 
sarsıntıya salan zavod və fabriklərdəki durum Yücel Feyziolğlunun Uğultu 
romanının da əsas ideyası və süjet xəttidir. Sürəkli olaraq insanların 
qulaqlarında cingildəyən avadanlıqların uğultusu, müəssisədə çalışanların 
mono rəngli həyat tərzi və təhlükəsizliyi əsərdə əks olunmuşdur. İnsanlara 
qoyulmuş qadağalar onları o qədər çərçivədə saxlayır ki, hətta insanlar bəzən 
dərdələrini bir-biri ilə deyil işlətdikləri avadanlıqlarla bölüşürlər.Yazıçı 
əsərində ağır iş şəraitini cəhənnəmə bənzədir: “Yedi dev kulenin arasında yetmiş 
yedi burç, yetmiş yedi burçta yetmiş yedi gözetleme deliği varmış. Uğultusuyla, 
kara bulutlarıyla koca şehrin üstüne demir perdelerini germiş, insanları, ağaçları, 
akarsuyu, çimenleri, uçan kuşları yutmaya çalışırmış.” (s. 8,1) və ya “Cehennem 
dedikleri işte burası olsa gerek demiş Hasret, katran kazanıda var, sırat köprüsü de... 
Zebanileri de var, Azrail’i de...” (s.48,1 ) Almanlar bizi sevmedi romanında miqrant 
işçilərin əzmək üçün özəlliklə bir siyasətin aparıldığı vurğulanır. Romanda miqrant 
işçilər arasında irqi, dini ayrımların bir az da siyası səbəblər üzündən körükləndiyi 
görülməkdədir. Ağır çalışma şərtləri, qorxu siyasəti və dil problemi, sadəcə türk 
miqrant işçilərin bir-biriləri ilə deyil, onlardan öncə gələn tükrlərlə də əlaqələrini 
zəiflədir.  

 Fethi Savaşçının “İstasyonda bir deli” adlı hekayəsindəki dəli obrazı, Alma-
niyadakı iş şəraitini bir cəhənnəmə, Dantenin “Cəhənnəm”-inə bənzədir.  

Avropa-türk ədəbiyyatçılarına görə, dil problemi, bilgisizlik və qorxu xofu 
romanlarda sürəkli əzilmələrinə və haqlarını tələb etməyə mane olan əngəllərdəndir.  

Avropada yaşamanın çətinliklərinə ailə daxili anlaşılmazlıqlar da öz təsirini 
göstərmişdir. Öz həyat tərzlərini yaradan Türk kişilərinin işdən sonra ən çox vaxtl-
arını keçirdikləri yer qəhvəxanalardır. Kişilərin qəhvəxana alışqanlığı Avropada da 
davam etməklə yanaşı uyuşdurucu və spirtli içki alüdəçiliyi vəziyyəti daha da ağır-
laşdırır. Fethi Savaşçının “Almanlar bizi sevmedi” romanında alkoqol və sigaret 
alüdəçiləri təkcə kişilər deyildir. Özlərinə məşquliyyət tapa bilməyən qadınlar ərləri 
qəhvəxanada vaxt keçirərkən, özlərini alkoqol və siqaretə alüdə edirlər. Gənc qızla-
rın durumu isə daha ağırdır. Ailələrində gərəkli maraq və diqqəti görməyən gənc 
qızlar zamanla gecə həyatına alışmışdır. Fethi Savaşcının “ Yakub karısını öldürdü” 
hekayəsində onu aldadan xanımını öldürən və dağılan bir ailədən söhbət açılır.  

Avropada yaşayan türklər üçün ata-oğul problemi də qaçılmaz olmuşdur. Av-
ropada dünyaya gələn, Avropa həyatına adaptasiya olmuş uşaqlar milli və mənəvi 
dəyərlərə habelə, Türk ailə institutu dəyərlərinə yadlaşmışlar. Güney Dalın “E-5” 
romanında Fərid uşaqları ilə münasibət qura bilməyən,təhsilsiz və qaba bir ata 
olaraq verilir. Böyük oğlu ilə homoseksual olduğu üçün əlaqələrini qıran ata, kiçik 
oğlu ilə də dünyaya baxışlarının və siyasi fikirlərinin üst-üstə düşməməsi səbəbin-
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dən anlaşa bilmir. Siyasi səbəblərdən yaranan anlaşılmazlıqların nümunələri Aysel 
Özakın da yaradıcılığında görülür.  

 Həyat yoldaşlarını anlamayan kişilər uzundən monoton həyat yaşayan 
qadınlar problemi Habib Bektaşın əsərlərində olmaqla bərabər, qadının özünü ifadə 
edə bilmə mübarizəsi feminist bir prizmadan Aysel Özakın da yaradıcılığında da 
görmək olar. Habib Bektaşın “Manqal” hekayəsində Aylanın əri müasir olmasına 
rəğmən yoldaşının istəklərini anlaya bilmir. Ərinin ona qarşı maraqsız qaldığı üçün, 
yalnızlığını və gözləntilərini düzəltdiyi manqalda arayır. Yenə yazarın “Gec mi 
kaldım?” adlı hekayəsində, ölüm döşəyində ərini yeni tanıdığını və əslində ona 
nifrət etdiyini anlayan bir qadın obrazına rast gəlinir.  

Avropa-türk ədəbiyyatının üçüncü başlıca sosial sferada yazılan mövzu-
su siyasi məsələlərə həsr olunmuşdur. Yazarların bir qisminin siyasi sürgün 
olmaları, habelə bir qisminin iş məqsədi ilə gəlmələrinə rəğmən, Türkiyədəki 
ideoloji problermlərin təsiri Avropa-türk ədəbiyyatında siyasi mövzularda 
əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Aysel Ozakın” Gürbet yavrum” romanında yazar Türkiyədə baş 
verənlərini babasının obrazının fonunda əks etdirmişdir. Yazar Türkiyədə baş 
verən siyasi prosesləri və Demokrat partiyası ilə CHP partiyası arasında 
gedən iğtişaşları romanında canlandırmışdır. Yazarın başqa bir əsəri “ Mavi 
maske” romanında Demokrat partiyasının Türkiyədə Amerika təsirinin 
yaranmasına olan rolu qələmə alınmışdır. “Zaman zaman bir özlemle, Berlin’de 
kendisini Türklerin yoğunlaştığı sokaklara atan kadın, buradaki insanlara 
yabancılaştığını fark eder: “Anadolulu köylü, Berlin’de köylülüğünü kaybetmişti 
sanki.” (s. 29,5)  

Yazıçı əsərdə özünü onlara yaxın göstərməyə çalışdığı halda eyni zamanda bir 
seyrici qismində qalmağa da üstünlük vermişdir. Kebap-İbo-arabeskimajları, bir 
konser sahnesi içinde verilirken, amaç eleştiriden ziyade göstermektir.Kadının hem 
oradaki Türklere hem de bir aydın olarak kendisine yönelttiği eleştiri, bakışlarıyla 
kadınları rahatsız eden bir Türk vesilesiyle ortaya çıkar: “Sanki ona karşı görevimi 
yerine getirmemiş, ona yabancı yerlerde ve uygar insanların arasında nasıl 
davranması gerektiğini öğretmemiştim.” (s. 28) 

Siyasi düzlemde ise, Demokrat Parti’nin Türkiye’yi küçük Amerika yapma 
planları, sıkıyönetim dönemleri, öldürülen öğrenciler arka plandaki ayrıntılar olarak 
işlenir. Sol düşünceli olduğu için ülkesinden ayrılan kadın, oradaki sol düşünceli 
insanlar tarafından yeterince solcu olmamakla suçlanır. Kadın onlara göre, yaşa-
yışıyla burjuvadır. Kürtlerin durumu anlatmadığı, sığınmacıların durumunu işleme-
diği için eleştirilir.  

 Ümum Türk ədəbiyatının bir paçasını təşkil edən Avopa-türk ədəbiyyatının 
nümunələrini ümumiləşdirdikdə aid olduğu çevrənin ortaq sosial mövzularını 
özündə əks etdirməsi qənaətinə gəlmək mümkündür. Mühacir həyatının gətirdiyi ilk 
problemlər öncəliklə insanların sosial, psixoloji və siyası həyatlarına təsir etməsi 
əsərlərin aparıcı süjet xəttini təşkil edir.  
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Yazarların əsərlərini tək-tək incələdikdə və ya bir-biriləri ilə qarşılaşdırıldıqda 
ortaya çıxan üslub və düşüncə tərzi fərqi olması ilə yanaşı bəhs edilən sosial 
problemlər mövzusunda uzlaşmaya rast gəlinir. Əsərlərdə işlənən bəzi problemlərin 
bu gün də Avropa türklərinin həyatında qalması bu mövzuda yazılmış əsərlərin 
aktual olması qənaətinə gəlmək üçün əsas verir.  

 Avropa türklərinin ədəbiyyatının araşdırılması Azərbaycan ədəbiyyatşünaslı-
ğında ilk dəfədir ki, tədqiqata cəlb olunur. Avropa türkləri ədəbiyyatının araşdırıl-
ması daha bir Türk dünyası ədəbiyyatı qolunun Azərbaycanda tanıdılması və 
qarşılıqlı olaraq ədəbi əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsinə xidmət edir.  

 Bu sahədə sistemləşdirilmiş tədqiqatlar aparan tədqiqatçılar habelə, ali 
məktəb tələbələri məqalədən yararlana bilərlər.  
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Sadi Sadiyev 

Literary reflection of social life and problems in XX century Euro-turkish literature 
Summary 

 
 As it’s known, with the first treaty between Turkey and Germany in 1960, an 

important worker immigration was occurred. After the first worker immigration 
from Turkey to Germany, a new Literature is appeared that is called “First 
Generation of Turkish Literature in Europe”. 

 Particularly, common problems of the workers are discussed in the first 
works of the Turkish writers.  

These problems can be classified five parts such as alienation, political 
discussions, problems in families, problems of workers and prejudices for Turkish’s 
and Germans both.  

 So, this article is dedicated to the reflection of socio problems in the literature 
of the Turks living in Europe. The literary reflection, authors’ thought, approach of 
the writers to the problem are studied in the article.  

  
 Сади Садиев 

Литературный отражение социальной жизни и проблемах в ХХ веке 
 Евро-турецкой литературы 

Resume 
 
Как известно, с первого договора между Турцией и Германией в 1960 

году, был произошло важное работник иммиграционной.  
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После первого рабочего иммиграции из Турции в Германию, новый Ли-
тература оказалось, что называется "Первое поколение турецкой литературы в 
Европе".  

В частности, общие проблемы рабочих обсуждаются в первых произ-
ведений турецких писателей. Эти проблемы могут быть классифицированы 
пять частей, таких как отчуждение, политических дискуссий, проблемы в 
семьях, проблемы рабочих и предрассудков для Турции в и немцев обоих.  

 Таким образом, это статья посвящена отражению социально проблем в 
литературе турок, проживающих в Европе. Литературный отражение, мысль 
авторов, подход авторов к проблеме изучаются в статье 
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“XƏMSƏ” ÜSLUBUNDA TÜRKOLOJİ PROBLEMLƏRƏ HƏSR 
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Məlumdur ki, tarixən geniş coğrafi ərazi çevrəsində yaşamış türklərin təmasda 

olduqları başqa xalqlarla siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri, o cümlədən dil kom-
munikasiyaları mövcud olmuşdur.Bu səbəbdən, qədim türk dilləri müxtəlif təsirlərə 
məruz qalmasına baxmayaraq, özünün fonetik, morfoloji, leksik və semantik mən-
şəyini əsrlərlə saxlamış, qədim dövr mənbələrində, eləcə də islami mədəniyyət abi-
dələrində öz varlığını qorumuşdur. 

Bu baxımdan, qədim, eləcə də orta əsrlərə aid ədəbi mənbələr özündə 
türklərin dil mədəniyyətini saxlayan zəngin məxəzlərdir və belə abidələr sırasında 
Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si xüsusi yer tutur.  

Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan poemalar məzmun və üslub baxımından türk 
xalqlarının zəngin tarix və mədəniyyətini, həmçinin özəl dil elementlərini parlaq 
şəkildə əks etdirən mükəmməl sənət əsərləridir. 

Ümumiyyətlə, Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında qədim dövrlərdən başlaya-
raq, türk tarixi şəxsiyyət və qəhrəmanlarının obrazı geniş yer almış, habelə türklərin 
coğrafi məkanları ,tayfa, nəsil adları haqqında məlumatlar klassik poeziyada əsas 
üslub göstəricisi olaraq qiymətləndirilmişdir. 

Göstərilən məsələ ilə bağlı indiyədək H.Araslı, M.Rəsulzadə, M.Əliza-
də,R.Əliyev,A.Rüstəmova, N.Araslı, X.Yusifov, R.Eyvazova, T.Hacıyev, K.Allah-
yarov və başqa alimlər tərəfindən əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılmış, farsdilli poezi-
yada türk üslubu problemi mühüm mənbələr əsasında aydınlaşdırılmışdır.Problemin 
müxtəlif inkişaf istiqamətləri tədqiqatçıların diqqətini bu günə kimi cəlb etmək-
dədir. 

Son zamanlar Nizami Gəncəvini öz doğma yurdundan, xalqından ayırmağa 
edilən cəhdlər daha intensiv xarakter alaraq yeni məcraya qədəm qoyub. Dahi şairin 
870 illik yubileyi ərəfəsində Azərbaycanın bədxahları məkrli siyasətin nəticəsi ola-
raq, yalan və böhtan dolu bəyanat, məqalə və məruzələrlə çıxış edib onun guya 
Qum şəhərində doğulduğunu, əslən fars olduğunu, azərbaycanlıların isə yalnız XX 
əsrin 40-cı illərindən başlayaraq onu özəlləşdirdiyini qeyd edib, kütləvi informasiya 
vasitələrində İran şairi kimi təqdim edirlər.  

Azərbaycan xalqının böyük oğlu və vətənpərvəri Nizaminin əsərlərindən de-
yil, şairin adına çıxarılan beytlərdən, bəzi tədqiqatçıların səhv qənaətlərindən nümu-
nələr gətirməklə konsepsiyalarını əsaslandırmağa çalışan dırnaqarası “alimlərin” 
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iftira və böhtan dolu müddəalarına verilən cavablar mütləq tutarlı olmalı, ilkin mən-
bələrə, şairin əsərlərinin orijinalına söykənməlidir. 

Vaxtilə, XX əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq “Nizami fars dilində yazma-
sına baxmayaraq, həmişə bir azərbaycanlı kimi düşünmüş, öz obrazlı ifadələrini hə-
mişə xalqdan, canlı xalq dilindən almışdır” – deyən Həmid Araslı kimi Azərbaycan-
Sovet alimlərinin tutarlı dəlillləri əsasında Nizaminin türklüyü, Azərbaycan xalqına 
mənsubluğu sübuta yetirilsə də, bu mövzuya bu gün yenidən qayıtmağa xüsusi 
ehtiyac duyulur. Belə ki, ömrünü nizamişünaslığa həsr etmiş alimlərin yaratdığı 
möhkəm təməl üzərində qurulan dəlillər şairi bədxahlardan qorumağa , həqiqəti 
faktlarla əsaslandırmağa kömək edər. 

AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Zəhra Allahverdiyevanın “Orta əsrlər “Xəmsə” poetik üslubun-
da türk sözləri” monoqrafiyası da bu istiqamətdə atılan dəyərli addımdır. Orta əsrlər 
ədəbiyyatına aid “Xəmsə” mətnləri üzrə zəngin ədəbi materiallar və sistemli elmi 
araşdırma əsasında aparılan bu tədqiqatın nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti böyükdür. 

Türkizmlərin Nizamidən sonrakı “Xəmsə” yaradıcılığında da bir etalon oldu-
ğunu əsalandırmaq monoqrafiyanın əsas prinsiplərindən olsa da, bu kitab dahi şairin 
türk qövmünə mənsubluğu, ümumiyyətlə, qədim və orta əsrlər Azərbaycan əhali-
sinin türkdilli xalq olduğunu və Nizaminin də bu xalqa mənsub olub, dövrünün ədə-
bi ənənəsinə və zamanəsinin tələbinə müvafiq olaraq sələf və xələfləri olan bir çox 
həmvətənləri kimi farsca yaratmaq məcburiyyətində qaldığını əsaslandırmaq üçün 
tutarlı mənbə sayıla bilər.  

Türk milli məzmununun şairin əsərlərində bir sistem təşkil etdiyini söyləyən 
müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki: “...Nizami “Xəmsə”si türklərin müxtəlif dövrlərdə 
ictimai-siyasi tarixinin və milli mədəniyyətinin öyrənilməsi işində mühüm abidə-
dir”.(7,3) 

Şairlərimizin “türk mənşəli sözləri öz poetik üslublarında tez-tez işlətməklə 
Şərq poeziyasına yeni səbk, yeni poetik üslub gətirdiyini” deyən Zəhra Allahverdi-
yeva klassik farsdilli poeziyada “Azərbaycan ədəbi məktəbi” anlayışının müdafiə-
çilərindən olduğunu bu kitabında da göstərir, türkizmlərin Nizamiyə qədərki Azər-
baycan şairlərinin əsərlərində də əsas dil vahidi kimi diqqəti cəlb etdiyini inamla 
qeyd edir.  

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasın-
da, akademik Həmid Araslının “Nizamidə xalq sözləri, xalq ifadələri və zərbül mə-
səllər” adlı məqaləsində, Akademiyanın müxbir üzvü R.Azadənin Nizami irsinə 
həsr olunmuş monoqrafiyalarında, professor Nüşabə Araslının silsilə təşkil edən 
qiymətli araşdırmalarında, professor Rüstəm Əliyevin elmi işlərində, doktor Cavad 
Heyətin “Xəmsə”də türkcə sözlər” adlı yazısında və başqa Azərbaycan alimlərinin 
dəyərli tədqiqatlarında açdığı cığır ilə gedən, bu yolu genişləndirməyə müvəffəq 
olan Zəhra xanım “Xəmsə” yaradan şairlər üçün türkizmlərin bir üslubi çalar oldu-
ğunu qeyd edir və maraqlı məntiqi nəticəyə gəlir: “...yalnız xeyrin əlamətini ifadə 
edən türkizmlər tarixən get-gedə ənənəyə çevrilir və cəmiyyətdə yaxşı olan nə var-
sa, gözəllik, ağıl, cəsarət, hünər, xeyirxahlıq və s. elementlərin simvoluna çev-
rilir”.(7, 9) 
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Monoqrafiyada tədqiqat əsasən iki istiqamətdə aparılmışdır: 
1.Nizami “Xəmsə”sinin mövzu,süjet,obraz və üslubuna bağlı türk sözlərinin 

işlənməsi; 
2.”Xəmsə” təsirilə yazılmış əsərlərdə türk sözlərinin bədii üslubda tipoloji 

forması. 
Müəllif ardıcıl olaraq, bu iki istiqamətin araşdırılması vasitəsilə türk dillərinə 

məxsus semantik transpozisiyaları və türk sözləri vasitəsilə məcaz sisteminin 
inkişafını, eləcə də obraz tipologiyasını izləyir. 

Tədqiqata Nizami “Xəmsə”sindən əlavə, Əmir Xosrov, Xacu Kirmani, Cami, 
Hatifi “Xəmsə”lərindən seçilmiş nümunələr daxil edilir. N.A.Baskakov,Radlov və 
s. məşhur türkoloqların türk dillərinin semantik lüğətlərinə əsasən , bəzi mətləblərə 
aydınlıq gətirir. Müəllifin “Azərbaycan”,“Şirin” - adı ətrafında apardığı araşdırma 
maraq doğurur. Müəllif yazır: “Şirin”- keyfiyyət bildirən sifətin dərəcəsi və “şirin 
can” anlamında tez-tez işlənir və bu söz vasitəsilə məcaz tipologiyası yaradılır. 
”Şirin” - morfoloji kökü etibarilə ”s`ir”, yaxud “S`ira” qədim türk mənşəyinə bağlı-
dır.(7,43) 

Böyük türkoloq N.A.Baskakovun araşdırmalarına əsasən, “s`ir” sözü türk dil-
lərinin Şərq qrupunda-qədim Azərbaycan, türkmən, qaqauz, qazak, çuvaş, türk və s. 
qollarında “torpar”-”yer” mənasında işləndiyini göstərən müəllif ,bu sözün həmçi-
nin:”s`ər”,”z`ər”- formalarının da geniş yayıldığını qeyd edir.  

Müəllif kitabın 63 səhifəsində “Xəmsə”də işlədilən türk sözlərinin tarixi se-
mantikasını açmaq məqsədi ilə xüsusi lüğət verir. O, belə sözlərin forma dəyişik-
liyinə uğrasalar da, semantik məna dərinliyini qoruduğunu qeyd edir.  

Artıq çoxdan dilimiz üçün alınma olan sözlər kimi qəbul etdiyimiz bəzi bərat, 
şirin, abı, büt kimi sözlərin türkizmlər arasında yer alması oxucuda təəccüb hissi 
doğursa da, alim dil faktları arasında analogiyalar apararaq mülahizələrini tarixi 
semantikanın tələblərinə uyğun əsaslandırmağa müvəffəq olur. Zəhra Allahverdiye-
va bu xüsusda yazır: “Türk xalqlarının digər etnoslarla əlaqəsi türk mənşəli sözlərin 
digər xalqların yazılı abidələrində yayılması, genişlənməsi nəticəsində nəinki fone-
tik cəhətdən, hətta semantik cəhətdən də sözlərin dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır”. 
(7, 39) 

Tədqiqatçı-alim “Xəmsə” üslubu üzrə türk xalqlarına, o cümlədən Azərbayca-
na məxsus bir çox tarixi-kulturoloji-linqvistik məsələləri araşdırmaya cəlb edir və 
müasir elmi inteqrasiya dövrünün yeniliklərindən hesab oluna biləcək uğurlu nəticə-
lər əldə edir. 

Müəllifin “Azər” və “Azərbaycan” sözünün türk mənşəyi haqqında əhəmiy-
yətli araşdırmaları diqqəti cəlb edir. “Azər- Ozaris-Xızr-Xəzər-Xıdır- eyniliyinin el-
mi ədəbiyyatda qeyd olunduğunu” göstərən Zəhra xanım “Otzər-odzər- sözünün qə-
dim türkcə “odlu torpaq”, odlu yer” anlamınında olduğunu göstərir və Nizami 
əsərlərində Azər- sözünün od, torpaq, su və yaşıllıqla bağlı mənalandırmalarını 
zəngin nümunələr əsasında tədqiq edir. 
    Tədqiqatçı – alim Nizami yaradıcılığında “Azər” sözünün həmçinin Turan 
torpağı ilə bağlı, yəni Turana aid əsas atribut olduğunu göstərir, konkret mənalan-
dırmaların onun xələfləri tərəfindən arxetip, yaxud simvol formasında davam 
etdirildiyini söyləyir və çoxsaylı paralellər əsasında araşdırma aparır. 
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 O, həmçinin görkəmli türkoloqların araşdırmalarına söykənərək, Azərbaycan- sö-
zünün bütün tərkib hissələrinin türkcə olduğunu elmi əsaslarla sübut edir.  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəhra Allahverdiyevanın bu monoqrafiyası 
onun nizamişünaslıq sahəsində başladığı gözəl təşəbbüsün sadəcə davamıdır. 
Ədəbiyyatşünaslara hələ 2007-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycanda nizamişünaslığın 
təşəkkülü və inkişafı (XX əsrin 40-cı illəri)” adlı monoqrafiyası ilə tanış olan Zəhra 
xanım “Nizami dövründə Gəncə ədəbi-ictimai mühitində sufizmin rolu”, 
“Xəmsə”nin mövzu və struktur problemləri”, “Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məc-
nun” əsərində ilahi vəhdət fəlsəfəsi” və bu kimi başqa məqalələri ilə elm aləmində 
ciddi nizamişünas kimi qəbul edilir. 

Zəhra Allahverdiyevanın “Orta əsrlər “Xəmsə” poetik üslubunda türk sözləri” 
monoqrafiyası Nizami və xələflərinin yaradıcılığına əsasən Nizami ədəbi məktə-
binin spesifik dil və üslubi əlamətlərini müəyyən edən dəyərli tədqiqatdır və fikrim-
cə, nizamişünaslıq sahəsinə xüsusi xidmətdir. Əsər tədqiqatçılara böyük kömək gös-
tərəcək mənbə olmaqla yanaşı, ali təhsil müəssisələrində də dərs vəsaiti kimi 
istifadə oluna bilər.  
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Азизага Наджафов 

Ценные исследования, посвященные проблемам тюркологии в   
стилистике "Хамсэ". 

Резюме 
 

Статья Азизага Наджафова "Ценные исследования посвященные пробле-
мам тюркологии в стилистике "Хамса" , посвящена монографии научного сот-
рудника, доктора философии по филологических наук, Захры Аллахвердие-
вой, " Тюркские слова в поэтическом стиле "Хамса" в средневековой поэзии.  
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                                                                                                  Azizaga Najafov 
Valuable research on the problems of Turkic Studies in the genre of "Khamsa" 

Summary 
 

The article of Azizaga Najafov "Valuable research on the problems of Turkic 
Studies in the styliscitc of "Khamsa"", devoted to the monograph of the researcher, 
Ph.D. Zahra Allahverdiyeva, named "Turkic words in a poetic style of "Khamsa" in 
medieval poetry. 
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Hal-hazırda Azərbaycanda özəl nəşriyyat sistemi inkişaf etməkdə və özünü 

doğrultmaqdadır. Kitab bazarındakı əksər çap məhsulları məhz özəl nəşriyyatların 
payına düşür. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən inkişaf etmiş özəl nəşriyyatlar sırasında 
“Altun Kitab”, “Qanun”, “Adiloğlu”, “Nurlar”, “Nurlan”, “Mütərcim”, “Çaşıoğlu”, 
“Xəzər”, “Qismət” və b. göstərə bilərik.  

İnkişaf etmiş özəl nəşriyyatlardan biri olan “Altun Kitab” nəşriyyatı öz fəaliy-
yətini əsasən bazarın sifarişləri əsasında qurur və hal-hazırda Azərbaycan kitab ba-
zarında xüsusi çəkiyə malikdir. Nəşriyyat bir sıra dərsliklərin nəşrini həyata keçir-
miş, eyni zamanda seriyalarla kitab nəşri sahəsində uğurlu nəticələr əldə etmişdir. 
Nəşriyyatın çap məhsulları əsasən, CBS poliqrafiya müəssisəsinin mətbəəsində və 
Türkiyənin ən iri poliqrafiya müəssisələrindən olan Meqa mətbəəsində (İstanbul) 
çap olunur. Nəşriyyat çevik struktura malikdir. Nəşriyyatın srtukturuna Direktorluq, 
Maliyyə şöbəsi, Marketinq və satış şöbəsi, Redaktə şöbəsi, Dizayn şöbəsi və İsteh-
salat şöbəsi daxildir. Nəşriyyatın təsisçisi və direktoru Rafiq İsmayılovdur(9). “Al-
tun Kitab” nəşriyyatı beynəlxalq kitab yarmarkaları və sərgilərdə də ölkəmizi uğurla 
təmsil edir. Nəşriyyat tərəfindən buraxılan “Qabusnamə” kitabı 2006-cı ildə Mos-
kvada keçirilən MDB ölkələrinin kitab müsabiqəsində 1-ci yerə layiq görülmüşdür. 
“Altun Kitab” nəşriyyatı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Açıq 
Cəmiyyət İnstitutunun birgə keçirdiyi bir sıra dərslik müsabiqələrinin qalibi olmuş, 
bir çox dərsliklərin nəşrini yüksək poliqrafik icra və bədii tərtibatla həyata keçir-
mişdir. Nəşriyyat Azərbaycanda seriyalarla kitabların nəşri sahəsində böyük uğurlar 
əldə etmişdir.  

Ölkəmizdə ilk yaranan özəl nəşriyyatlardan biri də “Mütərcim” Tərcümə və 
Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzidir. “Mütərcim” Tərcümə və Nəşriyyat-Poliqrafiya 
Mərkəzi 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Nəşriyyat əsasən, tərcümə ədəbiyyatının, 
lüğətlərin, ensiklopediyaların, ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik və dərs və-
saitlərinin nəşri sahəsində ixtisaslaşmışdır. Nəşriyyatda il ərzində 100-120 adda 
kitab nəşr edilir. “Mütərcim” nəşriyyatı müxtəlif illərdə ayrı-ayrı qurumlar tərəfin-
dən səmərəli fəaliyyətinə görə “İlin nəşriyyatı” adına layiq görülmüşdür. Eyni za-
manda nəşriyyat müxtəlif illərdə ölkəmizi beynəlxalq kitab sərgilərində uğurla təm-
sil etmişdir. Nəşriyyatın təsisçisi professor Telman Vəlixanlı, icraçı direktoru isə 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliş Mirzallıdır. 

 “Mütərcim” nəşriyyatı fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bir sıra mühüm layihə-
lərə imza atmışdır. Həmin layihələrdən biri nəşriyyatın 2009-cu ildən həyata keçir-
diyi layihə - “525 Ktab” seriyasının nəşri hesab edilə bilər. Nəşriyyat “525 Ktab” 
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seriyasının nəşrini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və “525-ci qəzet”lə birgə həyata keçirir. Belə bir seri-
yanın buraxılması ideyasını “525-ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcid irəli 
sürmüşdür. Seriya çərçivəsində Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının tanınmış sima-
ları ilə yanaşı orta nəsil nümayəndələrinin, eləcə də gənc ədiblərin əsərlərinin nəşri 
həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, seriya çərçivəsində 525 adda kitabın nəşri nəzərdə 
tutulmuşdur ki, bu da həmin layihənin əhəmiyyətindən xəbər verir. Artıq “525 
Kitab” seriyası ilə 27 adda kitab nəşr edilərək oxucuların ixtiyarına verimişdir. 21 
adda kitab Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif dövr nümayəndələrinin əsərlərini, 6 
adda kitab isə dünya ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrinin əsərlərini əhatə edir. 
Seriya çərçivəsində nəşr edilmiş ilk kitab böyük rus-amerikan şairi İosif Brodskinin 
şeirləri, Nobel nitqi və esselərindən ibarət topludur. Brodskinin bir şeiri ilə eyni adı 
daşıyan “Odissey Telemaka” kitabındakı mətnləri Azərbaycan dilinə “Dünya 
ədəbiyyatı” dərgisinin baş redaktoru, şair Səlim Babullaoglu tərcümə edib. “525 
Kitab” seriyası ilə buraxılan 5 kitabın (qadın yazarların kitabları) maaliyyə xərcini 
“Bank Of Azerbaijan”, 12 adda kitabın maaliyyə xərcini isə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi ödəmişdir. Qalan kitablar isə “525-ci qəzet” və “Mütərcim” nəşriyyatının 
hesabına buraxılmışdır. “525 Kitab” seriyası ilə Azərbaycan ədəbiyyatından ilk 
olaraq xalq yazıçısı Anarın “Dantenin yubileyi” hekayəsi ayrıca kitab şəklində 
buraxılmışdır.  

Ölkəmizdə yaranan ilk özəl nəşriyyatlardan olan “Qanun” Nəşrlər Evi əsasən 
hüquq ədəbiyyatının, bu sahə üzrə ali məktəb dərslikərinin, o cümlədən bir sıra sə-
nədlərin nəşrini həyata keçirir. Nəşriyyatın son vaxtlar həyata keçirdiyi “Ən yeni 
ədəbiyyat” layihəsi oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Nəşriyyat bu seriya 
altında ölkənin gənc yazarlarını kitabını öz hesabına nəşr etmiş, onların reklamını 
və satışını həyata keçirmişdir. Seriya çərçivəsində ölkənin gənc yazarlarının kitabla-
rı 1000 nüsxə tirajla buraxılmışdır. Nəşriyyatın gənc yazarlarla bağladığı müqavilə-
nin şərtlərinə görə bu seriya ilə buraxılan kitabların satışından gələn gəlirin 10 faizi 
müəllifə verilir.  

Özəl müəssisə olan “Şərq-Qərb” nəşriyyatı da Azərbaycanın kitab bazarında 
uğurlu fəaliyyəti ilə seçilir. Nəşriyyatın tərkibində yüksək maddi-texniki bazaya 
malik olan mətbəə də fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar 
olaraq, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi tərəfindən yüzlərlə kitab nəşrə hazırlanmış və 
milyonlarla tirajla çap olunmuşdur (10). Nəşriyyat kitablarla yanaşı təqvimlərin, 
bloknotların, plakatların, ciddi hesabat blanklarının və s. nəşrini həyata keçirir. Nəş-
riyyat tərəfindən 2013-cü ildə yüksək tərtibatla buraxılmış kitablara nümunə olaraq 
“Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstərici-
sisini” (2 cilddə) və “İlham Əliyev – 10 il hakimiyyətdə” kitablarını göstərmək olar. 
Nəşriyyatın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
nəşr edilən 150 cildlik “Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası” seriyası ilə buraxdığı kitab-
ları Azərbaycan poliqrafiya sənayesinin, kitabçılıq işinin mühüm nailiyyəti kimi 
təqdim etmək olar. Seriya çərçivəsində buraxılan dünya ədəbiyyatının inciləri peşə-
kar tərcüməçilər tərəfindən yüksək sənətkarlıqla tərcümə edilib, kitablara istedadlı 
rəssamların çəkdiyi maraqlı illüstrasiyalar yerləşdirilib. Nəşriyyatın “Kitab klubu” 
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ilə anlaşmasına əsasən Klub bu seriya altında çıxan kitabların abunə vasitəsilə yayı-
mını təşkil edir. Kitablar pərakəndə satış vasitəsilə də realizə edilir, amma abunə 
kitabları satış vasitəsilə yayılan kitablardan 40 % ucuz başa gəlir. 150 cildlik 
“Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası” seriyasına daxil olan əsərlər 4 bölmədə oxuculara 
təqdim olunur.  

Özəl müəssisə olan “Nurlan” nəşriyyatı 1992-ci ildə yaranmışdır. “Nurlan” 
həm nəşriyyat, həm də poliqrafiya müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir. Nəşriyyatın 
təsisçisi və direktoru professor Nadir Məmmədlidir. Nəşriyyat ali məktəblər üçün 
dərsliklərin, elmi və elmi-kütləvi ədəbiyyatın, ensiklopediyaların və eləcə də bədii, 
publisistik kitabların nəşrini həyata keçirir. “Nurlan” nəşriyyatı Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində olan bir çox 
nüfuzlu elmi nəşrlərin, o cümlədən, “Tədqiqlər”, “Terminologiya məsələləri”, “Şi-
fahi xalq ədəbiyyatına dair məcmuə”, “Filologiya məsələləri” “Ədəbiyyata dair 
tədqiqlər”, “Türk xalqları ədəbiyyatı”, “Dilçiliyin əsasları”, “Azərbaycan və azər-
baycanlılar” və s. jurnalların da çapını həyata keçirir.  

Ölkəmizdə ən son yaranan özəl nəşriyyatlaradan biri “Zero” nəşriyyatıdır. 
Nəşriyyat fəaliyyət göstərdiyi qısa müdət ərzində maraqlı layihələri ilə oxucuların 
rəğbətini qazanmışdır. Tərcümə ədəbiyyatının nəşrinə xüsusi önəm verən nəşriy-
yatın həyata keçirdiyi “Cib Kitabı” seriyası oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
Seriya çərçivəsində ilk olaraq dünyanın məşhur ədibləri Umberto Eko və Frans Kaf-
kanın əsərləri çap edilib. Nəşriyyatın bu layihəni gerçəkləşdirməkdə əsas məqsədi 
dünyanın məşhur müəlliflərinin əssrlərini oxucular üçün həm vaxt, həm də maaiyyə 
baxımından əlçatan etməkdən ibarətdir. “Zero” nəşriyyatı öz çap məhsullarının pay-
taxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də satışını təşkil edir. Nəşriyyat 1 ay ərzində 10-15 
adda kitab çap etməyi planlaşdırır. "Zero" nəşriyyatı mütaliəyə marağı daha da artır-
maq məsədilə müxtəlif təqdimatlar, imza günləri və partilər keçirir. Nəşriyyatın ən 
böyük uğurlarından bir də müəssisənin nəzdində “Zero” Kitab Evinin yaradılması-
dır. Burada “Zero” ilə yanaşı digər nəşriyyatların da çap məhsulları satılır. Nəşriy-
yatın rəhbəri Zahir Əzəmətdir. 

Ölkəmizdə özəl nəşriyat sistemi inkişaf etsə də hal-hazırda özəl nəşriyyatların 
və ümumən nəşriyyat sisteminin müəyyən problemləri də qalmaqdadır. Bu prob-
lemlərdən biri kitabların tirajının az olmasıdır. Aşağı tirajla kitab çap edən nəşriy-
yat, xüsusən də özəl nəşriyyat yüksək gəlir əldə etmək imkanından məhrum olur. 
Ümumiyyətlə, sovet dövrü ilə müqayisədə kitabların tirajı xeyli aşağı düşmüşdür. 
60-80-ci illərdə bədii əsərlər orta hesabla 20-30 min nüsxə, elmi kitablar isə 3-7 min 
nüsxə tirajla nəşr olunurdusa, indi bədii kitabların tirajı əksər hallarda 500-1000 
nüsxə, elmi kitabların tirajı isə 300-500 nüsxə olur. Eyni zamanda kitabların yayı-
mında da müəyyən problemlər mövcuddur. Sovet dövründə kitab yayımı vahid 
sistemə malik idi. Bu sahədə peşəkar qurumlar fəaliyyət göstərirdi. “Azərkitab” 
şəhərlərdə, “Azərittifaq”ın Kitab Ticarəti İdarəsi isə kənd yerlərində kitab satışı ilə 
məşğul olurdu. Kitabxana Kollektoru ölkə kitabxanalarını kitabla təmin edirdi. 
Bazar iqtisadiyyatı dövründə bu qurumlar öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədi. Bü-
tün bunlar isə öz növbəsində kitabların tirajının aşağı düşməsinə öz təsirini göstərdi. 
Özəl nəşriyyatların problemlərindən biri də onların çap məhsullarının reklamını 
yüksək səviyyədə həyata keçirə bilməmələridir. “Kitab Klubu”nun nəşriyyatlar 
arasında keçirdiyi sorğuda məlum olmuşdur ki, ölkədə fəaliyyət göstərən nəşriy-
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yatların əksəriyyəti öz reklamlarına pul xərcləmirlər. Nəşriyyat sisteminin digər 
problemlərindən biri isə kitaba tətbiq edilən vergidir. Azərbaycanda kitabın dəyəri-
nə qoyulan vergi dərəcəsi 18%-dir. Eyni zamanda kitabdan əldə olunan gəlirdən 
22% mənfəət vergisi ödənilir. Bütün bunlar isə öz növbəsində kitabların maya dəyə-
rinin baha başa gəlməsinə səbəb olur. 3 dekabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş müvafiq dəyişiklik nəticəsində orta məktəb 
dərsliklərinin, uşaq ədəbiyyatının və dövlət əhəmiyyətli nəşrlərin vergidən azad 
edilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun digər növ ədəbiyyatlara 
da şamil edilməsi ölkəmizdə nəşriyyat işinin sürətli inkişafına səbəb ola bilər. Ölkə-
mizdə kitabın qiymətinə mənfi təsir edən ən mühüm amillərdən biri də kitab istehsal 
etmək üçün lazım olan çap materiallarının Azərbaycanda istehsal edilməməsidir. Bu 
mənada ölkəmizdə kağız fabriklərinin və digər infrastruktur sahələrinin yaradılması 
da nəşriyyat işinin inkişafına müsbət təsir edə bilər. Eyni zamanda ölkədə özəl nəş-
riyyatların, eləcə də bütünlüklə nəşriyyat sisteminin inkişafı üçün bu qurumların 
fəaliyyətini koordinasiya edən, idarəetməni daha da səmərələşdirən dövlət qurumu-
nun yaradılması da zəruridir.  

Bütün bunlarla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən problem-
lərə baxmayaraq, müstəqillik dövründə Azərbaycanda kitab nəşri sahəsində, o 
cümlədən özəl nəşriyyat sisteminin yaranması və formalaşması sahəsində xeyli 
uğurlar əldə edilmişdir. Nəşriyyat-poliqrafiya müəsssisələrimiz artıq təkmilləş-
dirilmiş poliqrafiya bazasına və bacarıqlı kadr potensialına malikdirlər. Xüsusi-
lə, özəl nəşriyyatlar, mətbələr öz məhsuldarlığına, maddi-texniki bazası və kadr 
potensialına görə seçilirlər. 
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А. Байрамов 
Система частных издательств в азербайджане 

Резюме 
 

 В статье анализируется деятельность частных издательств, которые 
действуют в нашей республике. Отмечается, что система частных издательств 
очень развита в нашей стране и большой процент книжных, продукции кото-
рые имеются на книжном рынке приходится именно на долю частных из-
дательств.  

 
A.Bayramov 

System of private publishing houses in azerbaijan 
summary 

 
In article it is spoken about activity of private publishing houses which work 

in our republic. There is noted here that the system of private publishing houses 
very developed in our country and the majority of book products which are 
available in the book markets falls to the share of private publishing houses. 

 
Rəyçi: Professor Şirindil Alışanlı 
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AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

konulmirzeyeva@rambler.ru 
 

NİZAMİ ƏSƏRLƏRİNİN NƏŞRİNİN BƏDİİ TƏRTİBAT PROBLEMLƏRİ 
 

Açar sözlər: Nizami, bədii tərtibat, klassik ənənə, nəşr 
Ключевые слова: Низами, художественное оформление, классическая тради-
ция, издание 
Key world: Nizami, artistic decaration, classical tradition, publication 
 

Yazı və kitab Şərq mədəniyyətinin önəmli təfkib hissəsidir. Ərəb qrafikası 
əsasında formalaşan Orta əsrlər Şərq kitab mədəniyyətinin zəngin ənənələri olmuş-
dur. Əlyazma şəklində yayılan kitablar müxtəlif xalqların yaratdığı elmi, tarixi-mə-
dəni və ədəbi mirasın nəsildən-nəsilə ötürülməsində əvəzsiz rol oynamışdır. Əlyaz-
ma kitabları əsasən 2 baxımından maraq doğurur: 

a) ilkin yazılı mənbələr və mətn;  
b) kitab sənəti və bədii tərtibat  
Maraqlı haldır ki, kitab nəşri inkişaf edəndən sonra əlyazma nüsxələrində yer 

alan bir sıra bədii tərtibat ünsürlərindən istifadə edilmişdir. Bu hal, təbii ki, daha 
çox klassik ədəbi irsin nəşrində daha çox diqqəti cəlb edir. Burada maraq doğuran 
sual bundan ibarətdir: orta çağlar əlyazma kitabı ənənələrindən müasir nəşrlərdə ne-
cə yararlanmaq olar? Məsələ burasındadır ki, orta əsrlər əlyazma kitabları sadəcə el-
mi, fəlsəfi və ədəbi irsi özündə saxlayan informasiya mənbəyi kimi qəbul edilmir. 
Bunlar eyni zamanda dəyərli sənət əsərləri, bədii-estetik zövq aşılayan yaradıcılıq 
nümunələridir. İslam kitab mədəniyyətində yazıdan tutmuş cildə kimi bütün proses 
estetik məna kəsb edir. Bu isə Şərq xalqlarının bədii-estetik zövqünün olduqca yük-
sək olmasına dəlalət edir. Yazı təkcə elmi və fəlsəfi düşüncələri kağız üzərinə köçü-
rərək sənədləşdirmək üçün işlənməmiş, həm də estetik zövq mənbəyi kimi çıxış et-
mişdir. Burada başqa bir maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, kitab və yazı mədəniyyə-
tinin estetik cəhətdən zənginləşməsində qeyri-ərəblərin, o cümlədən iranlıların və 
türklərin rolu daha böyükdür və bu sırada Azərbaycan ustadlarının yeri xüsusi ola-
raq seçilir. Ərəb qrafikası təkcə yazı işarələri kimi deyil, həm də bədii naxış ünsür-
ləri kimi çıxış edir. Əlyazmanın səhifələrinin bədii tərtibatı və burada işlənən naxış-
lar, əsas başlığın ünvan şəklində tərtibi, mətnin haşiyələnməsi və çərçivəyə alın-
ması, digər başlıqların xüsusi rənglə ayırd edilməsi, sətirlərarsı boşluqların qızıl su-
yu və başqa rənglərlə bəzədilməsi, bir sıra əsərlərdə rəsm və miniatürlərin işlənməsi 
və nəhayət bədii cildlə cildlənməsi, bir sözlə əlyazma kitabının bütün mərhələlərin-
də sənətkarlıq nümayiş etdirilirdi. Təsadüfi deyildir ki, orta əslər əlyazma kitabının 
bədii tərtibatı xüsusi araşdırma obyekti olmuş və bu barədə çoxsaylı monoqrafiyalar 
və əsərlər yazılmışdır. (2,7,8,19)  

Əlyazma kitabının bədii tərtibatı üzərində aparılan araşdırmalar, Şərqdə bu 
ənənənin zənginliyini, eyni zamanda kitab sənətinin yüksək estetik dəyərə malik ol-
masını göstərir. Üstəlik orta əsrlərdə xəttatlıq və kitab sənətinə aid çoxsaylı qaynaq-
larda işlənən sistemli terminoloji aparat bu sahənin elmi müstəvidə inkişaf dinami-
kasının səviyyəsini diqqətə çatdırır.  
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Təbiidir ki, orta əsrlərdə bədii tərtibat baxımından seçilən şah əsərlər daha çox 
poetik irsin əlyazma kitabı şəklində hazırlanması prosesində yaranmışdır. İstər kal-
liqrafiya, istər səhifələrin naxışlarla tərtibatı, rəngli ünvanlar və miniatür rəsmləri-
nin işlənməsi, istərsə də cild sənəti baxımdan ən zəngin nüsxələr Firddovsinin “Şah-
namə” və Nizaminin “Xəmsə”sindən ibarətdir. Bu növ tərtibat həmin əsərlərin həm 
geniş auditoriyada yayılması, həm də onların mövzu və məzmunlarının illüstrasiya 
üçün münasibliyini sübut edir. Əlyazma nüsxələrinin sənət əsəri kimi tərtibatı eyni 
zamanda dövrün bədii zövq və estetik təmayüllərinin nə dərəcədə yüksək və zəngin 
olmasınınn göstəricisidir.  

Deyilənlərin işığında əlyazma kitabının bədii tərtibat ünsürləri haqqında yığ-
cam məlumat vermək və sonra müasir nəşrdə bu ünsürlərdən istifadə imkanlarını 
nəzərdən keçirmək istərdik.  

1. Bədii xəttatlıq 
2. Səhifələrin tərtibatı 
3. Müniatür rəsmləri 
4. Bədii cildçilik  
1. Əlyazma kitabının birinci önəmli ünsürü xəttdir. Yazı və xətt ümumi və ge-

niş mənada mədəniyyətin mühüm göstəricisidir. Xalqn elmi-mədəni və intellektual 
inkişafının müəyyən mərhələsində meydana gələn yazı artıq onun yaradıcı təfək-
kürünün məfsullarını sənədləşdirərək yazılı yaddaşa köçürür. Yazı, başqa sözlə ifa-
də etsək, zehində və yaddaşda formalaşan xəyal və düşüncələri kağızda qeyd edərək 
onların saxlanılmasına və nəsildən bəsilə ötürülməsinə xidmət edir. 

Yazı mədəniyyəti təsvirdən başlayaraq sonra şərti işarələrə keçir. Sözlü ifadə 
təsvir və işarələrlə ifadədən sonra sonra yaranıb, deməli, sözlü ifadənin yazı və xətlə 
işarələnməsi daha sonralara aid bir prosesdir. İbtidai insanların şüuru hələ sözlü ifa-
də üçün hazır deyildi. Söz artıq düşüncənin ifadə kodu kimi çıxış edir. Eyni zaman-
da ibtidai insanlarda təbii duyğular düşüncədən üstün idi, bu səbəbdən onlar düşün-
cələrini deyil, duyğu və istəklərini ifadə etmək üçün işarələrdən və təsvir ünsürlərin-
dən istifadə etmişlər.  

Orta əsrlər islam mədəniyyətində yazı mühüm rol oynamışdır və ərəblərin, 
farsların və türklərin işlətdikləri ərəb qrafikası azacıq dərqli xüsusiyyətlər daşı-
maqla ortaq bir mirasın sənədli yaddaşa ötürülərək saxlanmasını təmin etmişdir. 
Burada işlənən müxtəlif xətt növləri, həm də bədii naxış və estetik ünsür kimi 
istifadə edilmişdir. Mətnlərin yazılışında və yayılmasında xəttin mühüm rolu 
olmuşdur və bu məsələnin bir tərədifir. Məsələnin mühüm ikinci tərəfi xəttin 
estetik yönümündən ibarətdir. Heç bir yazı mədəniyyətində ərəb qradikası qədər 
zəngin estetik məzmuna malik xətt növü yoxdur. Ona görə də hələ orta əsrlərdə 
xətt barədə risalə və kitablar yazılmış və xəttatlıq isə dəyərli bir sənət növü kimi 
geniş yayılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, orta əsrlərdə şahzadələrin savadlanması 
proseesində xəttatlıq təlimi xüsusi yer tuturdu. Gözəl xəttlə yazmaq savadlılıq və 
yüksək mədəniyyət əlaməti sayılırdı. 

İslam mədəniyyətində xətt həm də müqəddəslik mənası daşıyırdı və alman 
əsilli məşhur Amerika şərqşünası F.Rouzental bu barədə ayrıca məqalə nəşr etdir-
mişdir (1,s.152). Xəttin estetik və müqddəslik yönümü onun memarlıq və başqa sa-
hələrdə geniş işlənməsinə səbəb olmuşdur.  
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Tarixən, digər elementlərlə yanaşı, xətt, kalliqrafik yazı Şərq kitabı üçün qə-
bul olunmuş bir etalondur və zaman baxımından, nəfis bir kitabın yazılması minia-
türlərin çəkilməsi ilə eynilik təşkil edir. Müxtəlif mənbələrdə fərqli cəhətdən dəyər-
ləndirilsə də, xəttatlıq sənətinin önəmi barədə alman şərqşünası A.Oleariy yazır: 
“Elə bir iranlı tapılmaz ki, yazıb-oxumağı bilməsin və övladını erkən yaşlarından 
xəttatlığa öyrətməsin” (2,s.399). Bu baxımdan, tarixi abidələrin orijinallığını saxla-
maqla köçürülərək əsrlərdən əsrlərə ötürülməsi həm yazı ənənəsinin, həm də abidə-
ləri yaşadan əsas amillərdən biridir. Biruninin təbirincə desək, - “Yazılı abidələr ol-
masaydı, yazının ən üstün məlumat mənbəyi olduğunu necə bilərdik?” (2,s.330)  

Bir çox Şərq ölkələrində tarixi ənənələri və estetik özünəməxsusluğu əks et-
dirmək üçün yazılı abidələrin nəşrində kaliqrafik yazı üsulundan istifadə edillmək-
dədir. Bu, cəmiyyətin ruhən, mənəvi inkaşafını açıqlayan amil kimi ilk baxışdan 
diqqət çəkir, yəni əsər elmi-tədqiqat obyekti və mədəni inkişafın ideoloji vasitəsi ki-
mi bəşəri tərəqqinin mühüm faktoru olaraq dəyərləndirilir. Bu mənada, kanon kimi 
yazı növü də modifikasiyadan kənar tətbiq edilməli - ənənə və müasirlik konteks-
tində əsərin nəşr prosesində nəzərə alınmalıdır.  

Klassik mətnlərin yazılmasında xəttə böyük əhəmiyyət verilirdi və mühüm 
əsərlər sifarişlə görkəmli xəttatlara tapşırılırdı. Çünki mətn estetik baxımdan gözəl 
olmalı idi. Bu baxımdan xəttatların statusu və əmək haqqı diqqət mərkəzində daya-
nırdı. (2,s.386) (Nizami “Xəmsə”sinin kalliqrafik xətlə yazılmış nüsxələri çoxdur). 
Bu baxımdan dünyanın məşhur muzey, kitabxana və əlyazma xəzinələrinin kataloq-
larını nəzərdən keçirsək, “Xəmsə”nin gözəl kalliqrafik xətlə yazılmış nümunələrinin 
şahidi olarıq.  

2. Səhifələrin bədii tərtibatı əlyazma kitab sənətinin ikinci mühüm tərəfidir. 
Orta əsrlərdə buna təzhib (bəzək-naxış) sənəti deyilirdi. Bu işlə məşğul olan peşə-
karlar isə müzəhhib adlanırdılar (2,s.375). Maraqlı haldır ki, orta əsr kitab sənəti 
ənənəsində öncə səhifələrin bəzədilməsinə başlar, sonra onu xəttatlara verərdilər.  

Səhifələrin bəzədilməsində əsasən aşağıdakı ünsürlər maraq doğurur: 
1. Əsər və ya müəllifin adı yazılan qızıl suyu, şəngərf, lacivərdi, firuzeyi və ağ 

qatı boya ilə işlənmiş bədii ünvanlar; 
2. Həndəsi, nəbati və islimi naxışlarla işlənmiş haşiyələr; 
3. Mətni mütənasib şəkildə çevrələyən tək və ya iki sütunlu cədvəllər.  
Şərq kitabının əsas faktoru olan naxışların işlədilməsi və yerləşdirilməsi mü-

hüm amillərdən biridir. Bütün bu naxışlar bəşər tarixinin ilk çağlarında yaratdıqları 
“özünüifadə” formasıdır ki, bunun əsasında piktoqrafiya – ilkin yazı forması yaran-
mışdır.  

Bütün sahələrdə işlənən naxışların kökü qədim ənənələrə gedib çıxır. “Xalq 
ənənələri ilə sıx bağlı olan ornamentlərin geniş arealda yayılması orta çağ mədəniy-
yəti, ələxsus müsəlman mədəniyyəti üçün xarakterik idi”(3,s.59-60) və həmin dövr 
nəzəriyyəçilərinə görə, sənət əsərinin ən azı yeddi yozumu olmalıdır. Şübhəsiz ki, 
bu nəzəriyyə praktiki olaraq sirli-yozumlu ornamentlərin mümkün “oxunuşu”nda öz 
əksini tapırdı. Yaradıcı insan əldə etdiyi xüsusi ezoterik məlumatların daşıyıcısı 
kimi sehirli-sirli aləm yaradırdı ki, bu da sənətkarın “peşəkarlıq sirləri”nin özəlliyi-
nə dəlalət edirdi.  

Müsəlman Şərqində sənət sahiblərinin teologiya, fəlsəfə, həndəsə, tibb, ədəbiy-
yat sahələrində bitkin elmli məlumata sahib olmaları mütləq şərt idi. Bu baxımdan, 
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orta çağ mədəniyyəti insanının makro və mikro aləm barədə təsəvvürünü əks etdirir. 
Əsasən həndəsi fiqurlardan, dairə, oval, romb, müxtəlif üçbucaqlı kombinasiyalardan 
təşkil olunmuş işarələrlə insan dünya haqqında öz fikrini (dairə - günəş, kvadrat – tor-
paq, üçbucaq – dağ, spiralşəkilli xəttlər – inkişaf, hərəkət və s) əks etdirirdi. Tədricən, 
estetik dəyərin artması ilə bu işarələr həndəsi fiqur kimi deyil, simvolik-rəmzi təsvir 
vasitəsi - ornament olaraq yazı (kitab) tərtibatında istifadə olundu. Forma, məzmun və 
rəng fərqinə, mahiyyət və məna müxtəlifliyinə malik ornamentlər həndəsi və nəbati 
üslubda olmaqla məzmuna uyğun şəkildə yerləşdirilirdi. Məsələn; sadəlik, yaxınlıq, 
mümkünlük bildirən islimi nəsxtəliq yazısı ilə; əlçatmazlıq, əzəmət, qüdrət ifadə edən 
qirix kufi yazısı ilə tətbiqində istifadə olunurdu.  

XI-XIII əsrlər ədəbiyyatında, o cümlədən, Mövlanə Ümüdi, Sadıq bəy Afşar 
yaradıcılığında, Çələbinin qeydlərində adı çəkilən islimi, XII əsrdən simar adlandı-
rılır. “İsgəndərnamə” əsərində bu ornamentin adı çəkilir. Onu da qeyd edək ki, əl-
yazma əsasında müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablarda Simar// Simnar // Senmar// 
Simar//Sinimmar kimi verilmişdi. Həmin ornamentə ustadın şərəfinə Simnar//Simar 
adı verilmişdi:  

Qızıl bəzəkləri atəş saçardı, 
Simnar naxışlıydı, könül açardı. (4,s.55) 
Orta çağ əlyazma kitabələrini bəzəyən naxışlar arasında hörmə, nəbatət ele-

mentləri ilə yanaşı əyani təbliğat vasitəsi kimi ən çox yayılmış Şərq ornamentləri: 
turunc, göl təsviriləri daha geniş yayılmışdır. Bir çox hallarda turunc günəş, göl isə 
su kultu ilə əlaqədar təsəvvürlərin əksi kimi qəbul edilsə də, geniş yozumda dünya-
nın kodlaşdırılmış “simvolik” şərhi üçündür. “Ora çağ sənətkarı işarə (yazı) sistemi-
nə önəm verməklə özünü və dünyasını izah edir” (2,s.376-377). 

Ümumiyyətlə, dini yönlü sənətlər rəmzi ifadə üsuluna malikdir. Burada zahir 
və batin qarşılaşması əsas götürülür. Məsələn, hər hansı bir həndəsi fiqur, yaxud nə-
batat elementi məhdud mənada deyil, islami mahiyyət daşıyır. İslam mühitində olan 
bölgələrdəki çeşidli sənət növləri bu və ya digər dərəcədə islam ruhu ilə seçilir” 
(2,s.58).  

Təbiidir ki, səhifələrin bəzədilməsi mətndən asılıdır. Məsələn, “Qurani-Kə-
rim”in mətni həndəsi, nəbati və islimi naxışlarla işlənmiş çərçivəyə alınır. Surələrin 
adları bədii ünvan içərisində süls xətti ilə yazılır. Haşiyələrdə isə cüzlər qeyd olu-
nur. Sətirlərarası qızıl suyu ilə doldurulur. Bədii əsərlərin mətni də sifarişlə hazırla-
nan nüsxələrdə cədvəl və çərçivə ilə haşiyələnir. Bu baxımdan, Nizaminin “Xəm-
sə”si öz gözəl tərtibatı ilə seçilir. Bəzən haşiyələr də naxış və ya gül ləçəkləri ilə 
verilir.  

3. Orta əsrlər kitab sənətində üçüncü mühüm bölmə rəsmlərin və miniatürlərin 
işlənməsidir. Həmin rəsmlər isə daha çox bədii əsərlərdə, xüsusilə epik növdə daha 
geniş işlənmiş, bir sıra tarixi və coğrafi kitablarda da yer almışdır.  

Məlum olduğu kimi, müxtəlif ədəbi növlərdə illüstrasiyanın izahı müxtəlifdir. 
Hər bir illüstrasiya öz növbəsində ədəbi obrazların “təcrüməsi”nə xidmət edir, və 
“...klassik əsərin ayrılmaz hissəsi olmasa da, əsərin qəbulu üçün vacibdir” (5, s.72). 
Məhz bu kriteriya ilə məzmun-illüstrasiya qarşılaşdırılması deyil, tam şəkildə şərh, 
təsrifetmə xarakterli və tərtibat işində qəbul olunmuş normativlərə uyğun apa-
rılmalıdır.  
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Müəllif təfəkkürünün əsərdə yaratdığı görünməyən, yalnız düşünülə bilən 
mənzərənin gerçəkləşdirilməsi mütləqdir. Bu baxımdan, illüstrasiya kitabın (əsərin) 
əsas ifadə elementidir. İllüstrasiyanı istənilən kitabda yerləşdirmək olar, lakin yadda 
saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif ədəbi növlərdə onun izahı müxtəlifdir. Bədii ədəbiy-
yat nəşrlərində, adətən bədii-nümunəvi illüstrasiyalar yerləşdirilir ki, bunlar da öz 
növbəsində ədəbi obrazların “təcrüməsi”nə xidmət edir və onun əsasını konkret təs-
vir ilə verilmiş “həqiqət” təşkil edir . 

Ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə 
dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutan “Xəmsə” tarix boyu ak-
tuallığını saxlamış, klassik əsər nümunəsi olaraq dəfələrlə üzü köçürülmüş və nəşr 
olunmuşdu. Şərqdə miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdir. Bu barədə yerli və 
xarici tədqiqatçıların araşdırmaları, elmi məqalələri yetərincədir. Rusiya Milli kitab-
xanasında saxlanılan illüstrasiyalı əlyazmalar əsasında araşdırma aparan bir çox təd-
qiqatçının: Qalerkina O.İ., İvanov A.A., Akimuşkin O.F., Əşrəfi M., Kərimov K. 
elmi qənaətləri maraq kəsb edir. L.N. Dodxudoyeva öz monoqrafiyasında “Xəmsə”-
yə çəkilmiş miniatürlərin daha geniş arealda elmi təhlilini vermişdir.  

Müəyyən tarixi dönəmlərə xas yenilik yalnız ənənə ilə əlaqəli şəkildə təqdim 
edilən yanaşma metodu olsa da, təəsüf ki, son dövrlərdə klassik əsərlərin nəşrində 
qəbul edilmiş “yenilik” bir çox nəşri klassika qəlibindən çıxardı. Müsəlman aləminə 
xas sirli və yozumlu ornamentlərin yazı üslubu ilə üst-üstə düşməsi kitab mədəniy-
yətini səciyyələndirən elementlərdən biri olaraq bu günümüzə qədər aktuallığını qo-
ruyub saxlasa da, təəssüf ki, son illər klassik nəşrlərin tərtibatında bir çox hallarda 
nəzərə alınmır.  

Sosial-psixoloji qavramın yaratdığı yeni dünya duyumu hadisələrə və toplum-
lara daha fərqli və gerçək münasibət formalaşdırmaqla köhnə qəlib və ölçülərə uy-
ğun gəlməyən yeni metodların üzə çıxardığı qənaətlərə üstünlük qazandırır və bu 
yeniləşmə təəsüüf ki, bir çox hallarda affektin artması ilə müşahidə olunur. Bunu bir 
ölkə, bir milli ədəbiyyat, yaxud bir yazıçı timsalında müşahidə etmək o qədər də 
çətin deyildir. Bu baxımdan, müxtəlif tarixi dönəmlərdə işıq üzü görən klassik nəşr-
lərə xronoloji səpkidə nəzər saldıqda belə bir sual ortaya çıxır: bu nəşr nəyi təqdir 
edir, nəyi inkar?  

4. Əlyazma kitabı ilə eyni vaxtda meydana çıxmış cildlər kəmiyyətcə bir qə-
dər azlıq təşkil etsə də, qiymətli tədqiqat obyektidir. Günümüzə qədər gəlib çatmış 
qədim cildlərin ilk nümunələri IX-X əsrlərə aid edilir. Məhəmməd peyğəmbərin 
dövründə Quran səhifələri “ləvhani”, yaxud “dəffani” adlandırılan iki taxta lövhəcik 
arasında saxlanılırdı. (8,s.176) F.Zarre tədqiqatlarına görə müsəlman aləminə 
məxsus ən qədim cild 301/972-ci ilə aiddir (8.s.176). Quran üçün hazırlanmış bu iri-
həcmli (49,3x67sm.) cild kedr ağacından düzədilmiş, fil sümüyü və müxtəlif rəngli 
ağac qabıqları ilə bəzədilmişdir.  

Müsəlman aləmində cildləmə sənəti Misir və İran ənənəsi üzrə 2 istiqamətdə 
təşəkkül tapsa da, osmanlı Türkiyəsində inkişafı ən yüksək mərhələyə çatdırılmışdır 
(8,s.177). Ümumiyyətlə, müsəlman aləminə məxsus cildlər forma xüsusiyyətlərinə 
görə olduqca fərqlidir. Tarixən sol üz qabığının simmetrik şəkildə uzadılaraq qo-
ruyucu qapaq kimi sağ üz qabığını örtməsi müsəlman Şərqində kitab mədəniyyətini 
səciyyələndirən əsas faktor idi. Material və tərtibat baxımından cild ilə eynilik təşkil 
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edən qoruyucu qapaqdan başqa, cildləmə işində futlyarlardan istifadə də geniş ya-
yılmışdır.  

Hərfi tərcümədə “dəri” (cildləmə - təclid, cildlənmiş kitab – mücəlləd) anla-
mını daşıyan “cild”in görünüşü dərinin keyfiyyətindən və rənglindən asılı idi. Cild-
lərin hazırlanmasında qəhvəyi və qırmızı rəng çalarlarının ahəngi əsas götürülürdü. 
Qara, yaşıl, sarı və açıq rənglər cild üçün yarasız sayılırdı. Hər bir cild iki, üç, bəzən 
bir neçə xətt ilə haşiyələnərək, mərkəzi turunc və hər bir detalı nəzərə çarpılacaq də-
rəcədə vurğulanan, bir-birinə uyarlı müxtəlif simmetrik fiqurlardan istifadə olunur-
du. Hətta cildin hər iki üzünü birləşdirən hissə (şirazi) nadir hallarda bəzəksiz saxla-
nılır, ən azından üfüqi, yaxud şaquli xətlərlə bəzədilir, bəzən də mərkəz hissədə ki-
çicik ornament təsviri verilirdi.  

Əlyazma kitab sənəti ənənələri və onlardan müasir nəşrlərdə istifadə imkanla-
rı xüsusilə klassiklərin nəşrində daha çox diqqəti cəlb edir. Çünki müasir nəşrlər bə-
dii tərtibat məsələsinə elmi baxımdan yanaşır və ona böyük əhəmiyyət verir. Bu ba-
xımdan Nizami Gəncəvinin əsərlərinin nəşri üzərində dayanmaq istərdik. Dahi sə-
nətkarın “Xəmsə”si keçmişdə əlyazma nüsxələri şəklində geniş yayıldığı kimi, onun 
müasir nəşrləri də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda gerçəkləşən müasir nəşrlər 
üç əsas qismə ayırmaq olar: 

1. “Xəmsə”nin tənqidi mətnlərinin orijinalda nəşri 
2. “Xəmsə”nin poetik tərcümələrinin nəşri 
3. Xüsusi rəsmli nəşrlər.  
Birinci qisim nəşrlərlə əlaqədar olaraq aparılan müşahidələr aşağıdakılar söy-

ləməyə əsas verir:  
Nizaminin yaradıcılığının, o cümlədən “Sirlər xəzinəsi” əsərinin müasir elmi 

tələblər baxımından tədqiqinə Avropada başlanılmışdır. Avropada birinci dəfə Ni-
zaminin “Sirlər Xəzinəsi” tam şəkildə, izahatlarla birlikdə çap etdirən ingilis alimi 
N.Bland olmuşdur. XX əsrdə “Sirlər xəzinəsi”nin müasir tələblərə cavab verən tən-
qidi mətni olmadan onun ətraflı tədqiqi mümkün deyildi. N.Blandın nəşr etdirdiyi 
tənqidi mətn isə, artıq öz rolunu oynamış və XX əsr tədqiqatçılarının tələblərinə ca-
vab vermirdi. Yeni tənqidi mətnin hazırlanması işini klassik fars bədii dilinə dərin-
dən bələd olan İran ədəbiyyatşünası Vəhid Dəstgirdi öz öhdəsinə götürmüş, 1935-ci 
ildə “Sirlər xəzinəsi”nin İran kitabxanalarında saxlanan otuz əlyazması əsasında ha-
zırlamaqla bu əsərin tədqiqinə yeni imkanlar yaratmışdı. (9). Bu tənqidi mətnin 
özündən əvvəl hazırlanmış tənqidi mətnlərdən, hətta İran alimi Vəhid Dəstgirdinin 
hazırladığı tənqidi mətndən də üstün cəhətlərə malik olduğu qeyd edilir (10,s.31). 
Azərbaycan alimi Ə. Ə. Əlizadənin hazırla dığı mətndə əsərin ən qədim əlyazmala-
rından istifadə edilmiş, şübhəli misra və beytlərin digər əlyazmalarda necə qeyd 
edilməsi dəqiq göstərilmişdir. Y.Bertels qeyd edir ki, bu tənqidi mətn, müasir tədqi-
qat üçün möhkəm baza əsasında yaradılmışdır.  

Ə. Ə. Əlizadənin hazırladığı tənqidi mətndə XIV əsrə aid ən qədim əlyazması 
əsas tutulsa da, bəzi hallarda sonrakı əsrlərdə üzü köçürülmüş əlyazmalarının daha 
mötəbər olması üzə çıxmışdır. Bunu Hüseyn Pejman Bəxtiyarinin 1964-cü ildə Teh-
randa nəşr etdirdiyi “Sirlər Xəzinəsi” mətnindən və müqəddiməsindən də görmək 
mümkündür (11). H.Pejmanın hazırladığı mətn elmi-tənqidi mətn hesab edilmir. 
Çünki, müəllifin özü qeyd edir ki, o əsəri hazırlarkən, əlində qədim əlyazmalar olsa 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 441

da, o həmin əlyazmalardan tənqidi şəkildə istifadə etməmiş, V. Dəstgirdinin və Ə. 
Ə. Əlizadənin tənqidi mətnlərinə əsaslanmışdır.  

Məlumdur ki, elmi-tənqidi mətnlər daha çox tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutu-
lur və onların nəşrində, şübhəsiz ki, bədii tərtibat nisbətən arxa plana keçir. Bu tip 
mətnlərin nəşrində əsasən, 3 cəhət diqqəti cəlb edir: 

1. Mətnin kalliqrafik xətlə yazılması. 
2. onun münasib çərçivəyə salınması. 
3. Nüsxə dərqlərinin aşağıda haşiyədə göstərilməsi.  
Ə.Əlizadənin tənqidi mətnini xəttat – rəssam Əli Minayi köçürmüşdür. Ancaq 

mətn çərçivəyə alınmamışdır. Onu da əlavə edək ki, sovetlərdən sonra Azərbaycan-
da əlifba 2 dəfə dəyişildiyindən, burada xəttatlıq sənəti də unuduldu. Ona görə əski 
mətnlərin kalliqrafik yazısı əsli İrandan olan Əsli Minayi və Qulam Darabadi 
tərəfindən icra edilmişdir. Qeyd edək ki, “Xəmsə”yə daxil olan digər məsnəvilərin 
tənqidi mətnləri də eyni şəkildə bir dəfə nəşr olunmuşdur.  

İkinci qisim üzrə klassiklərin, o cümlədən Nizaminin əsərlərinin poetik tərcü-
məsinin nəşrində bədii tərtibat mühüm amil kimi çıxış edir. Bu cür nəşrlər geniş 
oxucu auditoriyasə üçün nəzərdə tutulduğundan, onların tərtibatı daha zəngin olma-
lı, mətnin bədii yönümü ilə tərtibat arasında uyğunluq yaranmalıdır. İndi görək, bu 
sahədə vəziyyət necədir?  

Klassiklərin əsərlərinin nəşrinin keyfiyyəti mühüm məsələ kimi narahatlıq do-
ğurur. Bir sıra nəşrlərin keyfiyyətinin aşağı olması, yol verilən texniki qüsurlar, tər-
tibatda müşahidə edilən naşılıq və zövqsüzlük həqiqətən təəssüf doğurur. Klassik 
irsin, o cümlədən, Nizami əsərlərinin tədqiqi, tərcüməsi və nəşri yubileydən yubi-
leyə, epizodik direktiv tədbir kimi deyil, ardıcıl və sistemli bir proses kimi ciddi şə-
kildə tənzimlənərsə, onun elmi səmərəsi və ictimaiyyətə faydası daha çox olar.  

Məlum olduğu kimi, klassik ədəbiyyat umumi maraq dairəsinə görə differen-
siallaşan soasial oxucu qrupları (kütləvi, təkmilləşmiş, mütəxəssis-ixtisasçı) üzrə 
deyil, hər bir oxucu qrupunun maraq dairəsini əhatəetmə xüsusiyyəti ilə seçilir. 
Əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi müxtəlif illərə təsadüf edilsə də, Nizami 
Gəncəvinin bədii irsi ilə tanışlıq baxımından əhəmiyyətli sayılan nəşrlər orijinala 
istinadən edilmədiyinə görə, şairin poetikası əhatəli şəkildə əks olunmur. Təbiidir 
ki, bütün halarda tərcümə orijinalı əvəz edə bilmir. Nəzərə alsaq ki, “Nizaminin 
əsərlərinin poetik tərcüməsi geniş oxucu kütləsi, filoloji tərcümələr nisbətən 
savadlı zümrələr, orijinal mətn isə peşəkar araşdırıcılar və mütəxəssislər üçündür 
(12, s.83), müxtəlif oxucu auditoriyasına uyğun və bir-birindən fərqli mükəmməl 
nəşr nümunələri ictimaiyyətə çoxdan çatdırılmalı idi. Məlum bir neçə nəşrə səthi 
nəzər salmaqla, vəziyyətin yaxşıdan pisə doğru dəyişdiyinin şahidi oluruq:  

1982-ci ildə M.İbrahimovun ön söz və redaktorluğu ilə “Yazıçı” nəşriyyatında 
çap olunmuş “Leyli və Məcnun” kitabında (13) illüstrasiyalar yoxdur, lakin sonrakı 
dövrlərə aid nəşrlərlə müqayisədə bu kitabın texniki baxımdan hazırlığı (kağız, cild, 
şrift seçimi) üstünlüyü ilə seçilir.  

Bundan başqa, Allahın mədhi ilə başlanan ilk səhifədə 4-cü misrada qoyulan 
ulduz işarəsinə (*) qeyd olaraq, - “Leyli və Məcnunun ikinci nəşri zamanı (1959) 
əsər elmi-tənqidi mətnlə tutşdurularkən üstündə (*) işarəsi qoyulmuş misralar Mü-
bariz Əlizadə tərəfindən yenidən tərcümə edilmişdir. İzahlar isə sıra nömrəsi ilə ki-
tabın axırında verilmişdır”- yazılsa da, 1981-ci il “Elm” nəşriyyatında çap olunmuş 
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filoloji tərcümə ilə müqayisə apararkən natamamlıq ilk baxışdan gözə çarpır. Belə 
ki, həmin işarələr qoyulmuş misralar izahlar və qeydlər bölməsində yer almayıb. 
Həm filoloji, həm də poetik tərcümə eyni ön söz məqaləsilə (müəllif - M.İbrahi-
mov) çap olunmuşdur. Məqalədə yazılıb: “Nizaminin dərin fikirləri S.Vurğunun tər-
cüməsində öz parlaqlığını saxlamış, orijinalda olduğu kimi güclü çıxmışdır. Əsər 
oxunarkən tərcümə olunduğu qətiyyən bilinmir. Bu isə, ən böyük müvəffəqiyyətdir, 
çünki orijinaldan uzaqlaşmaq və təhriflər hesabına yox, dəqiqilik və doğruluq hesa-
bına əldə edilmişdir. Orijinalın bütün məziyyətləri saxlanmış, fikirlər dərinliyi və 
müdrikliyi ilə ifadə olunmuşdur...”(13,s.23). Onu da qeyd edək ki, tərcümədə əsərin 
hansı mənbəyə əsasən tərcümə olunduğu haqda məlumat yoxdur. Üstəlik, Nizami 
“Xəmsə”sini poetik tərcümə edənlər, Abdulla Şaiq istisna olmaqla əsəri sətri 
tərcümədən nəzmə çəkmişlər, onların orijinaldan və klassik poetikadan xəbərləri 
olmamışdır. Ona görə də, həmin “tərcümələrin” dəqiqliyindən və Nizami ruhuna və 
üslubuna uyğunluqdan söhbət gedə bilməz.  

1988-ci ildə Xəlil Rza və Abdulla Şaiqin tərcüməsində “Yazıçı” nəşriyyatında 
çap olunmuş “Nizami. Lirika. Sirlər xəzinəsi. Şərəfnamə” adlı kitabda miniatürlər 
verilmişdir, lakin bu nəşrdə əvvəlki nəşrdən (14) fərqli olaraq səhifələrdəki boşluq, 
şrift seçimi və illüstrasiyaların yerləşdirilməsi nəşrin texniki hazırlığının natamamlı-
ğından xəbər verir.  

Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq-
qında" (17) və "2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nə-
zərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" (18) sərəncamlarına 
uyğun olaraq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsər-
ləri kütləvi tirajla nəşr olunaraq ölkənin bütün kitabxana şəbəkəsinə hədiyyə edil-
mişdir. Proses indi də davam etməkdədir. Amma, nədənsə təkrar nəşrlər təkrar 
səhvlərlə çap olunur. Sovet dönəmində nəşr edilmiş əsərlərin çoxu həm tərcümənin 
keyfiyyətinə görə, həm də poliqrafik tərtibat baxımından zəifdir,- ifadəsinə tez-tez 
rast gəlsək də, təəssüf ki, Nizami Gəncəvinin 7 cildliyinə nəzər saldıqda (-Bakı: 
“Lider”, 2004) məlum olur ki, Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı seriyası ilə çap 
olunan bu kitablar nəşrin keyfiyyəti və bədii tərtibat baxımından“klassik əsər” krite-
riyası ilə uzlaşmır.  

2004-cü ildə “Lider” nəşriyyatında çap olunmuş Nizami Gəncəvinin 7 cildli-
yinin I cildi - Nizami Gəncəvi. “Lirika. Sirlər xəzinəsi. Şərəfnamə” adlı kitab (16) 
əsasında təkrar nəşr olunub. Kitabın üz qabığı, istifadə olunan material, keyfiyyətsiz 
boyaq maddəsi ilk baxışdan gözə çarpır. İçinə heykəl şəkli həkk olunmuş medalyon 
təsvirinin üz qabığında verilməsi kobud səhvdir, Şərq kitab sənəti ənənəsinə ziddir. 
2004 və 1988-ci il nəşrləri üzərində aparılan müqayisə köhnə nəşrin (14) yeni nəşr-
dən (16) hər baxımdan qat-qat keyfiyyətli olduğunu söyləməyə əsas verir. Təəcüblü 
olsa da, yeni nəşrdə illüstrasiyalar kənar edilib. Ümumiyyətlə, klassik əsər element-
ləri gözə çarpmır. Məs.; ifadəetmə vasitəsi kimi şrift mətnə uyğun seçilməlidir. Bu 
nəşrdə isə poema, qəzəl, rübai eyni şriftlə işlənmişdir. Halbuki, “...klassik əsərlər 
təxəyyül gücüylə fərz edildiyi kimi, zövq və istəyimizə cavab verəcək şəkildə oxun-
malıdır” (20,s.60).  

Nə yazıq ki, nə bu və digər fikirlər, nə də klassik əsərlərin nəşrinə dair qəbul 
olunmuş şərtlər təkrar nəşri zamanı yada düşməyib. 2004-cü ildə “Lider” nəşriyya-
tında (16) N.Gəncəvi. İsgəndərnamə (4) əsasında hazırlanmış kitabın üzü (cildi) ilk 



 
Filologiya  məsələləri – №1, 2014 

 443

baxışdan nəşrin “keyfiyyət”ini təyin etməyə kifayət edir. Halbuki, ənənəvi şəkildə 
bir çox sahələri özündə birləşdirib inkişaf etdirən Şərq cildləmə sənəti uzun bir tari-
xi dövr keçmişdir. 

Sonda üçüncü qisim – yəni xüsusi buraxılış kimi rəsmi nəşrlər barədə müşahi-
də və mülahizələrimizi ümumiləşdirməyə çalışaq. Burada bir-birinin ziddinə olan 
iki nəşrdən söhbət açmaq olar. Birinci nəşr Nizami “Xəmsə”sinə çəkilmiş miniatür-
lərlə bağlı AMEA-nın müxbir üzvü K.Kərimovun hazırladığı kitabdır. Kitaba dün-
yanın muzey, kitabxana və əlyazmalar xəzinəsində saxlanılan “Xəmsə”yə çəkilmiş 
miniatürlər toplanmış və üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) məlumat verilmişdir. 
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illik yubileyi ilə əlaqədar işıq üzü görən 
bu nəşr, doğrudan da, yüksək zövqlə və müasir poliqrafiyanın tələblərinə uyğun ye-
rinə yetilrilmişdir.  

Elə həmin yubiley münasibətilə nəşr olunan digər kitab isə tam əksinə, sanki 
klassik kitab sənəti ənənəsini ələ salmaq niyyəti ilə keçirilmişdir. 1982-ci ildə 
“Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən dahi N.Gəncəvinin 840 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“Hikmət və nəsihətlər” kitabında “Xəmsə”dən seçilmiş hikmət və nəsihətlər 4 dildə 
(Azərbaycan, rus, ingilis və fars) verilmişdir (19). Bu kitab zahirən zövq oxşayan 
nəşr təsiri bağışlasa da, peşəkarlıq baxımından yanaşıldıqda qüsurludur.  

Nəşrin rəssamları Babayev N., Salnikov Y., foto-rəsmlər Rubençikə aiddir. 
İlk səhifədə ünvanla yanaşı Nizaminin portreti verilib – bu, kobud səhvdir. Minia-
türlərin üzərində verilmiş yazılar tərs şəkildə çap edilmişdir. Bundan əlavə, 4-5 sə-
hifədən bir təkrarlanan miniatür rəsmlər aforizmlərin mövzusu ilə üst-üstə düşmür. 
Dünyəviliyi, fəlsəfi mahiyyəti ilə insanı daim düşündürən kəlamların təkrarlanan 
illüstrasiyalar ilə “izahı” sözün mahiyyətini itirir, dar məzmun çərçivəsi yaradır:  

 
 Ölçüb-biçib yeməyə alışmağın yaxşıdır, 
 Az-az yeyib, pəhrizə alışmağın yaxşıdır;  
 

*** 
 Əzəl gündən qiymətli bir incidir doğru söz, 
 Acısıyla könüllər sevincidir dogru söz; 
 

*** 
Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl, 
Hər yetənə əl açma, əl açıb olma sail. 

 
Bu üç kəlamın hər biri ayrı mövzularda yazılsa da, təkrarlanan və heç birinin 

məzmununu açmayan illüstrasiya fikir yozumundan uzaqdır. Bu rəsmlərin kitabın 
müxtəlif səhifələrində (kitabın səhifələri də nömrələnməyib) təkrarlanması, izahdan 
kənar, gözyorucu təsir bağışlayır. Digər tərəfdən, kitabdakı mətn və miniatürlər Qu-
ranın nəfis əlyazma nüsxəsindən götürülmüş çərçivəyə salınmışdır. Belə bir tərtiba-
ta nə Avropa, nə də Şərq ölkələrində gerçəkləşdirilən müasir nəşrlərdə rast gəlmək 
mümkün deyil. Çünki müqəddəs kitabın tərtibatı üçün işlədilmiş və ünvan ünvan 
hissəsində surələrin adı yazılmış bir çərçivədən bədii mətnin tərtibatında istifadə 
emək düzgün deyil. Üstəlik, ünvanda yazılmış “bismillahir-rəhmanir-rəhim” kəlmə-
sinin və surə adlarının tərsinə verilməsi isə müqəddəs kitaba qarşı hörmətsizlikdir. 
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Tərtibatda olan başqa bir naqslik müxtəlif əlyazmalardan götürülmüş və mətnin 
məzmununa uyğun gəlmyən miniatürlərin qeyri-mütənasib fraqmentlərə parçalana-
raq mətn üçün nəzərdə tutulmuş dar çərçivəyə salınmışdır. Hətta mətn yazılan çərçi-
vələr illüstrasiya üzərinə düzgün yerləşdirilməmişdir və bu səbəbdən haşiyədə veri-
lən naxışlar yarımçıq halda çap olunub. Kitabın bir qismində isə tərtibat üçün istifa-
də olunmuş ünvanların bəzilərinin kəsilərək verilməsi də tərtibat tənasüblüyünü po-
zur. Mətnlərin yerləşdirildiyi şərçivələrin ölçüsü müxtəlif olduğundan tərtibat təna-
süblüyü də pozulub. Bu nəşrin başqa bir qüsuru da ondan ibarətdir ki, mətnlərin 
sıralanmasında orijinal sonda verilib. Halbuki, dünya nəşr ənənəsinə görə, birinci 
orijinal, sonra isə digər dillərə tərcümələr yer almalıdır.  

Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzində-
dir. Nizami yaradıcılığı iki əsas ünsürün – fitri istedad və mütaliə vasitəsilə əldə edi-
lən məlumatları cəm edən bədii xəzinədir. Bu xəzinədə Quran və hədisdən tutmuş, 
kəlam, təfsir, əxlaq, irfan, fəlsəfə, hikmət, təbiətşünaslıq, təbabət, nücum elmindən 
və başqa qaynaqlardan alınan məfhum və motivlərin poetik rənglə cilalanmış bədii 
təsvirlərini görmək olar.  

N.Gəncəvinin 870 illik yubileyi münasibətilə professor Nəriman Əliyevin 
“Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri” adlı kitabı (21) maraq doğurur. Müəllif 
mütəfəkkir şairin memarlıq və şəhərsalma düşüncələrini araşdırır, bəşər ilə yaşıd 
olan memarlıq sənətinin dəyərinə, kiçik bir ştrixlə türk memarlığının dünyəviliyinə 
işarə edir. 

 
Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır, 
Çadırın ayparası Sürəyyaya nur saçır.  

 
Müəllif AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində saxla-

nılan əlyazmalara istinadən miniatür nümunələrinin surətlərini kitaba daxil etməklə 
kifayətlənmiş, yalnız A.Qazıyevin kitabına istinad etmişdir. Müəllif başqa nüsxələrə 
müraciət etsəydi, daha maraqlı faktlar ortaya qoya bilərdi. Bu barədə Şərqdə və Av-
ropada sanballı tədqiqatlar aparılmışdır. Adı çəkilən kitabda qaynaq olaraq istifadə 
edilən ədəbiyyat siyahisina nəzər saldıqda, müəllifin, yalnız 1981 və 1983-cü illərdə 
nəşr olunmuş kitablara müraciət etdiyinin şahidi oluruq. 

Müasirlik ilə ənənə qovşağında vizual tənasüblüyün uyarlı şəkildə təqdim 
edilməsi nəşrin arxitektonikasını təşkil edən elementlər arasındakı harmoniyanın 
saxlanılmasından asılıdır. Bu baxımdan, Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin 
dəstəyi ilə dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi ilə 
bağlı hazırladığı nəşr (“Xəmsə” və “Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi” buklet) 
maraq doğurur. Yeni formatda nəşr olunan “Xəmsə”yə AMEA-nın Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyindən götürülmüş rəngli illüstrasiyalar 
daxil edilib. Bukletdə “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərə ucaldılmış abidələrin şəkilləri 
yer alıb. Xəlil Yusifli, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq və Mikayıl 
Rzaquluzadənin tərcüməsində təqdim olunan "Xəmsə"yə CD disk də əlavə edilib. 
Müasir oxuculara təqdim olunan yeni nəşrdə "Xosrov və Şirin" poeması yeni 
tərcümədə verilib. Yüksək poliqrafik nəşri bu sahədə uğurlu bir addım kimi dəyər-
ləndirmək olar.  
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AMEA-nın Gəncə Elmi Mərkəzi Nizami Gəncəvinin ensiklopediyasını hazır-
layır. Məqsəd dahi Azərbaycan şairinin həyatı və bədii yaradıcılığı ilə yanaşı, onun 
astronomiya, fizika, məntiq, fəlsəfə, din və sair dünyəvi elmlərlə bağlılığını üzə çı-
xarmaqdır. Hələlik ensiklopediyanın layihəsi üzərində iş aparılır. Təxminən 700 sə-
hifə həcmində nəzərdə tutulmuş yeni nəşrlə bağlı lazımi materiallar tam toplandıq-
dan sonra ensiklopediya üzərində işə başlanacaqdır. 

Bundan əlavə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi çərçivəsində dahi Ni-
zami Gəncəvi irsinin araşdırılması və təbliğ olunması məqsədi ilə 30 sentyabr 2012-
ci il tarixində Gəncə şəhərində keçirilmiş toplantıda təsis edilmişdir. Məqsəd Ni-
zami dühasının təbliği üçün yeni layihələr, dünya standartlarına cavab verən yeni 
nəşrləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu sırada tərcümələrin təhlili, filoloji və 
poetik tərcümələrə yeni baxış nizamişünas alimlər qarşısında duran ən aktual mə-
sələ olmalıdır. Nəticə etibarilə müqayisəli təhlil zamanı hər təkrar nəşr dar çərçivə-
də aparılmış köçürülmə ilə yekunlaşmamalıdır. 

Nəticə olaraq bunları söyləyə bilərik: 
Orta əsrlərdə kitab mədəniyyəti və sənəti böyük inkişaf və təkamül yolu keç-

miş yazı və xətt, səhifələrin bəzədilməsi, rəsmlər və miniatürlər, cildlərin tərtibatı 
yüksək estetik zövqlə yerinə yetirilmişdir. Xüsusilə klassik ədəbi əsərlər əlyazma 
kitabı şəklində böyük sənətkarlıqla işlənmişdir. Kitabların bədii tərtibatında həmin 
ənənələrdən müasir nəşrlərdə faydalanmaqla həm keçmişimizi yaşada bilər, həm də 
nəşrin estetik səviyyəsini yüksəldə bilərik. 

Nizaminin əsərlərinin Azərbaycanda gerçəkləşən müasir nəşrləri göstərir ki, 
burada bədii tərtibat cəhətdən uğurlarla yanaşı, böyük qüsurlar da vardır. Qəribədir 
ki, Nizami əsərlərinin 1940-cı illərdə işıq üzü görən nəşrləri bütün hər cəhətdən gö-
zəl tərtibata malik olmuş, lakin sonrakı nəşrlərin keyfiyyəti get-gedə aşağı düşmüş, 
bəzən isə cılızlaşmışdır. Nəşr işində və xüsusilə bədii tərtibatda müasir tələblərə ca-
vab verən peşəkarlıq lazımdır. Klassiklərin əsərlərini onların səviyyəsinə uyğun 
nəşr etmək gərəkdir.  
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К.Мирзоева 

Проблемы художественного оформления изданий произведений Низами 
Резюме 

 
 В статье рассмотривается проблемы художественной оформлении из-

даний произведений Н.Гянджеви, осущестевленных в Азербайджане после 40-
х годов прошлого столетия. Здесь выявлены как положительные, так же нега-
тивные стороны исследоемого вопроса. Примечательно что в последных из-
даниях произведении Низами постепенно теряются сложившийся традиции 
художественного оформления. Обращается так же внимание к требованием 
издания классического наследия, где необходимо обеспечить горманическое 
сочетание традиций и современности.  

 
K.Mirzayeva 

The problems of artistic decaration in the rublications of Nizami’s works 
Summary 

 
The paper considers problem of artistiv decaration in the modern publication 

of Nizami’s works in Azerbaycan after forties of pasr sentry. There have been 
identified positive and negative aspects of this work. In thiz research have been dis-
covered facts of reduction of decaration in publications of Nizami’s works. Tehere 
are also have been made recommendations on the possibility of using of tratitional 
elements in modern-dey publications of classikal hertitage. 
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ƏLİ SULTANLININ TƏDQİQİNDƏ ROMEN ROLLAN VƏ 

VİKTOR HÜQO YARADICILIĞI 
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XX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq Qərb ədəbiyyatı üzrə məşğul olan əsas 

tədqiqatçılardan biri professor Əli Sultanlı idi. Görkəmli ədəbiyyatşünas Əli 
Sultanlının əldə olan məlumata görə, Qərbi Avropa, o cümlədən fransız 
ədəbiyyatına aid iki məqaləsi nəşr olunmuşdu. Bunlar 1935-ci ilin iyun ayının 11-də 
işıq üzü görmüş “Viktor Hüqo” və 1936-cı ilin fevral ayının 18-də “Romen Rollan” 
məqalələri idi. Bu məqalələr Hüqonun vəfatının 50, Rollanın anadan olmasının 70 
illiyinə həsr olunmuşdu (5). Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatşünas 
alim 1952-ci ildə Hüqonun anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə “Böyük fransız 
yazıçısı Viktor Hüqo” adlı məqaləsini yazmışdır.(2,66-67)  

Öncə bir daha vurğulamaq lazımdır ki, digər həmkarları kimi Əli Sultanlı da 
bu məqaləsi ilə yanaşı Avropa ədəbiyyatına aid digər məqalələri də keçmiş Sovet 
ideologiyasına uyğun şəkildə qələmə almışdır. 

Tədqiqatçı Rollanın keçdiyi yolu diqqətə çatdıraraq yazırdı: “Xırda burjua hu-
manizmindən proletar inqilabına qədər gəlib çıxmaq, təpəsindən dırnağına qədər 
humanist olan bir yazıçı üçün asan bir şey deyil. Romen Rollan nəinki Fransa, bəlkə 
də dünya humanizminin canı, ruhu və istiqamətverici bir rəhbəri idi”. İstər istəməz 
ortaya bir sual çıxır: “...Dünya humanizminin canı, ruhu və istiqamətverici bir 
rəhbəri idi”-nə üçün idi? Axı fransız ədibi bundan sonra da hələ 8 il ömür sürmüş-
dü. Bu fikir bir az anlaşılmaz qalır. 

Əli Sultanlı qeyd olunduğu kimi Rollan əsərinə yaşadığı zaman və məkanın 
süzgəci baxımından yanaşmışdır. O, fransız yazıçısı “Bethoven” əsərindən 
danışarkən ağıdakı fikri qabarıq şəkildə təqdim edir: “Ətrafımızda hava ağırlaşdı 
Əski Avropa çürüdücü və zəhərləyici bir fəza içərisində boğularaq ölür. Dünya can 
verir: onun nəfəsi ağırlaşır, pəncərələri açıram, içəri təmiz hava buraxıram. 
Qəhrəmanların nəfəsini genişləndirirəm ”. 

Tədqiqatçı Rollanın 1904-1912-ci illərdə yazdığı on cilddən ibarət məşhur 
“Jan Kristof” romanı üzərində ətraflı dayanır. Onun fikrincə, yazıçı öz qəhrəmanını 
təsadüfən musiqişünas yaratmamışdır. Rollana görə, yaradıcılıq, ruhun, ən yüksək 
bir ifadəsidir: musiqi isə bu yüksək selin ən yüksək təzahürüdür. Deməli musiqi 
dünyanın mahiyyətidir. ”Həyat axıb keçir. Ruh və cisim dalğalar kimi çaxnaşırlar. 
Yalnız tək bircə sən yaşayırsan, ey əbədi musiqi! Sən dünya xaricindəsən. Sən özün 
bir dünyasan”. 
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Əli Sultanlı göstərir ki, ”Yarmarka” əsəri isə imperialist Fransasına qarşı ciddi 
və şiddətli bir hücumdur. Bu əsər bütün “Jan Kristof” külliyyatının ən yüksək bir 
dərəcəsidir. 

“Jan Kristof”u diqqətlə izləyən araşdırıcı belə qənaətə gəlir ki, bu əsərin 
külliyyatının bədii yüksəkliyi bir tonda getməmişdir. ”Yarmarka” əsərindən sonra 
külliyyatın bədii cəhəti bir qədər zəifləyir. 

Əli Sultanlı məqalədə diqqətə çatdırdığı məsələlərdən biri Romen Rollanın 
dahi rus yazıçısı Lev Tolstoyun münasibətləridir. 

Məqalədən aydınlaşır ki, Romen Rollan Tolstoyu sevənlərdəndir. Onun verdiyi mə-
lumata görə, fransız ədibi Tolstoyla məktublaşaraq onun həyat haqqındakı əsas fikirlərini 
öyrənməyə çalışırdı. Tolstoydan sonra, o, Avropada bir Tolstoy kimi bütün müəvvərliyin 
müraciət edəcəyi bir mərkəz nöqtə oldu, ”Avropanın vicdanı” ləqəbini aldı. 

Əli Sultanlı göstərir ki, hər cür müharibənin əleyhinə olan, qan tökməyə qarşı 
nifrət edən Rollan I dünya müharibəsi illərində bu səpkidə “Ziljuli” və “Kleramba” 
əsərlərini yazdı. 

Məqalədə tədqiqatçı onu ayrıca diqqətə çatdırmaq istəyir ki, 1927-ci ildən eti-
barən Romen rollan görüşlərində ciddi dəyişikliklər başlayır. Bu dəyişikliklər han-
sılardı?(5) 

Tədqqatçı yazır ki, Romen Rollan kapitalizmin yıxılmasını görən kimi, dün-
yanın altıda bir hissəsində qurulan cəmiyyətin-sosializmin quruluşu, milliyyətləri və 
mədəniyyəti onun nəzər diqqətini cəlb etdi. Rollan artıq qəti bir fikrə gəlir: mə-
dəniyyətin yüksəlişi, altun dövrü ancaq sosializm cəmiyyətində mümkün ola bilər. 
Bu dəyişmə tarixi bir zərurətdir. 

Əli Sultanlı qeyd edir ki, R.Rollan ancaq 1930-cu ildə yazdığı “Keçmiş ilə 
əlvida” sərlövhəli tarixi məqaləsində əski xırda burjua passivizmliyindən, 
sadəlövhlü-yündən ayrılaraq, yeganə nicat yolu olaraq proletar, Lenin yoluna gəlib 
çatdı. Bu yol kapitalizm şəraiti içərisində yaşayan ən namuslu, ən düşüncəli ziyalı-
ların yoludur. 

Tədqiqatçının bu fikri təsdiq edir ki, dünyanın bir çox yazıçı və şairləri o za-
man Nazim Hikmət, Lui Araqon, o cümlədən Romen Rollan Sovet İttifaqına, Lenin 
yoluna pərəstiş edirdilər. Ancaq hadisələrin sonrakı gedişi, Nazim Hikmətin düçar 
olduğu peşmançılıq bütün hadisələri çılpaqlığı ilə üzə çıxardı. 

Araşdırıcı fransız ədibi haqqındakı məqaləsini aşağıdakı cümlələrlə sona çat-
dırır: 

 “Romen Rollan hal-hazırda Avropa inqilabçı ədəbiyyatının ön sıralarında ge-
dən, geridə qalan Avropa inqilabçı ziyalılarına yol göstərən ən böyük bir yazıçıdır”. 

Əli Sultanlı qeyd olunduğu kimi XX əsrin 40-50-ci illərində respublikamızda 
Qərb ədəbiyyatı üzrə ən güclü mütəxəssislərdən biri sayılmışdı. 1955-ci ildə onun 
İ.Əlizadə və H.Zeynalova ilə birlikdə tərtib etdiyi “Xarici ədəbiyyat (orta əsrlər və 
renessans dövrü)” ali məktəb tələbələri üçün müntəxəbatda da fransız ədəbiyyatına 
geniş yer ayrılmışdı . 

Bura müntəxəbatda “Rollan haqqında dastan”, “Tristan və Jzolda”, ”Okassan 
və Nikolet”, fransa İntibah ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən Fransua 
Rabelenin məşhur “Qarqantua və Pantaqruel” əsərindən seçilmiş parçalar və Pyer 
dö Ronsarın şeirlərindən parçalar öz əksini tapmışdı. 
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Ancaq onu da vurğulamaq lazımdır ki, ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən rus dili va-
sitəsilə dilimizə tərcümə olunmuş bu əsəri özündən əvvəl, məsələn: ”Rollan haqqın-
da dastan”dan, “Tristan və İzola”dan əvvəl onların haqqında yığcam məlumat verdi-
yi kimi, Ronsarın “Qarqantua və Pantaqruel” və Rablenin “Kasandrovaya məhəb-
bətindən”, “Mariyaya məhəbbətindən”, “Elenaya məhəbbətindən” adlı əsərlərindən 
öncə onların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məlumat verilmişdi. Məsələn: ”Rollan 
haqqında dastan”dan bəhs olunarkən deyilir ki, fransız xalqının qəhrəmanlıq 
dastanlarından ən qədimi olan Rolland nəğmələri bizə 9 əlyazma halında gəlib 
çatmışdır ki, onun ən qədim nüsxəsi 1170-ci ilə aiddir. Həmin nüsxə başqa 
variantlarla birlikdə Oksford Universitetinin kitabxanasında saxlanır. 

Burada diqqətə çatdırır ki, dastanın yaranma tarixi bu vaxta qədər hələ təyin 
edilməmişdir. Son dərəcə mübahisəli olan bu məsələdə alimlərin bir qismi dastanın 
yaranma tarixini birinci xaç (1196-1199) müharibələri ilə bağlayırlar. Bəzi ədəbiy-
yatşünaslar isə dastanın IX əsrdə yarandığını iddia edirlər. Müəlliflər sonuncu fikrə üstün-
lük verirlər. Yekun olaraq ağızdan-ağıza keçmiş, ozanlar tərəfindən tərənnüm edilərək bir 
sıra dəyişikliklərə məruz qalmış, nəhayət XII əsrdə yazıya keçmişdir. 

Tədqiqatçılar yekun olaraq belə qənaətə gəlir ki. əsərin əsasını tarixi bir hadi-
sə olan 778-ci ildə fransız kralı Böyük Karlın İspaniya üzərində olan yürüşü təşkil 
edir. Əsərdə tarixi fakta yanaşı olaraq bir sıra bədii uydurmalar da vardır. “Tristan 
və İzolda”, “Okassan və Nikolet”, Rablenin və Ronsarın həyatı haqqında da belə 
yığcam, bəzən problemli, maraqlı məlumat verilmişdi. 

Əli Sultanlının Viktor Hüqo haqqında yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, 
V.Hüqo yaradıcılığının birinci mərhələsində “İslandiyalı Han” və “ Buq Jarqal” 
(1823) adlı iki roman yazmışdır. ”İslandiyalı Han“ əsərinin qəhrəmanlarından biri 
olan Ordener şaxtaçıların krala qarşı üsyanını təşkil edir, onlarla birlikdə xalqın sə-
daqəti üçün mübarizə aparır. ”Buq Jarqal əsərində isə ədib 1791-ci il Son-Dominqo 
adasında baş vermiş zənci üsyanlarını təsvir etmişdi. 

Ə.Sultanlı 1827-1830-cu illərdə Hüqonun yazdığı “Kromvel”, Marion De-
lorm”, ”Rü Bla”, ”Ernani” əsərlərində danışarkən yazır ki, bu əsərlər, o zaman ki 
fransız teatrlarının repertuarında bir inqilab idi. Misal üçün istər teatrda və istərsə də 
mətbuatda “Ernani” ətrafında gedən çarpışmalar ədəbiyyat tarixində misli görünmə-
miş bir hadisə kimi qeyd etmək olar (3).  

Ə.Sultanlı növbəti əsərə müraciət edərək bildirir ki, Hüqo müasir həyatın 
eybəcərliklərini göstərmək üçün tarixi keçmişə qayıdaraq XV əsr Paris həyatını 
təsvir edən “Paris Notrdam kilsəsi” (1831) romanını yazır. Tədqiqatçı göstərir 
ki, əsərdə qarşı-qarşıya qoyulan şər qüvvələrlə xeyrin mübarizəsi nikbin nəticə 
ilə verilmişdir. Xeyir daima qələbə çalacaq. V.Hüqo həyatın nə qədər dəhşətli 
səhnələrini təsvir etsə də bütün yaradıcılığı boyu nikbin qalmışdır. O, ölərkən 
belə gülə-gülə ölmüşdür (3). 

Hüqonun “Ölümə məhkumun son günü “ və “Klod Qö” romanlarından bəhs 
edən ədəbiyyatşünas alim qeyd edir ki, bu əsərlərdə ədibin təsviri çox qorxuludur. 
Hər iki əsər təbliği məqsəd daşıyır. ”Klod Qö” əsəri “Səfillər” romanının ilk və 
məhdud sxemidir. 

Ə.Sultanlı Hüqonun 1860-cı illərdən sonrakı yaradıcılığından bəhs edərkən, 
bu dövrdə yazıçının böyük romanlar üzərində işlədiyini vurğulayır. ”Səfillər”, 
”Gülən adam “ və “Dəniz zəhmətkeşləri” bu dövrün məhsullarıdır. 
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Bəllidir ki, “Səfillər” romanı nəşr olunarkən kəskin hücumlara məruz 
qalmışdı. Tədqiqatçının verdiyi məlumata görə, əsəri qeyri-bədii bir 
publisistika, felyeton adlandırmışlar. Ə.Sultanlının dili ilə deyilsə, xüsusilə 
mürtəce şair Lamartin bir məktubda V.Hüqoya müraciət etdi. V.Hüqo 
Lamartinə verdiyi cavabında yazırdı: Mən əsarətə düşmənəm, yoxsulluğun və 
dilənçiliyin yox olmasını tələb edirəm, cəhaləti və azarı ləğv etmək, gecələri 
işıqlandırmaq istəyirəm. Mən beləyəm, ona görə də “Səfilləri yazdım, mənim 
fikrimcə “Səfillər” əsərinin əsası qardaşlıqdır, qayəsi isə proqresdir”( 3). 

Ədəbiyyatşünas alimin fikrincə, əsərin əsas məziyyəti, V.Hüqonun səfillər, 
yurdsuzlar, yoxsullar, istismar edilənlər tərəfində dayanaraq, sahibkarları, burjua 
qanunlarını güdən dövlət orqanlarına, mütləqiyyətə qarşı qəzəb hissi oyatmasın-
dadır. Romanın oxucuda oyatdığı təsir belədir. 

Ə.Sultanlı Hüqonun iki romanını müqayisə edərək yazırdı ki, əgər 
“Səfillər” romanı Fransa burjua cəmiyyətinin qəbahətlərini ifşa edirdisə, “Gü-
lən adam” romanı İngiltərədə hakim quruluşun əsasına ağır bir zərbə idi. O 
qeyd edir ki, uşaq ikən üzündə edilən əməliyyat vasitəsilə eybəcər halına Salı-
nan Huinplen, aktyor Urs ilə bir yerdə İngiltərənin bir çox yerlərini gəzir və 
xalqın, yoxsulların həyatı ilə tanış olur. Lordlar palatasında Huinplen ciddi bir 
vəziyyət alaraq etdiyi çıxışla onların iç üzünü göstərir: “Siz elə düşünürsünüz 
ki, mən müstəsna bir varlığam? Yox, mən simvolam, mən, eybəcər hala sal-
dığınız insaniyyətin bir timsalıyam. Mənə elədiklərinizi, siz bütün insanlara et-
mişsiniz. Mənim gözlərimi, burnumu, qulaqlarımı eybəcər hala saldınız, insan-
ların isə hüququnu, qanunlarını, həqiqətini, ağlını, fikrini eybəcər hala sal-
dınız”. 

Bundan sonra Ə.Sultanlı ədibin dram və nəsr əsərlərinin üstünə qayıdır. O 
qeyd edir ki, Viktor Hüqo şeirilə yanaşı olaraq bir sıra dram əsərlərinin (“Marion 
dö-Lorm”, “Kromvel”, “Ernani”, ”Kral əylənir” və sairə) və mühüm ictimai 
problemlərə həsr edilmiş romanların müəllifidir. ”Paris Notr-Dam kilsəsi” (1831), 
“Səfillər” (1862), “Dəniz zəhmətkeşləri” (1866), “Gülən adam” (1869), “Doxsan 
üçüncü il”( 1874) kimi nəsr əsərləri Hüqonu bir romançı və nasir kimi nə qədər bö-
yük diapazona malik olduğunu göstərir. 

V.Hüqonun “Səfilləri ”i böyük epopeya dərəcəsinə yüksələn, yalnız roman 
janrının deyil, habelə digər ədəbi janrların da ünsürlərindən ustalıqla istifadə 
edilərək yaradılmış və böyük ictimai problemlərə həsr edilmiş bədii əsərdir. 
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The works of romain Rollan and Victor Hugo in Ali Sultanli’s researches 

Summary 
 

The article carries out the history of works of the great French writer Romain 
Rollan and Victor Hugo in researches of Ali Sultanlı in Azerbaijan literature 
studies, including the comparative analysis of the works. One of the polemical and 
most important ideas about this article and Ali Sultanlı’s other articles of European 
literature, is to be written in accordance with the ideology of the former Soviet 
Union. 
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Резюме 
 

В статье показана история исследования работ великих французских 
писателей Виктора Гюго и Ромен Роллана в исследованиах Али Солтанлы в 
Азербайджанской литературоведение, в том числе сравнительный анализ 
проведенных работ. Один из наиболее важных и полемических идей этой и 
других статей Али Солтанлы про европейскую литературу, то что они 
написанны в соответствии с идеологией Советского Союза. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ «СОКРОВИЩНИЦЫ ТАЙН» 
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Как известно, великий поэт Азербайджана Низами Гянджеви уже в пер-

вой поэме-месневи «Махзан аль-асрар» («Сокровищница тайн»), которую он 
сам называл «сокровищницей божественных тайн», «основой шахства (царс-
твования) и дервишества (отшельничества)», воспел сотворение человека 
божеством, преклонение его перед вечной любовью, путь познания, поиски 
самого себя, Творца, и наконец, следование по пути, ведущей к совершенству, 
и достижение его вершины представлены автором как путь Истины. 

Произведения поэта за короткий период времени, распространившись по 
всему Востоку, обрели неслыханную славу. Все, кто был в поисках истины и 
познания, ищущие величия и совершенства стремились приблизиться к завесе 
«Тайн». Так, целое поколение мастеров слова, число которых насчитывает бо-
лее пяти ста, обратились к темам «Хамсе» («Пятерицы»), откликнулись на зов 
поэта, призывающего человека в мире материи и духа к достижению совер-
шенства.  

Преемники художественной школы Низами, следовавшие его традициям 
в своих произведениях, перекликающихся с «Хамсе» великого учителя, нес-
мотря на изменения в сюжете, сохраняли основную художественную форму, 
стихотворный размер, количество глав - магалятов и согласную с содержа-
нием идею произведения. 

Конечно, не всем подражателям удалось создать целую «Пятерицу» уже 
неоднократно отметили ученные востоковеды. Но, среди подражателей были 
и такие великие мыслители Востока, которым удалось последовать примеру 
великого учителя и создать полную «Пятерицу», представляющую собой 
высокую философскую и художественно-эстетическую ценность. В ряде 
произведений последователей Низами явно ощущается стремление к ориг-
инальности. «В каждой из написанных поэм – подражаний ощущается 
состязание автора со своим предшественником, и каждый поэт стремится 
превзойти его с поэтической стороны» (4, 9). 

Как известно,один из таких мастеров - выдающийся Кирманский поэт 
XIV столетия Абу-аль Ата Кемаледдин Махмуд бин Али бин Махмуд Хаджу 
Кирмани (1281-1352). Начав написание «Хамсе» в зрелом возрасте (1332-
1345), Хаджу Кирмани хорошо изучил Низами, поэт обращался за помощью к 
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сокровищнице его мастерства, называл себя «сладкоречивым учеником» 
своего учителя.  

 Творчество Хаджу Кермани привлекало внимание таких видных ученых 
- востоковедов как Ш. Рйе, П. Хаммера, Ф.Эрдмана, Ш.Шефера, И.Пицци, 
А.Брaуна, А.Крымского ,Е.Э.Бертельса, С.Нафиси, В.Дастгирди, З.Сафа, 
С.Н.Кирмани, Ф.Копрулу, Г.Алиева, М.Кязимова и др. Многочисленные ис-
следования и статьи были посвящены изучению его жизни и поэзии. 

В последние годы в Азербайджане значительное место уделено исследо-
ванию жизни и творчества Хаджу Кермани. Монография «Поэмы Хаджу 
Кермани «Самнаме» и «Хумай и Хумайун» ученого-востоковеда Бильгейс 
Кулиевой является одой из важных работ, посвященная изучению творчества 
Хаджу Кермани. Также, произведениям Хаджу Кермани, многократно посвя-
щались научные статьи, разработанные автором данной работы. 

В этой статье анализируются поэтический ответ поэмой «Ровзат аль-
анвар» Хаджу Кирмани на первую поэму Низами «Махзан аль-асрар». 

 «Ровзат аль-анвар» Хаджу Кирмани точь-в-точь как произведение Низа-
ми, подразделено на 20 глав, именуемых магалятами, каждая из которых сост-
оит из двух частей – начальной части, отражающей философско-теоретичес-
кие взгляды поэта, и выбранной соответственно заглавию и построенной сог-
ласно выраженной в ней мысли и идее описательной притчи. Содержательные 
названия и соответствующие им притчи представляют оригинальные произ-
ведения на основе интересных сюжетов. 

Принципы гуманизма, выдвинутые на передний план в поэме «Махзан 
аль-асрар» Низами, неустанные призывы к нему, вновь оживляются в произ-
ведении Хаджу в соответствии с суфийскими настроениями своей эпохи, 
превращаются в основную тему полных символов поэзии.  

Важный момент, привлекающий внимание с первой главы поэмы, это то, 
что Хаджу Кирмани также как и его предшественник высоко ценит истинное 
слово и его важную нравственную роль в жизни человека.  

Известно, что его предшественник Низами Гянджеви, говоря о величие и 
могуществе слова, смог создать «образ слова», самого дорогого для умствен-
ной деятельности человека. 

Основной идейного замысла произведения Низами Гянджеви «Слова и 
калам» послужили аяаты из священного Корана. В суре 68 – «аль-калам» 
говорится : 

 “Bismilləhir-rəhmənir-rahim!Nun.Val-qaləmi va mə yəsturun.(1) Mə əntə bi-
niimeti Rəbbikə biməcnun(2) Va innə ləkə ləəcran ğayra məmnun(3) Va innəkə 
ləalə xuluqin azim(4) (1,564) - Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосер-
дного!1. Нун.Клянусь пером и тем, что они пишут!2. По милости Владыки 
твоегоТы (Мухаммед) не одержим,3. И для тебя назначены дары,Поистине 
неистощимы,4. И нрав возвышенный тебе (дарован). (9)  

Так же в арабских источниках, термин «калам», отождествлялся с таки-
ми греческими словами как, logos – «слово», «довод», «аргумент»; другое зна-
чение слова «калам» имело отношение к различным ветвям знания. «Так, «му-
такаллим» – это человек, владеющий каким-либо знанием, представитель того 
или иного направления в знании. Например, греческое выражение «рассуж-
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дения о природе» переводилось как «физический калам» (аль-калам аль-
тахи’и), теологи – как «мастера божественного калама» (ашаб аль-калам аль-
илахи) (в частности, в произведениях Ибн-Рушда и в переводах «Метафизи-
ки»)» ( 10,30 ) 

Низами, говоря о том, что слово - «начало мысли, конец счета», поста-
вил перед литературой весьма важную проблему, согласно которой слово – 
отражение истин, сам человек по сути есть слово: 

Дер логат-е эшг сохен джан-е маст (5, 39). 
(В словаре любви слово есть наша душа). 
Находясь под влиянием своего предшественника, который опирался 

на реальную действительность, ясно сознавал требования литературы, и 
который подходил к вопросам поэзии как теоретик, Хаджу также посвятил 
главу своей поэмы изложению «Истинности слова и его величия». По 
мнению Кирмани, слово - важное средство для восприятия красот мира, 
для понимания явлений в полном символов и божественных проявлений 
материальном мире. Поэт, связывая сотворение мира и бытия Создателем 
магической силой слова, говорит: 

Буд сохен васете-йе емр-е кон (6, 19) 
(Посредством слова велено «Да будет!»). 
По мнению поэта, слово – одно из самых удивительных чудес Аллаха. 

Свет слова исходит из божественного света, звук его - из божественного 
звука. Тайны любви в нашей душе, чудеса божественной любви выражаются 
словом. Великодушие, доброту, милосердие и любовь человека к человеку в 
материальном мире Господь передал через слово.  

В лирических обращениях и отрывках поэмы Хаджу явно ощущается 
влияние Низами, даже художественные образы и выражения накладываются 
друг на друга. Хаджу не может выйти за пределы колодок Низами. 

К примеру, Низами использует следующий эпитет применительно к 
поэтам: 

Болбол-е ершенд сохенперверан (5, 43). 
(Словотворцы – соловьи небес).  
Хаджу Кирмани не найдя более красноречивого определения поэтам, 

чем выражение «болбол-е ершенд» («соловьи небес»), которое использовал 
Низами, был вынужден сохранить эту строку, можно сказать, без изменений: 

Болбол-е ершест дел-е негмесаз (6, 19). 
(Душа песнотворца - небесный соловей). 
Как было отмечено, Хаджу Кирмани, следуя за Низами, пытаясь сох-

Ранить его фундаментальные идеи, в «Ровзат аль-анвар» посвятил особую 
главу поэмы человеку и его величию. В главе, названной «Вершина совер-
шенства человечества и превосходство человека над другими созданиями», 
поэт опиирается на философию любви к человеку, найдя упоение в божес-
твенном свете и поэтическом духе, присущем его предшественнику, он 
обращается к человеку со словами: «до твоего прихода в этот сад (мир), 
не было влаги и цвета на цветке бытия», и тем самым отмечает величие и 
совершенство человека.  
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Поэт, пользуясь философско-художественными достижениями Низами, 
в то же время выказывает свое отношение к первым источникам в истории 
теософии и согласует решение вопроса с основными тенденциями средневе-
кового суфизма. С этой целью после вышеотмеченной главы поэт посвящает 
рассказ одному из первых суфийских философов Беязиду Бистамиe, 
оценивает его философские мысли по поводу единства и цельности мира.  

Напомним, что имеются поэтические образцы философии Беязида 
Бистами, философии единения и цельности, превратившейся начиная с IX 
века в конечную цель приверженцев секты, а также идеям отказа человека от 
своего «Я», самоотречения на пути самосовершенствования, достижения 
божественного единения уничтожением своего «Я». В последующие столетия 
эта мысль в восточной поэзии получила более широкий размах. Явные 
поэтические образцы этой идеи встречаются также и в средневековой 
тюркской литературе. У Юнуса Эмре: 

Ал, гётур бенден бенлии –  
Долдур ичиме сенлии (2, 168).  
(Возьми из меня моё Я – 
Наполни собой меня). 
Или же в творчестве Ахмеди: 
Бени бенлик беласындан джуда ет, 
Бихари вахдетунде ашина ет (3, 10).  
(Освободи меня от бедствия Я, 
Плавцом в море единения сделай меня). 
Эта идея, уходящая корнями в ранний суфизм, развитая в дальнейшем, в 

последующие периоды философами и поэтами, превращается в основную 
линию творчества Хаджу Кирмани, становится важным условием в поисках 
истины, в нахождении совершенства в «биходи» («отсутствии Я»), в 
приближении человека к Аллаху: 

Рах-е хода гир ве зе ход дергозер (6, 35). 
(Стань на божественный путь и отрешись от себя) 
- таким образом поэт указывает человечеству на путь совершенствова-

ния и познания. 
В поэме-месневи «Ровзат аль-анвар» поэт, подобно своему предшествен-

нику Низами, считает путь «справедливости» путем, ведущим к очищению 
общества, с болью пишет он о страданиях угнетенного народа (13 глава 
«Притча о старухе, желающей справедливости, и Султане Меликшахе»). 

Красной нитью через всю поэму проходит тема физического и духов-
ного совершенствования человека, высоко оцениваются качества, свидетельс-
твующие о величии и совершенстве человека, соединяющего в себе всю 
вселенную, который сотворен из единения неба, звезд, материи, элементов, 
чувства и разума, раскрываются взаимоотношения между чувством и разу-
мом, показываются особенности чувств, желаний, берущих силу у разума и 
управляемых им, показываются бедственные последствия несовершенных 
чувств и желаний (9 глава «Притча об Александре и Аристотеле»), в протии-
воположность страстям и чувствам поощряются и пропагандируются умст-
венные качества (12 глава «Притча об Аристотеле»). 
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Хаджу Кирмани под влиянием идей суфизма, ища Творца в природе, бы-
тие, человеке, пропагандирует истинную божественную любовь. Воспевание 
высшей и божественной любви в «Ровзат аль-анвар» становится одной из 
основных идей поэмы (8 глава «Толкование любви, сущность брака и до-
казательство ступени единения»). Этой цели служит притча поэмы 
«Меджнун, получающий весть о Лейли, и его ответ».  

В притче повествуется о том, как отчужденному Меджнуну, удалившее-
муся от людей и живущему в дебрях с дикими животными, приносят весть от 
Лейли. В этот момент Меджнун слышит голос Лейли. Он ищет ее, но не нахо-
дит. Искра пустоты, самоотречения падает на Меджнуна. Не найдя Лейли, он, 
подняв завесу желаний с души, начинает смотреть на мир глазами истины.  

Считая свое отражения в зеркале за лицо Лейли, Меджнун говорит:  
Гофт: чендан ке незер миконем, 
Хич шекки нист ке Лейли менем. 
Сурет-е мен бин шоде мана-yе у 
Мен хеме екси зе теджелла-yе у (6, 45). 
(Сказал: в то время как я смотрю, 
Нет сомнения, что я есть Лейли. 
Взгляни на образ мой, что стал её сутью. 
Я весь – отражение её воплощения). 
«Тончайшая пространственная мерность, которую суфии называют Зат, 

является Обителью Бога в аспекте Творца. Творец и всё многообразие Его 
Творения (в суфийской терминологии — Сифат) образуют Абсолют. Творец 
пронизывает всё Творение своей Любовью.»( 8) 

Таким образом, выдающийся суфийский поэт XIV века Хаджу Кирмани 
мастерски продолжил выдвинутую в «Хамсе» Низами художественно-
научную концепцию, в поэтическом ответе – месневи «Ровзат аль-анвар» поэт 
вновь поднял проблему человека, разрешив ее в соответствии с суфийскими 
настроениями своей эпохи.  
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              Z.Allahverdiyeva 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” və Xacu Kirmaninin “Rövzətül-ənvar” 
əsərinin mövzu problemləri 

Xülasə 
 
Təqdim olunan məqalə Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” yaradı-

cılığının Şərq ədəbiyyatına təsir dairəsinin öyrənilməsinə həsr olunmuş və prob-
lemin çoxşaxəli aspektlərini öyrənmək məqsədilə müəllif Xacu Kirmani “Xəm-
sə”sini tədqiqata cəlb etmişdir. 

 Araşdırmadan məlum olur ki, Xacu Kirmani Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsə-
rinə cavab olaraq yazdığı “Rövzətül-ənvar”məsnəvisində Nizaminin humanist fəlsə-
fi fikirlərini davam etdirərək, öz dövrünün avanqard poeziya üslubundan faydalan-
mış, bir sıra süjet və forma dəyişiklikləri etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ideya-
tematik oxşarlıqlarla yanaşı, Xacu Kirmani Nizami əsərinin məzmun və fəlsəfi ba-
zası əsasında, poemanın romantik-simvolik çalarlarını daha da genişləndirmiş, döv-
rün sufi-simvolik poeziyasının tələblərinə uyğun olaraq, sufi-mistik üslubdan geniş 
istifadə etmişdir.      

 
              Z.Allahverdiyeva 

Theme problems of “Makhzan al-Asrar” by Nizami Ganjavi and «Rovzatul-anwar» 
by Khaju Kirmani 

Резюме 
 
 The aim of the work of Allakhverdiyeva Z.A. is the opening of the influence 

of Azerbaijani poet Nizami Ganjavi on the creativity of Khaju Kirmani. 
 In the article the given problem is studied in two directions – appealing to the 

creativity of Nizami Ganjavi, the follower Khaju Kirmani traced the basic 
ideological-artistic concept of his humanism and contributed alterations in its form 
and content. Contrasting several elements from “Khamsa” by Nizami Ganjavi and 
Khaju Kirmany, the author establishes the resemblance of their ideological-thematic 
direction, particularly emphasizing romantic-realistic base of Nizami views. Therein 
also stands out features, mystic and stylistic differences, related with advancement 
of symbolical Sufi poetry of Khaju Kirmany. Inherent to the dervishes, Sufic world-
view functionally affected to the subject and theme. 

 
Rəyçi:              Teymur Kərimli 
                    AMEA-nın müxbir üzvü 
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OĞUZ EPOSUNDA QƏHRƏMANLIQ ƏNƏNƏLƏRİ 

 
Açar sözlər: «Kitabi-Dədə Qorqud», cəngavərlik, qəhrəmanlıq, Basat, Təpəgöz, 
Beyrək, Qazan, oğuz eli 
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Gazan, land of Oghouzs 
 

Oğuz eposunun ümumi məzmun çevrəsində mühüm yer tutan, demək olar ki, 
bütün eposdan qızıl xətt kimi keçən süjetlərdən biri də cəngavərlik ənənələri ilə 
bağlıdır. Bu, təkcə «Kitabi-Dədə Qorqud» üçün yox, ümumtürk eposu üçün baş və 
ana süjetdir. Təsvir edilən hadisələrin böyük qismi bilavasitə türk qəhrəmanlıq və 
alplıq ənənəsinin qüdrətini sonrakı nəsillərə çatdırmaqda, epik düşüncənin başlıca 
istiqaməti olaraq qalmaqdadır. X.H.Koroğluya görə, oğuz eposunun baş qəhrəmanı 
xalq olduğu kimi, onun formalaşma və inkişaf tarixinin ən yaddaqalan səhifələri də 
oğuz qəhrəmanlığının cəngavərlik tarixi ilə sıx bağlıdır (2, s.121). Bu ənənələr türk 
eposunu təkcə gözəlləşdirmir, onun epik yaddaşdakı yerini əbədiləşdirir. Eyni za-
manda türk qəhrəmanlığının məzmun mahiyyətinin açıqlanması oğuzların tarixin 
çətin dönəmindəki durumunu, yaşamaq və dünyaya yayılmaq, mədəni dəyərləri, 
yüksək əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırmaq prosesini, bir sıra başqa milli-mənəvi, 
etik-estetik və əxlaqi dəyərləri öyrənmək cəhətdən önəmlidir. 

Eposda cəngavərlik ənənələrinin hüdudu genişdir. Bu, xüsusi bir mahiyyət 
daşıyıb, ümumilikdə türk qövmünün, həyat yə yaşayışının qorunmasına xidmət edir. 
Tarixin müxtəlif mərhələlərində yaranan, özünü təsdiqləyən, müəyyən coğrafi 
məkana yiyələnən, yaxud bu məkanı məskunlaşdıran, onu abad edən, oğuz elinin 
maddi-mənəvi şərəfini qorumağa borclu olan bu cəngavərlik ənənəsi özü də birdən-
birə yaranıb formalaşmamışdır. Zaman-zaman türkün gündəlik həyat təcrübəsində 
formalaşmış, onun mənəvi dəyərlərinin birləşməsində meydana çıxıb inkişaf 
etmişdir. Cəngavərlik həyatı çevrəsini şərti olaraq belə ümumiləşdirmək olar: oğuz 
eli qəhrəman, cəngavər formalaşdıran bir mühitə malikdir. Bunun üçün cəmiyyətdə 
əsaslar da mövcuddur. Hər bir xanın, qəbilə, tayfa başçısının cəmiyyət qarşısındakı 
borcu dünyaya övlad gətirmək, ona uşaq yaşından müxtəlif döyüş sirlərini 
öyrətmək, onu gələcək döyüşlərə hazırlıq ruhunda tərbiyə etməkdir. Buna bir 
xüsusiyyəti də əlavə etmək olar ki, gələcək cəngavərlər hər an düşmən həmləsini 
gözləməli, ona cavab verməyə hazır olmalıdırlar. Oğuz elində hətta buna hazırlığın 
ən arxaik detalı özünü göstərir. Müəyyən yaşa qədər igidlərə ad qoymurlar, 
gözləyirlər ki, cavanlar igidlik göstərsin, həmin şücaətə görə də ona ad verilsin. 
«Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını bəyan edər, xanım, hey!»də belə bir advermənin 
şahidi oluruq. Döyüş meydanında buğa ilə təkbətək qalan Dirsə xanın oğlu şücaət 
göstərir. Onu öldürmək istəyən buğanın əvvəlcə hücumunun qarşısını alır, sonra isə 
onu yerə yıxıb başını kəsir. Epizoda diqqət yetirək: «Oğuz bəyləri gəlüb, oğlan üstünə 
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yığnaq oldular, təhsin dedilər. «Dədəm Qorqud gəlsün, bu oğlana ad qosun, biləsincə 
alub, babasuna varsun. Babasından oğlana bəglik istəsün, təxt alı versün» dedilər. 

Çağırdılar. Dədəm Qorqut gəlür oldı. Oğlanı alub babasına vardı… 
…Bayandır xanın ağ meydanında bu oğlan cəng etmişdir. Bir buğa 

öldürmüş sənin oğlın, adı Buğac olsun. Adını bən verdüm, yaşını Allah versün, - 
dedi» (3, s.36). 

Dirsə xan oğlu epik düşüncədə uşaqlıqdan qəhrəmanlıq göstərib ad alan, bəy-
lik taxtına yüksələn oğuz igididir. Onun sonrakı cəngavərliyi, oğuz elini qoruması 
eposda görünməsə də, qəhrəmanın cəngavər kimi tərbiyəsinin qədimdən el arasında 
mövcud olma faktı burada aydın şəkildə əks olunur. Demək, cəngavərlik ənənəsi 
tərbiyəsinin başlıca yolu göründüyü kimi, cəmiyyətin öz vətəndaşlarını gənc 
yaşlarından qəhrəman kimi yetişdirmə görüşlərini formalaşdırmasıdır. Etnik 
düşüncədə bu eyni zamanda çoxpilləliyi ilə səciyyələnir. Əgər birinci pillə 
övladsızlığa son qoymaq, müxtəlif yollar və vasitələrlə övlad əldə etməkdirsə, ikinci 
pillə onun hələ uşaqlıqdan – gənc yaşlarından qəhrəman və cəngavər kimi tərbiyə 
olunmasıdır. 

Türk epik düşüncəsində qəhrəmanın uşaqlıqdan zülmətdə saxlanılması, xəmir 
xörəkləriylə bəslənilməsi, döyüş fəndlərinə yiyələnməsi, qılınc oynatma və atçapma 
vərdişlərini öyrənməsi də xüsusi pillə kimi diqqəti cəlb edir. 

Cəngavərlik ənənələrinə yiyələnmənin başqa bir yolu savaş elminə döyüş 
meydanında, şöhrətli qəhrəmanların yanında yiyələnmədir. Oğuz eposunda bu nü-
munəni Qazan xan oğlu Uruzun şəxsində görmək mümkündür. Qazan bəy istəyir ki, 
Uruz ox atsın, at çapsın, düşmən başı kəssin, eli müdafiə etsin. Ancaq Uruz təcrübə-
sizdir. O, hətta oğuz elini düşməndən qoruya bilmir, acizlik göstərir, əsir düşür. 
Düşmənlə üz-üzə qaldığı, şücaət göstərməli olduğu məqamda Qazan özünü yetirir, 
bütün əsirləri varidatla birlikdə düşmən əlindən alıb geri qayıdır. Bu döyüşdə Uruz 
fəal iştirak edir. Döyüş sirlərinə daha dərindən bələd olur (3, s.42-51). Əgər cənga-
vərlik sirlərinə gənc yaşlarında yiyələnən bir sıra qəhrəmanlar, məsələn, Buğac xan, 
Aruz oğlu Basat və başqaları eposun sonrakı boylarında təkrar qəhrəmanlıqlar nü-
mayiş etdirmirlərsə, Uruzun qəhrəmanlığının sonrakı mərhələsi daha başqa bir 
boyda tamamlanır. 

«Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruz çıqardığı boyı bəyan edər»də (3, s.116-
122). Uruz qəhrəmanlığının yeni keyfiyyətləri ilə tanış oluruq. Əvvəla, bir daha 
qeyd etmək lazımdır ki, bu boy eposun sonrakı dövr yaradıcılıq mərhələsində 
yaranmış, oğuz etnik yaddaşında bir qədər solğunlaşmış, müxtəlif təsəvvür və 
görüşlərlə qaynayıb qarışmışdır. Həmin boy Qazana oğuz elində birmənalı 
olmayan yaddaş kodunun yeni açmasıdır. Bu, Oğuz tarixinin xronoloji 
ardıcıllığını təhrif edən, onun xronoloji durumunu pozan görüşləri əks etdirən 
hadisələr əsasında yaranmışdır. Həm də müəyyən dərəcədə neqativləşmiş Qazan 
obrazının ozan improvizəsində yeni transformasiyası kimi diqqəti cəlb edir. 
Qazana qarşı oğuz elində formalaşan təzadlı münasibətin məhsuludur. Eyni 
zamanda bu, Beyrəyin Aruz qocadan alınan qisasından sonrakı mərhələdə oğuz 
elində Qazana qarşı yaranan soyuq münasibətin məntiqi yekunudur. Süjetin 
quruluşunda da bir pərakəndəlik özünü göstərir. Buradakı hadisələrə görə Uruz 
hələ kiçik yaşlarında olanda Qazan bəy düşmən təkurunun əsirinə çevrilmiş, onu 
xilas etmək üçün Oğuz elindən dalınca gedən olmamışdır. Bizə belə gəlir ki, bu 
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epizod, Bayandır xan idarəçiliyinin sarsıldığını, oğuz elində bəylərbəyinin 
mövqeyinin pozulduğunu göstərir. Oğuzun dörd «üzü niqablı» cəngavərlərindən 
biri olan Beyrək kimi, Qazan da dustaq edilib aparılır, Oğuz qəhrəmanları bunu 
laqeydliklə müşahidə edirlər. Burada oğuz qəhrəmanlarının laqeydliyi epik 
düşüncədə oxşar paralellər formalaşdırır. Hər iki oğuz cəngavəri öz laqeydliyi-
nin qurbanına çevrilir. Əgər Beyrəyi təkur qızının qarşılıqlı şəkildə də-
yərləndirilməyən məhəbbəti xilas edirsə, Qazanın ölümdən xilası yeni 
cəngavərlik modelinin formulları hesabına baş tutur. Belə ki, improvizatorçu 
ozan bu boyu yaradarkən «atalar-oğullar» süjetinin türk epik təfəkküründə re-
konstruksiyaya uğrayan variantını yeni improvizəyə daxil edir: Atasının düşmən 
əlində əsir olduğundan təsadüfən xəbər tutan Uruz fakt təsdiqləndikdən sonra 
Qazanın arxasınca gedir. Burada başqa bir detala da diqqət yetirmək vacibdir. 
Əgər eposun başqa bir boyunda qardaşının düşmən əlində əsir olduğunu bilən 
Səgrək onun dalınca özü tək gedirsə (3, s.110-115), Uruz bəy atasının dustaq 
olma xəbərini bildikdən sonra təkurun qalasına hücum etmək qərarına gəlir. 
Onun bu qərarı bütün oğuz elinə yayılır: «…Ittifaqla tanışıq qıldılar. Cəmi 
bəglərə xəbər oldı: «Uruz babasına gedər, yarağla gəlün!» - dedilər. Ləşkər 
dirildi, gəldi. Alp Uruz çadırların açdırdı, cəbbəxanasın yüklətdi. Qaragünə 
çəribaşı oldı. Borı ağırdıb köçdilər. Yola girdilər. 

Yol üzərində kafərin Aya Sofyası vardı. Keşişlər bəklərdi. Ğayət carb kəlisay-
dı. Atdan enüb tacir tonun geydilər. Bazırgan surətində qatır-dəvə çəkdilər, gəldilər. 

Kafərlər gördülər, gələnlər tacirə bənzəməz; qaçdılar, qələyə girdilər, 
qapuların yapdılar. Bürcə çıqub «Kimlərsiz?» – dedilər. Bunlar ayıtdı: 
«Bazırganlarız», dedilər. Kafərlər «yalan söylərsiz» deyü taşa tutdılar. Uruz 
atdan endi.» (3, s.119-120). 

Düşmən eli üzərinə bütün oğuz cəngavərləri hücum edir. Böyük bir talan 
başlayır. Burada etnik düşüncəyə məxsus başqa bir süjet özünü göstərir. Ata-oğul 
döyüş meydanında üz-üzə gəlirlər. Tanınma məqamı yenə ata tərəfdə qalır. Bir-
birini tanıdıqdan sonra ata-oğul birləşir, düşmən təkurunun qalasını talan edib Oğuz 
igidləri ilə birlikdə geri qayıdırlar. 

Burada təbii ki, Uruz atası Qazanın arxasınca gedərkən bütün oğuz cən-
gavərləri onun ətrafına cəmləşirlər. Bu həmrəyliyin müəyyən səbəbləri ola 
bilərdi. Əgər birinci halda oğuz igidlərinin Uruzun ətrafında birləşməsi onun 
cəmiyyətdəki nüfuzu ilə bağlı idisə, ikinci halda Qazan bəyin sarsılmış, yaxud 
sarsıdılmış nüfuzunun bərpası idi. Qazana oğuz elinin ehtiramı, onun böyük 
bəylərbəyiliyi qarşısında etirafı idi.  

Burada Uruz cəngavərliyinin bir sıra arxaik detalları da açıqlanır. Uruz Oğuz 
eposu üçün ənənəvi Vətən, torpaq, el müdafiəsi dəyərləri uğrunda mübarizələrə 
başladığı bir zaman kəsimində atasının dustaqlığından xəbər tutur. O, cəngavərlik 
əxlaqına yüksəldiyi məqamda döyüş şöhrətinin ilk hekayətinə atasını dustaqlıqdan 
azad etməklə başlayır. Türkün belə bir məntiqi boyda həqiqət kimi təsdiqlənir ki, 
cəngavərlik doğmalara, onların hüquq və azadlıqlarına qarşı yönələn məhdudiyyət-
lərin sarsıdılması, sındırılması və ləğv olunmasından sonra başlayır. Öz doğmasının, 
ailəsinin, qardaşı və atasının azadlığını qoruya, bərpa edə bilməyən cəngavərdən 
elin, ulusun, tayfanın maraqlarını qoruyub mühafizə edəcəyini ümidi gözləməyin 
əsası yoxdur. «Kitabi-Dədə Qorqud»dakı alplıq və cəngavərlik əxlaqının tarixi 
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köklərində türk estetik düşüncəsinin dərin qatlarından süzülüb gələn bu dəyərlər 
dayanırdı. 

Oğuz eposunda cəngavərlik əxlaqının başqa bir möhtəşəm qaynağı da özünü 
göstərməkdədir. Bu, epik silsilədə nəzəri cəlb edən yalnız bir obrazın – Aruz oğlu 
Basatın şəxsində cəmlənir. 

Basat kimdir, onun taleyində, cəngavərlik zirvəsinə yüksəlməsində hansı də-
yərlər üstünlük təşkil etmişdir? Məlumdur ki, Basatın cəngavər kimi formalaşması 
onun həyatında baş verən qeyri-adi bir hadisə ilə əlaqələndirilir.  

Göründüyü kimi, eposun daha qədim boylarından olan səkkizinci boyda – 
«Basat Dəpəgözü öldürdigi boyı bəyan edər, xanım hey!»də əski nağıl süjetlərindən 
birinin yenidən işləndiyi özünü göstərir. Şir, aslan, qurd südü ilə böyümək, tərbiyə 
olunmaq ənənəsi dünya nağıllarında rast gəldiyimiz məşhur süjetlərdəndir (1, s.49). 
Bütün eyni məzmunlu hadisələrdə bu ənənə əsasında tərbiyə olunan qəhrəmanlar 
yenilməz cəngavər kimi yetişib meydana çıxırlar. Milli nağıllarımızda, o cümlədən, 
«Şirbala», «Şirzadın yenilməzliyi» nağıllarında şir südü, aslan və canavar südü ilə 
böyüyüb tərbiyə edilən qəhrəmanlar uşaqlıqdan cəngavər kimi yetişir, cəmiyyətə 
asanlıqla qayıdır, doğmaları ilə qısa müddətdə ünsiyyət tapa bilirlər. Ancaq Basatla 
bağlı mənzərə bir qədər fərqlidir. Epik yaddaşdan məlum olur ki, Basat düşmən hü-
cumu zamanı köçdən düşüb qalır. Oğuz elindən Aruzdan başqa heç kim onu xatır-
lamır. Üstündən xeyli keçəndən sonra oğuzlar çox güman ki, torpaqlarını işğal edən 
düşməni geri oturdub yurda qayıdırlar. Elə bu vaxt itkin uşaqla rastlaşırlar. Aruz qo-
canın ürəyinə damır ki, aslan binətli bu cavan onun oğludur. Ənənəvi nağıl 
süjetlərindən bəllidir ki, adətən belə «körpə uşaqları» adları çəkilən vəhşi heyvanlar 
qoruyub hifz edir, onları öz südləri ilə qəhrəman kimi böyüdürlər (1, s. 72-74).  

Dünya eposlarında bütün hallarda «hifz etmə» xilaskarlıq funksiyalarına 
daxildir. Bu funksiyalar isə fövqəlbəşər güclə istiqamətlənir və böyük gələcəyə ma-
lik cəngavərlərə şamil edilir. Məsələn, naxır ayağına atılmaqla ölümə məhkum edi-
lən Zərdüştü oküz ayaqları arasına alıb hifz edir (4, s.131). Dünya nağılçılığı və 
qəhrəmanlıq eposunda bu hadisə tez-tez təkrar olunur, belə qüvvələr tərəfindən hifz 
edilən uşaqları gələcəkdə uğurlu tale gözləyir (1, s.31). Amma oğuz eposunda 
«mühafizə edilmiş»in cəmiyyətə qayıdışı o qədər də asan olmur. Basatı oğuza 
qaytarırlar, ancaq o duruş gətirib burada qala bilmir, yenidən aslan yatağına qayıdır. 
Aruzun aslan südü ilə böyüdülmüş oğlunun oğuza qayıtması yalnız ona Dədə 
Qorqud tərəfindən ad qoyulmasından, insan olması ilə bağlı həqiqətin ona Dədə 
Qorqud tərəfindən izah edilməsindən sonra baş verir (3, s.98). Dədə Qorqudun bu 
öyüdündən, ad qoymasından sonra Basat Oğuza qayıdır, bir daha elini tərk etmir, 
oğuz bəyləri içərisində yaşamağa başlayır. 

Oğuz elinə fəlakət gətirəcək Təpəgözə qarşı Basat etnik yaddaşda epikləşir. 
Əgər Təpəgözün doğuluşu, - cəmiyyətə gəlməsi qeyri-adi doğuluşdursa, Pəri ilə 
Sarı Çobanın zinasının nəticəsidirsə, Basat daha qüdrətli qaynaqla bağlıdır. Köç za-
manı itkin düşərək fövqəlbəşər qüvvənin himayəsi ilə aslanla rastlaşmış, mifik güc 
və qüvvətə malik aslan südü ilə böyümüşdür. Onun soykökündə daha yenilməz bir 
qüdrət mövcuddur. Əgər Pəri qız Təpəgözün barmağına üzük taxmaqla ona güc 
verirsə, Basata da Dədə Qorqud ad verərkən basılmazlıq bəxş etmişdir. Basatın 
gücü bizcə, daha qüdrətli və yenilməz idi. Eposda Təpəgözlə qarşılaşmadan sonra 
bütün epizodlarda – bunlar çox az görüntülər olsa da, Basatın basılmazlığı özünü 
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təkrarlayır. Bu basılmazlıq isə ona xilqətdən Dədə Qorqud vasitəsilə bəxş edilmiş-
dir. Xilaskarlıq funksiyası vermək, bunu ad qoymaqla bağlamaq baxımından Dədə 
Qorqudun özünün yeni açıqlanmalara ehtiyacı vardır. Ona bəxş edilən 
basılmazlıqda eyni zamanda xilaskarlıq funksiyası özünü göstərir. Elin ən qüdrətli 
igidlərini qarşısında zəbun edən (3, s.93), Qazan bəyin əlindən zorla yaxa qurtardığı 
Təpəgözü öldürüb oğuz elini xilas edən Basat təbii ki, qeyri-adi gücə malik idi. 
Onun biləyinin gücü, aslan südü ilə, Dədə Qorqud duası ilə bərkimişdi. Öz xeyir-
duası və müqəddəs kəlamı ilə Dədə Qorqud Aruz oğluna təkcə ad verməmişdi, eyni 
zamanda xilqətdən ona güc və uzun ömür diləmişdi. Bu cəngavərin daha bir əxlaqi 
keyfiyyəti üzərində də dayanmaq yerinə düşərdi. Belə ki, o, oğuz elindən uzun 
müddət ayrı düşsə də, ondan kənar mühitdə böyüsə də, doğma elinə və oğuz tayfası-
na dərin məhəbbəti var. Oğuz hekayətlərinin heç birində onun el içində hansısa tə-
kəbbürlü, xoşagəlməz hərəkəti nəzərə çarpmır. Hətta Təpəgözü məğlub edəndən 
sonra da oğuz elindən heç nə istəmir. «At basuban, qan sümürən» (3, s.98) Basatda 
oğuza qayıtdıqdan sonra bu xüsusiyyətlərin heç biri nəzərə çarpmır. Gətirdiyi əsiri 
sonuncu övladı əvəzinə gözüyaşlı anaya verəndə Basat elinin halına ürəkdən acıyır, 
ancaq düşmən üzərinə gedərkən heç kəsdən kömək ummur, köməyini yenə 
Tanrıdan gözləyir. Təpəgöz soruşanda ki, «…Qurtuldınmı? Basat aydır: Tənrım 
qurtardı» - deyir» (3, s.101). Döyüşün sonrakı məqamlarında da Basata yenə fövqəl-
bəşər qüvvələr kömək əlini uzadır. 

Eposda Basatın cəngavərliyi ilə insanlara məhəbbəti çarpazlaşıb yenilməz 
qüvvəyə çevrilir. Pəri qızın Təpəgözün barmağına taxdığı üzüyün sehrini sındırır, 
Tanrı ona qapısı olmayan yerlərdən yol açır.  

«Kitabi-Dədə Qorqud»da cəngavərlik ənənələrinin digər qədim izləri də 
nəzərə çarpır. Bu da türklərin tarixi cəngavərlik həyatı və əxlaqı ilə bağlı görüşləri-
dir. Daim at belində, döyüşlərdə, qarşıdurmalarda həyat sürən, çöllərdə, vadilərdə 
gün keçirib özünə güzəran quran türk daim düşmən əhatəsində olduğundan tarixən 
cəngavər kimi doğulmuş, beləcə yaşamış, qəhrəmanlıqla da həyatını başa vurmuş-
dur. Eposun ayrı-ayrı boylarında düşməndən qisas almağa gedərkən oğuzun yekdil 
cəngavərliyi aydın nəzərə çarpır. Istər Qazanın evini qaytarmaq, istərsə də oğuz eli 
üzərinə digər kafir düşmən hücumları zamanı ayrı-ayrı dəstə başçıları döyüşə atılır, 
vətəni böyük fədakarlıqla mühafizə edirlər.  

Oğuz qəhrəmanları üçün ən uca və müqəddəs vətən torpağıdır, onun uğrunda 
şəhidlik isə ulu dəyərdir. «Beyrəyin öldüyü», «Salur Qazanın evinin yağmalandığı», 
«Salur Qazanın oğlu Uruz tərəfindən dustaqdan azad edildiyi» və «Bamsı Beyrək» 
boylarında oğuz cəngavərləri ağır döyüşlər aparır, çoxlu tələfat verir, ancaq son mə-
qamda öz məqsədlərinə qovuşurlar. Əgər Beyrəyin dustaq edilib aparılması zamanı 
oğuz eli böyük tələfat verirsə, Qazan bəyin köməyinə yetən oğuz bəyləri düşməni 
demək olar ki, bütünlüklə qılıncdan keçirirlər. Burada elliklə cəngavərlik nəzərə 
çarpır. «Kitabi-Dədə Qorqud»da fərdi qəhrəman və ya cəngavər yoxdur. Bütün 
oğuz eli qəhrəmandır. Dünya xalqlarının heç birinin etnik düşüncəsində oğuz 
eposunda olduğu qədər kütləvi və qüdrətli qəhrəmanlığa təsadüf edilmir. Buradakı 
cəngavərlik oğuzların tarixi qaynaqlarından, onun keşməkeşli taleyindən, 
məişətindən və cəsur təbiətindən irəli gəlir. 

Bütün bunlar isə eposda oğuz elinin tarixi cəngavərlik ənənələrini davam 
etdirdiklərini, onları nəsildən-nəslə ləyaqət və şərəflə ötürdüklərini göstərir. 
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Героические традиции в огузском эпосе 
Резюме 

 
В «Китаби-Деде Коркуте» привлекают внимание героические традиции. 

Это составляет основной сюжет общетюркского эпоса. Исследование ге-
роических традиций огузов создает обширное впечатление о геройствах и 
доблестях огузов с древних времен. 

 
Ulker Nabiyeva 

Heroic traditions in the oghouz epos 
Summary 

 
Heroic traditions in “Kitabi-Dede Gorgoud” (“A Book about Dede Gorgoud”-

trans.) attract the attention. This is a main subject specific to all Turkic epos. 
Investigation of the heroic traditions of Oghouzs creates a great impression about 
the heroism and valour of the Oghouzs from the ancient times. 
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Yazılı ədəbiyyat öz mənbəyini, qaynağını, başlanğıcını mifologiyadan, folklor 

nümunələrindən götürmüşdür. Bunların qarşılıqlı əlaqələrini tarixən dünya filosofla-
rı və filoloqları sistematik şəkildə araşdırmaya cəlb etmişlər. Fərqli mülahizələr, 
konsepsiyalar problemin tədqiqində yeni fikirlərin formalaşmasına imkan yaratmış-
dır. Başqa sözlə desək, problemi araşdırmaya cəlb edən əksər tədqiqatçılar sələfləri-
nin elmi-nəzəri nəticələrini özlərinin yeni mülahizələri ilə daha da zənginləşdirməyə 
çalışmışlar. Nəticədə yazılı ədəbiyyat və mifologiya-folklor qarşılıqlı əlaqələrinin 
öyrənilməsində həm bu sahəni, həm də filoloji fikri əhatə edən yeni elmi konsepsi-
yalar yaranmışdır. 

Mifologiya-folklor və yazılı ədəbiyyat arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin araş-
dırılması prosesində qazanılan elmi-nəzəri uğurlardan biri arxetip məsələsi ilə bağlı-
dır. Elm aləminə ilk dəfə isveçrəli tədqiqatçı Q.Yunq tərəfindən gətirilən arxetip yu-
nan dilində ilk obraz mənasını verir (1,110).  Arxetiplər adi obrazlar deyil, "kollek-
tiv təhtəlşüurun obrazlarıdır" (Q.Yunq), tədqiqatçıların fikrinə əsasən desək, mifin, 
folklorun və bütövlükdə mədəniyyətin əsasında duran və nəsildən-nəslə ötürülən 
qədim ümuminsani simvollardır (2). 

Dünya elmi-nəzəri fikrində sistematik və ardıcıl şəkildə işlənən arxetip prob-
lemini Azərbaycan, xüsusən də rus ədəbiyyatşünasları, folklorşünasları da 
müntəzəm araşdırmışlar. Bu sahədəki mövcud araşdırmaları məqsəd və funksiyası-
na görə müəyyən qruplara ayırmaq mümkündür. Birinci qrupa arxetip problemin-
dən, onun ayrı-ayrı tərəflərindən, təzahür formalarından, bədii ədəbiyyatda əksi mə-
sələlərindən ümumi və nəzəri-estetik planda danışılan tədqiqatları daxil etmək olar. 
İkinci qrupa isə elmi-nəzəri planda araşdırılmış arxetip probleminin özünün, onun 
binar qarşıdurmalarının və s. tərəflərinin bədii ədəbiyyatda, ayrı-ayrı sənətkarların 
yaradıcılığında və əsərlərində təzahür formaları öyrənilən araşdırmaları aid etmək 
olar. 

Birinci qrupa aid elmi əsərlər rus filoloji fikrində Azərbaycan filoloji fikri ilə 
müqayisədə çoxluq təşkil edir. Nəzərə alınası səciyyəvi cəhət bir də bundan ibarət-
dir ki, Azərbaycan filologiya elmi ilə müqayisədə rus elmi-nəzəri fikrində mif, o 
cümlədən, arxetip məsələsinin araşdırılmasına hələ XIX əsrdən başlansa da, XX əs-
rin əvvəllərindən  problemin tədqiqi daha sistematik və ardıcıl şəkildə davam et-
dirilmişdir.  

Rus filoloji fikrindəki arxetiplə bağlı araşdırmaları  ən geniş və şərti şəkildə 
aşağıdakı qruplara ayırmaq mümkündür: 1. Arxetip probleminin ümumi elmi-nəzəri 
aspekdən araşdırılması. 2. Arxetip probleminin ümumi mifoloji problemlər konteks-
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tində araşdırılması. 3. Arxetip probleminin yazılı ədəbiyyatda, konkret yazıçı 
irsində və əsərdə araşdırılması. 

Arxetip problemi ümumi-nəzəri aspektdən araşdırılan tədqiqatlarda  arxetipin 
anlayış kimi mənası, ilk dəfə işlənməsi tarixi, Q.Yunqla başlayan nəzəri konsepsi-
yası, tədqiq tarixi, müxtəlif elmlərlə, xüsusən də psixologiya ilə qarşılıqlı əlaqələri 
və s. kimi  məsələlər araşdırılmışdır. Rus filoloqlarından S.Averintsevin, E.Me-
letinskinin və b.  tədqiqatlarında bu problemlər daha dolğun və yüksək səviyyədə 
öyrənilmişdir. 

Tədqiqatçı S.Averintsev arxetipı Q.Yunqa istinad edərək ilkin obrazın sxemi 
kimi götürmüşdür. Onun fikrinə görə, arxetip «obrazların özləri deyil, obrazların 
sxemidir, onların ilkin psixoloji şərtləridir, onların imkanlarıdır», məhz buna görə 
də mifik yaradıcılıq «Arxetipin obraza çevrilməsindən başqa şey deyil» (3). 
Q.Yunqun, T.Mannın arxetiplə bağlı fikirlərini təhlil edən müəllif bu qənaətə gəlir 
ki, «sonrakı ədəbiyyatda «arxetip» termini sadəcə olaraq istənilən bədii və o cümlə-
dən, mifoloji əsərlərin, strukturun (məsələn, dünya ağacı) əsasında duran daha ümu-
mi, fundamental və ümuminsani mifoloji motivləri, təsəvvürlərin ilkin sxemini ifa-
də etməyə tətbiq olunur» (3). 

E.Meletinski tədqiqatlarında, xüsusən "Ədəbiyyat arxetipləri" əsərində 
yuxarıda qeyd olunan bölgünün hər üçü bu və ya digər dərəcədə əhatə edilibdir. 
Araşdırıcı Q.Yunqun arxetip konsepsiyasının geniş şəkildə təhlilini vermişdir, xüsu-
sən də onun ayrı-ayrı arxetiplərlə (məsələn, ana, uşaq, animus, müdrik qoca və s.) 
bağlı fikirlərinin üzərində xüsusi dayanmışdır. Yazılı ədəbiyyatın müxtəlif inkişaf 
mərhələlərində arxetipin fərqli təzahürlərini işıqlandıran tədqiqatçı haqlı olaraq 
qeyd edir ki, "qəhrəman arxetipı başlanğıcdan anti-qəhrəman arxetipı ilə birbaşa 
bağlıdır və bunların hər ikisi eyni qəhrəmanda özünü göstərir" (4,36).  

Araşdırıcı qədim arxetipik süjet və motivlərin dörd bölgüsünü vermişdir ki, 
bunlar da əslində  mifoloji sistemin bazasını təşkil edir: 1. ya magik, ya bioloji yol-
la, ya da ölümündən sonra yaratdığı predmetə çevrilməsi yolu ilə allahların müxtəlif 
əşyaları yaratması; 2. mədəni qəhrəmanların müxtəlif obyektləri ilk qoruyuculardan 
çox vaxt qaçırtmaq, daha doğrusu, başqa dünyadakı hazır obyektləri tapmaq yolu ilə 
əldə etməsi, əmək alətlərinin, təsərrüfat və məişət fəaliyyəti formalarının, dini töv-
siyələrin əldə olunması; 3. demiurqlar tərəfindən yerin, insanların, göy cismlərinin, 
təsərrüfat alətlərinin və s. hazırlanması; 4. müxtəlif mədəni obyektlərin öz-özünə 
peyda olması, onların göydən yerə düşməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi 
(4,48-49). 

Apardığı bölgünü ətraflı şəkildə tədqiq edən müəllif bütün bunların eyni za-
manda mifoloji sistemin əsasını təşkil edən xaos-kosmos qırşıdurması ilə əlaqələn-
dirmiş, daha sonra nəzəri cəhətdən irəli sürdüyü mülahizələrini rus ədəbiyyatı 
nümunələrinin təhlili ilə əsaslandırmışdır. 

Mifologiyanın, folklorun müxtəlif  problemlərini, yazılı ədəbiyyatın ilkin qay-
naqları ilə əlaqələrini araşdıran əksər tədqiqatçılar ya arxetip məsələlərinə, ya da 
arxetipik motivlərin, obrazların və s. bədii ədəbiyyatda təzahür imkanlarına, yaxud 
da formalarına diqqət yetirmişlər. O.Freydenberq, A.Propp, A.Losev, M.Steblin-
Kamenski, V.Toporov (5) və s. kimi tədqiqatçılar mifdən və onun səciyyəvi cəhət-
lərindən, simvolla, ritualla, motivlə əlaqələrindən, folklorun sonrakı inkişaf mərhə-
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ləsində  epik, lirik, dramatik növün formalaşmasında mənbə rolunu oynamasından 
və s. bəhs edərkən arxetip probleminə istinad etmişlər. 

Rus filoloji fikrinin A.Vesolovski, M.Baxtin, P.Boqatırev,  M.Lotman, B.Us-
penski, A.Bayburin kimi görkəmli nümayəndələrinin araşdırmalarında mifoloji ina-
mın, o cümlədən, arxetipin yazılı ədəbiyyatla yanaşı, incəsənətin, mədəniyyətin for-
malaşmasındakı, hətta insanın gündəlik həyatının təmin edilməsindəki (məsələn, 
mənzil tikintisində, mərasimlərdə və s.) əvəzsiz rolu tədqiq olunmuşdur. Arxetipin 
qeyri-şüurluluğu və mifologiyanın təməl prinsipi xaos-kosmos qarşıdurması ilə 
bağlılığı ona universallıq, kollektivlik xarakteri vermişdir. Mövcud tədqiqatlarda o 
da vurğulanmışdır ki, arxetipin universal və kollektiv xarakteri onun etnik mahiyyət 
daşıması deyil, başqa sözlə desək, arxetip slavyan mifologiyasında da, türk mifolo-
giyasında da struktur və məzmun tutumunu qoruyub saxlayır. 

Rus filologiyasında  müxtəlif sənətkarların ədəbi irsində və müxtəlif sənət 
növlərində təzahür formaları sistematik şəkildə araşdırmalara cəlb edilmiş, çoxsaylı 
namizədlk dissertasiyaları yazılmışdır(7). Bu dissertasiyaların bir qismində arxetip 
problemi müxtəlif sənət növlərində və ayrı-ayrı sənətkarların bədii əsərlərinin 
nümunəsində öyrənilmişdir, bir qismində isə əvvəlki araşdırmalarda tezis şəklində 
irəli sürülmüş, mülahizələr davam və inkişaf etdirilmişdir. 

E.M.Meletinski Q.Yunqun arxetip anlayışından daha geniş olan ədəbiyyat ar-
xetipləri problemini qaldırmış və əsaslandırmışdır. Rus tədqiqatçılarının bəziləri 
onun fikirlərini daha da genişləndirmişlər. İlk dəfə məkan arxetipini xüsusi şəkildə 
tədqiq edən filoloqlardan biri Y.Domanski arxetipik motivləri mövzu və funksiya 
baxımdan aşağıdakı qruplara ayırmışdır: təbiətin təsviri, dünyanın yaradılması ilə 
bağlı motivlər; insan həyatının dövrülülüyü, əsas məqamları və kateqoriyaları ilə 
əlaqələndirilən motivlər; insanın məkandakı yerini səciyyələndirən motivlər (8,28). 
S.Barışeva isə ekzistensial arxetipləri iki qrupa ayırmışdır: ontik (ontik arxetiplər 
olan əsərlər ekzistensial kanonlarla qurulur və burada ekzistensial qəhrəman, 
sərhədyanı şərait və s. olmalıdır) və qnoseoloji (bu arxetiplərə yalnız ekzistensial 
əsərlərdə deyil, həm də müxtəlif cərəyan və üslublarda olan əsərlərdə rast gəlinir 
(9,102-103). 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında mifologiyanın, xüsusən də, arxetip proble-
minin araşdırılmasına nisbətən gec başlanmışdır. Mövcud araşdırmalarla tanışlıq 
göstərir ki, milli filologiya elmində arxetip problemi ayrıca tədqiqatlarda öyrənilmə-
yibdir. Problem daha çox iki baxımdan tədqiqini tapıbdır. Birincisi, bir sıra araşdır-
malarda birbaşa arxetip məsələsinə müəyyən mənada diqqət yetirilibdir. İkincisi, bir 
sıra araşdırmalarda isə anlayış birbaşa xatırlanmasa da, tədqiqat mövzusu məhz ar-
xetiplə əlaqəli olduğu üçün maraq doğurur. 

Arxetipdən söhbət gedən əsərlərdə ənənəvi şəkildə bu terminin mənasına, 
işlənmə tarixinə toxunulur, xüsusən də, Q.Yunqun konsepsiyasına istinad edilir. 
H.Quliyev arxetip anlayışı barəsində nəzərdə tutduğu təsəvvürü yaradandan sonra 
epik ənənədə müdrik qoca arxetipini nəzərdən keçirmişdir. Müəllif haqlı olaraq gös-
tərmişdir ki, arxetip universaldır və onun təzahürü çoxvariantlıdır və tezisini müx-
təlif arxetiplərin, o cümlədən, Molla Nəsrəddin arxetipinin təhlili ilə əsaslandırmağa 
çalışmışdır (10,219). 

Arxetip motiv, süjet, eləcədə simvol formasında təzahür edə bilir. Alt-üst, 
yuxarı-aşağı, şimal-cənub, göy-yer, xeyir-şər və s. arxetipik simvolları araşdıran 
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R.Qafarlı qeyd edir ki, onlar "lap başlanğıcdan bütün icma üzvlərinin inancı 
şəklində meydana gəlir, daha doğrusu, mifoloji əlamətlərlə yoğrulduğundan 
yarandığı çağlardan başlayaraq tarixin bütün mərhələlərində öz universallığını 
qoruyb saxlayır (11,101). 

Yuxarıda da deyildiyi kimi, bəzi araşdırmalarda arxetip anlayışına istinad 
edilmişdir, amma qarşıya qoyulan problem mifoloji inamın təzahür hallarından biri 
kimi tədqiq olunmuşdur (12). Bəzi alimlərin araşdırmalarında arxetip anlayışı 
xatırlanmasa da, tədqiqatın ümumi gedişi məhz arxetiplərin təhlili üzərində 
qurulmuşdur. M.Kazımoğlunun, A.Şükürovun, C.Bəydilinin (Məmmədovun), 
R.Kamalın, S.Rzasoyun, A.Hacılının, A.Acalovun, F.Qasımovanın və başqalarının 
tədqiqatlarında deyilənləri müşahidə etmək mümkündür (13). Adları çəkilən 
müəlliflərin (təbii ki, həcm nəzərə alındığı üçün çəkilməyənlər də vardır) 
əsərlərində mifologiyanın təməl prinsipləri tədqiq olunmuşdur, amma bu problemlər 
arxetipin mifoloji sistemdə  fərqli adlarla təzahürü olduğundan nəticə etibarı ilə 
arxetipin öyrənilməsinə zəmin hazırlamışdır.  
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А.Ш.Гашимова 

Проблема архетипа в научно-теоретической мысли (на 
основе  исследований русских и азербайджанских филологов) 

Резюме 
 
В статье анализируется проблема изучения архетипа в исследованиях 

русских и азербайджанских ученых. Если исследования проблемы архетипа в 
русской филологии начинается с начала ХХ века, то научная разработка 
данной проблемы в азербайджанском литературоведении начинается с второй 
половины ХХ века. Архетип в этих исследованиях рассматривается как 
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первичный мифологический источник, проявившийся бессознательно в сози-
дании и развитии художественной литературы. 

 
A.Sh.Hashimova 

The problem of the archetype in scientific-theoretical thought 
(based on researches of Russian and Azerbaijani philologists) 

Резюме 
 

The article analyzes the problem of studying the archetype in researches 
of Russian and Azerbaijani scientists. If the research of the archetype problem in 
Russian philology starts at the beginning of the twentieth century, the scientific 
development of this problem in the Azerbaijani literary begins with the second half 
of the twentieth century. The archetype in these studies is considered as the 
primary mythological source that was appeared unconsciously in creation and 
development of literature. 
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İnqilabi ruhda böyüyən və xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə qoşulan 

Mirzə Bala Məmmədzadə gənclik çağlarında dövrünün inqilabçı həmyaşıdları 
içərisində seçilir, mətin və ardıcıl mövqeyi ilə ön sıralarda addımlayırdı.  

1918-1920-ci illərdə Demokratik respublikanın necə mürəkkəb beynəlxalq şə-
raitdə, neçə itkilər bahasına  əldə etdiyi nəticələr ədibə  yaxşı məlum idi.    

M.B.Məmmədzadə öz publisist çıxışlarında milli dövlətin varlığını, onun qo-
runmasını bütün digər milli problemlərin açarı hesab edirdi. O, «Açıq söz»də dərc 
olunmuş məqaləsində bütün xalqı birliyə milli dövləti qorumağa və möhkəmlətmə-
yə çağırırdı.  

Ədibin bu qəzetdə dərc etdirdiyi «Nəticə veriyor», «Məktəblərin milliləşdiril-
məsi və müəllimlərimiz», «Muxtariyyət» kimi qiymətli məqalələri istiqlalın,  milli 
mədəniyyət və maarifin əhəmiyyətini sadə dildə şərh və təbliğ edirdi.  

Gənc ədibin milli hökumət dövründə yazdığı məqalələrdə ədibin siyasi  möv-
qe aydınlığı, həyat hadisələrinə geniş baxmaq və milli mövqelərdən qiymət vermək 
qabiliyyəti hiss edilməkdə idi. 1919-cu ildə «Xəzər türklərin dənizidir», «Hökumət 
və teatr» kimi samballı məqalələrini yazır, milli hökumətin min bir çətinliklə gördü-
yü quruculuq işlərinin həllində iştirak etməyə çalışır. «Səhnəmiz istiqlaliyyət uğrun-
da az  çalışmamışdır; istiqlalı bərkitmək, onu bir xalq fikri etmək yolunda böyük rol 
oynamışdır… Onun varlığı milli mədəniyyətimizin varlığı, onun tərəqqisi mədəniy-
yətimizin tərəqqisidir» demişdir. 

Birinci məqalədən aydın olur ki, Azərbaycan millətinin əvəzsiz milli sərvəti, 
incisi olan Xəzər dənizinin taleyi Demokratik respublikanın  qonşu dövlətlərlə mü-
nasibətlərində mühüm yer tutmuşdur. «Xəzər türklərin dənizidir» məqaləsində 
M.B.Məmmədzadə Azərbaycan xalqının iqtisadi və siyasi maraqlarını təəssübkeş 
bir övlad kimi müdafiəyə  qalxırdı, xalqın çətin vəziyyətindən istifadə edib baş qal-
dıran yadelli bədxahlara layiqli cavab verirdi. Eyni zamanda göstərirdi ki, təbiətin 
bizə bəxş etdiyi inci öz başımıza bəla olmuşdur. «Zatən Xəzəri bürüyən türk elləri, 
türk torpaqları da dəniz vasitəsi ilə təhti – əsarətə düşmüşlərdir».  

Uzaqgörənlik, tarixi perspektivdə düşünmək qabiliyyəti ədibin toxunduğu bü-
tün məsələlərə münasibətində hiss olunurdu. Ona görə milli teatrın taleyindən danı-
şanda da ən əvvəl onun istiqlal ideyaları və milli məfkurə aləti kimi rolundan danı-
şırdı. M.B.Məmmədzadənin Azərbaycan parlamentində stenoqrafçı işləməsi onun 
siyasi yetkinləşməsinə kömək edir, milli hökumətin qarşısında duran bütün məsələ-
lərdən ilk mənbələr əsasında xəbərdar olub mühakimə yürütməsinə imkan verirdi.          
Mühacirətdə  yazdığı bir  çox məqalələrində istiqlalçı  ədib parlamentdə işlədiyi  
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zaman topladığı qiymətli məlumatlardan istifadə etmiş və M.Ə.Rəsulzadə ilə yanaşı 
milli hökumətin iyirmi üç aylıq tarixinin ən mötəbər bilicisi olmuşdur.  

Azərbaycançılıq məsələsi milli ideologiya barədə gedən diskussiyaların əsas 
mövzularından biri olduğu üçün müsavat irsində türkçülük, milli ənənə, milli məf-
kurə və dövlətçilik məsələlərinin qoyuluşu bunların həyata keçirilməsi barədə 
müzakirələr mənalıdır və müstəqil dövlət quruculuğuna gərəklidir. M.B.Məmməd-
zadə yazır: «Şübhə yoxdur ki, hər mərhələyə hakim olan şüar «Müsavat» şüarı, 
hakim olan ideologiya müsavatçılıq olacaqdır. Müsavatçılıq – millətçilik, türkçülük, 
vətənçilik, Azərbaycançılıq, milli dövlətçilik, inqilabçılıq, xaqlçılıq deməkdir. Müsa-
vat millətin bu prinsiplərə inanan və onların gerçəkləşməsi üçün can verməyə hazır 
olan ziyalı qüvvələrini öz bayrağı altında birləşdirmişdir»  

Mirzə Bala Məmmədzadə də eyni istiqamətdə, eyni  nəcib milli zehniyyətin 
təsiri və diktəsi ilə elmi araşdırmalar aparırdı. Lakin bütün niyyət və amal yaxınlığı-
na baxmayaraq M.B.Məmmədzadənin ədəbiyyat və mətbuat tarixinin araşdırıcısı ki-
mi öz məxsusi xüsusiyyəti var idi: ədəbiyyat və fikir tariximizdə ilk növbədə Azər-
baycan milli şüurunun və zehniyyətinin qaynaqlarını və əsaslarını araşdırmaq. 
İstiqlalçı ədib bütün ömrü boyu M.Ə.Rəsulzadə ilə çiyin-çiyinə addımlayaraq milli 
məfkurəçiliyin yorulmaz araşdırıcısı olmuş, öz müəllimindən öyrənərək türkolo-
giya, folklor, ədəbiyyat, mətbuat və mədəniyyət tariximizin milli  mahiyyətini və 
məzmununu tədqiq və təbliğ etmişdir. 

Vətəndə yaşadığı illərdəki kimi M.B.Məmmədzadənin mühacir həyatı da 
məhsuldar və dolğun olmuşdur. 1923-cü ildə mühacirət edən ədib  bütün sonrakı 
ömrü boyu bir mövzuya  sadiq qalmışdır: Milli demokratik düşüncənin tarixi! Mirzə 
Bala bir ziyalı və alim olaraq özünü  ilk cümhuriyyətin övladı sayırdı. Tarixi fakt-
lara müstəsna   həssaslıq və vicdanlı yanaşan, demokratik respublikanın yaradılması 
haqda «İstiqlal bəyannaməsi»nə xüsusi kitabça həsr edən M.B.Məmmədzadə 23 ay 
yaşayan bu respublikanın ən xırda məsələlrini də öz əsərlərində işıqlandırmağı la-
zım bilmişdir.  Elmi obyektivlik, faktlara tənqidi yanaşmaq bacarığı, siyasi hadisə-
ləri bütün mürəkkəbliyi ilə görmək qabiliyyəti onun tarixi araşdırmalarının əsas  
məziyyətlərindəndir. 

M.B.Məmmədzadə 1920-1950-ci illərdə Azərbaycan mühacirətinin rəhbərlə-
rindən və ən namuslu təmsilçilərindən biri olmuşdur. 

Eyni istiqamətdəki fəaliyyətin bir  qolu da sovet Azərbaycanında gedən ədəbi 
prosesi, mətbuatı izləmək və milli məfkurə və demokratiya prinsipləri baxımından  
yol verilmiş qüsurları tənqid və  ifşa etmək  olmuşdur.  

Lakin bu fəaliyyətində də M.B.Məmmədzadə son dərəcə obyektiv və ədalətli 
bir  publisist və ədəbiyyat tənqidçisi idi. Ədəbi fikirdəki bolşevikləşmənin süniliyini 
tənqid edən və «məfkurəçiliyi»  saxta sayan Mirzə Bala sovet illərində H.Cavid, 
C.Cabbarlı, S.Vurğun kimi böyük sənətkarların  qiymətli əsərlərini təqdir edir, onla-
rın milli mahiyyətini açıb göstərməyə çalışırdı. 

Ümumilikdə götürüldükdə M.B.Məmmədzadənin bütün publisistik,  elmi və 
hətta siyasi fəaliyyəti də mətbuatla, onun tarixi ilə bağlıdır. İstiqlalçı ədib bütün öm-
rü boyu bir tərəfdən  iti qələmli jurnalist, digər tərəfdən isə milli mətbuatın tədqiqat-
çısı, araşdırıcısı olmuş,  Azərbaycan milli fikrinin bütün problemlərini, məfkurə və 
əqidə çalarlarını mətbuatın araşdırılması fonunda ortaya gətirmişdir. 

Bunlardan əlavə M.B.Məmmədzadə Sovet Azərbaycan mətbuatınin da yorul-
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maz tədqiqatçısı idi. Bolşevik mətbuatına həsr olunan məqalələrin çoxu mübariz  
milliyyətçilik ruhunda olsa da, bütün hallarda dəqiq elmi prinsiplərə əsaslanır, bu 
mətbuatda xalqın ədəbiyyat və mədəniyyətinin taleyüklü məsələlərinin araşdırılması 
əsas yer tutur. 

Bu baxımdan M.B.Məmmədzadə  «Türk əlifbası və bolşevik mətbuatı», «Pro-
letar ədəbiyyatı milliyyətçi ədəbiyyatın vahid cəbhəsi qarşısında», «Azərbaycan 
həyat və mətbuatından», «Molla Nəsrəddin 50 il əvvəl intihar etdi», «Azərbaycanda 
maarifi-siyasi», «Müasir Azərbaycan şairləri» və neçə-neçə digər məqalələri mət-
buatın təhlili üzərində qurulsa da, Azərbaycan bədii və milli fikrinin önəmli mətləb-
lərini araşdırır, hadisələrə dəqiq qiymətlər verirdi. 

Mühacirətdən sonra Mirzə Bala qismən bədii əsərlər yazsa da, əsasən elmi-si-
yasi  fəaliyyətlə  məşğul olmuşdur. Bununla belə, onun istər mühacirətdən əvvəlki, 
istər mühacirətdə yazdığı bədii əsərlər onu istedadlı söz ustası, maraqlı müşahidə və 
düşüncələri olan dramaturq, şair, nasir, hekayəçi və publisist  kimi tanıdır. Odur ki, 
M.B.Məmmədzadənin yaradıcı fəaliyyətini onun ədəbi-bədii yaradıcılığından 
kənarda təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. 

Beləliklə, demək olar ki, M.Ə.Rəsulzadə və Mirzə Bala Məmmədzadənin baş-
çılığı ilə Azərbaycan mühacirətinin vətəndən kənarda gördüyü işlər,  yaratdıqları 
mətbuat, elm, nəşriyyat, milli ruhlu məfkurə  nümunələri xalqımızın milli şüurunun 
tərkib hissəsi oldu. Həmin tərkibsiz bu şüur bəlkə də bütöv görünməzdi. M.B.Məm-
mədzadənin ictimai-siyasi, publisistik, ədəbi-bədii irsi xalqımızın milli  şüurunun  
zənginləşməsinə, tarixi varisliyin əlaqəsinə və  inkişafına layiqli nümunələr vermiş 
dəyərli bir örnək, parlaq bir yaradıcılıq nümunəsidir. 

 
T.Aslanova 

Social-publicist activity of M.B.Mammedzadeh 
Резюме 

 
This article creates a clear idea about social-publicist activity of M.B. 

Mammedzadeh. The article analyses write’s works concerning his social and 
political activity as well as his publisist profession both in Baku period and  during 
his emigration life. The article emphasize his works and arts heritage, which service 
as the national consciousness of our people and it is believed that that  legacy has 
great  enrichment effect for the Azerbaijan nation.      
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